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АНОТАЦІЇ
Пушкарьова Т. О. Теорія і практика педагогічного проектування в
системі загальної середньої освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
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науки). Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2018.
Дослідження

присвячене

актуальній

проблемі

педагогічного

проектування в системі загальної середньої освіти. У дисертації здійснено
теоретичний аналіз й запропоновано розв’язання актуальної наукової
проблеми теоретичного обґрунтування і практичної реалізації педагогічного
проектування в сучасних умовах реформування освіти. Дослідження процесу
педагогічного

проектування,

розроблення

і

практична

реалізація

педагогічних проектів у системі загальної середньої освіти здійснювалось у
контексті концепції Нової української школи, на засадах інтегративного (а)
сприяє актуалізації принципів національної спрямованості, відкритості й
безперервності розвитку освіти; єдності навчання і виховання; наступності;
гуманітаризації освіти; б) забезпечує сприймання навчального матеріалу на
рівні інформаційної насиченості, взаємозв’язків спостережуваних об’єктів і
явищ; в) сприяє виробленню вміння розглядати одні й ті ж явища, проблеми
в різних ситуаціях і системах) й діяльнісного підходів.
У роботі ґрунтовно висвітлено процес проектної роботи, що
розуміється на рівні наукового проектування, реалізація якого передбачає
поєднання способів організації теоретичного знання й педагогічних схем
здійснення навчальної практики в освітній галузі.
Для розв’язання завдань і перевірки гіпотези дослідження застосовано
сукупність методів дослідження: теоретичні: аналіз, синтез; порівняння,
зіставлення; моделювання; емпіричні: анкетування, спостереження за
учасниками педагогічного процесу, бесіди з керівниками закладів загальної
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середньої освіти; здобувачами освіти, батьками і вчителями з метою
вивчення процесу педагогічного проектування; педагогічний експеримент
(констатувальний,

пошуковий,

формувальний);

методи

математичної

статистики.
Обґрунтовано умови педагогічного проектування, виявлено соціальні
чинники

впливу

організаційного

на

й

процес

методичного

педагогічного

проектування,

забезпечення

процесу

засоби

педагогічного

проектування, що сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності
педагогічних працівників.
Розроблено дидактичну модель педагогічного проектування в системі
загальної

середньої

освіти,

що

є

структурованою

сукупністю

взаємопов’язаних і взаємозумовлених складових процесу проектування,
спрямованих на забезпечення ефективної проектної педагогічної діяльності в
системі загальної середньої освіти.
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що
запропоновано і впроваджено в освітню практику модель педагогічного
проектування, яка надає змогу підвищити ефективність загальноосвітньої
підготовки здобувачів освіти; розроблено й апробовано дидактичне
забезпечення процесу педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти; розроблено і впроваджено методики підготовчої роботи до
проектної педагогічної діяльності; розроблено методичні рекомендації для
педагогічних працівників щодо: використання педагогічного проектування в
процесі вдосконалення змісту, методів і педагогічних технологій, управління
проектуванням.

Доведена

експериментальним

шляхом

ефективність

авторських проектів «Росток», «1 учень – 1 комп’ютер», «Академія
інноваційного розвитку освіти» (АІРО) дає змогу екстраполювати здобуті
результати у вітчизняну освітню практику.
У дослідженні показано, що електронні засоби навчання з урахуванням
інтегративних тенденцій в освітній галузі сприяють організації проектної
педагогічної

діяльності:

забезпечується

візуалізація

недоступних

для
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безпосереднього спостереження явищ і об’єктів; автоматизується пошук
інформації;

зростає

забезпечення

якість

діяльнісного

індивідуального

підходу

до

моделінгу;
підходу

створюється
до

навчання;

інтерактив

навчання,

через

мережу

для

самонавчання,
продукується

комунікативність з іншими учнями, педагогічним працівником, зовнішніми
консультантами, батьками.
Педагогічне проектування має широке застосування й перспективу у
міжнародній співпраці в галузі освіти. У процесі дослідження констатовано
значну кількість реалізованих проектів із високим рівнем результативності,
основна спрямованість яких зосереджена на аспектах трансформації й
інтеграції української освіти до європейського і світового освітнього
простору.
Представлені результати дослідження та практичні рекомендації
організації

проектної

педагогічної

діяльності

активізують

проектну

діяльність педагогів, сприяють розвитку професійної компетентності та їх
особистісному розвиткові.
Ключові слова: педагогічне проектування, реформування освіти,
система загальної середньої освіти, проектна діяльність, навчальний проект.
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допов. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 12–14 трав. 2011 р.).
Миколаїв: ОІППО, 2011. 204 с.
43. Пушкарьова Т. О.

Інноваційна

складова

науково–педагогічного

проекту / Т. О. Пушкарьова. Проект інноваційного кодексу України як новий
етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали Всеукраїнської
наук.-практ. конф.

(м. Харків, 14 черв. 2011 р.).

Харків: «ФІНН», 2011.

С. 164–167.
44. Пушкарьова Т. О. Окремі аспекти інтегрованого підходу до змісту і
методів навчання у контексті розвитку особистості учня. Дослідницький
компонент

у

діяльності

загальноосвітніх

навчальних

закладів

та

позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: матеріали
Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 лист. 2013 р.). К.: Ін-т
обдарованої дитини, 2013. С. 247–255.
45. Пушкарьова Т. О.,

Рибалко О. О.

До

проблеми

створення

електронних освітніх ресурсів. Педагогічна освіта у вищих навчальних
закладах I–II рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку:
матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (Прилуки– Ніжин, 19 груд.
2013 р.). Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2013. С. 85–89.
46. Пушкарева Т. А., Рыбалко О. А. Электронные образовательные
ресурсы на уроках математики в начальных классах. Перспективы развития
информационных технологий: сб. материалов XVII Международной науч.практ. конф. (г. Новосибирск, 7 марта, 2014 г.) / под общ. ред. С. С. Чернова.
Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. С. 129–133.
47. Пушкарьова Т. О., Рибалко, О. О. Електронний навчальний посібник
«У пошуках скарбів» у роботі вчителя початкових класів. Інформаційне
суспільство XXI століття: культура, освіта, цивілізація: матеріали наук.-практ.
інтернет-конф. (м. Полтава, 22–25 квіт. 2014 р.). Полтава: Коледж управління
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економіки і права Полтавської державної аграрної академії, 2014. С. 27–29.
URL:

http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2015/03/Збірник-Інтернет-

конфереції2014.pdf
Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати
дослідження
48. Пушкарева Т. А. Возможности реализации методов холистического
обучения в предмете «Окружающий мир 1–6». Новая модель средней школы
«Экология и диалектика». М.: Авангард, 1992. С. 54–59.
49. Пушкарева Т. А. Что должны знать, понимать, уметь учащиеся в
результате изучения предмета «Окружающий мир – 6 кл» : метод. рек. М.:
Авангард, 1992. С. 206–208.
50. Пушкарева Т. А.

Комплексы

учебного

эксперимента

в

интегративном предмете «Окружающий мир – 6». Новая модель средней
школы «Экология и диалектика». М.: Авангард, 1992. С. 169–206.
51. Пушкарева Т. А.,

Тарасов Л. В.

Экологическое

образование

школьников в модели «Экология и диалектика»: концепция и пути развития.
Новая модель средней школы «Экология и диалектика». М.: Авангард, 1992.
С. 35–40.
52. Пушкарьова Т. О. Реалізація ідей гуманізації в змісті освіти
початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей «Росток». Нові
технології навчання: [наук. метод. зб.]. К.: ІЗМН, 1997. Вип. 19. С. 158–165.
53. Пушкарьова Т. О. Вчимо спілкуватись. Палітра педагога. 1997. № 4.
С. 6–9.
54. Пушкарьова Т. О. Інтегративні підходи до організації інноваційної
освітньої технології «Програма розвитку дітей «Росток». Педагогічні новації
столичної освіти: теорія і практика. К., 2001. Вип. 26. С. 179–189.
55. Пушкарьова Т. О. Особливості релізації інтегративного підходу до
навчання у процесі формування цілісного уявлення про світ у дітей гірського
регіону. Гірська школа Українських Карпат, 2009. № 4–5. С. 75–79.

11

56. Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І. «1 учень – комп’ютер»: перші
підсумки». Hi-tech у школі. 2011. № 3–4. С. 12–15.
57. Пушкарьова Т. О., Воронцова Е. В. «1 учень – комп’ютер» і розвиток
учнів. Hi-tech у школі. 2011. № 5. С. 13–15.
58. Король О. В., Пушкарьова Т. О. Методи формування екологічної
культури у навчально-виховному процесі. Світ виховання. 2006. № 1 (14). –
С. 29–40.
59. Пушкарьова Т. О. Розвиток учнів на засадах інтеграції змісту освіти.
Світ виховання. 2006. № 3 (16) – С. 21–23.
60. Пушкарьова Т. О. Діяльнісний підхід до розвитку особистості у
творчій спадщині А. С. Макаренка. Вересень. 2007. № 3–4. С. 179–184.
61. Пушкарьова Т. О. Застосування пошукових методів під час вивчення
курсу «Світ довкілля у 5–6 класах». Педагогічна Житомирщина. 2007. № 2. –
С. 12–15.
62. Пушкарьова Т. О. Діалогова природа навчальної діяльності в
контексті креативного сприйняття навколишнього світу. Теоретичні питання
культури, освіти та виховання / за заг. ред. акад. М. Б. Євнуха, укл.
О. В. Михайличенко. – К.: Вид. центр КПЛУ, 2007. Вип. 32. № 33. С. 219–221.
63. Пушкарьова Т. О. Формування нової моделі загальноосвітнього
навчального закладу на засадах інтеграції та гуманізації освіти. Педагогічні
науки. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2007. С. 163–169.
64. Пушкарьова Т. О. Науково-педагогічний проект «Росток» –
практичне втілення нової моделі освіти. Педагогічні науки. Херсон: Вид-во
ХДУ, 2008. Вип. 47. С. 44–48.
65. Пушкарьова Т. О.

Інтеграція

уявлень

учнів

про

навколишнє

середовище у процесі розвитку мови в початкових класах. Педагогічні науки.
Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. Ч. 2. С. 145–153.
66. Пушкарьова Т. О. Організація навчально-методичного супроводу
шкільної освіти на основі інтегративного підходу. Післядипломна освіта в
Україні. 2012. № 2. С. 16–19.
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67. Пушкарьова Т. О. Нові підходи щодо підготовки педагогічних
працівників до інноваційної діяльності. Освіта Закарпаття. 2014. № 20.
С. 17–20.
68. Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І. Мультимедійний комплекс для
конкурсу фахової майстерності. Довідник директора школи. 2014. № 8.
С. 14–17.
69. Пушкарьова Т. О. ІКТ-новації в освіті: кращі вітчизняні практики.
Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим
садочком. 2015. № 5–6. С. 112–114.
70. Пушкарьова Т. О.,

Гущина Н. І.,

Мельник О. Л.

Використання

електронної освітньої мережі для управління та навчання.. Інформаційний
збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. 2015. № 5–6.
С. 129–135.
71. Пушкарьова Т. О. Фахові конкурси для освітян як мотиваційний
чинник

інноваційної

діяльності

та

активного

використання

IKT.

Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим
садочком. 2015. № 5–6. С. 135–138.
Навчальні посібники
72. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 1 клас: [посіб.]. 1 ч.: Дорога до
школи – дорога у світ. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 60 с.
73. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 1 клас: [посіб.]. 2 ч.: Золоті
хвилини. С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2005. 80 с.
74. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 1 клас: [посіб.]. 3 ч.: Біла
доріжка. – С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 68 с.
75. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 1 клас: [посіб.]. 4 ч.: Промені. –
С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 84 с.
76. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 2 клас: [посіб.]. 1 ч.: Природи
лагідна краса. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 92 с.
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77. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 2 клас: [посіб.]. 2 ч.: Краса
людини. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 60 с.
78. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 2 клас: [посіб.]. 3 ч.: Вчимося
спілкуватись. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 56 с.
79. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 2 клас: [посіб.]. 4 ч.: В світі
симетрії. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 56 с.
80. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 2 клас: [посіб.]. 5 ч.: Світ, що
створений людьми. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2005. 72 с.
81. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 3 клас: [посіб.]. 1 ч.: До
побачення, літо. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 64 с.
82. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 3 клас: [посіб.]. 2 ч.: Осінь
калинова. С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. 100 с.
83. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 3 клас: [посіб.]. 3 ч.: Зимова
казка. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 80 с.
84. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 3 клас: [посіб.]. 4 ч.: Веснянки.
С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. 112 с.
85. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 4 клас: [посіб.]. 1 ч.: Рослини.
С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 72 с.
86. Пушкарьова Т. О., Депутат В. Н. Навколишній світ. 4 клас: [посіб.].
2 ч.: Тварини. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 92 с.
87. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 4 клас: [посіб.]. 3 ч.: Людина.
С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 76 с.
88. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 4 клас: [посіб.]. 4 ч.: Мандруємо
планетою. С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011.104 с.
89. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 5 клас: [посіб.]. 1 ч.: Мікросвіт.
С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 84 с.
90. Пушкарьова Т. О., Грицай Ф. Е. Навколишній світ. 5 клас: [посіб.].
2 ч.: Всесвіт. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 96 с.
91. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 5 клас: [посіб.]. 3 ч.: Планета
Земля. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 52 с.
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92. Пушкарьова Т. О.

Навколишній

світ.

5

клас:

[посіб.].

4 ч.:

Першооснови природи Землі. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2011. 72 с.
93. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 6 клас: [посіб.]. 1 ч.: Літосфера.
С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2009. 88 с.
94. Пушкарьова Т. О.

Навколишній

світ.

6

клас:

[посіб.].

2 ч.:

клас:

[посіб.].

3 ч.:

Гідросфера. С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2009. 112 с.
95. Пушкарьова Т. О.

Навколишній

світ.
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Атмосфера. С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2009. 108 с.
96. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 6 клас: [посіб.]. 4 ч.: Біосфера.
С.: ТОВ НПП «Росток А. В. Т.», 2009. 92 с.
97. Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І., Саражинська Н. А. Комплект курсу
«Модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер». С.: ТОВ НВП «Росток А. В. Т.»,
2012. 128 с.
98. Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І., Саражинська Н. А. Навчальнометодичний комплект для учнів 1–4 класів «Мій перший нетбук». С.: ТОВ
«Друкарський дім «Папірус», 2012. 120 с.
99. Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І., Саражинська Н. А. Інформаційна
культура: навч. посіб. [для 1–2 кл. почат. шк.]. С.: ТОВ «Друкарський дім
«Папірус», 2012. 120 с.
100. Пушкарьова Т. О. Посібник з інтегрованого курсу «Навколишній
світ» для 1 класу : в 4 ч. Суми: ВАТ СОД : Козацький вал, 2004. 297 с.
101. Пушкарьова Т. О. Посібник з інтегрованого курсу «Навколишній
світ» для 2 класу : в 4 ч. Суми: ВАТ СОД : Козацький вал, 2016. 296 с.
102. Пушкарьова Т. О. Посібник з інтегрованого курсу «Навколишній
світ» для 3 класу : в 4 ч. Суми: ВАТ СОД : Козацький вал, 2016. 356 с.
103. Пушкарьова Т. О. Посібник з інтегрованого курсу «Навколишній
світ» для 4 класу : в 4 ч. Суми: ВАТ СОД : Козацький вал, 2016. 296 с.
104. Пушкарьова Т. О. Посібник з інтегрованого курсу «Навколишній
світ» для 5 класу : в 4 ч. Суми: ВАТ СОД : Козацький вал, 2016. 297 с.
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105. Пушкарьова Т. О. Посібник з інтегрованого курсу «Навколишній
світ» для 6 класу : в 4 ч. Суми: ВАТ СОД : Козацький вал, 2016. 300 с.
Навчально-методичні матеріали
106. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 1 клас: [метод. рек.]. Суми,
1996. Вип. 1. 124 с.
107. Пушкарьова Т. О. Навколишній світ. 1 клас: [метод. рек.]. Суми,
1997. Вип. 2. 150 с.
108. Пушкарьова Т. О. Реалізація ідей гуманітаризації в змісті освіти
початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей «Росток». Нові
технології навчання. К.: ІЗМН, 1997. Вип. 19. С. 158–165.
109. Пушкарьова Т. О. Інтеграція у навчально-виховному процесі на
основі особистісно-орієнтованого підходу до розвитку учнів. Нові технології
навчання. К.: ІЗМН, 1998. Вип. 23. С. 150–159.
110. Пушкарьова Т. О. Процес інтеграції в реформуванні сучасної
освіти. Нові технології навчання. К.: НМЦ ВО, 2000. Вип. 26. С. 47–55.
111. Пушкарьова Т. О. Управління інноваційними освітніми проектами:
[навч.-метод. посіб.]. С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. 200 с.
112. Пушкарьова Т. О. Інтегративно-діяльнісна педагогіка. Науковопедагогічний проект «Росток»: [навч.-метод. посіб.]. С.: ТОВ НВП «Росток
А. В. Т.», 2012. 200 с.
113. Пушкарьова Т. О. Управління інноваційним освітнім проектом:
теорія і практика: [навч.-метод. посіб.]. С.: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»,
2012. 120 с.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права
114. Пушкарьова Т. О. Комплексна програма розвитку дітей «Росток»:
свідоцтво про держ. реєстр. прав автора на твір, ПА № 450 від 26.03.1997 р.
/ Державне агентство з авторських і суміжних прав. – [Київ], 1997. – 1 с.
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Pushkarova T.O. The theory and Practice of Pedagogical Design in the
System of General Secondary Education. – Manuscript.
Thesis for a doctor’s academic degree in Education by speciality 13.00.09 –
Learning Theory. Institute of Pedagogy National Academy of Pedagogical Sciences
of Ukraine.– Кyiv, 2018.
The thesis is dedicated to the current problem of pedagogical design in the
system of general secondary education. The theoretical analysis was carried out and
the solution of the current scientific problem of theoretical justification and practical
implementation of pedagogical design under present conditions of educational
reform was proposed.
The study of the pedagogical design process, the development and practical
implementation of pedagogical projects in the system of general secondary
education was carried out in the context of the concept of the New Ukrainian
School, on the basis of the integrative (a) promotes the actualization of the principles
of national orientation, openness and continuity of the development of
education; the unity of education and upbringing; succession; humanization of
education; b) ensures the perception of the educational material at the level of
information saturation, the interrelations of the observed objects and phenomena;
c) contributes to developing the ability to deal with the same phenomena, problems
in different situations and systems) and activity approaches.
The thesis includes a thorough coverage of the process of design work, which
is understood at the level of scientific design, the implementation of which involves
a combination of methods for organizing theoretical knowledge and pedagogical
schemes for the implementation of educational practice in the educational field.
With a view to solve the tasks and check the hypothesis of the study, a set of
research

methods

was

used:

theoretical:

analysis,

synthesis; comparison,

collation; modeling; empirical: questionnaires, observation of participants of the
pedagogical process, interviews with heads of institutions of general secondary
education, pupils, parents and teachers with the aim of studying the process of
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pedagogical design; pedagogical experiment (ascertaining, search, forming);methods
of mathematical statistics.
The organizational and didactic conditions of pedagogical design are
substantiated, social factors of influence on the process of instructional design are
revealed, the means of organizational and methodical support of the pedagogical
design process aimed to increase the level of teachers’ professional competence are
given.
A functional model of pedagogical design in the system of general secondary
education is developed, which is presented as a structured set of interrelated and
interconnected components of the design process aimed at providing an effective
project pedagogical activity in the system of general secondary education.
The practical significance of the results of the study is that the model of
pedagogical design is proposed and implemented in the educational practice, which
makes it possible to increase the efficiency of general education of the applicants of
education; didactic provision for the process of pedagogical designing in the system
of general secondary education was developed and approved; the methods of
preparatory work for the designing pedagogical activity are developed and
implemented; methodical recommendations for pedagogical workers have been
developed regarding: the use of pedagogical design in the process of improving
content, methods and pedagogical technologies, design management. Experimental
proof of the effectiveness of the author's projects «Rostok», «1 student –
1 computer», «Academy of innovative development of education» (AIDE) allows to
extrapolate the obtained results into the domestic educational practice.
The study shows that electronic learning tools, taking into account the
integration trends in the educational field, contribute to the organization of designing
pedagogical activities: providing visualization of phenomena and objects which are
inaccessible

to

direct

observation;

automatizing

the

search

for

information; increasing the quality of modeling; creating interactivity to provide an
active approach to learning, self-study, individual approach to teaching; promoting
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communication with other students, a teacher, external consultants, parents through
the network.
Pedagogical design has a wide application and perspective in international
cooperation in the field of education. In the course of the study, a significant number
of implemented projects with a high level of effectiveness were noted, the main
focus of which is on the aspects of transformation and integration of Ukrainian
education into the European and world educational space.
The presented results of the research and practical recommendations for the
project-based pedagogical activity intensify project activities of teachers; promote
the development of their professional competence and their personality.
Keywords: pedagogical design, educational reform, the system of general
secondary education, project activity, educational project.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Модернізація вітчизняної системи
загальної середньої освіти полягає не тільки в оновленні її змісту, а й у
створенні інноваційного освітнього середовища, яке сприяє формуванню
ключових і предметних компетентностей учнів, розвитку їхньої рефлексійної
позиції в навчанні в умовах інформаційного простору із сучасним
дидактичним супроводом.
Прийняття нової концепції розвитку української освіти, нових
державних стандартів, профілізація та індивідуалізація освітнього процесу,
розвиток авторських навчальних закладів, розроблення нових методів і
технологій навчання, навчальних програм, підручників, удосконалення
управлінської діяльності в освіті з побудовою варіативних моделей
освітнього менеджменту – усе це є об’єктивними соціокультурними
чинниками, які актуалізують дослідження і впровадження педагогічного
проектування в освітній процес.
Вимоги суспільства, що швидко розвивається, тісно пов’язані з
необхідністю «навчання впродовж життя». Саме тому актуальним є
формування у здобувачів освіти таких особистісних якостей, як здатність до
саморозвитку, вмінь планувати пізнавальну діяльність, навичок, пов’язаних
із пошуком й опрацюванням інформації, з розробленням власних проектів у
будь-якій сфері життя. Отже, створення у системі загальної середньої освіти
умов для підготовки особистості до швидких змін у процесі розвитку
суспільства є об’єктивною потребою. На наш погляд, ці умови можуть бути
забезпечені шляхом організації проектної педагогічної діяльності.
Поступові зміни освітніх реалій і відображення їх у філософськоосвітніх концепціях послідовно обґрунтовувались вітчизняними науковцями
(В. Андрущенко, Т. Волобуєва, І. Зязюн, К. Корсак, В. Лутай, В. Кремень,
В. Огнев’юк).
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В умовах розвитку інформаційного освітнього простору педагогічне
проектування у системі загальної середньої освіти посилюється могутнім
арсеналом інформаційно-комунікаційних технологій не тільки на рівні
засобів, але і змісту, методів і технологій навчання. Застосування в
освітньому процесі початкової, основної і старшої школи інноваційних
педагогічних

проектів

дає змогу

визначити

проблему

використання

інформаційно-комунікаційних технологій як одну з важливих у процесі
проектної педагогічної діяльності (В. Безпалько, М. Жалдак, О. Кобернік,
В. Лапінський, С. Лещук, М. Ковальчук, Є. Полат).
Сутнісні характеристики такого педагогічного проектування знайшли
своє

висвітлення

в

дослідженнях,

присвячених

психологічному

й дидактичному аспектам використання нових інформаційних технологій
в освіті

(Б. Гершунський,

Ю. Машбиць,

М. Смульсон,

Н. Тализіна,

А. Хуторськой).
Стратегічні цілі оновлення освіти, мета і завдання, визначені новим
Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту»,
Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, проектом
Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років, орієнтують
освітній процес на інтеграцію й варіативність, ефективне формування
ключових компетентностей у здобувачів освіти.
У процесі дослідження нами було обґрунтовано ключову роль
діяльнісного та інтегративного підходів у педагогічному проектуванні. В
умовах високотехнологічного інформаційного суспільства ці підходи
створюють нові можливості для модернізації змісту освіти, формування
компетентної особистості, яка має сформовані вміння здобувати необхідну
інформацію з різних джерел необмежено, засвоювати, поглиблювати її,
застосовувати у власній пізнавальній і творчій діяльності. Використання
зазначених підходів під час розроблення педагогічних проектів, як показали
дослідження, сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей,
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ефективній реалізації пізнавального, творчо-пошукового, комунікативного,
етичного й естетичного потенціалу.
Педагогічне проектування має широке застосування і перспективу у
міжнародній співпраці в галузі освіти. У процесі дослідження нами
констатовано значну кількість реалізованих проектів з високим рівнем
результативності, основна спрямованість яких зосереджена на аспектах
трансформації й інтеграції української освіти до європейського і світового
освітнього

простору.

Використання

їх

результатів

може

слугувати

підґрунтям для створення інноваційного освітнього середовища нової
української школи. До прикладу, це проекти Ради Європи, вже реалізовані
спільно з навчальними закладами України («Схід-Захід» (East-West),
«Сократ» (Socrates), «Коменіус» (Commenius), «Громадянська освіта» (Civic
Education), «Освіта для демократії» (Education for Democracy), екологічні
проекти, які мають учасників-співвиконавців у багатьох країнах Європи).
Значно

поширився

процес

розроблення

й

реалізації

громадських

освітянських проектів та їх підтримка у європейській спільноті.
Водночас аналіз освітнього процесу свідчить про недостатню увагу до
проблеми педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти.
Послідовне впровадження педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти сприятиме усуненню низки суперечностей між:
– зростанням вимог суспільства до якості надання освітніх послуг та
недостатнім рівнем сформованості професійних умінь, що стосуються,
зокрема, проектної діяльності;
– рівнем наукового осмислення проблеми педагогічного проектування
в системі загальної середньої освіти і відсутністю належного наукового
розв’язання цієї проблеми, дидактичних і методичних розробок, практичних
рекомендацій для педагогічних працівників із зазначеного питання;
– необхідністю формування в учнів здатності до розв’язання проектних
завдань

навчально-пізнавальної

діяльності

та

обґрунтованих дидактичних засад такого процесу.

недостатністю

науково
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Подолання окреслених суперечностей можливе за умов теоретичного
обґрунтування й системного запровадження в системі загальної середньої
освіти підходів до розроблення і впровадження педагогічних проектів.
Виробленню стратегії дослідження сприяли методологічно спрямовані
наукові роботи В. Беспалька, Вол. Бондаря, Б. Гершунського, С. Гончаренка,
І. Зязюна, Г. Костюка, В. Кременя, В. Лозової, Н. Ничкало, І. Підласого,
В. Семиченко.
Важливими для теоретичного аналізу педагогічного проектування є
праці з питань діяльнісного підходу до освітнього процесу, зокрема шляхів
формування у здобувачів освіти умінь планувати пошуково-пізнавальну
діяльність у процесі виконання довготривалих проектів, самостійно
здобувати необхідні знання й ефективно застосовувати їх під час реалізації
проектів (С. Гончаренко, О. Гуменюк, В. Докучаєва, В. Костіна, Л. Іванова,
В. Ледньов, Т. Мантула, О. Пометун, О. Савченко); психологічні концепції
діяльності

(Л. Виготський,

П. Гальперін,

В. Давидов,

О. Леонтьєв,

С. Рубінштейн); теорії формування особистості в навчально-виховному
процесі (К. Абульханова-Славська, Л. Божович, С. Максименко, В. Роменець,
Т. Яценко).
Теоретичні

аспекти

формування

ключових

компетентностей

висвітлили в наукових розвідках В. Андрійчук, К. Баханов, О. Бондар,
С. Величко, О. Овчарук, Н. Токаренко, С. Сисоєва.
Питання
досліджували

сутності
Дж. Дьюї,

проекту

як

В. Кілпатрик,

активного

методу

Д. Снезден,

навчання

А. Папандреу,

В. Монда, Д. Каттерік; шляхи і напрями використання методу проектів
розглядали

науковці

М. Голубенко,

В. Гузєєв,

А. Касперський,

В. Лапінський, С. Мірошник, О. Онопрієнко, О. Пєхота, Є. Полат,
О. Пометун, Г. Селевко, А. Цимбалару.
Отже, об’єктивні потреби розвитку освіти в Україні, практика навчання
у системі загальної середньої освіти, а також теоретична нерозробленість
зазначеної проблеми зумовили вибір та актуальність теми дисертаційного
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дослідження «Теорія і практика педагогічного проектування в системі
загальної середньої освіти».
Зв’язок

роботи

з

науково-дослідними

роботами,

планами,

програмами. Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної
роботи Інституту педагогіки НАПН України: «Організаційно-педагогічні
засади інноваційного
(№ 0110U001203,
інноваційного

розвитку

загальноосвітніх

2010–2012 рр.);
розвитку

(№ 0113U003122,

«Теорія

і

загальноосвітнього

2013–2015 рр.);

навчальних
технологія

оцінювання

навчального

«Прогнозування

закладів»

розвитку

закладу»
загальної

середньої освіти як рівневої системи» (№ 0116U003185, 2016–2018 рр.); а
також плану науково-дослідної роботи Інституту модернізації змісту освіти
МОН України: «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування
закладів

освіти

в

умовах

децентралізації

управління

освітою»

(№ 0117U006226, 2017–2018 рр.); «Науково-методичні засади організації та
проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах
України у контексті реалізації Концепції Нової української школи»
(№ 0117U006233, 2017–2021 рр.).
Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки
НАПН України 26.12.2016 року, протокол № 12, і узгоджена в бюро
Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і
психологічних наук в Україні 31.01.2017 року, протокол № 1.
Мета

дослідження

полягає

у

теоретичному

обґрунтуванні,

методичному забезпеченні та експериментальній апробації дидактичних
засад педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
1. Теоретично

обґрунтувати

дидактичні

засади

педагогічного

проектування в системі загальної середньої освіти, здійснити аналіз основних
наукових ідей, дефініцій і теоретико-методологічних підходів, які стосуються
наукової проблеми.
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2. Здійснити аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми у
вітчизняній педагогічній теорії та зарубіжному досвіді.
3. З’ясувати механізми реалізації педагогічного проектування в системі
загальної середньої освіти.
4. Розкрити

змістову

і

процесуальну

складові

педагогічного

проектування в системі загальної середньої освіти.
5. Виявити

специфіку

проектної

діяльності

суб’єктів

освітньої

діяльності в процесі розроблення й упровадження проектів у системі
загальної середньої освіти.
6. Розробити

й

теоретично

обґрунтувати

дидактичну

модель

педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти.
7. Експериментально перевірити ефективність розробленої дидактичної
моделі

педагогічного

проектування

в

процесі

реалізації

авторських

педагогічних проектів (на прикладі проектів «Росток», «1 учень –
1 комп’ютер», «Академія інноваційного розвитку освіти» (АІРО)).
8. Розробити

методичне

забезпечення

процесу

педагогічного

проектування та рекомендації щодо впровадження авторської системи
педагогічного проектування.
Об’єкт дослідження – процес педагогічного проектування в системі
загальної середньої освіти.
Предмет дослідження – дидактичні засади розроблення і впровадження
інноваційного педагогічного проектування в системі загальної середньої
освіти.
Концепція дослідження. Дослідження педагогічного проектування в
системі загальної середньої освіти передбачає його трактування і вивчення як
організованої спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу, що включає
такі складові:
1) проектування змісту, методів і технологій педагогічної діяльності;
2) проектування інноваційної діяльності в системі загальної середньої
освіти;
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3) проектування управлінської діяльності, спрямованої на підвищення
результативності педагогічного проектування.
Проектування освітнього процесу в системі загальної середньої освіти
потребує системного підходу. Компетентність педагога у проектній
діяльності розглядається як здатність ефективно організовувати процес
навчання учнів завдяки педагогічному проектуванню, здійснювати аналіз та
поліпшувати результати власної педагогічної діяльності.
Інтегративний і діяльнісний підходи до педагогічного проектування
надали змогу дослідити феномен педагогічного проектування з позицій
цілісності, взаємозбагачення та взаємозумовленості його структурних
складових і компонентів.
Теоретичні засади дослідження (вихідні концепти, дефініції, теорії)
розширили розуміння сутності досліджуваного явища, його функцій і
властивостей, сприяли розробленню, науковому обґрунтуванню моделі
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти.
Сукупність

дидактичних

принципів,

засобів,

форм

і

методів,

передбачених системою педагогічного проектування в умовах закладу
загальної середньої освіти, була спрямована на актуалізацію загальної
психолого-педагогічної

сторони

педагогічної

діяльності

педагогічних

працівників і складалась із взаємодоповнюючих цілеспрямованих та
опосередкованих впливів на формування особистості здобувачів освіти.
Педагогічне проектування зумовило ініціювання змін у цілях, змісті,
принципах, методах і технологіях загальної середньої освіти, що сприяє
більш повній реалізації її культуротворчого потенціалу.
Загальна гіпотеза дослідження: теоретико-методичне обґрунтування
дидактичних засад та практичне впровадження моделі педагогічного
проектування, реалізованих у змісті, методах і технологіях навчання з
використанням інтегративного та діяльнісного підходів, забезпечують
підвищення рівня якості загальноосвітньої підготовки учнів у системі
загальної середньої освіти.
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Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових припущеннях:
– визначення сукупності базових понять, які розкривають сутність
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти та
здійснення аналізу сучасного стану досліджуваної проблеми в педагогічній
теорії і практиці дадуть змогу сформувати цілісне бачення педагогічного
проектування як процесу і результату проектної діяльності;
– розкриття

змістової

і

процесуальної

складових

педагогічного

проектування в системі загальної середньої освіти і виявлення специфіки
проектної діяльності суб’єктів освітньої діяльності дає можливість уточнити
методику і розкрити механізми розроблення і впровадження педагогічних
проектів у освітній процес;
– обґрунтування способів реалізації інтегративного та діяльнісного
підходів як методологічної основи дослідження проблеми педагогічного
проектування в системі загальної середньої освіти дає змогу розширити
конструктивні можливості педагогічного проектування та, водночас,
підвищити ефективність педагогічних проектів у системі загальної
середньої освіти.
Методологічну основу дослідження становлять: концептуальні
положення педагогіки інтегративного та діяльнісного підходів як стрижневих
конструктивних ідей для модернізації освіти загалом і педагогічного
проектування зокрема; теоретичні й практичні засади формування ключових
і предметних компетентностей особистості як домінанти нової української
школи; концептуальні принципи інтерактивних методів навчання; дидактичні
теорії сучасної шкільної освіти.
У дослідженні було використано ідеї, положення, результати наукових
пошуків із проблем: методології сучасних педагогічних досліджень
(С. Гончаренко,

І. Зязюн,

В. Краєвський,

В. Лутай,

О. Савченко,

А. Хуторськой); особливостей педагогічної діяльності (І. Бех, Вол. Бондар,
С. Гончаренко,

М. Гриньова,

І. Зязюн,

А. Кузьмінський,

Н. Маркіна,

А. Матюшин, О. Савченко, О. Сухомлинська, О. Топузов, О. Фурман).
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Теоретичним підґрунтям дослідження є: теорія формування змісту
освіти (В. Краєвський, В. Ледньов, І. Лернер, О. Савченко, М. Скаткін,
А. Хуторськой); психологічна теорія поетапного формування розумових дій
(П. Гальперін, Н. Тализіна).
Нормативною базою дослідження слугували положення державних
нормативних документів України в галузі освіти, зокрема: закони «Про
освіту», «Про вищу освіту», Концепція реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період
до 2029 року, Державний стандарт початкової освіти.
Для розв’язання завдань дослідження, перевірки сформульованої
гіпотези застосовано сукупність методів дослідження:
теоретичні: аналіз, синтез – у процесі вивчення психологопедагогічної літератури, навчально-нормативної документації, результатів
наукових досліджень з метою визначення стану розробленості досліджуваної
проблеми; порівняння, зіставлення – для порівняння підходів дослідників до
розв’язання

проблеми,

визначення

напрямів

наукових

розвідок

та

обґрунтування поняттєво-категоріального апарату; моделювання – для
розроблення моделі педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти;
емпіричні: анкетування, спостереження за учасниками педагогічного
процесу, бесіди з керівниками закладів загальної середньої освіти; учнями,
батьками

і

вчителями

з

метою

вивчення

процесу

педагогічного

проектування; педагогічний експеримент (констатувальний, пошуковий,
формувальний), який забезпечив можливість одержати дані про результати
інноваційного педагогічного проектування за розробленою моделлю;
математичної статистики – для оброблення результатів дослідження,
визначення стану й динаміки рівнів сформованості компетентностей учнів
початкової, основної і старшої школи, динаміки соціалізаційної позиції в
умовах педагогічного проектування інформаційного освітнього середовища в
системі загальної середньої освіти.
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Організація дослідження.
На першому етапі (2005–2009 рр.) окреслено наукову проблему;
визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, опрацьовано
теоретичні джерела; вивчено стан навчально-методичного забезпечення
загальної середньої освіти; з’ясовано методологічні засади дослідження,
сформульовано й уточнено гіпотезу.
На другому етапі (2010–2013 рр.) обґрунтовано дидактичні засади
педагогічного проектування, визначено складники й механізми реалізації
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти; розроблено
модель педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти;
проаналізовано шляхи і можливості реалізації педагогічних проектів для
формування ключових і предметних компетентностей і їх сукупності як
результатів навчання учнів в умовах інформаційного освітнього середовища.
На третьому етапі (2014–2017 рр.) експериментально перевірено
ефективність розробленої моделі педагогічного проектування в системі
загальної

середньої

освіти;

проаналізовано

результати

педагогічного

експерименту. Узагальнені підсумки висвітлено в монографії «Педагогічне
проектування в системі загальної середньої освіти: теорія і практика».
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна
робота здійснювалася на базі загальноосвітнього навчального закладу І–
ІІІ ступенів

«Спеціалізована

школа

№ 17

з

поглибленим

вивченням

математики» Подільського району м. Києва, Київської гімназії № 287
Святошинського району м. Києва, спеціалізованої школи № 185 імені
Володимира Вернадського з поглибленим вивченням фізико-математичних
дисциплін

м. Києва,

середньої

загальноосвітньої

школи

№ 72

Святошинського району м. Києва, школи І–ІІІ ступенів № 160 Дарницького
району м. Києва, середньої загальноосвітньої школи № 221 м. Києва,
середньої загальноосвітньої школи I–III ступенів № 99 міста Києва, Сумської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 15 імені Д. Турбіна, Херсонської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 50 імені Романа Набєгова
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Херсонської міської ради, Миколаївської загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів № 18 Миколаївської міської ради Миколаївської області.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що:
уперше теоретично обґрунтовано дидактичні засади педагогічного
проектування в системі загальної середньої освіти на основі діяльнісного та
інтегративного підходів в умовах інформаційного освітнього середовища;
теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено дидактичну
модель педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти;
виявлено

основні

принципи,

організаційно-педагогічні

умови,

особливості управління процесом педагогічного проектування; встановлено
взаємозв’язок педагогічного проектування з іншими складовими освітньої
педагогічної діяльності;
уточнено типологію проектів у межах здійсненого дослідження,
підстави визначення інноваційного потенціалу проектної педагогічної
діяльності; експериментально перевірено ефективність авторської моделі
педагогічного проектування; досліджено і впроваджено способи визначення
очікуваних результатів проектування, критеріальну та експертну базу й
методи оцінювання педагогічних проектів;
набули подальшого розвитку ідеї проектного позиціонування сучасної
освіти, проектного підходу до організації освітнього процесу;
удосконалено напрями проектування оновлення змісту, методів і
технологій навчання, освітнього середовища і підготовки педагогічних
працівників до проектної діяльності; розроблено і апробовано інструментарій
дослідження процесу педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти.
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що
запропоновано і впроваджено в освітню практику модель педагогічного
проектування, яка надає змогу підвищити ефективність загальноосвітньої
підготовки здобувачів освіти; розроблено й апробовано дидактичне
забезпечення процесу педагогічного проектування в системі загальної
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середньої освіти; розроблено і впроваджено методики підготовчої роботи до
проектної педагогічної діяльності; розроблено методичні рекомендації для
педагогічних працівників щодо: використання педагогічного проектування у
процесі вдосконалення змісту, методів і педагогічних технологій, управління
проектуванням.
Основні теоретичні положення й висновки дисертаційної роботи,
матеріали монографії «Педагогічне проектування в системі загальної
середньої освіти: теорія і практика» слугуватимуть для подальших
досліджень проблеми педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти; розроблення шкільних підручників, методів навчання і
педагогічних технологій, методичного забезпечення для педагогічних
працівників.
Обґрунтовані в дослідженні висновки й практичні рекомендації
впроваджені в освітній процес закладів загальної середньої і вищої освіти:
Київської гімназії № 287 Святошинського району м. Києва (довідка № 15 від
16.02.2018 р.), спеціалізованої школи № 185 імені Володимира Вернадського
з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін м. Києва (довідка
№ 14 від 19.02.2018 р.), Сумської класичної гімназії (довідка № 84/2 від
23.02.2018 р.), Сумської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 15 імені
Д. Турбіна (довідка № 37 від 22.01.2018 р.), закладів загальної середньої
освіти

Оболонського

району

м. Києва

(довідка

управління

освіти

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації № 515/1 від
22.02.2018 р.), Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Б. Грінченка (довідка № 82 від 21.02.2018 р.), Херсонської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 50 імені Романа Набєгова
Херсонської міської ради (довідка №1 від 11.01.2018 р.), Миколаївської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 Миколаївської міської ради
Миколаївської

області

(довідка

№ 21

від

20.02.2018 р.),

Науково-

методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради (довідка
№ 19/1

від

20.02.2018 р.);

Миколаївського

обласного

інституту
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післядипломної

педагогічної

освіти

(№ 1645/17-12

від

29.12.2017 р.);

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка
№ 230/1 від 23.02.2018 р.); Сумського навчально-наукового інституту
педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету
імені

А. С. Макаренка

(довідка

№ 115

від

20.02.2018 р.),

Академії

інноваційного розвитку освіти (довідка № 05.02/18 від 15.02.2018 р.);
комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради
«Академія неперервної освіти» (довідка № 13/1 від 09.02.2018 р.), навчальних
закладів Київської області (довідка Департаменту освіти і науки Київської
обласної

державної

адміністрації

№ 12-01-16/740

від

23.02.2018 р.;

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
(довідка № 01-16/177/1 від 12.02.2018 р.); комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної освіти» (довідка № 258 від
23.02.2018 р.) та під час проведення виїзних майстер-класів, науковопрактичних семінарів ЗНЗ м. Києва, Київської, Херсонської, Миколаївської,
Сумської областей та круглих столів у межах виставок «Сучасна освіта в
Україні».
Вірогідність результатів і висновків дослідження забезпечено
теоретико-методологічною обґрунтованістю та комплексним використанням
методів дослідження, їх адекватністю меті й завданням дослідження,
репрезентативністю вибірки та здобутими експериментальними даними,
кількісним і якісним аналізом емпіричних даних з використанням методів
математичної статистики, практичною перевіркою ефективності авторської
системи інноваційного педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти, а також отриманими позитивними результатами.
Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві працях
полягає у дослідженні педагогічного проектування структури уроків
математики за діяльнісною технологією [4], розробленні медіасередовища
вчителя для педагогічного проектування з використанням педагогічного
досвіду [10], дослідженні дидактичних аспектів інформатизації педагогічного

46

проектування нового освітнього середовища і використання ІКТ у сучасних
моделях навчання [12, 25, 56, 57, 68, 70], аналізі міжнародного досвіду
педагогічного

проектування

[18,

19],

дослідженні

педагогічного

проектування дистанційного навчання у системі загальної середньої освіти
[20],

розробленні

електронних

освітніх

ресурсів

для

забезпечення

педагогічного проектування освітнього процесу [22, 26, 30, 33, 36, 37, 45–47],
розробленні методів педагогічного проектування формування екологічної
компетентності учнів [58].
Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні
положення та результати дослідження відображались в опублікованих
матеріалах дисертації, а також доповідались та обговорювались на науковопрактичних конференціях і семінарах різних рівнів:
міжнародних – «Новаторські підходи до застосування ІКТ в освіті»
(Португалія, Порто, 2009 р.), International Conference Education for All
Regional Conferenceon Enhancement of Quality of Education and Curriculum
Development, Tzahkadzor, Armenia, 29-30 September 2009), шостого семінару
Співтовариства Практики з розвитку курикулуму, організованого МПБ
ЮНЕСКО (м. Мінськ, Білорусь, 2010 р.), eGover 2011, Естонія–Україна:
міжнародна конференція з інфотехнологій та електронного управління
(м. Київ, 2011 р.), Форум Міністрів освіти країн Ради Європи: «Школа 21
століття: Київські ініціативи» (м. Київ, 2011 р.); «Подготовка образованного
и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие
устойчивого развития и модернизации страны» (м. Ташкент, 2012 р.)
«Инновации в образовании: вызовы современности» (м. Ялта, 2012 р.),
«Особистість в єдиному освітньому просторі» (м. Запоріжжя, 2014 р),
«Актуальні

проблеми

міжнародної

післядипломної

освіти:

стан

та

перспективи розвитку» (м. Київ, 2015 р.);
всеукраїнських – «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки»
(м. Київ,

2010 р.),

навчально-виховного

«Формування
процесу

в

технологічної
системі

культури

експериментальної

учасників
роботи»
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(м. Херсон, 2010 р.), «Впровадження інноваційних проектів у навчальновиховний процес закладів освіти України» (м. Миколаїв, 2011 р.), Другий
Всеукраїнський форум вчителів-новаторів «Партнерство в навчанні»
(м. Київ, 2011 р.), «Модернізація освіти в умовах розвитку інформаційного
суспільства» (м. Київ, 2011 р.), «Модернізація шкільної природничоматематичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті» (м. Миколаїв,
2012 р.),

«Дослідницький

компонент

у

діяльності

загальноосвітніх

навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і
перспектива»

(м. Київ,

2013 р.),

«Проблеми

післядипломної

освіти

педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа
суспільного розвитку» (м. Ужгород, 2014 р.), «Післядипломна педагогічна
освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін» (м. Київ, 2015 р.),
Круглому столі «STEM-освіта в Україні: від дошкільника до компетентного
випускника» (м. Київ, 2015 р.), «Європейський вибір Українських освітніх
реформ» (м. Київ, 2016 р.), «Теоретико-методичні засади модернізації
початкової

освіти

в

умовах

освітніх

реформ»

(м. Рівне,

2016 р.),

«Інноваційне проектування на засадах інтегративно-діяльнісної технології в
контексті концепції «Нова українська школа» (м. Миколаїв, 2017 р.),
«Інноваційне педагогічне проектування в умовах реформування освіти»
(м. Суми, 2017 р.);
регіональних – «Сучасні та перспективні засоби ІКТ в освіті» (м. Київ,
2011 р.), «Розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні української
мови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за науковопедагогічним проектом «Росток» (м. Обухів Київської області, 2010 р.),
«Інноваційна

діяльність

закладів

освіти

Київщини

за

педагогічною

технологією «Росток» (м. Боярка Київської обл., 2017 р.), «Технології у
реалізації Концепції Нової української школи» (м. Суми, 2017 рік);
на засіданнях відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту
педагогіки НАПН України; на науково-практичних семінарах, круглих
столах, організованих Інститутом модернізації змісту освіти МОН України,
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громадською організацією «Академія інноваційного розвитку освіти», на
науково-практичних заходах у рамках виставок «Сучасна освіта в Україні».
Публікації.

Основні

положення

та

результати

дослідження

відображено в 114 наукових публікаціях (із них 89 – одноосібні), серед яких:
1 монографія, 34 навчальних посібники, 8 навчально-методичних матеріалів,
38 статей (із них 25 – одноосібні) у виданнях, зареєстрованих як фахові з
педагогічних наук (із них: 8 – у зарубіжних фахових педагогічних виданнях
та у міжнародних наукових журналах, які включені до міжнародних
наукометричних баз даних), 31 публікації у збірниках наукових конференцій
і семінарів.
Кандидатську

дисертацію

на

тему

«Фізичний

експеримент

в

інтегративних курсах природознавства» захищено в 1991 р., її матеріали в
тексті докторської дисертації не використовуються.
Структура і обсяг дисертації. Логіку викладу і структуру роботи
визначили мета й завдання дослідження. Зміст дисертації складається зі
вступу, 5 розділів, висновків до них і загальних висновків, 10 додатків на 63
сторінках, список використаних джерел із 642 позицій (з них 31 – іноземними
мовами). Загальний обсяг дисертаційної праці становить 550 сторінок.
Основний текст викладено на 397 сторінках. Робота містить 18 таблиць і 29
рисунків.
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Розділ 1
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
1.1. Соціальні чинники та передумови педагогічного проектування
в системі загальної середньої освіти
Соціальна

детермінанта

проектної

педагогічної

діяльності

спрямовується насамперед на формулювання ідей, системи ціннісних
установок

для

розроблення

освітнього

проекту,

висування

гіпотез,

альтернативних рішень, визначення цілей проектування в конкретних
критеріях, прогнозування, розроблення й оцінка варіантів, вибір найбільш
ефективних з-поміж них, визначення системи методів проектування, тобто
повне формулювання концепції проекту. Освітня проектна діяльність
передбачає

розроблення

відповідних

стратегічних

програм

реалізації

проекту, управління взаємодією.
Створення й поширення новацій у системі загальної середньої освіти
зумовлюються низкою загальних соціально-освітніх об’єктивних чинників:
1) появою нових державних стандартів освіти;
2) профілізацією та індивідуалізацією освітнього процесу;
3) функціонуванням авторських навчальних закладів, навчальних
програм, підручників, посібників;
4) функціонуванням

варіативних

систем

навчання

(розвивальна,

модульна, диференційована тощо);
5) нагальністю діалогової форми спілкування суб’єктів навчальновиховного процесу;
6) актуальністю безперервного процесу модернізації змісту, форм і
методів навчання;
7) потребою у вдосконаленні управлінської діяльності керівників
закладів освіти з розробленням варіативних моделей структури управління.
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Нині у вітчизняному освітньому просторі спостерігається «якісний
стрибок» у динаміці збільшення кількості закладів освіти, які активно
упроваджують педагогічні інновації на всеукраїнському рівні від 2005 р.,
більше ніж у 100 разів (орієнтовно від 29 у 2005 р. до понад 300 у 2016 р.).
Динаміка пояснюється тим, що склались позитивні передумови – як зовнішні
(прискорення інтеграції українського суспільства до європейського простору,
активізація процесу реформування освіти), так і внутрішні, зокрема чинник
конкурентоспроможності

закладу,

урахування

потреб

територіальної

громади, батьків як замовників освітніх послуг.
Модернізація освітньої галузі виявляється в тому, що заклади освіти
переорієнтовуються на педагогічне проектування, яке інтерпретується в
тісному взаємозв’язку з процесами створення нового в системі освіти – як з
позиції структурування навчального процесу, так і з позиції здійснення
проектної діяльності [601]. Педагогічне проектування в системі загальної
середньої і вищої освіти пов’язується з поняттям інноваційності країни в
межах Глобального інноваційного індексу (за положенням Всесвітньої
організації

інтелектуальної

власності

(ВОІВ),

агентства

Організації

Об’єднаних Націй). Глобальний інноваційний індекс висвітлює аспекти
різноманітних інновацій (у межах нашого дослідження – якість педагогічного
проектування, у тому числі з урахуванням інформаційно-комунікаційної
платформи) і створює інструментарій, що допомагає в адаптації освітньої
галузі до довгострокового зростання освітньо-кваліфікаційних показників і
показників, які репрезентують науковий й освітній потенціал країни.
Серед показників інноваційного індексу, які демонструють конкурентні
сторони України, для нас цікавим є те, що вони перебувають у
безпосередньому взаємозв’язку з освітою: коефіцієнт ефективності нових
освітніх технологій і педагогічних проектів; проектів інформаційнокомунікаційного супроводу; рівень навчальних досягнень випускників
загальноосвітнього і вищого навчальних закладів; динаміка продукування
галузевих знань.
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Інформаційний дидактичний супровід репрезентовано навчальними
програмами, авторськими сайтами, навчальними тренажерами, віртуальними
лабораторіями, електронними підручниками: Є. Машбиць [323], О. Пеньков
[376], А. Сільвестр [511], О. Слободяник [515], О. Солом’яна [517],
Н. Сулима [525; 526] та інші.
Поряд із позитивними є й негативні передумови для педагогічного
проектування в закладах освіти, які є наслідком нівелювання динаміки
зовнішньої ситуації: відсутності потреби змін у суспільстві, системної
підготовки педагогічних працівників до проектної діяльності, нерозуміння
необхідності змін, недостатня підтримка з боку батьків, органів управління,
брак фінансування тощо, а також непрофесійність, некомпетентність
управління проектом або закладом.
До негативних чинників упровадження інноваційних педагогічних
проектів віднесено такі:
1. Відсутність спеціальної підготовки вчителів до роботи в новому
освітньому середовищі:
1.1) технологічної підготовки: знання елементарних особливостей
роботи Wi-Fi-мережі, пристроїв, що дають можливість створювати локальну
мережу в класі, принципів їх дії, вміння усунути елементарні збої в роботі
мережі; обізнаність із технічними принципами роботи нетбука;
1.2) методологічної підготовки: знання дидактичних особливостей
організації роботи на уроці в середовищі «один учень – один комп’ютер»;
1.3) психологічної підготовки: усвідомлення того, що вчитель – не
єдиний транслятор інформації на уроці, а організатор пошукової діяльності у
світі інформації;
1.4) знання фізіологічних і вікових особливостей сприйняття учнем
екранної інформації та роботи з електронними засобами.
2. Відсутність у штатному розписі навчального закладу посади
технічного працівника задля обслуговування пристроїв (немає ставки
лаборанта для класів, що працюють за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер»). За
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відсутності лаборанта в кабінеті інформатики вчителю інформатики
доплачують відсоток за обслуговування комп’ютерів (10–12 одиниць),
учителю, котрий працює за моделлю «один учень – один комп’ютер», не
передбачена доплата, оскільки предметний кабінет не є кабінетом
інформатики.
3. Брак у Державних освітніх стандартах акценту на формування ІКкомпетенцій в учнів молодшого шкільного віку (у проекті державних
освітніх стандартів початкової школи недостатньо чітко окреслено етапи й
критерії розвитку ІК-компетенцій; вони розглядаються переважно як
доповнення до формування інших життєво важливих компетенцій дитини).
4. Наявність технічних проблем:
4.1) зношування зарядного пристрою настає через 12 місяців
інтенсивної роботи. Другий рік навчання – постійне відволікання на
регулярну зарядку пристроїв (нові акумуляторні батареї надзвичайно дорогі);
4.2) відсутність спеціалізованих центрів з обслуговування таких
пристроїв; заміна нетбуків першого й другого поколінь неможлива, оскільки
вони зняті з виробництва;
4.3) відсутність спеціального захисту, який убезпечує від крадіжок
техніки;
4.4) відсутність Інтернету або низька його швидкість для реальної
роботи 30 учнів одночасно;
4.5) брак спеціальної підготовки вчителів до розв’язання дрібних
технічних проблем, таких як зависання, перегрівання тощо.
5. Відсутність відкритих ресурсів Інтернету для спільнот творчих
вчителів України, створених задля обміну досвідом і накопиченим
навчальним матеріалом.
Окреслені

чинники

потребують

додаткового

коментаря

щодо

передумов педагогічного проектування в умовах вітчизняного освітнього
простору,
планування.

який

позначений

інформаційним

вектором

навчального
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На сучасному етапі розвитку актуальним питанням розвитку освітньої
галузі є аналіз впливу глобалізації на подальший розвиток середньої освіти,
що

розуміється

як

забезпечення

співвідношення

національних

і

транснаціональних, глобалізованих компонентів у формуванні культури
учнів. У розвитку сучасної культури втілюються дві взаємодоповнюючі
тенденції:

інтернаціоналізація

національна

консолідація.

(транснаціоналізація,
Перша

тенденція

глобалізація)

сприяє

і

засвоєнню

загальносвітових властивостей сучасної культури, друга має на меті
збереження для майбутніх поколінь важливих, сутнісних рис національної
культури. Обидві тенденції знаходять своє послідовне відображення у
вітчизняній

середній

інтернаціоналізація

і

освіти,

вищій
що

з

освіті.

Аспектом

огляду

на

глобалізації

міжнародні

є

стандарти

програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, методики навчання
визначає

відповідні

зміну

вимог

вітчизняної

освіти

відповідно

до

міжнародних.
Перебіг педагогічного проектування вважаємо доцільним розглянути
на конкретному прикладі інноваційного освітнього проекту «один учень –
один комп’ютер». Проект був успішно реалізований у Європі, зокрема в
Португалії, і достатньо складно впроваджувався в Україні [147; 486].
Можемо спостерігати, що чинники, які в Україні стримували процес
реалізації інноваційного освітнього проекту, в інших країнах за сприятливих
умов суттєво змінив ситуацію в освіті, сприяючи, у тому числі, розвитку
вітчизняної економіки. Науково-педагогічний проект «один учень – один
комп’ютер» був ініційований в Україні у 2008 р. корпорацією Intel.
Передбачалося створення моделі сучасного інноваційно-інформаційного
навчального середовища для учнів і вчителів початкової й основної школи на
базі шкільних нетбуків із доступом до знань у будь-якому місці у будь-який
зручний

час.

Проект

був

покликаний

забезпечити

ефективність

і

динамічність процесу інформатизація освіти стосовно освітніх установ, що
пов’язане з упровадженням у заклади системи освіти інформаційних засобів
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(ідеться, насамперед, про мікропроцесорну техніку, інформаційну продукцію,
яка базується на цих засобах). Констатуємо, що в сучасних вітчизняних
закладах освіти, з огляду на недостатність розроблення механізму створення
відповідного освітнього (інформаційного) середовища й обґрунтування
нових

(проектних)

стратегій

навчання

в

його

умовах,

педагогічне

проектування характеризується посереднім рівнем динаміки.
Оскільки навчальний процес – це системне утворення, яке складається зі
взаємопов’язаних елементів (учасники навчального процесу, предмет
навчального процесу, засоби навчального процесу, способи перетворення
предмета навчального процесу на продукт (технології), організації й
економіки), на теперішньому етапі розвитку освітньої галузі говоримо про
низку вимог, які висуваються до предметної підготовки учнів з урахуванням
інформаційного освітнього середовища, а також підготовки вчителів до
використання ІКТ у педагогічній діяльності.
В умовах інформаційного освітнього середовища учителі й учні
через Інтернет мають доступ до шкільних бібліотек, баз даних, шкільних і
всеукраїнських музеїв, супутникових даних та експертів у будь-яких
галузях. Інтернет також сприяє оцінці мультифакторного характеру й
складності кожної теми. Інша важлива характеристика Інтернету – його
сучасність: інформація оновлюється безперервно, тож паперові підручники
через достатньо короткий термін репрезентують навчальний матеріал, який
не відповідає новітньому. Інтернет є джерелом інформації в реальному
масштабі часу, водночас варто зауважити, що наявність доступу до мережі
та

її

освітніх

ресурсів

не

гарантує

найкращої

технології

його

використання, оскільки не всі педагоги можуть скористатись наданими
можливостями. Як правило, педагоги послуговуються Інтернетом як
різновидом

енциклопедії.

Учителі,

які

творчо

використовують

комп’ютерні технології, роблять це через особистий інтерес і не мають
достатньої спеціалізованої підготовки; підготовка на відповідних курсах
підвищення

кваліфікації

учителів,

фахівців,

здатних

реалізувати
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комп’ютерні технології в навчальному плані, не розв’язують остаточно
проблеми, оскільки на фоні молодих успішних колег учителі зі стажем
яскравіше виявляють технофобію.
Незважаючи на визначені окремі гальмівні чинники, дослідноекспериментальна робота в межах інноваційного освітнього проекту
«Науково-методичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному
процесі у середовищі «один учень – один комп’ютер» на базі шкільних
нетбуків» була успішно виконана відповідно до програми експерименту, а її
попередні результати свідчать про перспективність окресленого напряму в
реалізації Державних програм з інформаційно-комунікаційних технологій в
освіті і науці .
У процесі дослідження констатовано чинники, що їх потрібно
враховувати для стимулювання освітньої інноваційної діяльності.
Перша група чинників – об’єктивні чинники середовища, до яких
належать:
1) інноваційна

політика

навчального

закладу,

яка

може

бути

інтенсивною;
2) тип і характер інноваційного проектування, упроваджуваних
технологій (чим складніші технології, тим більших труднощів під час
упровадженні нововведень вони зазнають);
3) економічний стан освіти (хоча, за Т. Пітерсом і Р. Уотерменом, для
нематеріальної сфери ключовими є не економічні, а ідеологічні й мотиваційні
установки персоналу);
4) особливості конкретного закладу освіти (традиції, зміст інноваційної
діяльності, структура колективу, характер розв’язуваних завдань).
Другу групу становлять суб’єктивні чинники, які охоплюють:
1) стать і вік (в освіті України переважають жінки, хоча, за даними
американських дослідників, жінки більше схильні до конформізму, ніж
чоловіки, водночас саме жінки сприяли докорінній зміні цінностей і поглядів,
наприклад, у телекомунікаційній галузі);
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2) особисті якості; до якостей, що сприяють упровадженню інновацій,
відносять схильність до ризику, зацікавленість у кар’єрному зростанні,
високий професіоналізм, установку на нововведення (саме ці якості
психологи включають до поняття «Новатор»);
3) кваліфікація й освіта (для керівника освіти прогресивного типу
важливі знання в галузі управління, ІКТ, основ бізнесу, а також володіння
іноземними мовами).
Схарактеризоване дає змогу зробити узагальнення щодо передумов
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти.
Зовнішніми передумовами проектної освітньої діяльності насамперед є
будь-які перетворення, що відбуваються в освітній галузі під впливом змін у
суспільстві. На найсуттєвіші з них для освіти вказує академік О. Савченко:
«Входження України до європейського освітнього простору зобов’язує
реагувати на нові виклики часу: глобалізацію (відкритість простору,
конкуренція на ринках праці); демографічну кризу (зменшення людських
ресурсів вимагає оптимально використовувати освітній та виробничий
потенціал населення); інновації в науково-технічній галузі (інформаційнокомунікаційні технології, нанотехнології, біотехнології тощо); швидкість і
частоту комунікацій людей у різних галузях, які змінюють індивідуальне
середовище й освітній простір країни. У таких умовах зростають вимоги до
якості освіти і виникає запит на компетентних учителів і учнів [497, с. 4–5].
Виявлені нами соціальні, наукові й практичні передумови інноваційної
проектної педагогічної діяльності попередньо узагальнено на рис. 1.1.
Аналізуючи сучасне освітнє середовище, ми дійшли висновку, що
сьогодні можна говорити про таку важливу передумову проектної
педагогічної діяльності як конкурентоспроможність закладу загальної
середньої освіти, його керівника й навіть конкретного вчителя. Окремі
дослідження показали, що не лише батьки як замовники освітніх послуг у
сучасних умовах намагаються обирати для навчання своїх дітей навчальний
заклад не тільки за місцем проживання, а досить часто за рівнем його
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конкурентоспроможності,

коли

«на

рівень

конкурентоспроможності

загальноосвітнього навчального закладу найважливіший вплив здійснюють
науково-технічний рівень, використання винаходів і відкриттів, сучасних
інноваційних технологій» [107, с.51].
Саме

тому

потреба

конкурентоспроможності

в

розв’язанні

закладів

загальної

проблеми
середньої

підвищення
освіти

стає

передумовою організації проектної інноваційної діяльності.
Передумови педагогічного проектування
Внутрішні

Зовнішні

Стан шкільної освіти і проблеми в освіті
Позитивні

Негативні

Нові ідеї оновлення
шкільної освіти

Зниження потреби
у модернізації
шкільної освіти

Зростання
потенційного
попиту на нові
освітні технології

Зниження
мотивації педагогів
у змінах

Можливості
впровадження
інновацій
Поява у ЗНЗ
конкурентних
переваг
тощо

Зміни в суспільстві

Науково-технічне
середовище
Економічне
середовище
Політичне
середовище

Зниження рівня
професіоналізму

Соціальне
середовище

Збільшення
бюрократії

Демографічне
середовище

Корупція
Зростання
плинності кадрів

Екологічне
середовище

Зниження якості
освітніх послуг
тощо
Рис. 1.1. Передумови педагогічного проектування
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

58

Педагогічне проектування позначене детермінацією зовнішніх і
внутрішні чинників, з-поміж яких виокремлюємо стан шкільної освіти і
проблеми в освіті / зміни в суспільстві (соціокультурні; інформаційні;
міжкультурна комунікація; інформаційна парадигма).
Педагогічне проектування в рамках вітчизняної освітньої системи
передбачає:
– розроблення:
а) теоретичних засад педагогічного проектування відповідно до умов і
вимог часу;
б) адекватних механізмів практичних дій; створення механізмів
поєднання

нових

теоретичних

положень

із

новими

технологіями,

процедурами й методами інноваційного навчання; в) адекватних критеріїв
навчання в умовах інформатизації освітнього середовища;
– уточнення базових понять освітньої діяльності.
Зважання на соціальні та соціокультурні зміни, а також урахування
напрямів модернізації середньої школи дає змогу в межах проектної
освітньої діяльності розв’язати завдання формування активної особистості,
яка має життєтворчу компетентність, що виявляється в:
– орієнтації особистості учня на гуманістичні і смисложиттєві цінності
в нових соціально-політичних і економічних умовах суспільства, визначення
свого

місця

і

цілей

життєдіяльності

(комунікативна

компетентність

(провідний чинник набуття – комунікабельність як здатність включення в
спілкування), полікультурну компетентність (насамперед – толерантність),
конфліктна компетентність (уміння розв’язувати проблеми), функціональна
компетентність (ключовий чинник – рольова поведінка), мотиваційна
компетентність (головне – уміння робити власний вибір, встановлювати
особисті цілі), проективна культуру (стратегічне та прогностичне мислення);
– виховання потреби щодо оволодіння цінностями загальнолюдської і
національної культури, їх примноження й активної участі в культурному
житті українського суспільства;
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– залучення до визнання й оволодіння нормами суспільної моралі,
національними традиціями, вироблення адекватної самооцінки результатів
своєї діяльності, рефлексії поведінки;
– формування

національної

самосвідомості,

громадянськості,

патріотизму, поваги до закону (правопорядку), внутрішньої свободи і
почуття особистої гідності;
– виявлення і розвиток індивідуально-особистісних задатків учня,
активізація творчого потенціалу і здатності до саморозвитку;
– виховання потреби (на етапах допрофільної / профільної підготовки)
в подальшій реалізації здобутих фахових знань і набутих навичок у праці як
першої

життєвої

необхідності,

траєкторії

подальшого

життєвого

і

професійного шляху, де професіоналізм потрактовуємо як найвищий вияв
компетентності в конкретній діяльності.
1.2. Основні дефініції проектної освітньої діяльності в системі
загальної середньої освіти
Питання вдосконалення якості вітчизняної освіти становить один із
пріоритетів розбудови (у зв’язку з євроінтеграцією) європейського освітнього
й наукового простору, який має ключовою стратегією проектування освітніх
потреб

особистості.

Відповідно,

активізувалася

потреба

у

фахівцях

педагогічного профілю, які були б здатними розв’язувати професійні
завдання, а також уміти виконувати проектну освітню діяльність. Проблеми
педагогічної освітньої діяльності, інноваційного педагогічного проектування
в освіті неодноразово розглядались у різні історичні періоди відомими
представниками психологічної та педагогічної наук (Л. Виготський [146],
В. Кремень [275; 276], С. Русова [494], О. Савченко [497–499; 500],
В. Сухомлинський [527], А. Хуторськой [572–575]). Проблема педагогічної
інноватики відображена в розвідках вітчизняних і зарубіжних науковців.
Зокрема, знайшли висвітлення окремі аспекти інноваційного освітнього
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проектування

як

інструменту

інноваційної

освітньої

діяльності

досліджувались науковцями і фахівцями-практиками (Л. Ващенко [61],
І. Дичківська [131], М. Махмутов [323], В. Сластьонін [368], О. Топузов [540;
541], В. Химинець [566; 567; 568].
Проектування в загальному його розумінні тлумачиться як:
науково обґрунтоване визначення системи параметрів майбутнього
об’єкта або якісно нового стану наявного проекту-прототипу, прообразу
передбачуваного або можливого об’єкта, стану чи процесу у єдності із
засобами його досягнення [42; 242; 257; 259].
Педагогічне проектування трактується як цілеспрямована діяльність,
яка визначає необхідність педагогічних перетворень, прогнозує та оцінює
наслідки певних педагогічних задумів» [33; 101; 131, с. 337; 146].
Запропоноване тлумачення розглядуваного поняття, на нашу думку,
можна в цілому застосовувати до педагогічної проектної діяльності і у сенсі:
«інноваційне педагогічне проектування», оскільки педагогічні перетворення є
основою інноватики в освіті. Водночас маємо додати, що інноваційне освітнє
проектування почасти є невід’ємним складником або необхідним етапом
інноваційної діяльності у тій її частині, яка відповідає за створення нових
освітніх систем або їхніх окремих компонентів.
Отже, під педагогічним проектуванням ми розуміємо цілеспрямовану
педагогічну

діяльність,

яка

характеризується

чіткою

визначеністю

необхідності педагогічних перетворень, спрямовану на пошук конкретних
способів розв’язання завдань розвитку освіти, побудову інноваційних
моделей навчального процесу з метою його перетворення та вдосконалення.
Педагогічне проектування спрямоване на створення об’єктивно й
суб’єктивно нового освітнього продукту, який потім втілюється в реальну
освітню практику. Поняття навчального проекту дещо відрізняється від
поняття педагогічного проекту і тлумачиться як практика особистісно
орієнтованого навчання, коли в процесі конкретної праці учня, на основі
його вільного вибору, а також з урахуванням його інтересів досягається
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конкретний результат, задекларований гаслом: «Я знаю, навіщо мені
потрібні знання і де я можу їх застосувати». Для педагога – це насамперед
прагнення віднайти баланс між академічними та прагматичними знанням,
уміннями й навичками учнів.
Зміни, які відбуваються в державі й українській соціокультурній
дійсності, спричинені ними гуманістичні й демократичні зрушення у
світогляді,

ідеології,

науці

й

культурі,

потребують

формування

і

впровадження нової концепції гуманітарної освіти, яка має стати основою
підготовки

молодого

покоління

до

самостійної

активної

і

творчої

життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, важливим
чинником формування особистості сучасного типу, свідомого громадянина
України.
Проектна діяльність учителя в системі загальної середньої освіти
забезпечує формування особистості, для якої аксіологічними орієнтирами
є такі: життєва активність як результат взаємодії світоглядних
настанов

й

індивідуального

досвіду;

детермінанта

реалізації

індивідуальності, закладених природою здібностей, нахилів, творчості;
гуманістична спрямованість як підструктура особистості, що передбачає
такі якості індивідуальності, які забезпечують умови і право кожного
індивіда на розвиток, власне самовдосконалення, врахування його
інтересів і потреб; культурно-національна цінність, що послідовно
відтворює

картину

світу

представника

етносу,

яка

корелює

із

загальнолюдськими цінностями.
З огляду на те, що основу навчально-виховного процесу слугує
методологічний принцип педагогічної діяльності в рамках певних соціальних
взаємозв’язків, маємо змогу говорити про проектування у змісті навчального
процесу педагогічної діяльності, оскільки її здійснення максимально сприяє
формуванню

предметних

індивідуальності.

компетентностей

Відповідно, здійснення

учня,

педагогічної

вияву

його

діяльності

має

передбачати вироблення принципово нової якості предметної підготовки й
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умов формування когнітивного, процесуального й мотиваційного складників
особистості учня.
Ідеться насамперед про організацію освітнього процесу в такий спосіб,
щоб учень був зацікавлений здобувати знань не епізодично, а систематично,
оцінюючи рівень своїх досягнень (рефлексія), а також одержувати
конструктивні

емоції

у

процесі

активізації

навчальної

діяльності

(аксіологічний складник).
Зауважимо, що в англомовній психологічній літературі поняття близьке
до самовизначення – «ідентичність» (E. Ericson, A. Waterman, D. Matteson,
J. Hobermas, J. Turner та ін.). Самовизначення розглядається як головний
аспект особистісного розвитку, життєдіяльності особистості в групі
(К. Абульханова-Славська,

А. Брушлінський,

А. Петровський,

С. Рубінштейн).
Проаналізувавши педагогічну літературу [33; 42; 101; 103; 112; 121;
146; 191; 246; 369; 498; 572; 573], ми дійшли висновку, що проектна
діяльність становить спосіб досягнення дидактичної мети через детальне
розроблення проблеми (технологію) й передбачає використання сукупності
різних методів (активних та інтерактивних), засобів навчання й застосування
інтегрованих знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.
Використовуючи термін «проектна діяльність», матимемо на увазі процес
проектування (створення учнями проекту) на уроці та в позаурочний час.
Психолого-педагогічна

думка

розглядає

питання

проектування

навчального процесу в напрямі продуктивного дослідження педагогічної
діяльності

вчителя

(В. Загвязинський,

П. Кан-Калик,

В. Краєвський,

В. Сластьонін) [24; 146; 196; 272; 273].
Педагогічне проектування – це подальша деталізація створеного
проекту, форматування його для використання в конкретних умовах
реальними

учасниками

освітнього

процесу.

Зважаючи

на

те,

що

конструювання деталізує проект, конкретизує його, наближаючи до реальних
умов діяльності, конструювання навчальної і педагогічної діяльності
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визначається як методична задача. На формальному рівні педагогічного
проектування ідеться про його організацію, декларовану документами, в яких
описується з різною мірою точності створення і дія педагогічних систем,
процесів і ситуацій.
У межах педагогічного проектування виокремлюють два типи моделі
фахівця (у рамках дослідження – педагогічного працівника) – модель
проектної діяльності і модель підготовки до проектної діяльності. Модель
проектної діяльності орієнтована на вивчення галузі діяльності педагога, на
опис умов його педагогічної діяльності, необхідних знань, умінь, навичок і
якостей. Модель проектної діяльності надає відповідь на питання, що
потрібно педагогу для успішного функціонування в умовах освітнього
середовища. Оскільки найбільш узагальненим поглядом є опис моделі
педагога шляхом надання характеристик його проектної діяльності, яка задає
зміст і форми навчальної діяльності суб’єктів навчального процесу, одним із
найважливіших понять є розуміння педагогічної проектної діяльності як
сукупність вимог, які висуває освітня практика до вчителя і має знайти
відповідне відображення в освітньому процесі.
Узагальнені і практично значущі відомості про кваліфікаційні
характеристики [101; 146] відображають вимоги до педагога, який здійснює
проектну діяльність, в умовах інформаційного суспільства, зміст фахової
компетентності: 1. Основні галузі та види діяльності. 2. Типи організацій
(освітніх закладів), де може працювати фахівець. 3. Категорії посад, які може
посідати

фахівець.

4. Перелік

посадових

обов’язків.

5. Вимоги

до

особистісних якостей. 6. Вимоги до вмінь і способів діяльності. 7. Вимоги до
знань. 8. Вимоги до здібностей.
Отже,

модель

учителя-проектувальника

доцільно

будувати

від

найбільш загальних до загальних умінь психолого-педагогічних механізмів.
У контексті дослідження загальним умінням учителя є вміння педагогічно
мислити і діяти, пов’язане з умінням здійснювати теоретичний аналіз явищ і
процесів, а також педагогічних ситуацій. В основі загальних і часткових
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умінь лежить процес переходу від конкретного до абстрактного на
інтуїтивному, емпіричному й теоретичному рівнях.
Дослідницька

проблема

детермінується

суперечністю

між

тим,

наскільки вчитель має сформовану готовність до педагогічної проектної
діяльності, інтеріоризувати відповідні норми, стандарти та цінності й тим,
якою мірою він готовий до реалізації культуротворчої сутності індивіда й
культуротворчого потенціалу

педагогічної

діяльності, що передбачає

оновлення сучасних вимог до її сутності, а також їх (вимог) переосмислення.
На основі здійсненого аналізу ми дійшли висновку, що провідними
детермінантами процесу проектної діяльності учителів є: 1) узгоджений зміст
уявлень про соціокультурну дійсність і предметну галузь та її конкретизація
щодо предметно орієнтованих завдань; 2) організація навчальної діяльності
учнів і досвід її трансформації під час інноваційного проектування; 3) досвід
обмеження перетворювальної активності учнів із позицій навчальної
комунікації; 4) усвідомлення результатів навчальної діяльності у змісті
проектування як перспективи практичної реалізації.
Основними параметрами професії є функція і кваліфікація. Функція
співвідноситься зі змістом обов’язку, колом діяльності, призначенням,
роллю» [146]. Через функції виявляється зміст фахової діяльності, роль і дія
суб’єкта діяльності як його професійне функціонування.
Переорієнтація цілей загальної середньої освіти значною мірою
коригує уявлення про функціональну компетентність сучасного вчителя в
напрямі розширення функцій, нівелюючи виключно функцію транслятора
знань, умінь і навичок. В основу розглядуваної проблеми було покладено
метод діагностування, який конституюється на виявленні конкретних
характеристик педагогічного процесу і його учасників. Як засвідчили наші
спостереження, на констатувальному етапі дослідження, оновлена освітня
парадигма

на

відміну

від

традиційної

вимагає

виконання

функцій

організатора сумісної (партнерської) діяльності з учнями, розробника
освітніх технологій/проектів, дослідника, експерта. З огляду на суттєві
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зрушення в системі освітніх цілей за відсутності обґрунтованих еталонів
фахової кваліфікації уможливлюється диференціація у процесі розроблення
моделі вчителя і його функціональних компетенцій у змісті проектної
діяльності, яка дає змогу активно впроваджувати в освітній процес засоби і
методики, які допомагають дітям «відкривати» себе, розкривати свою
особистість. Критерієм успішності учня стає не стільки результативність у
вивченні шкільних предметів, скільки ставлення до можливостей власного
пізнання й перетворення природи, історії, самого себе. Нині в освіті України
спостерігаються тенденції удосконалення традиційних методик і методів
роботи з учнями та пошуки й розроблення нових альтернативних технологій,
більш ефективних, оптимальних, результативних, ніж ті, що існували в
минулому. Змінюється зміст процесу здобуття освіти: це вже не процес
передання сукупності знань або інформації, не повторення готових
результатів, а формування компетентностей, досвіду, самореалізація на
основі природних даних і розвитку здібностей учнів.
Відповідно, учитель має усвідомлювати тісний взаємозв’язок між
навчальними предметами й доцільно застосовувати предметні знання у
процесі проектної діяльності. Проектна діяльність учителя передбачає
також особистісну, інтегративну характеристику здатності й готовності,
що виявляється у проектуванні на основі володіння не лише методичними
вміннями,

але

й

використанні

сучасних

технологій

і

засобів

проектування.
З огляду на викладене, проектна діяльність має ґрунтуватися на
процедурах творчої діяльності, які можуть поєднуватися, здійснюватися
паралельно, повторюватися, мати перетинання на рівні ядра і периферії –
відповідно, перебуває в тісному взаємозв’язку з визначенням процедур
розроблення сценарію уроку, які мають творчий характер. Викладене
характеризує

процесуальний

аспект

педагогічної

діяльності.

Якщо

процесуальний аспект визначає процедурний перебіг проектної діяльності в
цілому, то змістовний аспект визначає специфіку кожної окремої процедури,
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її особливі риси, що залежать від наповнення кожної процедури своїм
специфічним змістом.
Специфіка проектної освітньої діяльності безпосередньо пов’язана зі
специфікою

виокремлених

елементів, які

визначають

спрямувальний

характер процедур (визначення цілей уроку (цілевизначення), відбір і
композицію навчального змісту, вибір методів навчання).
Одним з основних напрямів, у якому педагогічна освітня діяльність
використовується як складник інноваційної освітньої діяльності вчителя, є
задачний підхід. Ідеться про таку організацію процесу навчання в межах
загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з якою інноваційна педагогічна
діяльність учителя розглядається як постановка та розв’язання педагогічного
завдання. Найґрунтовніше таку позицію представлено в переліку загальних
правил евристичного пошуку, запропонованого В. Сластьоніним. До переліку
вноситься сукупність таких процедур: «аналіз педагогічної ситуації (діагноз);
проектування результату в зіставленні з вихідними даними (прогноз); аналіз
засобів, придатних для перевірки припущення й досягання результату;
конструювання й реалізація навчально-виховного процесу; оцінка отриманих
даних; формулювання нових завдань» [24, с. 68].
Проектна
«реалізації

діяльність,

маючи

навчально-виховного

спільну

семантику

процесу»,

з процедурою

передбачає

розуміння

проектування не як цілісного етапу підготовки вчителя до уроку,
завершальним

етапом

якого

є

розроблення

відповідного

сценарію

навчального процесу, а як відтворення освітнього процесу в ході самого
уроку, серії уроків під час розгляду певної навчальної проблеми.
Узагальнюючи, можемо стверджувати, що, з одного боку, у процесі
педагогічного проектування одним із чинників ефективності педагогічної
діяльності є педагогічна творчість, яка виявляється у визначенні навчальних
векторів конкретних ситуацій у навчанні. З іншого боку, процес проектної
діяльності розглядаємо на рівні розроблення навчальних планів, програм,
підручників, інших навчальних матеріалів, складників «нормативного
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сценарію» навчання, яким учитель повинен скористатися за побудови
конкретного освітнього процесу.
Отже, навчальний процес на рівні здійснення проектної діяльності
характеризується:
– цілісною взаємодією двох рівноправних її учасників – учителя й
учнів;
– розвитком особистості й різноманітних форм мислення кожного
учня, що є основною метою;
– позицією вчителя, зорієнтованою на особистість учня;
– стилем спілкування – демократичним, за якого підтримується
ініціатива учнів;
– творчими

й

реконструктивними

завданнями

у

пізнавальній

діяльності;
– розробленням цілей й завдань спільно вчителем та учнями;
– груповою та індивідуальною формами навчання як основними, що
ґрунтуються на довірі до дитини, оперті на її здатності відповідати за себе за
стимуляції почуття гідності та самоповаги і за максимального залучення у
процесі навчання власного досвіду учнів, їх мислення;
– досягненням успіху (навчальних досягнень/профільних на етапі
підготовки до майбутнього фаху) як основою мотивації учнів за
самореалізації особистості.
Організація проектної діяльності передбачає розв’язання учнем (або
групою) певної навчальної проблеми, що, з одного боку, застосування
низки методів, засобів навчання, а з іншого, – інтегрування знань, умінь із
різних галузей науки, техніки; під час розроблення проектної технології
учителем пріоритетними є дослідницькі методи розв’язання навчальної
проблеми.
Отже, проектна діяльність розуміється як цілеспрямована інноваційна
діяльність,

що

характеризується

чіткою

визначеністю

необхідності

педагогічних перетворень, спрямовану на пошук конкретних способів
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розв’язання завдань розвитку освіти, побудову інноваційних моделей
освітнього процесу з метою його перетворення і вдосконалення.
Оскільки метою проектної діяльності для вчителя є створення таких
умов під час навчально-виховного процесу, за яких результатом є
індивідуальний досвід навчальної діяльності учня, його продуктивна
діяльність, продуктивна діяльність передусім плідна для освіти, оскільки є
індивідуальною (парною, груповою) дією, у результаті якої створюється
корисний, цінний для практики матеріал.
Продуктом проектної діяльності є поняття «проекту» як соціальнопедагогічної категорії, що передбачає комплексний підхід у досягненні
певних результатів (змін), окремого аналізу потребує питання управління
проектами на різних рівнях освітньої ієрархії. За таких умов розглядатимемо
систему управління освітніми проектами як своєрідну структуру (або
ідеальну модель), де віддзеркалились пріоритетні напрями, ознаки й
характеристики майбутньої системи управління.
Інноваційний проект є змістовим програмним документом комплексу
соціально-педагогічного

проектування

інноваційного

розвитку

освіти.

Соціально-педагогічний проект розглядається нами як інноваційна форма
організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний
характер діяльності певного колективу фахівців, що відбувається в умовах
активної взаємодії з навколишнім середовищем і спрямована на виконання
обґрунтованої мети й визначеного кінцевого результату (змін), планом
конкретних дій та обмежена конкретним відтинком часу й матеріальнофінансовими ресурсами.
Складовими загальної мети проекту є завдання, а результатом його
здійснення – продукт (навчальні програми, посібники, навчальні, методичні,
інформаційні ресурси тощо) або послуга (навчання, ресурсне забезпечення),
які забезпечують розв’язання визначеної проблеми, та визначення умов
ефективного використання такого продукту або послуги і впровадження їх в
освітній системі.
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В останнє десятиліття проект став поширеною формою організації
інноваційного середовища в умовах вітчизняного закладу загальної середньої
освіти;

є

змістовим

програмним

документом

комплексу

соціально-

педагогічного проектування інноваційного розвитку освіти; становить
інноваційну форму організації освітнього середовища, в основі якої
перебуває

комплексний

характер

діяльності

тимчасового

колективу

спеціалістів, яка відбувається за умов активної взаємодії з навколишнім
середовищем, спрямованої на виконання обґрунтованої мети та досягнення
визначеного кінцевого результату (змін), виконання плану конкретних дій,
обмеженого певним відтинком часу та матеріально-фінансовими ресурсами.
Метод проектів (проектну технологію) розглядатимемо як складову
проектного навчання, розділяючи діяльність учителя як організатора
проектування й діяльність учнів як виконавців проектів. У процесі
застосування

методу

проектів

говоритимемо

про

форми

навчання

(колективну, групову, парну, індивідуальну) та про форми організації
навчання (урок, позакласну роботу з навчальних предметів, самостійну
домашню роботу).
Педагогічні проекти у вітчизняній системі загальної середньої освіти
розвиваються в руслі загального процесу модернізації освіти. Вони
спрямовані на адаптацію конкретних форм навчання та виховання до освітніх
потреб учнів, їх розвитку та формування якостей їх особистості.
Накопичений педагогічний досвід дає змогу розглядати питання про
впровадження

компетентнісно

спрямованих

методик

педагогічного

проектування навчально-виховного процесу закладів загальної середньої
освіти, розроблення освітніх програм як на рівні окремих загальноосвітніх
навчальних закладів, так і на всеукраїнському рівні, оскільки педагогічне
проектування за сутністю є процесом створення нового, процесом пошуку
всебічно узгоджених складних рішень та створення нових освітніх об’єктів.
Використання

проекту

дає

змогу

втілити

ідею

реалізації

міжпредметних зв’язків, яка в Державних стандартах відображена на рівні

70

вимоги формування в учнів міжпредметної компетентності, яка виявляється у
здатності учня застосовувати знання і способи діяльності у процесі
розв’язання завдань міжпредметного характеру (інтеграція змісту основних
положень навчальної теми; основних ідей шкільного предмета; інтеграція
основних ідей наук). Перевагою виконання навчального проекту є
спрямованість на практичний результат, визначення мети та формулювання
гіпотез щодо можливих способів розв’язання поставленої проблеми.
Актуальність виконання такого виду навчально-пізнавальної діяльності
полягає насамперед у розгляді «якісних і контекстних задач» [271], зміст
яких полягає в науково-практичному результаті й варіативності розв’язку
окресленої освітньої проблеми, спрямованості з’ясування на подальше
практичне застосування. Контексті задачі передбачають у своєму змісті
кілька задач / завдань (із використанням за необхідності математичної
моделі).
Якісні й контекстні задачі у процесі реалізації педагогічного проекту
(уживаються

у

терміносполучень:

вітчизняній
«практичні

методичній
запитання»,

літературі
«логічні

як

узагальнення

задачі»,

«якісні

запитання», «частково-пошукові завдання», «проблемні задачі») [540; 541]
акцентують увагу на певних властивостях досліджуваних об’єктів або їх
моделей; сприяють успішному розв’язанню питання вдосконалення якості
освіти на основі встановлення й подальшої реалізації міжпредметних
зв’язків, оскільки нетипове формулювання умов таких задач і завдань
активізує й зосереджує довільну увагу учнів; передбачають розв’язання
шляхом виконання ланцюжка логічних умовиводів.
Розв’язання подібних задач у змісті педагогічного проекту на основі
реалістичності сюжету задачі, а також відсутності готових відповідей дають
змогу реалізувати освітню, виховну та світоглядну функції навчання,
сприяючи закріпленню, поглибленню й осмисленню здобутих предметних
знань учнів; розвиткові логічного мислення й дослідницьких умінь; мотивації
навчання.

71

Отже, інтеграційна основа педагогічного проекту, упровадженого в
системі загальної середньої освіти, сприятиме не лише виробленню
предметних компетентностей, але й розвиткові наукової картини світу, яка
має основою міждисциплінарні взаємозв’язки.
Виходячи з того, що проектна діяльність дає змогу виробити
пізнавальну траєкторію учня як індивідуальний досвід пізнання предметної
інформації, вона також формує наукову картину світу у змісті навчальновиховного процесу. Розглянемо детальніше реалізацію проектної діяльності
як форми пізнавальної діяльності учня.
Процес пізнання є вищою формою людської діяльності, яка спрямована
на

розкриття

нових

закономірностей

руху

природи

й

суспільства,

встановлення нових знань про природні й суспільні явища [291].
Діяльність розуміється як динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом
[290], у процесі якої відбувається виникнення і втілення в об’єкті психічного
образу і реалізації опосередкованих ним стосунків у предметній дійсності.
Науковець С. Рубінштейн під діяльністю розумів єдність «зовнішнього
і внутрішнього», єдність свідомості і діяльності, їх взаємозв’язок і
взаємозумовленість. Психолог наголошував на тому, що «діяльність людини
зумовлює формування її свідомості, її психічних зв’язків, процесів і ознак, а
останнє, здійснюючи регуляцію людської діяльності, є умовою її адекватного
виконання» [492, с. 174].
На психологічному рівні сутність діяльності розглядав О. Леонтьєв,
визначаючи

її

як

«одиницю

життя,

опосередковану

психічним

відображенням, реальна функція якої полягає в тому, що вона орієнтує
суб’єкта в предметному світі. Іншими словами, діяльність – це не реакція і не
сукупність реакцій, а система, яка має будову, свої внутрішні переходи й
перетворення, свій розвиток» [492, с. 109].
Теорія навчання оперує такими поняттями, як: навчальна діяльність,
навчально-пізнавальна

діяльність,

пізнавальна

діяльність.

Переважно

аналізовані поняття розглядаються як ідентичні, водночас на сучасному етапі
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їх дидактичний зміст дає змогу говорити про те, що вони мають різну
природу. Навчальну діяльність розглядають як більш широке поняття щодо
пізнавальної діяльності, оскільки перше включає одночасно і діяльність того,
хто навчає, і діяльність того, хто навчається (П. Гальперін, В. Давидов,
О. Леонтьєв,

В. Ляудіс,

М. Тализіна,

Д. Ельконін).

Навчально-пізнавальна

діяльність розглядається як спільна діяльність і форма співпраці педагога й
учня, у якій здійснюються як пізнавальні процеси, так і соціалізація
підростаючих поколінь.
Педагогічне

проектування

визначає

організацію

навчально-

пізнавальної діяльності учнів й управління нею, що має такі характеристики
[24; 103; 119; 202; 265; 286]:
1. Спрямованість особи, що навчається, на оволодіння певними
знаннями й навичками. У широкому розумінні навчально-пізнавальна
діяльність розглядається як один із видів пізнання, основою якого є
відображально-перетворювальна діяльність об’єкта; забезпечуючи пізнання,
вона визначає об’єкт як прямий і головний продукт.
2. Навчально-пізнавальна

діяльність

спрямована

на

засвоєння

загальних способів дій (під способами дій у психології розуміють особливі
системи, операції, завдяки яким людина відкриває ознаки предметів і явищ,
що зумовлюють перетворення).
3. Вивчення навчального матеріалу будується за принципом змістового
узагальнення, коли засвоєння знань загального й абстрактного характеру
передує ознайомленню з більш частими та конкретними знаннями – останні
виводяться з перших як зі своєї єдиної основи.
4. Мета і результат полягають у змінах самого суб’єкта навчання
(пов’язані з оволодінням певними способами дій, а не у зміні предметів, з
якими діє суб’єкт).
Названі особливості навчально-пізнавальної діяльності визначають її
структуру: утворення складне, багаторівневе, її аналіз охоплює різні рівні та
допускає існування різних способів виокремлення її змістового, операційного
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та мотиваційного компонентів, що допомагає розкрити суттєві взаємозв’язки
між знаннями, діями, мотивами, які можна звести до такого узагальнення:
знання може бути засвоєним лише на основі відповідних дій.
Водночас рівень узагальнення знання, його прогностичності й
перенесення значною мірою залежить від того, на підставі яких саме дій
засвоювалося це знання у процесі проектування. Для засвоєння знань і
відповідних дій учень повинен мати мотивацію. Водночас наголошуємо на
характері засвоєних предметних знань і дій, що є вирішальним чинником
формування мотиваційної сфери учня [311].
Викладене дає змогу виокремити два основні поняття – пізнавальну
діяльність (навчання) і навчальну діяльність. Навчальна діяльність
становить один із видів діяльності, спрямований на засвоєння знань, на
набуття вмінь і навичок самостійно навчатися, застосовувати отримані
знання

на

практиці,

тобто

розвиватися;

характеризується

низкою

особливостей, притаманних лише цьому типу діяльності [73; 101; 118; 119;
202; 265]: 1) спрямованістю особи, яка навчається, на оволодіння певними
знаннями та навичками; 2) спрямованістю на засвоєння загальних способів
дій; 3) вивченням навчального матеріалу, що будується за принципом
змістового узагальнення, коли засвоєння знань загального й абстрактного
характеру передує ознайомленню з частковими й конкретними знаннями, –
останні виводяться з перших як зі своєї єдиної основи; 4) метою й
результатом навчальної діяльності є зміни самого суб’єкта, які полягають в
оволодінні певними способами дій, а не в зміні предметів, на які спрямовує
дії суб’єкт.
У теорії навчальної діяльності знайшла відображення запропонована
В. Давидовим і Д. Ельконіним [118; 119] концепція, згідно з якою не
ототожнюються поняття навчальної діяльності й поняття навчання взагалі,
оскільки будь-яка людина здобуває знання не тільки в процесі навчання, але і
в праці, іграх. Водночас здатність навчатися людина також розвиває в різних
видах діяльності. Синтетичне поняття навчальної діяльності об’єднує
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пізнавальні функції (мислення, пам’ять, уявлення, увага та інше) з
потребами, мотивами, емоціями людини.
Відповідно,
взаємозв’язку

з

проектна
освітньою

діяльність

учнів

діяльністю

розуміється

вчителя,

в

тісному

спрямованою

на

вдосконалення змісту, форм, методів, прийомів навчання з метою збудження
зацікавлення, підвищення активності учнів, у засвоєнні знань, формуванні
вмінь і навичок, застосуванні їх на практиці. Проектна діяльність сприяє
активізації пізнавальної діяльності учня.
Пізнавальну активність учнів традиційно розуміють як їх розумову
діяльність, яка спрямована на досягнення певного пізнавального результату, і
як підвищену інтелектуальну орієнтовну реакцію на навчальний матеріал на
основі пізнавальної потреби. Альтернативною позицією є розгляд активності
як якості діяльності, за якої виявляється особистість самого учня з його
ставленням до змісту, характеру діяльності і бажанням мобілізувати свої
морально-вольові зусилля на досягнення навчально-пізнавальної мети.
Активність слід розуміти як виявлення перетворювального, творчого
ставлення індивіда до об’єктів пізнання і передбачає наявність таких
компонентів активності, як вибір підходу до об’єктів пізнання, постановку
після вибору об’єкта мети, завдання, яке необхідно виконати, перетворення
об’єкта в подальшій діяльності.
Інший ракурс розгляду поняття пізнавальної активності визначає її як
творення особистості, яке виявляє інтелектуальний відгук на процес
пізнання, живу участь, розумово-емоційну чуйність учня в пізнавальному
процесі [272; 273].
Наведені визначення поняття «пізнавальна активність» дають змогу
зробити висновок, що пізнання й розуміння невідомого спонукає людину до
творчої діяльності. Водночас зовнішній вплив відбивається через психічний
стан конкретної особи (вольові якості, конструктивні емоції). Засвоєння
об’єкта пізнання, а також відбиття зовнішнього впливу вимагає активності
суб’єкта.
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Отже, пізнавальна активність характеризує індивідуальні особливості
людини в процесі пізнавальної діяльності.
Пізнавальна активність дитини становить її внутрішню готовність
(прагнення і здібність) до пізнання, до подальшої участі в напруженій
розумовій та практичній діяльності у процесі оволодіння знаннями, уміннями
й навичками та виявлення самостійності і творчого підходу до розв’язання
навчальних завдань. Активність передбачає самодіяльність людини, вибір
об’єктів, засобів, форм діяльності, що виявляється у визначенні оптимальних
шляхів для досягнення поставленої мети.
За С. Рубінштейном, поняття активності відображає якість особистості
як суб’єкта життєвого шляху і проявляється у формуванні життєвої позиції,
концепції та сенсі життя. Активність – важлива характеристика діяльності і
часто розглядається як її синонім [492].
Описуючи пізнавальну діяльність як основний механізм розумового
розвитку,

С. Рубінштейн

використовував

таку

теоретичну

формулу:

«зовнішні впливи завжди трансформуються через внутрішні умови» [492,
с. 231]. Іншими словами, можливість засвоєння (привласнення) ззовні будьяких знань, способів поведінки враховує наявність деяких внутрішніх
психологічних передумов, до яких належить деякий початковий рівень
розумового розвитку. Отже, розумові (інтелектуальні) здібності – це, з
одного боку, результат навчання, становлять продукт пізнавальної діяльності,
а з іншого – передумова навчання. У процесі засвоєння навчального
матеріалу, його оброблення, аналізу, структурування й застосування
особистість виявляє певну активність, яка є передумовою навчання.
Пізнавальна активність у змісті проектної діяльності розуміється нами
як ініціативне, діяльнісне ставлення учнів до навчання, виявлення ними
інтересу, самостійності в мисленні, а також енергійності й наполегливості у
виконанні пізнавальних завдань.
Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної літератури [24; 73; 101; 118;
202] дає змогу узагальнити, що пізнавальна активність є складною
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властивістю суб’єкта, яка інтегрує важливі якісні характеристики його
пізнавальної діяльності: 1) пізнавальну самостійність; 2) ініціативність;
3) системність і мобільність предметних знань, розвиток умінь і навичок, що
формуються в цьому процесі.
Активізація навчально-пізнавальної діяльності становить процес,
спрямований на посилену спільну проектну діяльність учителя й учнів,
спонукання до її енергійного цілеспрямованого здійснення, а також
подолання інерції, пасивності та стереотипних форм викладання і навчання.
Пізнавальна

активність

за

своєю

психологічною

природою

є

безперервною й цілісною, відповідно пізнавальна діяльність є конкретним
виявом безперервної і висхідної пізнавальної активності.
Отже, застосування у процесі виконання проектів відповідних методів і
засобів сприятиме посиленню мотивації до навчання навчальним предметам,
що ефективно впливає на навчально-пізнавальну активність учнів.
Поняття «активність» та «самостійність» перебувають у тісному
взаємозв’язку: самостійні роботи є одним з головних шляхів активізації
пізнання.
Зважаючи

на

задеклароване

компетентнісне

й

життєтворче

спрямування проектна діяльність орієнтована насамперед на самостійну
діяльність учнів: індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують
упродовж визначеного часу.
Загальне вміння самостійного засвоєння навчального матеріалу
(розв’язання поставленої навчальної проблеми в межах проекту) містить такі
види діяльності: а) раціональне використання часу; б) здатність пошуку
потрібної інформації; в) робота з довідковою літературою (підручниками,
довідниками,

періодикою,

персональними

комп’ютерами

тощо);

г) виокремлення суттєвого в прочитаному і складання тезисів задля
подальшого когнітивного оброблення.
У

сучасній

психолого-педагогічній

думці

виокремлюють

такі

характерні особливості змісту поняття «самостійність» [236; 237], як-от:
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здатність особистості, тобто психічна риса індивіда, яка регулює його
поведінку та є умовою його життєдіяльності; всі дії самостійна особистість
здійснює без керівництва й такої самої допомоги з боку керівника;
самостійна діяльність передбачає опосередковані керівництво та допомогу,
тобто самостійна людина в самостійних діях теж має чимось керуватися; всі
дії здійснюються без постійного керівництва викладача.
Тож можна припустити епізодичне втручання в самостійну діяльність;
самостійність

можна

характеризувати

вмінням

щодо

систематизації,

планування, прийняття рішень, нести відповідальність за всі свої дії,
регулювати їх.
Отже,

сутність

самостійності

насамперед

полягає

у

здатності

особистості до діяльності в умовах відсутності безпосереднього й постійного
керівництва. Відповідно, можна визначити самостійність як здатність
індивіда

до

діяльності

в

умовах

або

кимось

вказаної

мети,

або

сформульованої самостійно.
Зважаючи на сутність проектної діяльності, визначаємо самостійність
як здатність учня здійснювати в умовах відсутності безпосереднього та
постійного керівництва педагога сприйняття, оцінювання, перероблення
інформації та реалізацію рішень у процесі роботи над проектом.
Завдяки власній діяльності з появою внутрішньої потреби у знаннях,
пізнавальних інтересах, захопленості виявляється самостійність у здобутті
знань, коли самостійна робота суб’єкта не вичерпується ні фактом
відсутності викладача, ні здатністю виконати завдання без допомоги. Вона
містить суттєвішу здатність: без жодної допомоги свідомо ставити для себе
завдання, цілі, планувати власну діяльність і здійснювати її [379].
Цей підхід до визначення самостійної роботи учнів стосується системи
розвивального навчання, що визначається як формування здібностей учнів до
самоосвіти, самовиховання, саморозвитку, свідомої регуляції особистісної
активності. У зв’язку з цим самостійність навчання є головним показником
досягнення цілі розвивального навчання.
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З огляду на те, що самостійна робота є навчанням, яке визначає
здатність учнів усвідомлено для себе ставити завдання, цілі, планувати
власну діяльність, провадити її. Формування та розвиток кожного елемента
самостійної діяльності у процесі учнівського проектування здійснюються під
час навчання предмета. Відповідно, самостійна робота має розглядатись як
репродуктивна, продуктивна й творча. У визначенні сутності самостійної
роботи необхідно зважати на те, що інтелектуальні, емоційні та вольові
якості особистості є соціально зумовленими й індивідуально виявленими,
відповідно, творча самостійність учня формується у процесі навчання і
виховання [236; 237; 379].
Варто звернути увагу на провідні нормативно-ціннісні тенденції в
учнівських групах, що різняться за рівнем розвитку, спрямованості навчання,
виявити

групові

норми,

що

впливають

на

процес

особистісного

самовизначення у змісті роботи під час реалізації освітніх проектів.
Самовизначення потрактовуємо як результат конкретного навчального і
професійного пошуку особистості (учень як суб’єкт самовизначення ставить
мету, знаходить засоби, реалізує, коректує, оцінює; самовизначення
детерміноване особистісними досягненнями в певній предметній галузі,
внутрішніми ціннісними орієнтаціями).
У межах категорійного апарату дослідження визначаємо поняття
«проектної педагогічної діяльності» як процес проектування педагога
складових освітнього процесу.
Проектна діяльність передбачає реалізацію таких головних дій, як
уміння: 1) виявляти, виокремлювати та класифікувати об’єкти за істотними
ознаками;

2) зіставляти,

3) здійснювати

пошук,

аналізувати
виявлення,

й

узагальнювати

систематизацію

й

інформацію;
узагальнення

інформації, особливо у проблемній навчальній ситуації; 4) зіставляти
поточне інформаційне уявлення з еталоном та оцінювати подібність між
ними; 5) коригувати моделі; вибирати еталонну гіпотезу чи розробляти її
тощо.
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Проектна діяльність суттєво збагачує навчальний процес сучасної
школи, змінює традиційний підхід до навчання учнів, оскільки сучасний
соціокультурний

трансформаційний

період

характеризується

зміною

аксіологічних орієнтацій, які стосуються проектування освітнього процесу з
урахуванням

соціально

змодельованих

умов

і

системи

виховання,

спрямованих насамперед на формування особистості, яка б уміла самостійно
визначати траєкторію свого життєвого і подальшого фахового поступу.
1.3. Педагогічне проектування в контексті інноваційної діяльності
в зарубіжній і вітчизняній педагогічній практиці
Вітчизняний освітній простір презентовано педагогічними проектами,
які спрямовані на розвиток особистості, здатної до творчої реалізації, такої,
яка самостійно спроможна визначати професійну траєкторію. Вітчизняні
педагогічні проекти розроблюються як на засадах власного педагогічного
досвіду з урахуванням державних стандартів, так і в рамках співпраці з
зарубіжними країнами, з використанням європейського та світового досвіду
модернізації освіти. Нині вагому частку світового виробництва становлять
інформаційні

й

комунікаційні

технології, що

зумовлює

глобальний

перерозподіл ринків як праці, так і освітніх послуг. Окрім того, розбудова
єдиного Європейського освітнього простору в межах Болонського процесу
суттєво підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною тенденцією
створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які надають
змогу, з одного боку, розвивати систему накопичення і поширення наукових
знань, а з іншого – надавати доступ до різноманітних інформаційних
ресурсів усім верствам населення.
Стратегією

«ЄС

2020»

затверджено

основну

мету

розвитку

європейських країн до 2020 – досягти дійсної Європейської галузі знання,
підкріпленої інфраструктурою знання світового класу, в якій усі активні
особи

(студенти,

викладачі,

науковці,

освітні

й

наукові

установи,
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підприємства) отримують вигоду з безкоштовного обігу людей, знань і
технологій.
Усе це обумовлює актуальність проектування нової освіти в Україні,
що,

своєю

чергою,

підкреслює

важливість

дослідження

проблеми

педагогічного проектування.
1.3.1. Зарубіжний досвід проектної педагогічної діяльності
Упровадження інноваційних технологій задекларовано в багатьох
країнах на державному рівні в межах освітньої політики й має корелювати
напрямам розвитку в державній освітній політиці України. Міжнародний
досвід упровадження інновацій у навчальний процес сприяє вдосконаленню
навчальних предметів.
Створення єдиного загальнонаціонального освітнього середовища
забезпечується шляхом:
– широкого впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій та забезпечення населення можливістю здобуття якісної освіти
(Азербайджанська Республіка);
– системного використання у профільно-орієнтованих класах (після
закінчення 6, 7 і 8-го класів): природничо-наукових і математичних,
гуманітарних та поглибленого вивчення мови, а також у звичайних
непрофільних загальноосвітніх школах; тісні взаємозв’язки між загальним і
професійним навчанням (Болгарія);
– здійснення навчання у 4, 5 і 6-х класах таких предметів:
1) польської мови, історії та суспільствознавства, сучасної іноземної
мови, математики, природничих наук, музики, мистецтва, технології,
комп’ютерних наук, фізичної культури, релігії або етики;
2) уведення додаткових предметів (ОБЖД, екологічна освіта, читання і
медіа-освіта, освіта для суспільства, освіта для сімейного життя, культурна
спадщина регіону, патріотичне та громадянське виховання);
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3) заміна диференційованих освітніх установ на профільні, що
поєднують загальну й професійну освіту, відбувається під впливом тенденції
згортання системи нижчої професійної освіти;
4) у процесі навчання в гімназії уявлення про світ формуються на
засадах вивчення окремих дисциплін, тобто в умовах класичного поділу на
предмети;
5) у гімназіях є висококваліфікований кадровий склад, комп’ютерні
класи, професійний підхід до вивчення іноземних мов, широкий вибір
факультативних дисциплін та додаткових занять (Польща);
– упровадження електронної системи Study Smart, використовуваної в
Bellerbys, яка враховує всі переваги миттєвого передавання інформації
(завдяки їй здобувачі освіти можуть дізнаватися розклад і надсилати
завдання через Інтернет (із супутньою їх перевіркою на плагіат), а також
вільно користуватися матеріалами лекцій і презентацій педагогічних
працівників, що значною мірою полегшує підготовку до семінарів та іспитів
(Великобританія);
– організація роботи професійних ліцеїв LEP, які готують учнів
упродовж 2-х років до професійного диплома; CAP (сертифікат професійної
підготовки), видається учням, які опанували певну професію; BEP
(сертифікат загальної професійної освіти) готує до роботи в певній галузі
діяльності, наприклад, у готельному господарстві, транспорті тощо; уведення
нових

предметів:

інформатики,

фізики,

основ

громадянської

освіти

(Франція);
– інновації, базовані на результатах фундаментальних і прикладних
досліджень, є рушійною силою зростання, прибутку та багатства і, отже,
основою для конкурентоспроможності малих країн у світі глобалізації
(Швейцарія).
Суспільно-практична спрямованість проективної діяльності в умовах
американської

середньої

компетентнісно-орієнтованого

освіти

передбачає

навчання,

сприяння

визначенню

розвитку
предметних
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компетенцій учнів на етапі до профільної і профільної підготовки, визначає
розроблення стандартів професійного розвитку педагогів.
Досвід країн (Австрії, Данії, Естонії, Португалії, Швеції), які
розвивають «економіку, побудовану на знаннях», із метою створення
високооплачуваних робочих місць і підвищення стандартів життя, свідчить,
що інвестиції в освіту стають значущими для зростання основних
економічних показників.
Прикладом переорієнтації освітнього простору на е-орієнтований може
слугувати той факт, що в Казахстані за останні 10 років фінансування
освітньої галузі зросло в сім разів, а така невелика європейська країна, як
Македонія, інвестувала за останні роки в інформатизацію освіти приблизно
30 млн дол. США.
За останні 20 років в Естонії було розроблено й упроваджено в життя
функціональну концепцію е-Держави.
Освітній дискурс на терені Австрії позначений такими пріоритетними
напрямами [147; с. 22]:
– подальше ефективне навчання молоді у системі середньої та
післясередньої освіти, створення передумов для того, щоб система шкільної
освіти забезпечувала кожному представнику молодих поколінь Австрії вихід
на ринок праці з дипломом професіонала;
– використання ідей О. Гльокеля щодо необхідності формування у
дітей і молоді в умовах інформаційно-технологічної революції прагнення до
неперервної освіти і самоосвіти, до отримання навичок адаптації на
національному і європейському ринку праці, до уміння поєднувати роботу й
навчання.
Педагогічне проектування в освітньому просторі Австрії спрямоване на
забезпечення всім учням доступу до сучасних інформаційних технологій і
рішень, щоб навички і знання випускників відповідали вимогам часу.
Для досягнення цієї мети Міністерство освіти Австрії підписало угоду з
компанією Майкрософт (Microsoft Volume Licensing agreement), яка
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забезпечує технологічну стандартизацію за зниження загальної вартості
послуг для кожного навчального закладу.
Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій і
набуття молоддю навичок ефективного, впевненого й безпечного його
використання є головним пріоритетом в галузі освіти Ірландії.
Педагогічне проектування здійснюється на державному рівні, що
знайшло законодавче обґрунтування в рамках Департаменту освіти (DE) на
рівні ухвалених оновлених навчальних програм і стандартів.
Надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти
здійснюється в рамках державного і приватного підпорядкування.
Зокрема, Multidenominational schools належать до інноваційного
типу шкіл, які знаходяться, як правило, під патронатом непрофільних
організацій, є відкритими для учнів (на вимогу батьків), які сповідують
різні релігії.
Зауважимо, що значна кількість шкіл цього типу перебуває під
патронатом волонтерських організацій.
Система освіти в Іспанії має кілька важливих особливостей, які
відрізняють її від інших країн [147, с. 29], оскільки мають місце 3 різні
системи навчання (класична іспанська; нова, введена в 2000 р.; унікальні
експериментальні методики деяких навчальних центрів).
Серед закладів вищої освіти єдиної прийнятої системи навчання
немає – кожен університет встановлює свій регламент і часто вносить
поправки в навчальний процес.
Педагогічне проектування в рамках іспанського освітнього дискурсу
має в основі такі напрями:
– посилення соціального аспекту освіти;
– сприяння реалізації ключових компетенцій для формування нових
навичок для нових робочих місць (навчання має фундаментальне значення
для соціально-економічного розвитку і прогресу суспільства);

84

– формування європейського простору вищої освіти та європейського
дослідницького

простору

шляхом

модернізації

й

інтернаціоналізації

університетів.
Іспанською державою переглянуто стратегію співробітництва в галузі
освіти та професійної підготовки між державами – членами Єврокомісії – до
2020 р. Окреслені ініціативи були структуровані в стратегічні напрями
європейського співробітництва в галузі освіти: 1) створення можливості
навчання впродовж усього життя; 2) поліпшення якості та ефективності
освіти і професійної підготовки; сприяння справедливості, соціальній
згуртованості та активній громадянській позиції; 3) підвищення творчості,
інновацій та підприємництва на всіх рівнях освіти.
Інновацією в освітній галузі Іспанії стало прийняття Плану дій у сфері
освіти на 2010–2020 роки, основними пріоритетами якого є: 1) модернізація
системи освіти відповідно до вимог XXI ст.; 2) навчання для дорослих
(навчання впродовж життя); 3) створення гнучкої мобільної системи
розвитку досліджень, упровадження інновацій; 4) охоплення навчанням всіх
студентів

(індивідуальний

підхід),

щоб

зробити

їх

успішними;

5) модернізація процесу оцінювання як чинника поліпшення якості освіти.
Зважаючи на те, що зміст трансформаційних процесів переважно
визначається закономірностями становлення інформаційного суспільства,
найважливіші складові інформаційного суспільства пов’язані саме з
підвищенням ролі комп’ютеризації й розширенням сфери застосування
інформаційних технологій у педагогічному проектуванні.
На державному рівні інформатизація освітньої галузі як стратегічна
перспектива має реалізацію на рівні технологічного плану розвитку освіти в
європейських країнах (високошвидкісний Інтернет, оптоволоконні лінії
зв’язку, локальні обчислювальні мережі, нові комплекти ПК, нові проектори,
інтерактивні дошки).
Прикладом може слугувати досвід педагогічного проектування в
Португалії, де з метою реалізації проекту «Магеллан» виділено державні
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інвестиції в розмірі 0,5 млрд євро для закупівлі комп’ютерів, обладнання для
шкіл та підключення до Інтернету. 500000 учнів початкової школи в
Португалії мають нетбуки і навчаються за програмою 1:1, планується
забезпечити школярів комп’ютерами у співвідношення 2:1, що становить
найвищий показник у світі. Перш ніж нетбуки потрапляють до школи,
вчителі проходять курси підвищення кваліфікації, на яких освоюють
комп’ютерну техніку і вивчають основи безпечної роботи в Інтернеті під
керівництвом фахівців з компаній ІНТЕЛ і Майкрософт.
Спеціально для освітнього проекту «Магеллан» корпорація Microsoft
розробляє низку електронних освітніх ресурсів: усього на нетбуці
«Магеллан» установлено понад 50 навчальних програм.
Упровадження проекту «Магеллан» в португальську освіту стало
новим кроком до програми інформатизації шкіл «Plano Tecnolόgico», в
рамках якої вчителі та школярі отримують доступ до електронних ресурсів,
вчаться застосовувати комп’ютери на уроках, освоюють нові форми
дистанційної освіти та сучасні мови програмування. Португалія стала
першою країною, в якій є власний портал навчальних проектів, створених на
мові Scratch. На сучасному етапі в португальській освітній пресі точаться
дискусії про те, як систему оцінювання у школах привести у відповідність до
нової освітньої моделі «1 учень: 1 комп’ютер».
Отже, корпоративна інформаційна база дасть змогу забезпечити в межах
освітнього простору: 1) задоволення наявних інформаційних потреб учнів у
змісті навчального процесу; 2) оперативність і всебічність репрезентації
структурованої навчальної інформації; 3) налагодження процесу оброблення
даних для оптимізації інформаційних зв’язків; прогнозування можливостей
ефективної реалізації організаційного механізму інформатизації загальної
середньої

освіти;

4) практичну

реалізацію

отриманих

результатів

аналітичного забезпечення загальної середньої освіти.
З

урахуванням

комунікаційної

наявної

достатності

в

розвинених

проектувальники

країнах

світу

техніко-

інформаційно-освітнього
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середовища зосередили зусилля на розробленні навчального контенту у
вигляді

електронних

навчальних

програм,

які

розробляються

з

використанням медіа-контенту на основі технології Macromedia Flash.
Управління навчанням – від надання контенту учням до оброблення
результатів – здійснюється за допомогою LMS-систем.
Закордонні

експерти

високо

оцінюють

освітню

доцільність

електронного контенту, електронних бібліотек, спеціальним чином відібраної
навчальної інформації, зокрема Інтернет-ресурсів. З метою забезпечення
якісного розроблення цих компонентів інформаційно-освітнього середовища
загальноосвітні навчальні заклади європейських країн світу об’єднують свої
зусилля, утворюючи віртуальні освітні консорціуми.
Реалізація

міжнародних

проектів

на

вітчизняному

освітньому

просторі сприяє розв’язанню основних питань, які нині є актуальними на
терені європейського освітянського простору (забезпечення якісної освіти в
полікультурному суспільстві, у тому числі боротьба з ксенофобією,
виховання в молодого покоління більшої демократичності, толерантності,
мобільності, стимулювання вивчення мови в умовах міжкультурної
комунікації,

знання

інформаційних

технологій,

створення

єдиного

європейського освітнього простору).
Міністерство освіти і науки, України представляє галузь у зносинах із
зарубіжними країнами, забезпечує виконання прийнятих на себе зобов’язань,
дає оцінку їх ефективності. визначає загальну політику міжнародних зв’язків
в галузі освіти і науки.
Цілі й завдання міжнародного співробітництва України в галузі освіти і
науки полягають в:
1) інтеграції освіти, науки та інноваційної діяльності;
2) упровадженні в освітню практику нових або якісно вдосконалених
освітніх програм та інноваційних освітніх проектів;
3) застосуванні нових, у т.ч. інформаційних, освітніх технологій,
впровадження прогресивних форм організації навчального процесу й
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активних методів навчання, а також використанні навчально-методичних
матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню;
4) забезпеченні високої якості навчання завдяки сучасним системам
управління якістю освіти;
5) формуванні

професійних

компетенцій,

які

забезпечують

конкурентоспроможність на ринку праці;
6) сприянні міжкультурному діалогу, взаєморозумінню та толерантності
через

співпрацю

з

навчальними

закладами,

науковими

установами,

громадськими організаціями інших країн.
Для виконання покладених завдань Міністерство освіти і науки
України у сфері міжнародної діяльності здійснює такі заходи [147, с. 5–6]:
– напрацьовує на основі документів державних законодавчих та
виконавчих органів влади рекомендації, які визначають загальну політику
міжнародних зв’язків у галузі освіти і науки;
– розробляє пропозиції щодо укладання міжнародних договорів (угод)
в галузі освіти і науки;
– координує
договорів

(угод)

виконання

програм

в

середньої,

галузі

міжнародного

співробітництва,

професійно-технічної,

вищої,

післядипломної освіти, а також наукової діяльності;
– інформує педагогічну громадськість про результати міжнародної
співпраці з метою їх аналізу і використання у практичній роботі;
– встановлює зв’язки з іноземними установами з питань організації
курсів української мови, семінарів для іноземних слухачів, підготовки та
перепідготовки кадрів на компенсаційній основі;
– здійснює заходи щодо направлення за кордон студентів, аспірантів,
науково-педагогічних працівників відповідно до міжнародних угод України
та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
– організовує протокольні заходи, пов’язані з прийомом у Міністерстві
освіти і науки, молоді та спорту України делегацій, працівників посольств i
представництв, окремих громадян зарубіжних країн;
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– бере

участь

у

створенні

механізмів

фінансово-економічного

забезпечення міжнародної освітньої і наукової діяльності;
– координує діяльність міністерств і відомств, підрозділів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, навчальних закладів, де здобувають
освіту іноземці, з питань подальшого удосконалення організації та змісту
навчально-виховного процесу;
– організовує розробку та видання навчально-методичної літератури
для забезпечення процесу підготовки фахівців для зарубіжних країн;
– проводить роботу, спрямовану на забезпечення постійних ділових
стосунків з випускниками – іноземними громадянами, створення для них
ефективної системи підвищення кваліфікації з усіма формами навчання;
– забезпечує виконання програм обміну фахівцями, студентами і
учнями з питань навчання і підвищення кваліфікації, вивчення передового
зарубіжного досвіду;
– організовує роботу навчальних закладів, наукових установ, окремих
вчених і фахівців щодо виконання проектів, які здійснюються під егідою
міжнародних організацій, програм і фондів;
– удосконалює

організаційно-економічні

механізми

міжнародного

керівництво

міжнародним

співробітництва;
– здійснює

загальне

планування

й

співробітництвом;
– створює умови для правового й економічного захисту всіх форм
зовнішньоекономічної

діяльності

навчальних

закладів,

сприяє

їм

у

встановленні прямих зв’язків із зарубіжними партнерами.
Європейська інтеграція сприяє трансформації освітньої галузі України
й реалізації відповідних міжнародних освітніх проектів, які передбачають
співпрацю як між громадськими організаціями, так і освітніми закладами, які
визначають пріоритетним напрямом розвитку педагогічне проектування:
– Міжнародний проект Dreans+Teams (Британська рада в Україні та
Міжнародний спортивний трест);
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– програми Американських Рад із міжнародної освіти FLEX та IREX;
– Міжнародний

українсько-польський

проект

«Лідери

освітніх

ініціатив»;
– Українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітньої
реформи в Україні»;
– Міжнародний проект «Міжкультурна освіта у школі»;
– Міжнародний

чесько-український

проект

«Формування

громадянськості в школах України: європейський вимір»;
– Міжнародний українсько-швейцарський проект «Сприяння розвитку
освіти для демократичного громадянства»;
– проект Британської ради в Україні «Іспит КЕТ для учнів початкової
школи»;
– проекти Корпусу миру США в Україні «Викладання англійської мови
як іноземної», «Розвиток молоді»;
– проект Британської ради в Україні «Програма післядипломної
підготовки вчителів англійської мови»;
– проект «Освіта для стійкого розвитку в дії» благодійних організацій
«Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) і «Глобальний план дій»
(Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA;
– проект

Всеукраїнської

громадської

організації

«Міжнародний

шкільний проект в Україні»;
– Міжнародний проект «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю»
Європейського бюро ВООЗ та Ради Європи;
– міжнародні інтернет-проекти «The Global Gateway», «Science across
the world».
З огляду на викладене зазначимо, що розроблення національної
освітньої політики має передбачати такі напрями діяльності: 1) добір,
узагальнення й аналіз матеріалу, що висвітлює актуальні питання стану
розвитку й перспектив освіти у країнах – членах Ради Європи; 2) переклад,
локалізація

й

адаптація

відібраного

матеріалу

українською

мовою;
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3) оформлення результатів дослідження у вигляді логічно побудованої
структури відповідно до певних контент-одиниць; 4) визначення пріоритетів
держав і тенденцій розвитку кожної системи освіти окремо; 5) узагальнення
отриманого матеріалу з метою визначення спільних тенденцій і виявлення
державних пріоритетів щодо розвитку систем освіти.
Аналіз

матеріалів

із

міжнародного

співробітництва

в

галузі

педагогічного проектування загальноосвітніх навчальних закладів України
[147] виявив значну кількість проектів із високим рівнем результативності,
основна спрямованість яких зосереджена в аспекті трансформації й інтеграції
української

освіти

до

європейського

і

світового

співтовариства.

Євроінтеграція, поширення демократичних цінностей у країнах Східної та
Центральної Європи спрямовують освіту на створення єдиного освітнього
простору. Проекти Ради Європи, реалізовані спільно з начальними закладами
України,

наприклад

«Схід–Захід»

(East-West),

«Сократ»

(Socrates),

«Коменіус» (Commenius), «Громадянська освіта» (Civic Education), «Освіта
для демократії» (Education for Democracy), екологічні проекти та ін. мають
учасників-співвиконавців у багатьох країнах Європи. Серед них є учні й
учителі, котрим цікаво й корисно співпрацювати, на практиці вчитися
толерантності, взаємоповазі та взаєморозумінню.
Значно поширилися процес розроблення й реалізації громадських
освітянських проектів та їх підтримка у Європейській спільноті. Прикладом є
реалізація проектів громадських освітянських організацій: Європейська
асоціація керівників шкіл – ESHA, яка об’єднує національні асоціації
керівників шкіл 30 країн Європи, Міжнародний педагогічний клуб
європейських столиць та ін.
Україна активно залучається до апробації й реалізації Європейських
освітніх програм і проектів. У м. Києві більше ніж 400 шкіл співпрацюють із
36 країнами, у яких мають майже 1000 шкіл-партнерів. Унікальний досвід
міжнародної проектної діяльності демонструє ліцей № 38 м. Києва, який має
партнерів у 16 країнах Європи.
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Дослідження дало змогу констатувати переосмислення навчальної
функції загальної середньої освіти в інформаційному соціокультурному
суспільстві, що передбачає урахування процесу інформатизації освітньої
галузі. У цьому процесі можна виокремити два аспекти: 1) підготовка
педагогічних працівників до використання інформаційних технологій в
освітньому процесі; 2) формування інформаційної культури учнів.
Коментуючи перше зауваження, зазначимо, що інформатизація
загальної середньої освіти дає змогу навчати педагогів застосуванню
комп’ютерної та іншої сучасної техніки (залежно від предметного напряму
підготовки): сучасна інформатика і цифрове оброблення сигналів, системний
аналіз і інтелектуальні системи, розпізнавання мови й комп’ютерні мережі,
радіооптика і комп’ютерна томографія, наноелектроніка й оброблення
зображень, цифрова електроніка і лазерні оптичні технології, комп’ютерна
тривимірна графіка, віртуальна реальність тощо.
Другий аспект дає змогу зробити висновок про те, що інформатизація
середньої

вітчизняної

освіти

сприяє

підготовці

фахівців,

здатних

використовувати сучасну комп’ютерну техніку, використовувану задля
застосування програм оброблення фахової, науково-експериментальної
інформації. Однак із виходом кожної нової версії перед педагогом виникають
усе більш складні завдання, що вимагають принципово нових і більш
складних алгоритмів.
У сучасному зарубіжному освітньому просторі набув поширення
процес розроблення сучасних проектів для загальної середньої освіти, які
використовують нові інструменти педагогічного проектування. Зокрема, це
розроблення мультимедійного навчального контенту, наприклад, технологію
Macromedia Flash. В основу останньої покладено принцип перетворень за
ключовими кадрами (Keyframe) – кадрована анімація: достатньо задати
тільки початковий і кінцевий кадри й указати вид перетворення – рух
(Motion-tweening) чи обернення (Shape-tweening) – і проміжні кадри будуть
вибудувані програмою в часі (географічна, фізична, біологічна та фізична,
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історико-філологічна компетенції). У програмі передбачено використання
елементарних перетворень: зміни координат, розмірів, масштабу, кута
повороту, форми, кольору, контуру й заливки об’єкта. Окрім того, саме
програмна частина (ActionScript) надає змогу досягнути високого ступеня
інтерактивності кінцевого продукту – програми-ролика, створеного в
середовищі Flash. У робочій області, використовуючи можливості панелі
інструментів, створюються графічні елементи або імпортується векторна й
растрова графіка з інших малюнків, сюди ж розміщуються вибрані образи
(instance) з бібліотеки символів. Для надання об’єктам нових властивостей у
Flash є «плаваючі» меню, які викликаються на екран, коли в них постає
потреба, і не мають безпосередні залежності до певного місця головного
вікна, що надає змогу найбільш раціонально використовувати робочу
площину. Методичною перевагою технології Macromedia Flash є висока
інтерактивність створених на її основі педагогічних програмних продуктів.
На сучасному освітньому форумі проектна педагогічна діяльність є
суголосною з поняттям процесу розвитку дитини (developmentalist aspect).
Він походить з Руху вивчення розвитку дитини, започаткованого педагогом і
громадським діячем Стенлі Холл.
У змісті розроблення освітніх проектів провідна роль відводиться
науковому керівникові відповідно до предметної підготовки учнів, який
виконує такі функції:
– учителя-натураліста,

який

повинен

володіти

знаннями,

які

допоможуть зрозуміти природу дитини, її поведінку, інтереси, потреби,
бажання; виявляє сформовані вміння спостереження за дітьми, аналізувати
їхні вчинки й систематизувати отримані дані;
– учителя-творця, який повинен мати не лише ґрунтовні предметні
знання (з фахових і психолого-педагогічних дисциплін), але й уміти
(особливо на етапі дошкільної й початкової освіти) співати, грати на
музичних інструментах, танцювати, малювати, розповідати цікаві історії
тощо. Зазначені вміння і навички сприяють перетворення процесу навчання,
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навчальної діяльності учнів у рамках роботи з навчальними проектами на
творчо-пошуковий процес;
– учителя-дослідника, який має зосереджувати увагу на практичній
реалізації педагогічної освіти (уміти розпізнати, розвивати і підтримувати
індивідуальні якості кожної дитини) [147; 634; 635].
Урахування процесу розвитку дитини у змісті навчально-виховного
процесу, зокрема – під час виконання навчальних проектів, сприяло
введенню змін до сучасних навчальних програм підготовки вчителів (ідеться
насамперед про «Програму розвитку освіти вчителя» в Університеті
Каліфорнії, Берклі), мета полягає у всебічному й детальному засвоєнні
процесів розвитку особистості і має натуралістичне спрямування. Зміст
фахової підготовки майбутніх педагогів передбачає засвоєння теорії
пізнавального, соціального, морального й мовленнєвого розвитку учнів, що в
подальшій педагогічній інноваційній діяльності сприятиме оптимальному
доборі форм, методів і засобів навчання, які допоможуть індивідуалізувати
процес вивчення учнями гуманітарних предметів загалом, рідної й іноземної
мови – зокрема, розвивати творчі здібності та креативне мислення,
формувати наукову картину світу.
Викладені позиції знайшли своє відображення в системі сучасної
освіти США у вигляді навчання, орієнтованого на потреби дитини (ChildCentered Education). У цьому разі роль учителя полягає у формуванні та
розвитку в учнів природних навичок, пов’язаних із відповідальністю,
самоуправлінням, повагою і самоконтролем. Учні активно працюють над
навчальними проектами, беруть активну участь у створенні навчального
середовища, виборі предметів, визначенні цілей і плануванні діяльності на
етапі допрофільної і профільної підготовки, виробляють
комунікативні

навички,

що

уможливлює

в

подальшому

соціальноподальше

спеціалізоване навчання у ВНЗ.
З огляду на задекларовану суспільну перебудову (social reconstruction),
під час підготовки майбутніх учителів до проективної діяльності ідеться про
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побудову педагогічної освіти в США. Зазначимо, що вплив суспільної
перебудови донині враховують у навчальних програмах підготовки вчителів
іноземної мови в США, зважаючи на те, що він пов’язаний із задоволенням
суспільних

потреб

у

володінні

рідною

й

іноземною

мовами

та

обґрунтуванням важливості їх вивчення. Такий підхід до інноваційної
проектної

діяльності

передбачає

підготовку

вчителів-лідерів

із

використанням при цьому інтегрованих семінарів, організації проблемного
навчання; ґрунтовне вивчення й аналіз суспільних / соціокультурних
процесів задля досягнення максимальної кореляції громадської думки,
запитів соціокультурної дійсності й фахової підготовки майбутніх учителів
до

реальних

умов

психолого-педагогічної

діяльності.

Гуманізація

педагогічної освіти й організація проектної інноваційної діяльності в умовах
загальної середньої освіти спрямована на виховання поваги до особистості,
формування самостійності, духовної та людської культури. На думку
американських учених, вивчення гуманітарних дисциплін сприяє розвитку
всебічно розвиненої, свідомої людини, здатної творчо мислити й ефективно
діяти в усіх сферах суспільного життя
Схарактеризовані

позиції

засвідчують,

що

традиційна

система

побудови навчальних педагогічних програм у США поєднує такі аспекти:
академічний, суспільно-практичний, процес розвитку дитини й суспільної
перебудови. Академічна спрямованість передбачає вивчення предметів
соціально-гуманітарних наук на етапі профільної підготовки (історії,
філософії,

філології,

спрямованість

психології,

навчальних

програм

культури).
підготовки

Суспільно-практична
учнів

передбачає

сформованість основних якостей (ідеться про компетентнісно-орієнтоване
навчання і формування компетенцій під час навчання).
До традиційних аспектів побудови освіти вчителів у США належить
також вивчення процесу розвитку дитини, який дає змогу краще зрозуміти
потреби, поведінку й побажання майбутніх учнів, а також необхідність
урахування суспільної перебудови, що сприяє популяризації гуманітарної
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освіти загалом, вивчення рідної й іноземних мов у суспільстві з урахуванням
міжкультурної комунікації.
Зважаючи на те, що визначення цілей вітчизняної школи в США
залежить від Національних освітніх цілей (National Education Goals),
організація проектної педагогічної діяльності передбачає дотримання таких
вимог: забезпечення шкіл компетентними, ліцензованими і професійними
вчителями; залучення усіх дітей до навчання і створення спеціальних
програм для учнів усіх категорій, у тому числі які відносяться до девіантної
категорії; знання фахового предмета і володіння новітніми педагогічними
технологіями його викладання; розвиток в учнів творчого й критичного
мислення, використання методики активного навчання; мотивація до
самоосвіти

й

неперервного

навчання;

створення

безпечного

і

дисциплінованого навчального середовища
Отже, педагогічне проектування передбачає комплекс реалізації цілей,
щоб позначити змістове наповнення навчального процесу, у тому числі з
урахуванням сучасної тенденції до інформатизації освітнього середовища
(спеціальних

навчальних

планів

і

програм,

електронних

навчально-

методичних комплексів, їх склад і структуру, посилання на різноманітні
інформаційно-освітні ресурси, технології навчання разом з контролем за його
результатами).
Проведений аналіз процесу проектування освітнього середовища в
закладі загальної середньої освіти дав змогу уточнити його сутність, яка
полягає у:
– педагогічному проектуванні в умовах зарубіжних загальноосвітніх
навчальних закладів з урахуванням зміни цілей і навчальної функції
загальної середньої освіти;
– педагогічному проектуванню в умовах інформаційного освітнього
середовища;
– діяльності

розробників

із

відбору

педагогічно

адаптованої,

телеономно орієнтованої й модульно-специфікованої сукупності сучасних
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електронних освітніх та інших інформаційних ресурсів і проектування
системи видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на
ефективне самостійне засвоєння цих знань і вдосконалення прийомів і
способів традиційної й телекомунікаційної педагогічної взаємодії.
У межах міжнародної співпраці окреслено напрями модернізації
вітчизняного освітнього простору, які корелюють з основними тенденціями
розвитку освітньої галузі в країнах світового співтовариства, визначають
зміст і структуру педагогічного проектування.
1.3.2. Педагогічне проектування в рамках вітчизняного освітнього
простору

Нині в умовах вітчизняної освітнього простору питання ефективного
педагогічного проектування є пріоритетним. У вітчизняних навчальних
закладах

запроваджуються

численні

педагогічні

проекти.

Водночас,

незважаючи на ці реалії, почасти впровадження більшості проектів значною
мірою базується на досвіді відповідальних за цей проект. Ситуація
ускладнюється через те, що за такої організації доводиться розробляти
одночасно кілька проектів. У цьому разі необхідне використання системи
управління педагогічними проектами на основі оптимізаційних моделей для
найкращого розподілу ресурсів (фінансових і матеріальних) як між кількома
проектами, так і у змісті одного проекту.
Проекти є практичним прикладом проектної форми організації
освітнього середовища. Форма проекту дає змогу до кожної ідеї розробити
модем-концепцію, обґрунтувати цільові перспективи, визначити коло
заходів, необхідних для реалізації мети. Задля оптимального досягнення
цілей у кожному проекті подано низку пропозицій до нормативно-правової
бази.
Так, у межах реалізації проекту передбачається: 1) створити дієву
систему підтримки педагогічних ініціатив шляхом науково-методичного й
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організаційного супроводу інноваційних проектів і програм; 2) забезпечити
підготовку освітян-практиків до інноваційної педагогічної діяльності;
3) розширити мережу навчальних закладів інноваційного типу діяльності.
Проектні дослідження передбачають дії педагогів, спрямовані на
характеристику сучасного стану проблеми у виучуваній галузі, окреслення
можливих варіантів її розв’язання, як традиційні, так і альтернативні;
систематизацію навчального матеріалу, який подається з урахуванням
міжпредметних зв’язків. Відповідно, педагог має обрати проект, який буде
доцільним для розгляду розглядуваної проблеми.
За методом і видом проектної діяльності науковці виокремлюють [47;
101; 103; 112; 121; 191; 323; 369; 394; 541]: дослідницькі (передбачають
дослідження проблеми відповідно до логіки наукового пошуку, визначення
методів дослідження, джерел інформації, висунення гіпотез); творчі
(вибудовуються відповідно до логіки спільної діяльності); ігрові проекти
(передбачають виконання ролей відповідно до характеру і змісту проекту);
інформаційні (спрямовані на збирання інформації про певні об’єкти, явища,
на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і
узагальнення фактів; практико-орієнтовні проекти (результат орієнтований
на задоволення соціальних інтересів).
За змістовим наповненням педагогічне проектування передбачає
розроблення предметно орієнтованих проектів (гуманітарні і природничі
науки; точні науки). Знайшли реалізацію вітчизняні предметно орієнтовані
проекти (З. Возна [77], Т. Марченко [319], М. Пелагейченко [373–375],
О. Ратушняк [483], О. Рудницька [493], О. Солом’яна [517], О. Шейко [595]).
У рамках вітчизняного освітнього простору актуальним є практичне
психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості
учнів, яке розуміється як складна багаторівнева ієрархічна система, що
охоплює сукупність освітніх компонентів, які перебувають у тісному
взаємозв’язку й розкривають послідовність і характер взаємодії вихователя
та вихованців.
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Психолого-педагогічне

проектування

ґрунтується

на

понятті

соціального – особливого аспекту суспільних відносин, що виникає в ході
сумісної діяльності індивідів і соціальних спільнот у конкретно-історичних
умовах, виявляється у ставленні одне до одного, до свого становища в
суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя. Соціальне явище або
процес виникає тоді, коли поведінка одного індивіда потрапляє під вплив
іншого або їх груп (спільнот) незалежно від того, чи присутні фізичний
індивід або спільність. Саме в процесі взаємодії з урахуванням очікувань,
дотримуючись визнаних норм і правил, індивіди впливають одне на одного,
сприяють інтеграції (засвоєнню) тих чи інших якостей суспільних відносин.
Тобто соціальне виникає за взаємодії людей, детермінується відмінностями
їх місця і ролі в конкретних структурах суспільства, виявляється, своєю
чергою, в різному становленні індивідів і груп (спільнот) до явищ і процесів
суспільного життя.
Педагогічне проектування соціального розвитку учня на основі
особистісної розвивальної взаємодії здійснюється з допомогою розроблення
й подальшої реалізації соціального, психолого-педагогічного й особистісно
орієнтованого проектів. Створені проекти розроблялися з урахуванням
досягнень психолого-педагогічної думки щодо закономірностей формування
особистісного утворення під час педагогічного проектування (Л. Демченко
[125], І. Коновальчук [253], О. Крутенко [277], Є. Лодатко [305], О. Малихіна
[316], Н. Мошанець [336], І. Орлова [358], М. Савусін [495]).
Під час розроблення наведених проектів було враховано стадії
соціалізації особистості учня, що сприяє повноцінній адаптації до
соціокультурної дійсності: 1. Стадія – молодший шкільний вік. Основна
проблема – Старанність або Недбайливість. На цій стадії відбувається
навчання індивідуальностей колективної навчальної роботи, формуються
взаємовідносини з учителями й іншими дорослими, відбувається перше
переживання дорослих ролей. На цьому тлі головне завдання – стати
впевненим у собі, своїх здібностях, їх усвідомлення і подальший розвиток.
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Невиконання (часткове чи повне) цього завдання загрожує появою елементів
недбайливості як на цій, так і на подальших стадіях. 2. Стадія – підлітковоюнацький

вік.

Основна

проблема

–

Становлення

індивідуальності

(ідентифікація) або Рольова дифузія (невизначеність у виборі ролей). Відомо,
що це час появи активного статевого потягу, а отже, і пошуку партнера в
інтимній сфері. Водночас – це час пошуку свого місця в житті, вибір
подальшого шляху (навчання, майбутній фах тощо). У цей період небезпечні
як невдачі в одній зі сфер, так і переоцінювання значущості якоїсь із них.
Перша невдача може негативно вплинути на вибір роботи, друзів, супутника
життя. Негативний результат може призвести до стресу.
Психолого-педагогічний проект ураховує механізм соціальної адаптації
(адаптивної діяльності), що містить сукупність усіх видів діяльності, які
відбуваються одночасно (а) зумовлене орієнтувальними потребами пізнання
змін у предметній діяльності, встановлення з цією метою необхідних
емоційних контактів і відносин, а також оцінювання на підставі цього
особистої та суспільної значущості змін, що відбулися; б) здійснювана в
діалектичній єдності з оцінювальною діяльністю корекція поведінки
особистості та її предметної діяльності, пов’язаної з перетворенням
навколишнього середовища). Психолого-педагогічні проекти становлять
своєрідну

адаптивно-розвивальний

модель

соціалізації,

що

відкриває

додаткові можливості для корекції цілей і функцій педагогічної діяльності як
механізму становлення особистості учня як особистості й майбутнього
фахівця, члена соціокультурної дійсності.
Авторська експериментальна педагогічна програма «Я-особистість» є
спробою моделювання інтелектуально-творчого освітнього середовища в
умовах закладу загальної середньої освіти.
Програма «Я-особистість» передбачає використання:
– психолого-педагогічних методів, які впливають на особистість через
механізм регуляції його самопочуття і поведінки за допомогою методів
переконання через пояснення, аргументовані рекомендації, приклади, зразки;
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соціологічні дослідження, спостереження, інформування, гуманізацію умов
праці, побуту, розширення для прояву творчих можливостей особи тощо.
Методи цієї групи – вивчення результатів діяльності клієнтів, соціальна
терапія (індивідуальна, групова, трудова, терапія самовиховання, дискусії,
психотерапія, сімейна терапія, ігрова терапія, соціодрама, психодрама тощо),
сповідальний метод;
– біографічного методу, який вивчає результати докладених зусиль,
реальних змін у життєвих позиціях, системі цінностей, вивчає результати
діяльності дітей: плани і звіти керівників установ, щоденники, журнали, інші
документи; результати діяльності – твори, технічні саморобки, наочні
посібники, кіно-, відеофільми, довідкові каталоги; тематичні картотеки;
звукозаписи бесід, докладів, дискусій тощо.
У колі нашого розгляду стали авторські природовідповідні освітні
проекти, які корелюють зміст освітньої діяльності школи відповідно до
запитів учнів певної вікової категорії:
Проект «Творча обдарованість» (програма діагностування педагогами
здатностей дітей молодшого шкільного віку для подальшої педагогічної
роботи з ними).
Пропонований проект ураховує специфіку сприймання цінностей світу
(ціннісних, емоційних, когнітивних) молодшими школярами, які розуміються
як послідовність новоутворення картини світу [73; 101; 118; 202; 265]:
1) смисл породжується реальними взаємозв’язками, що пов’язують суб’єкта з
об’єктивною дійсністю; 2) джерелом смислоутворення є потреби й мотиви
особистості; 3) смисл має дієвий характер і виконує регулювальну функцію;
4) смисл

утворює

єдину

систему

цінностей,

що

має

особистісний,

індивідуально спрямований характер.
Діагностувальна

робота

спрямована

насамперед

на

виявлення

сформованості рівня змістовного компонента особистості молодшого
школяра, який включає в себе той спектр різних векторів знань, які вже
належать особистості і є важливою й необхідною передумовою її світогляду
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(відповідає не тільки за смисловий контекст, що лежить в основі почуттів і
знань, але й за логічну організацію, яка може розгортатися в достатньо
широкому діапазоні – від хаотичного до уривкового або ж до цілісного
світосприймання). Картина світу молодшого школяра (як певний образ світи
дитини) впливає на інтегрування в єдине ціле трьох видів знань:
1) теоретичні знання у вигляді теоретичної моделі наукової картини світу;
2) чуттєво-раціональні знання, які насичують модель емоційним, чуттєвим
переживанням; 3) стійкі погляди, переконання, які складають спрямованість
дій і діяльності корисну для суспільства. Відповідно, діагностування
здатностей молодших школярів важливим елементом його розвитку, а також
виступає

орієнтацією

життєвого

визначення

смислів

навчання,

загальнолюдських норм, духовних й матеріальних цінностей. У такий спосіб
ефективність формування цієї властивості у змісті авторського проекту
«Творча обдарованість» корелює з рівнем мотиваційної, когнітивної й
поведінкової сфер особистості;
Проект «Поклик» (орієнтований на середню ланку учнів, спрямовує на
подальший розвиток і вдосконалення власних здібностей за напрямами й
видами діяльності, профілями навчання);
Проект «Педагогічна майстерня» розроблюваний для забезпечення
психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в умовах
загальноосвітнього закладу; умов для фахового зростання педагогів.
Зауважимо, що в рамках проекту підготовки учителів до педагогічного
проектування передбачено семінари, тренінги відповідно до вітчизняного й
міжнародного ресурсу програм і проектів, які становлять передовий
педагогічний досвід («Лідери освітніх ініціатив», «Освіта для стійкого
розвитку», «Європа в школі», «Я – громадянин», «Особиста гідність. Безпека
життя», «Формування громадянськості в школах», «Школа толерантності»,
«Наука – мистецтво – освіта»).
За Програмою «Кадр за кадром до здорового майбутнього» в рамках
підготовки учителів до педагогічного проектування регулярно проводяться
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тренінги з підготовки тренерів-фасилітаторів шкільних арт-майстерень
проекту «Кадр за кадром до здорового майбутнього», презентуються
результати конкурсу анімаційних відеороликів, підготовлених учнівськими
арт-майстернями

з

первинної

профілактики

туберкульозу,

гепатиту,

ВІЛ/СНІДу.
У рамках міжнародної співпраці, яка передбачає обмін педагогічним
досвідом, у напрямі формування духовних цінностей, ключових життєвих
компетентностей

облаштовано

тематичні

шкільні

ділянки

(«Школа-

Біблійний сад» (Україна) – Кимпулунг Молдовенеск, Румунія), керівниками
яких стали учителі-творці.
Підготовка вчителів до педагогічного проектування передбачає також:
– інформування освітян про міжнародні освітні організації, конкурси,
гранти на участь у міжнародних програмах і проектах;
– розвиток співпраці з міжнародними організаціями й установами, з
навчальними закладами різних країн;
– розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів у
різних проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств;
– вивчення можливостей ефективного використання ресурсів іноземних
представництв і фондів у вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах;
– налагодження співпраці з навчальними закладами, науковими
установами, освітніми організаціями та фондами інших країн; участь у
реалізації міжнародних угод в галузі освіти і науки;
– координацію діяльності методичних служб щодо організації і
здійснення міжнародних освітніх обмінів і встановлення прямих зв’язків із
зарубіжними партнерами.
Отже, педагогічне проектування на вітчизняному освітньому просторі є
стратегічним

освітнім

напрямом,

сприяє

виробленню

індивідуального

освітнього шляху розвитку учня. Педагогічне проектування нині стає засобом
соціалізації,

соціально-психологічного

становлення

особистості,

інтелектуального розвитку учнів, формування їх пошукових умінь і навичок у
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процесі пізнання; трансформує функції педагогів в умовах навчально-виховного
процесу, де формування суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогами й учнями
стає визначальним і таким, що будується на ідеях толерантності.
Проблеми, а також актуальні питання, окреслені у цьому розділі
дисертації, знайшли своє відображення у низці праць автора [411; 417; 424;
434; 447; 449; 460; 461; 468; 474; 477; 479; 480].
Висновки до першого розділу

На основі вивчення наукових джерел й узагальнення емпіричного
досвіду

здійснено

психолого-педагогічний

аналіз

проблематики

педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти. З’ясовано,
що педагогічні новації у вітчизняній системі загальної середньої освіти у
сфері організації освітнього процесу розвиваються в руслі загального
процесу гуманізації освіти; вони спрямовані на адаптацію конкретних форм
навчання та виховання до освітніх потреб учнів, його розвитку й формування
складників їх особистості. Аналіз базових понять засвідчив, що наявні різні
підходи до тлумачення понять «педагогічне проектування», «проект»,
«педагогічна проектна діяльність», їх сутності і змісту. На основі
студіювання наукових праць визначаємо педагогічне проектування як
цілеспрямовану

діяльність,

яка

визначає

необхідність

педагогічних

перетворень, прогнозує та оцінює результати певних педагогічних задумів.
З урахуванням інформатизації можна виокремити два аспекти
педагогічного проектування: 1) підготовка педагогів до використання
інформаційних технологій у педагогічному проектуванні; 2) формування
інформаційної культури учнів у процесі роботи над проектом.
Педагогічне проектування з використанням інформаційним технологій
забезпечує в перспективі соціально-економічну мобільність загальної
середньої освіти, оскільки інформаційне суспільство виробляє відповідні
критерії соціального статусу ринку професій, де важливим компонентом є
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знання комп’ютера, залучення до професій і видів роботи, пов’язаних із
комп’ютерною і мультимедійною технікою, системою комунікації тощо.
Інформатизація в закладі загальної середньої освіти забезпечує вже на етапі
профілізації долучення до нових високостатусних професійних позицій.
Педагогічне проектування в умовах інформатизації закладу загальної
середньої освіти можливе за умов: 1) комп’ютеризації – екстенсивного
поширення і насичення обчислювальною технікою освітніх закладів України;
комп’ютерного

оволодіння

наявними

2) персоналізації

інформаційного

фонду,

інформаційними
яка

полягає

в

фондами;
інтенсивному

застосуванні обчислювальної техніки на всіх етапах загальної середньої освіти,
а також із виробленням комп’ютерної грамотності молоді на етапі профілізації;
3) інтеграції інформаційних фондів у межах предметної підготовки учнів.
У рамках педагогічного проектування в умовах інформатизації
загальна середня освіта тлумачиться насамперед як відкрита освіта – система,
у якій реалізується процес навчання й індивідуумом здійснюється досягнення
і підтвердження освітнього цензу. Основу освітнього процесу відкритої
освіти становить цілеспрямована, контрольована, інтенсивна самостійна
робота учнів, які працюють над навчальними проектами, маючи при собі
комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з
педагогом у режимі он-лайн, а також особистого контакту.
Проект є сукупністю певних дій, документів, задумів для створення
реального об’єкта або предмета. Застосування методу проектів у закладах
загальної

середньої

освіти

має

такі

аспекти

реалізації:

1) сприяє

проектуванню системи навчання, завдяки якій учні здобувають знання й
набувають умінь у процесі планування і виконання поступово ускладнених
конкретних

завдань;

2) зумовлює

використання

низки

пошукових,

дослідницьких, графічних й інших видів робіт, виконаних з метою
практичного чи теоретичного розв’язання значущої проблеми; 3) навчає
учнів самостійності й відповідальності за свою частину спільної праці,
уміння працювати в групі, співпрацювати і спільно приймати групові
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рішення; стимулює інтерес учнів до певних проблем, які передбачають
володіння певною системою галузевих знань.
Використання навчального проекту дає змогу втілити ідею реалізації
міжпредметних зв’язків, задекларовану в Державних стандартах, апелює до
інтегративної основи в побудові навчального проекту в системі загальної
середньої освіти. На сучасному етапі в освітній галузі виокремлюють
проекти за структурними характеристиками (методом чи видом діяльності;
видом координації; характером контактів; кількістю учасників; часом
проведення; змістовним аспектом проектування). Проектна педагогічна
діяльність розуміється як процес проектування (створення учнями проекту)
на уроці та в позаурочний час. Виявлено соціальні, наукові й практичні
передумови інноваційної проектної педагогічної діяльності.
Реалізація міжнародних проектів на вітчизняному освітньому тлі
уможливлює розв’язання основних питань, актуальних і для європейського
освітянського

простору:

зміст

трансформаційних

процесів

переважно

визначається закономірностями становлення інформаційного суспільства,
найважливіші складові такого суспільства забезпечують активне використання
інформаційних технологій у вітчизняній загальній освіті. Інформатизація
освітньої галузі України сприяє реалізації міжнародних освітніх проектів.
Відповідно до національної освітньої політики реалізація вітчизняних і
міжнародних проектів уможливлює: 1) добір, узагальнення й аналіз
матеріалу, що висвітлює актуальні питання стану розвитку й перспектив
освіти у країнах – членах Ради Європи; 2) переклад, локалізація й адаптація
відібраного матеріалу державною (українською) мовою; 3) оформлення
результатів дослідження у вигляді логічно побудованої структури відповідно
до певних контент-одиниць; 4) визначення пріоритетів держав і тенденцій
розвитку кожної системи освіти окремо; 5) узагальнення отриманого
матеріалу з метою визначення спільних тенденцій і виявлення державних
пріоритетів щодо розвитку систем освіти.
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Розділ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

2.1. Методологічні

засади

розроблення

і

впровадження

педагогічних проектів у системі загальної середньої освіти

Методологічною основою педагогічного проектування є положення
педагогіки, психології про сутність навчання, виховання, фахового й
особистісного

розвитку,

соціально-психологічних

і

педагогічних

особливостях колективів, діяльності, спілкуванні і взаємодії [40; 146] (І. Бех,
А. Бодальов,

Л. Виготський,

А. Леонтьєв,

Н. Радіонова,

А. Реан,

С. Рубінштейн); дослідження з проблем управління колективами, психологопедагогічних закономірностей управлінської діяльності [146; 539; 553]
(О. Донцов,
Ю. Платонов,

О. Єфремов,

А. Журавльов,

М. Поташник,

Р. Кричевський,

Н. Обозов,

І. Скопилатов,

В. Семенов,

В. Симонов,

Л. Токарук, Л. Уманський, А. Файоль).
У

психолого-педагогічній

педагогічного

проектування,

літературі,

традиційно

де

порушено

виокремлюють

питання

три

етапи

проектування:
1) моделювання;
2) проектування;
3) конструювання.
Педагогічне

моделювання

–

це

розроблення

цілей

створення

педагогічних систем, процесів або ситуацій та основних шляхів їх
досягнення. Загальновідомо, що будь-яка педагогічна діяльність починається
з мети (може корелювати з ідеєю, поглядом, переконанням, відповідно до
яких надалі будується педагогічна система).
Педагогічне проектування у вузькому розумінні – подальше розроблення
створеної моделі й доведення її до рівня практичного використання. Ступінь
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проектування реалізується через створення проекту. Практично на цьому
ступені здійснюється робота зі створеною моделлю, доводиться до рівня
використання задля перетворення педагогічної діяльності.
Педагогічне конструювання – це подальша деталізація створеного
проекту, що наближає його для використання в конкретних умовах
реальними учасниками навчального процесу. Конструювання деталізує
проект, конкретизує його, наближаючи до реальних умов діяльності.
Конструювання навчальної і педагогічної діяльності – методичне завдання.
Форми педагогічного проектування – це документи, в яких описуються з
різною мірою точності створення і дія педагогічних систем, процесів і
ситуацій.
Терміни «модель» і «моделювання» передбачають створення критеріїв
якості предметної підготовки, якими повинен володіти учень, визначення
характеру

співвідношення

між

ними

й

педагогічними

умовами,

спрямованими на їх формування.
Педагогічне моделювання буде ефективним за умови реалізації
вчителями групи вмінь [146]:
1. Уміння трансформувати зміст об’єктивного процесу навчання в
конкретних педагогічних завданнях (наведені вміння передбачають вивчення
особистості й колективу задля визначення рівня готовності їх до активного
оволодіння новими знаннями і проектування на цих засадах розвитку
колективу й певних учнів; виокремлення сукупності освітніх, виховних і
розвивальних завдань, їх конкретизація і визначення домінуючих завдань у
структурі проекту).
2. Уміння побудувати й активізувати логічно завершену педагогічну
систему (наведені вміння передбачають комплексне планування освітніх
завдань; обґрунтований відбір змісту навчального матеріалу під час роботи
над проектом; оптимальний вибір форм, методів і засобів його організації).
3. Уміння

виокремлювати

й

встановлювати

взаємозв’язки

між

компонентами і чинниками виховання, реалізовуючи їх (наведені вміння
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передбачають активізацію особистості учня, розвиток його діяльності, що
перетворює його з об’єкта на суб’єкт виховання; організацію та розвиток
спільної діяльності під час роботи над проектом).
4. Уміння врахування й оцінювання результатів педагогічної діяльності
(наведені вміння передбачають здійснення аналізу освітнього процесу та
результатів проектної діяльності педагога; визначення нового комплексу
педагогічних завдань у змісті проектування).
Завдання створення нормативно-правової бази освіти, оптимізації
мережі закладів освіти, модернізація загальної середньої освіти, створення
системи

контролю

ефективності

освітньої

діяльності,

переходу

до

ступеневого принципу підготовки фахівців тощо стали розглядатися
переважно з позиції якості освітніх послуг, що висуває нові вимоги до
організації

й

управління

навчально-пізнавальною

діяльністю

учнів.

Управління освітнім процесом у змісті педагогічного проектування варто
визначити

як

проблему,

реформування

системи,

розв’язання
сприяє

якої

корелює

становленню

з

ефективністю

конкурентоспроможної

національної системи освіти.
Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів у процесі
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти є складним,
багатогранним і нелінійним процесом, який має постійно координуватися і
коригуватися суб’єктами управління адекватно до соціально-педагогічних
умов його функціонування.
З позицій системного підходу модель управління освітнім процесом у
змісті педагогічного проектування розглядатимемо як цілісну, відкриту
соціально-педагогічну систему, що відповідає всім характерним ознакам
складних систем:
– цілеспрямованість управління;
– ієрархічна підпорядкованість системи управління, що передбачає
узгодженість централізованого управління із самоуправлінням за одночасної
автономності компонентів системи;
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– наявність у системі управління інтегративних властивостей, не
притаманних її окремим складовим;
– наявність взаємозв’язку і взаємозумовленості між компонентами
системи, за яких зміна одного компонента зумовлює зміни інших
компонентів системи управління;
– критеріальність

оцінювання

результативності

функціонування

системи управління;
– варіабельність окремих компонентів і стану (структура, функції,
зв’язки) всієї системи управління [200; 201].
Як засвідчує аналіз наукових розвідок, соціальні зміни й інформаційна
динаміка впливають на організацію управління системою освіти і якістю
освіти зокрема. Безумовно, основними завданнями управління є досягнення
оптимальної інтенсифікації навчально-виховного процесу, чітка реалізація
всіх управлінських функцій, постійна увага до якості навчання і виховання
[384, с. 8–9].
Заклад загальної середньої освіти як система входить до загальної
системи управління освітою в країні, тому управління освітнім процесом
необхідно розглядати, враховуючи всі види зв’язків і відношень, що
складаються всередині закладу, а також між закладом і навколишнім
середовищем.
На думку М. Кондакова, управління освітнім закладом здійснюється
на основі певних закономірностей з обов’язковим урахуваннями специфіки
сфери освіти, що відображається в об’єкті, функціях і методах управління, у
різноманітності зв’язків з іншими сферами людської діяльності. Управління
становить важіль, основна функція якого полягає в організації навчальновиховного процесу, відповідно до сучасних вимог, у його регулюванні й
корекції з урахуванням змін, що відбуваються в суспільстві, тому
підвищення ефективності діяльності середньої і вищої школи немислиме
без подальшого удосконалення внутрішнього та зовнішнього управління
[252, с. 19].
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Отже, процес управління закладом загальної середньої освіти слід
розглядати на рівні вироблених і прийнятих науково обґрунтованих рішень.
Управління закладом загальної середньої освіти – це науково обґрунтований
вплив на колектив учителів, учнів, опікунів і громадськості, що здійснюється
через планування, організацію, контроль та координацію їхньої діяльності.
З огляду на викладене заклад загальної середньої освіти розуміється як
керівництво людьми, свідоме, цілеспрямоване регулювання складних
процесів і організаційних відношень, що відбуваються всередині системи в
цілому й у кожному її підрозділі зокрема [251, с. 12].
З урахуванням наведених міркувань управління закладом загальної
середньої освіти визначається як цілеспрямована дія на колектив у цілому,
учнів для організації й узгодження їхньої діяльності (у межах дослідження –
під час педагогічного проектування), правильного використання засобів
закладу задля підготовки і виховання високоосвічених, інтелігентних членів
нашого суспільства – майбутніх висококваліфікованих й інтелектуально
розвинених фахівців. Результат управління залежить від рівня знань, фазової
підготовки викладача, його вміння прогнозувати, використовувати сучасні
методики, нові технології, форми і методи у змісті педагогічного
проектування.
Управління педагогічним процесом в умовах закладу загальної
середньої освіти тлумачиться як:
– упорядковані

системи,

спрямовані

на

управління

групою,

колективом;
– складний багатофакторний, цілеспрямований процес дії методів
управління на керований об’єкт, варіативність і добір методичних прийомів,
технічних засобів навчання, відповідних проектних технологій;
– координація та взаємодія.
Особливості

управління

закладом

загальної

середньої

розкриваються в таких характеристиках:
– цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт управління;

освіти

111

– вплив керівної підсистеми на керовану з метою перетворення
останньої на рівень якісно нового стану;
– упровадження елементів науково-дослідної (проективної) діяльності.
Сучасна педагогічна думка презентує погляди науковців на поняття
«управління» і розкриття його сутності. Для сучасної теорії і практики
управління, зокрема педагогічним проектуванням, пріоритетними є такі
підходи:
– системний

(означає,

що

явища

об’єктивної

дійсності,

які

розглядаються з позицій закономірностей системного цілого і взаємодії
складників, утворюють особливу гносеологічну призму або особливе
«вимірювання» реальності; передбачає виокремлення системи, структури,
елемента як на рівні системи в цілому, так і кожної її підсистеми, з
урахуванням кінцевого результату, якому підпорядковано функціонування
системи);
– особистісно орієнтований (спрямований на зміни: а) у меті й
завданнях освіти (актуалізація особистісних і суб’єктних функцій учнів);
б) у змісті освіти (освітній стандарт повинен узгоджуватися та органічно
поєднуватися з мотиваційною сферою й особистим досвідом учня); в) у
технологіях (повинні забезпечити потребу й використання особистісних
суб’єктивних функцій учнів та вчителів); особистісно орієнтоване
навчання висуває перед учителем завдання: 1) розвинути індивідуальні
пізнавальні здібності кожної дитини, якісні характеристики, які спочатку
необхідно розкрити, а потім узгодити зі змістом освіти; 2) максимально
виявити,

ініціювати,

використати,

«окультурити»

індивідуальний

(суб’єктний) досвід дитини; 3) допомогти особистості пізнати себе,
самовизначитися й самореалізуватися, а не формувати наперед задані
якості;

4) забезпечити

оволодіння

учнями

механізмами

адаптації,

саморегуляції, самозахисту, сформувати культуру життєдіяльності, яка дає
можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно
визначати лінії життя.
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– компетентнісний (спрямованість освітнього процесу на формування
та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетенцій
особистості, результатом якого є формування загальної компетентності
людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою
характеристикою особистості [572; 573].
Компетентнісний підхід став засадничим під час розроблення концепції
«Нової української школи» для сучасної шкільної освіти, де проектна
діяльність становить один з основних шляхів його реалізації, що сприяє
формуванню

ключових

компетентностей

(вивчати,

шукати,

думати,

діалогізувати, братися за справу, адаптуватись), які мають бути сформовані в
процесі розвитку особистості учня. Аналіз названих компетентностей
розкриває їх діяльнісну природу, творчу спрямованість, орієнтовану на
досягнення конкретного результату діяльності.
Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» представлені формулою з дев’яти ключових компонентів:
1) новий зміст освіти;
2) сучасне освітнє середовище;
3) умотивований учитель;
4) нова структура школи;
5) децентралізація та ефективне управління;
6) справедливе фінансування;
7) педагогіка партнерства;
8) орієнтація на потреби учня;
9) виховання на цінностях.
Реалізація цих компонентів потребує створення принципово нового
освітнього середовища, створеного за новими стандартами. Ключові
компоненти

концепції

«Нова

українська

школа»

забезпечуються

конкретними напрямами їх реалізації. На нашу думку, в узагальненому
вигляді вони можуть бути такими:
1. Новий освітній простір і розвиток інфраструктури.
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2. Інформаційно-комунікаційний простір і технології.
3. Модернізація освітнього контенту в організації освітнього процесу.
4. Ефективний менеджмент і професіоналізація управління.
5. Мотивація, професійний розвиток і соціальний захист учителя.
Отже, проектна діяльність учителя передбачає:
а) урахування тенденцій розвитку освіти;
б) вплив зовнішнього середовища (інформаційної соціокультурної
дійсності) на освітній процес;
в) проектне моделювання в умовах сучасного освітнього середовища.
Компетентність педагогічного працівника, яка дає змогу здійснювати
проектну діяльність, експерти Міжштатного консорціуму оцінки і
підтримки

освіти

(Interstate

New

Teacher

Assessment

and

Support

Consortium, INTASC) відтворюють у межах стандартів професійного
розвитку вчителя:
– розуміння центральних концепцій, засобів і структури профілюючої
дисципліни, під час вивчення якої на етапі профільної підготовки формується
наукова картина світу учня; проектування пізнавального поступу учня під
час роботи над тематичним / предметно орієнтованим проектом;
– забезпечення умов для інтелектуального, соціального й особистого
розвитку учнів;
– використання індивідуального підходу задля досягнення позитивних
навчальних результатів у змісті управління пізнавальною й дослідницькою
діяльністю учня над тематичним проектом;
– володіння навчальними стратегіями, розвиток критичного мислення й
удосконалення

професійних

навичок

щодо

організації

навчально-

пізнавальної діяльності учнів;
– залучення учнів до індивідуальної і групової роботи під час реалізації
проективної діяльності;
– вироблення позиції рефлексії у змісті здійснення інноваційної
педагогічної діяльності;
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– використання вербальної, невербальної й медіа-комунікації для
підвищення активності, співпраці й інтерактивного спілкування учнів під час
занять;
– планування навчання на основі знань про предмет спеціалізації,
учнів, колектив і навчальні цілі;
– діагностування навчальних досягнень учнів на етапі допрофільної і
профільної підготовки; здійснення систематичного контролю динаміки
інтелектуального й соціального розвитку учнів;
– уміння оцінити всій вплив на учнів і прагнення до їх подальшого
професійного розвитку;
– формування соціокультурної компетентності учнів; вироблення
громадянської спрямованості, яка забезпечує в подальшому активну участь у
житті освітньої спільноти.
Проектна діяльність закладу загальної середньої освіти на всіх етапах
предметної підготовки має бути суголосною з характеристикою професійної
діяльності педагога, яка визначає рівень його розвитку, який визначається на
рівні педагогічної культури. Низка урядових документів («Національна
доктрина розвитку освіти», програма «Вчитель» тощо) окреслює завдання
розвитку всебічної, гармонійної, цілісної особистості вчителя та її здібностей
для збагачення інтелектуального потенціалу нації. Приєднання України до
єдиного освітнього простору детермінує розроблення змісту й методики
навчання майбутніх учителів, становлення і розвитку їх духовної культури.
Здійснення проектної діяльності забезпечується таким показником
професійності педагога, як готовність до виконання педагогічної діяльності,
яка

на

сучасному

етапі

розвитку

психолого-педагогічної

думки

витлумачується як стан мобілізації психологічних і психофізіологічних
систем людини, які забезпечують виконання певної діяльності [33; 101; 112].
З огляду на означене питання готовність педагога до виконання і реалізації
педагогічних

проектів

передбачає

актуалізацію

таких

складників:

1) особистісного (інтереси, ставлення до діяльності, емоції, почуття
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відповідальності, потреби, керування почуттями тощо); 2) операційнотехнологічного (професійні спеціальні й психолого-педагогічні знання,
уміння, навички, засоби педагогічного впливу).
Досягнення

позитивних

результатів

за

проектної

діяльності

забезпечується насамперед підготовкою на таких рівнях: 1) інформаційному
(теоретична підготовка); 2) організаційно-практичному (закріпленням та
апробація теоретичних знань на практиці); 3) рефлексійному (самостійна
робота з осмислення й творчого аналізу результатів експериментальної
роботи); 4) колекційному (спрямування на поповнення знань і практичних
навичок учителя, необхідних для подолання труднощів, що виникли);
5) методологічному (консультації з педагогами-«тренерами», які можуть
навчати інших, відвідування майстер-класів) [189].
Підготовка вчителя до проектної діяльності є необхідною, оскільки в
освітньому процесі кардинально змінюється система стосунків учитель –
учень, збагачується функціональність їх рольової поведінки. Відповідно, у
процесі проектної діяльності учитель, за твердженням К. Баханова [29],
Н. Брюханова [56], О. Гуменюк [112], В. Докучаєва [132], В. Нищети [343],
Є. Полат [394], О. Пометун [397], А. Цимбалару [369] засвідчує свою
педагогічну майстерність, виконуючи ролі:
– проектувальника (практично перетворює внутрішній світ, активно
ставиться до своєї проектної діяльності);
– демократа (враховує різні позиції у виборі особистісної траєкторії
проектної діяльності);
– гуманіста (уважний та поважний до особистості учня; має
позитивний запал, спрямований не лише на навчання, а й на розвиток
особистості учня; відповідальний за результат);
– професіонала (педагога широкого профілю; створює педагогічний
супровід проектування);
– організатора проектування, консультанта (допомагає в пошуку й
обробці інформаційних джерел);
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– джерела інформації, помічника (допомагає учневі тільки тоді, коли
він переживає неподоланні труднощі й усі спроби подолати їх самостійно
вже вичерпані);
– координатор (координує весь процес роботи над проектом),
психолога (підтримує й заохочує учнів; контролює психологічний клімат у
класі; переорієнтовує репродуктивну навчальну діяльність учнів на творчопошукову; дослідницьку, пошукову, творчу; забезпечує успішний розвиток і
саморозвиток учнів);
– партнера (отримує статус старшого партнера, дії та вчинки якого теж
підлягають оцінці);
– вихователя (формує особистісні якості, емоційно-вольову сферу,
компетентності, ціннісні орієнтації, стратегічне мислення, ділові, моральні
якості);
– фасилітатора.
З огляду на те, що розроблення і впровадження педагогічних проектів є
складним процесом, динаміка розвитку якого залежить від взаємозв’язку і
взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників, особливої ваги набуває
суголосність рефлексії фахової реалізації учителя й відповідного сприйняття
себе як особистості й професіонала; сформованість системи ціннісних
орієнтацій, які свідчать про ставлення до життєвої позиції, професійної
діяльності; динамічність; відкритість; прагнення до змін.
На підставі аналізу наукових джерел і практичного досвіду вважаємо,
що закладу загальної середньої освіти притаманні такі етапи циклу
управління педагогічним проектуванням:
– попереднє

управління

проектуванням

–

визначення

цілей,

прогнозування, планування;
– оперативне управління проектуванням – організація й координація
інноваційних проектів; регулювання інноваційної діяльності;
– завершальне управління проектуванням – контроль, облік, аналіз.
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Предметна компетенція вчителя уможливлює розроблення проектів на
етапі допрофільної і профільної підготовки на основі:
1) глибоких предметних знань побудови й системних взаємозв’язків у
змісті навчального (профільного) предмета;
2) ґрунтовних знань з усіх дисциплін, які входять до складу обраного
профілю;
3) уміння добирати навчальний матеріал до роботи з проектом з
урахуванням індивідуальних

особливостей

учнів / орієнтуватися

на

профільне спрямування з урахуванням критеріїв відбору навчального
матеріалу та його використання під час роботи з тематичним проектом;
4) уміння планувати навчання відповідно до програми, можливостей і
здатностей учнів.
Компетенція, необхідна педагогу для розроблення стратегій навчання,
управління навчальними групами, які працюють над груповим проектом, має
такі складники:
1) здатність планувати і впроваджувати навчальні стратегії відповідно
до віку, уподобань, можливостей, інтересів і досвіду учнів;
2) самостійна оцінка ефективності обраних методів навчання;
3) знання, пов’язані з використанням індивідуального підходу до
навчання, допомога в розкритті потенціалу учнів;
4) уміння розвивати творчі здібності й таланти учнів;
5) використання групової та парної роботи для досягнення поставлених
цілей у межах роботи над проектом;
6) розвиток в учнів свідомого ставлення до навчання на етапі
допрофільної і профільної підготовки.
Фактично всі окреслені вміння є необхідними складниками проектної
діяльності, що має відповідну структуру, корелятивну з процесом
вироблення ключових компетентностей учнів: 1) формулювання теми;
2) постановка проблеми; 3) аналіз вихідної ситуації; 4) завдання проекту:
мотиваційні, організаційні, завдання відповідно до змістового навантаження
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проекту; 5) етапи реалізації проекту; 6) моніторинг результатів проекту
(критерії оцінки).
Діяльність із проектування буде ефективною, якщо учні в навчальному
процесі будуть активними, охочими до практичних дій, самостійними і
водночас здатними працювати в команді, будуть критично мислити,
аналізуючи поставлені проблеми, аргументувати власні твердження й дії,
будуть здатними до прояву рефлексії та оціночних здібностей.
Аналізуючи

розумову

діяльність

на

підставі

технології

зміни

педагогічної свідомості вчителя [21], ми з’ясували, що технологія охоплює:
1) чотири стадії зміни поводження суб’єкта (підготовку, усвідомлення,
переоцінку, дію);
2) процеси, що при цьому відбуваються на кожній стадії, а саме:
мотиваційні, когнітивні, афективні, поведінкові;
3) комплекс методів впливу (традиційні й активні).
У педагогіці не набуло ґрунтовного висвітлення питання оперативного
управління проектування в умовах закладу загальної середньої освіти,
прогнозування окремих елементів освітнього процесу з урахуванням
специфіки закладів загальної середньої освіти нового типу.
У ракурсі дослідження заклад загальної середньої освіти як відкрита
соціально-педагогічна система набуває новітніх ознак:
– зміна функції закладу загальної середньої освіти: розширення
асортименту освітніх послуг, які надає освітній заклад;
– розвиток інноваційних процесів у закладі загальної середньої освіти,
що потребують зміни поглядів на традиційний об’єкт управління проектною
діяльністю;
– розширення прав закладу загальної середньої освіти у виборі шляху
розвитку

з

урахуванням

сучасних

тенденцій

зміни

інформаційного

європейського й світового простору;
– установлення нового типу зв’язків закладів загальної середньої освіти
та органів управління освітою;
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– формування нових правил організаційно-економічної й освітньої
діяльності закладу освіти;
– зміна соціальних і життєвих орієнтацій учнів закладу загальної
середньої освіти (профілізація середньої освіти);
– перехід на нову концепцію організації освітнього процесу та
відповідна зміна структури навчальних занять;
– зміна ставлення учителів й учнів закладу загальної середньої освіти
до управління та педагогічного проектування.
Перелічені ознаки закладу загальної середньої освіти як складної
соціально-педагогічної

системи

поступово

стають

або

вже

стали

характерними для вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів I–III
ступенів. За такої позиції визначальною є проблема адаптації системи
управління проектною діяльністю до нових ознак суб’єкта управління, які б
відповідали новим запитам об’єкта управління.
Основними характерними рисами управління закладом загальної
середньої освіти на сучасному етапі модернізації системи вітчизняної освіти
визначаємо:
1) запровадження державно-громадської системи управління закладом
загальної середньої освіти;
2) орієнтацію управління на розвиток закладу освіти;
3) модернізацію

організаційної

структури

управління

проектною

діяльністю;
4) запровадження нових технологій управління освітнім закладом;
5) коректне

розмежування

компетенції

управління

педагогічним

проектуванням між органами управління й освітнім закладом.
Управління
висвітлення

педагогічним

різноманітних

проектуванням

аспектів

актуалізує

навчально-виховного

питання

(освітнього)

процесу [251, с. 144; 252, с. 192]. Переважні й необхідні зв’язки між
елементами (підсистеми) – це загальні й часткові закони взаємодії. Вивчення
цих зв’язків детермінує необхідність розкриття законів взаємодії системи
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загалом задля підвищення ефективності та якості не тільки проміжних, а
головне

–

кінцевих

результатів

проектної

діяльності

досліджуваної

педагогічної системи.
Виходячи з того, що будь-яка модель – це певний засіб пізнання у
ракурсі відтворення дещо спрощених процесів та явищ природного або
соціального середовищ, ми розглядаємо поняття «модель» як певний
ідеальний, формалізований чи матеріальний образ, що є відображенням
оригіналу згідно до завдань, поставлених перед дослідником.
Модель педагогічного проектування у нашому дослідженні ми
представляємо як алгоритмізовано-схематичний граф та описання його
домінантних принципів і положень. Водночас, у процесі безпосереднього
моделювання вважаємо за необхідне виокремити структурно-системні
компоненти моделі, їх атрибути, причиново-наслідкові зв’язки і мотивовані
взаємовідносини, які, зрештою, і зумовлюють отримання необхідного
освітнього результату. Цей кінцевий освітній продукт визначає стратегію
навчального процесу і детермінує тактику практичної діяльності в
освітньому просторі.
На

рис.

2.1

представлено

розроблену

нами

модель

процесу

педагогічного проектування у взаємозв’язку наміченої освітньої цілі та
отриманого педагогічного результату, яка є логічно структурованою
послідовністю множини компонентів, а саме:
мета педагогічного проектування; підходи та принципи проектування
у контексті досягнення наміченої цілі; відповідні завдання й функції,
необхідна організація і структура; психолого-педагогічні передумови,
методологія педагогічного проектування, його зміст, форми, методи, а
також результати, що мають бути отримані за фактом здійснення
педагогічного проектування.
Аналізуючи графічну модель процесу педагогічного проектування,
необхідно визнати, що вона виявляє співвідношення наміченої освітньої цілі і
очікуваного педагогічного результату.
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Рис. 2.1. Системно-структурна дидактична модель процесу педагогічного
проектування
Інформаційне джерело: власні дослідження автора
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Отже,

процес

«замовником»

педагогічного

моделі,

яка

описує

проектування

є,

потенційний

з

одного

сценарій

боку,

реалізації

інноваційних задумок проектування, а, з іншого боку, «реалізатором» усіх
ідей, які були безпосередньо сформовані за інноваційним проектом. З огляду
на це, моделювання в системі загальної середньої освіти слід вважати одним
із найважливіших методів, які можуть бути задіяні з метою пошуку основних
векторів модернізації освітнього процесу. Основою проектування, у
представленій нами моделі навчання, є методологічні підходи та дидактичні
принципи навчання, що базуються на сучасній освітній парадигмі і
підпорядковані певній меті, сформульованій у відповідності із викликами
суспільства.
Головна мета педагогічного проектування за своєю гносеологічною
сутністю передбачає підвищення якісного рівня загальної середньої освіти та
досягнення кожним із суб’єктів навчально-виховної системи заданих якісних
властивостей, що виходить із самої сутності педагогічного проектування.
Системно-цільовий блок містить принципи:
• цілісності – урахування системної єдності і взаємозв’язку між усіма
елементами (суб’єктами, об’єктами) педагогічного проектування;
• суб’єктної переваги – пріоритетна орієнтованість на учасників
процесу педагогічного проектування (учнів та учителів);
• особистого розвитку – обов’язковість вмотивованості в розвитку
учнів, що забезпечує формування кожного окремого індивіда;
• сталого динамізму – забезпечення безупинного оновлення освітнього
процесу у відповідності до викликів суспільства;
• зворотного зв’язку – організація діагностування навчального процесу
і коригування окремих положень інноваційних проектів.
Організаційно-технологічний блок моделі педагогічного проектування
містить зміст, форми й методи здійснення, що передбачає мотивацію
учасників інноваційного проектування та урахування їх інтересів і очікувань.
При цьому, домінантою контексту змісту педагогічного проектування є
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сучасне бачення особистої учня, його прагнення до розвитку. Важливо, що
змістова частина моделі не повинна бути відірваною від освітньої парадигми,
і має відображувати виклики суспільства щодо навчання та виховання
людини нового покоління, із сформованими ключовими компетентностями.
Змістовний вектор педагогічного проектування передбачає його
систематизацію відповідно із предметним напрямом його реалізації.
Форми і методи педагогічного проектування мають бути адекватними
як для учителів, так і для учнів, що беруть участь у реалізації проектних
пропозицій

за

напрямом

модернізації

освітнього

простору.

Новітні

педагогічні технології з цих позицій повинні поєднувати як наукову, так і
практичну цінність.
Моніторинг показників освітньої діяльності в контексті реалізації
педагогічного проектування дає змогу оцінити його результативність в
частинах мотиваційної, когнітивної, діяльнісної і особистісної складових.
Такий прийом можна розглядати як ефективний інструмент оцінювання рівня
результатів проектної діяльності та розкриття перспектив їх подальшої
практичної реалізації у системі загальної середньої освіти.
Розгляд питання ефективності в організації інноваційної педагогічної
діяльності й управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів відповідно
до змісту освітніх проектів має враховувати загальновизнану суперечність в
освітній діяльності, яка полягає в тому, що традиційна система загальної
середньої освіти певною мірою не здатна динамічно адаптуватися до вже
нових вимог суспільства, засвідчує її невідповідність зростаючим темпам
науково-технічного прогресу, інформатизації соціокультурної дійсності.
Ефективність в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів
закладу загальної середньої освіти досягається шляхом організації здійснення
внутрішнього і зовнішнього впливу управлінських структур, інноваційної
педагогічної діяльності педагогів. Принципи управління освітнім закладом
сприяють соціалізації учнів, на етапі профілізації – виробленню базових
фахових

умінь

і

навичок;

уможливлюють

реалізацію

освітніх

й
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управлінських функцій закладу загальної середньої освіти, розкривають
можливості для подальшої модернізації освітньої структури відповідно до
запитів сучасного інформаційного суспільства.
Зважаючи

на

наведені

міркування,

проблема

визначення,

обґрунтування та систематизації закономірностей управління освітніми
закладами, організації й упровадження інноваційної педагогічної діяльності,
педагогічного проектування в умовах закладу загальної середньої освіти
вимагає

ґрунтовного

дослідження.

Практико-орієнтована

проектна

підготовка учнів в умовах системи загальної середньої освіти висуває нові
вимоги до вітчизняних закладів загальної середньої освіти у період свого
становлення та потребує створення нестандартної системи управління.
Принципово новий аспект взаємозв’язків закладів загальної середньої і
вищої освіти різних рівнів акредитації виявляється в тому, що виші III–
IV рівнів акредитації не лише допомагають педагогічними кадрами, а
водночас є базою для проведення окремих навчальних занять, виступають
співкерівниками, що несуть відповідальність і безпосередньо зацікавлені у
позитивних результатах спільної діяльності. У практиці управління закладом
загальної середньої освіти дедалі більшу увагу приділяють педагогічному
управлінню, коли в центрі уваги керівника перебувають освітній процес,
педагогічне проектування у структурі інноваційної освітньої діяльності.
2.2. Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування
Психолого-педагогічний

аспект

проектування

виявляє

певні

особливості проектної діяльності учасників педагогічного процесу – вчителів
у їх взаємодії з учнями, батьками, науковцями, керівниками освіти. З одного
боку, ми маємо врахувати окреслені психологічні особливості задля
створення сприятливих умов проектування, як творчої діяльності, а з
іншого – розглядати особистісний розвиток учасників проектної діяльності
як окремий – самоцінний – результат.

125

Відповідно,

у

змісті

проектування

мають

бути

забезпечені

психологічний комфорт та умови для розвитку й реалізації творчих
здібностей усіх учасників освітнього процесу – учнів, батьків, учителів.
Актуальність дослідження психологічних компонентів управління
сучасною організацією зумовлена низкою чинників:
1. З урахуванням ринкових перетворень у вітчизняній економіці існує
необхідність принципово нових досліджень у цій галузі. Управління
працівниками організації в сучасних умовах вимагає керівників нового типу.
Уміння професійно керувати організаціями та працівниками потребує
певного набору знань, практичних навичок і умінь. Основу кожної
організації утворюють люди, працівники, які є дуже важливими об’єктами й
суб’єктами управлінської діяльності. Свої особливості, які необхідно
враховувати керівникові, є в кожного колективу, кожного працівника.
2. В останнє десятиліття найважливішою особливістю підходів до
вивчення проблем управління стало зростання психолого-педагогічної
складової цих досліджень. На сучасному етапі розвитку інформаційної
соціокультурної дійсності фахова підготовка і діяльність управлінця не
можуть вважатися повноцінною, якщо вона обмежена тільки сферами
економіки, фінансів, правознавства. Незважаючи на специфіку підходів до
навчання в університетах, школах бізнесу, спеціальних навчальних центрах,
спільною рисою для них стає наголос на психолого-педагогічному аспекті
підготовки фахівців як частині загальної і загальнокультурної підготовки.
3. Проведені автором дослідження, матеріали, представлені в засобах
масової інформації, показують, що потреба у вивченні й урахуванні
психологічних

закономірностей,

компонентів

управління,

психолого-

педагогічних особливостей поведінки працівників відчувається більшістю
сучасних керівників, директорів, менеджерів, фахівців у сфері управління
персоналом.

Вказані

закономірності

мають

передусім

психологічне

(можливості оцінки, дії, формування і розвитку якостей особистості)
підґрунтя. Водночас названі складові, відіграючи важливу роль у практиці
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управління,

повинні

становити

нерозривну

єдність

як

психологічні

компоненти управління організаціями.
4. Проблема психологічних компонентів управління, їх реалізації як
умови вдосконалення діяльності організації є недостатньо розробленою в
науковій літературі. Це пов’язано насамперед із тим, що в традиційних
галузях психології розглядалися педагогічні закономірності навчання і
виховання переважно стосовно освітніх установ.
Аналіз теоретичних джерел і практичної діяльності показав, що
дослідження проблеми управління вимагає спеціального вивчення і
виявлення особливостей працівників як найважливішого об’єкта управління,
виховної дії керівника, передусім із погляду особливостей вияву психологопедагогічних характеристик працівників як об’єкта цих дій, а також з
урахуванням змін, що відбулися в житті українського суспільства.
Необхідно традиційні описи колективів (груп) як суб’єктів спільної
трудової діяльності доповнити розглядом працівників (персоналу) організації
як об’єктів управління, з урахуванням того, що міжособистісні взаємозв’язки
в колективі організації значною мірою зумовлюють ті або інші особливості
управлінської діяльності.
Психолого-педагогічними особливостями педагогічних працівників
організації як об’єктів управління є такі:
– складна

управлінська,

організаційна,

професійна,

соціально-

психологічна й педагогічна структура взаємодії працівників;
– диференціація професійної діяльності;
– психолого-педагогічна взаємодія працівників і керівників;
– істотна роль колективу в соціалізації особистості, подальшому
фаховому й особистісному розвитку;
– діяльність і спілкування в організації (у нашому дослідженні –
освітньому закладі) становить найважливіший елемент способу життя;
– в організації багато в чому формуються та виявляються в новій
психолого-педагогічній якості зміни в діалогізації особистості;

127

– кооперація діяльності, наявність значної кількості взаємозв’язків;
– поділ єдиного процесу спільної інноваційної педагогічної діяльності
між педагогами, зумовлене метою, засобами й умовами її досягнення;
– колективна інноваційна педагогічна діяльність передбачає не лише
спільну, а й індивідуальну діяльність;
– чинник спілкування, психологічно зумовленого наслідування;
– узгодження спільної інноваційної педагогічної діяльності, яка
уможливлює особистісне контактування;
– наявність загальної мети педагогічних працівників, яка сприяє
реалізації

потреб

кожного,

організації

й

управлінню

інноваційною

педагогічною діяльністю.
Основу методології педагогічного дослідження проблем управління
педагогічними працівниками утворили положення концепцій управління [84;
242; 257; 259; 539; 553]. При цьому як основні психологічні характеристики,
що становлять основу для аналізу ефективності інноваційної педагогічної
діяльності педагогів виокремлюємо такі: цілеспрямованість, мотивованість,
інтегрованість,

структурованість,

узгодженість,

організованість,

результативність, просторові й тимчасові особливості життєдіяльності
працівників організації.
Реалізація

виховних

компонентів

управління,

що

розуміються

насамперед як основні складові управлінської діяльності (принципи, функції,
методи) у їх педагогічному змісті, що вимагають урахування у навчанні,
вихованні, в цілому в управлінні організацією нерозривно пов’язана і
відбувається в контексті реалізації функцій управління.
Психологічні компоненти управління інноваційною педагогічною
діяльністю передбачають:
– урахування психолого-педагогічних особливостей педагогів;
– психологічні

особливості

управління

основними

формами

інноваційної педагогічної діяльності;
– психологічні підходи до визначення оптимального стилю управління;
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– психологічні принципи, функції і методи управління (інноваційною
педагогічною діяльністю);
– психологічні аспекти вироблення управлінських рішень;
– особистісні якості керівників.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, передового педагогічного
досвіду, а також власний педагогічний досвід дають змогу зробити висновок
про ефективність інноваційної педагогічної діяльності в умовах закладу
загальної середньої освіти, результативність її функціонування підвищаться,
якщо теоретично розробити, здійснити фахову підготовку керівників і
практично реалізувати у їх діяльності психологічні компоненти управління
інноваційною педагогічною діяльністю в умовах закладу загальної середньої
освіти.
Педагогічна майстерність учителів, реалізована під час розроблення
інноваційних проектів, базується на:
– знанні основних проблем теорії і практики навчання й освіти, теорії
виховання, загальних і часткових дидактик в історії педагогічної науки; на
знанні сучасних напрямів у педагогічній теорії і практиці, особливостей
реалізації педагогічних завдань у конкретному навчальному предметі задля
формування й розвитку особистості учня, який творчо мислить;
– умінні проектувати педагогічну діяльність, організовуючи її як
систему

ситуацій

колективного

пізнавальної

взаємодії;

спілкування

у

навичками,

умінні

умінні

відповідній

навчально-наукової,
здійснювати

науковій

керуватися

в

галузі,

навчально-

навчально-педагогічне
фахово-практичними

педагогічній

діяльності

й

міжособистісному спілкуванні цілями й мотивами, актуальними задля
конкретного освітнього середовища.
Психологічний складник базується на:
– знанні основних розділів психологічної науки (загальної, вікової,
педагогічної,

соціальної

психології),

лінгвопсихології,

психології

мовленнєвої діяльності; знанні основних психічних процесів, пам’яті,
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мислення, уяви, психологічних особливостей учнів і закономірностей їхнього
розвитку в освітньому процесі;
– умінні визначати рівень розвитку особистості учнів, мотиви її
розвитку й позитивно впливати на розвиток та вдосконалення спеціаліста як
особистості; умінні виявляти особистісні переваги на підставі спостережень.
Підготовка до оновлення аксіологічних смислів у змісті інноваційного
педагогічного

проектування

передбачає:

1) усвідомлення

вчителями

об’єктивних процесів як єдності суперечливих тенденцій та альтернативних
можливостей щодо динаміки соціокультурних змін; 2) підготовка вчителів як
суб’єктів педагогічної діяльності до вибору й реалізації тієї альтернативної
можливості проектування, яка зможе прискорити позитивні тенденції
суспільного

розвитку;

3) розвиток

здатності

проектувати

новітнє

соціокультурне/освітнє середовище спрямовує на творче переорієнтування на
нові умови соціокультурної дійсності, розвитку тенденції культуротворчості
в ширшій соціокультурній цілісності.
Педагоги розробляють інноваційні освітні проекти, змістовна й наукова
і практична їх значущість детермінована значною мірою знанням тенденцій
розвитку відповідних наукових шкіл.
Розглянемо як приклад філологічні проекти (Додаток А).
Завдання

інноваційних

мовознавчих

проектів,

що

виконуються

педагогами на звітному етапі, зводяться до таких вимог: 1) схарактеризувати
сучасний стан проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних
категорій у різних стилях іноземної/української мови; 2) удосконалити
загальну теорію мовних одиниць і граматичних категорій; 3) уточнити зміст
тих чи тих вузлових понять, статус одиниць, переглянути ієрархію їх; внести
принципові зміни до загальноприйнятих класифікацій мовних явищ та
термінологічного позначення їх; 4) систематизувати мовний матеріал;
5) розробити проблемно-пошукові завдання і вправи, побудовані на мовному
матеріалі;

6) зробити

теоретичні

узагальнення

функціонування мовних одиниць у різних стилях мови.

щодо

характеру
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Організація роботи педагогів зі словниково-довідниковою літературою
(корпусною

лінгвістикою)

уможливлює

розв’язання

таких

завдань:

1) вивчення складу лексичних груп; 2) вивчення словника мови певного
автора;

3) з’ясування

дистрибутивних

і

статистичних

характеристик

морфологічних, лексичних, фразеологічних та інших одиниць різного типу;
4) вивчення процесів семантизації і ресемантизації слова; 5) вивчення
семантичної структури неологізмів і архаїзмів тощо.
Викладене становить надійне підґрунтя для створення обґрунтованої
системи параметрів стану об’єкта педагогічного проектування, даних у
динаміці, з урахуванням чинників, що регулюють цей стан.
Система освіти формує людські якості й закладає фізичні, моральні,
інтелектуальні ресурси, які людина реалізує в подальшій фаховій діяльності
та на рівні взаємовідносин. Від якості здобутої освіти, її аксіологічного
потенціалу залежить, яким вона буде бачити своє місце у світі, на які
цінності орієнтуватиметься. Сучасність висуває свої особливі вимоги до
якості сучасної освіти, змісту і форм організації навчання: завдяки ринковій
економіці підвищується її соціальне значення. У системі ринкових відносин
недостатньо освіченій людині рано чи пізно загрожує незатребуваність –
зростає ймовірність стати неконкурентоспроможним на мінливому ринку
інформаційного суспільства.
Щоб мати можливість знайти своє місце в подальшому житті й на
теренах світового ринку, учень сучасної школи повинен володіти певними
якостями:
– гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;
– самостійно й критично мислити;
– уміти

бачити

та

формувати

проблему

(в

особистісному

та

професійному аспектах), знаходити шляхи раціонального її розв’язання;
– усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути
використані в навколишньому світі;
– бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
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– грамотно працювати з інформацією (уміти добирати потрібні факти,
аналізувати їх, робити необхідні узагальнення, висувати гіпотези розв’язання
проблем, зіставляти з аналогічними або альтернативними варіантами
розв’язання,

встановлювати

статистичні

закономірності,

робити

аргументовані висновки, використовувати їх для розв’язання проблем, що
виникають);
– бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти
працювати в колективі, у різних галузях, різноманітних ситуаціях, легко
запобігати конфліктам та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
– уміти самостійно працювати над розвитком особистісної сфери
(моральності, інтелекту, культурного рівня).
Реформування освіти в зазначених напрямах може відбуватися тільки
на принципах гуманізму, наукової обґрунтованості. Нині реалізувати ці
принципи у процесі реформування значною мірою допомагає психологія як
інтегрована природнича наука, що має розроблений методологічний апарат.
Психолого-педагогічний аспект проектування охоплює сукупність
компонентів, які розкривають особливості, послідовність і характер взаємодії
учасників проекту:
– комплексне психолого-педагогічне діагностування;
– системно-комплексний

аналіз та прогнозування, конструювання

завдань особистісного розвитку;
– розроблення
– складання

проектних планів;

– розроблення
– реалізація

сюжетної лінії проектів;
особистісно-розвивального змісту проекту;

проекту.

Відповідно до визначених компонентів у проекті можна виокремити
основні його етапи:
– діагностувально-аналітичний;
– прогностично-конструювальний;
– програмно-моделювальний;
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– проектно-планувальний;
– корекційно-розвивальний.

Як випливає зі змісту цих етапів, у проектній діяльності завжди є (має
бути) психолого-педагогічна складова, яка забезпечує мотиви педагогічного
проектування: прагнення професійного зростання, потребу в удосконаленні
освітнього процесу, відповідно до вимог сучасності, а також сприяє
результату – моделюванню інтелектуально-творчого освітнього середовища
як підґрунтя для розвитку й реалізації особистісних якостей учасників
освітнього процесу, розробленню нових моделей управління на основі
проектних методів організації діяльності школи.
Поняття «проект» нині широко використовується в педагогічній
практиці в кількох аспектах: як складова інноваційної діяльності в ролі:
1) інноваційного

педагогічного

методу;

2) інструменту

досягнення

конкретних результатів такої діяльності; 3) форми роботи.
Наведемо приклад забезпечення психолого-педагогічної складової
науково-педагогічного проекту «Росток» з розроблення змісту навчання,
методів і педагогічних технологій. Проект «Росток», який виконувався нами
в кілька етапів, починаючи з 1996 р., на базі Сумської класичної гімназії, а
пізніше в інших школах України, є, по суті, природовідповідним освітнім
проектом (за класифікацією В. Киричука) [213, с. 91–92; 214, с. 140–141],
покликаним

узгодити

зміст

освітньої

діяльності

школи,

педагогічні

технології з кожною віковою категорією учнів, а також із їх природними
потребами й інтересами.
У процесі роботи школи за науково-педагогічним проектом «Росток»
було розроблено авторську програму психолого-педагогічного супроводу
педагогічного процесу, яку ми пропонуємо в монографії. До змісту
психолого-педагогічного

супроводу

можна

віднести

такі

напрями:

1) моніторинг впливу педагогічного процесу на розвиток особистості учня;
2) консультативна діяльність; 3) навчальний курс, покликаний розкрити
нагальні питання психології.
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Система
концепції

психолого-педагогічного

психологічних

новоутворень

моніторингу

ґрунтується

на

особистості

Д. Ельконіна

та

В. Давидова, а також на періодизації вікового розвитку дитини Е. Еріксона.
Під

час

психологічного

супроводу

здійснюється

спостереження

за

динамікою розвитку особистості кожної дитини й вивчаються загальні
тенденції та закономірності психічних процесів, особистісного розвитку,
соціалізації й адаптації в період навчання і виховання в закладі загальної
середньої освіти.
Основною метою ми вважаємо соціальний розвиток закладу загальної
середньої освіти шляхом використання людського чинника, а також
індивідуальний розвиток кожного суб’єкта освітнього процесу, активізації
його творчого потенціалу.
Основним критерієм ефективності діяльності психологічної служби є
підвищення якості освітнього процесу, створення умов для розвитку й
самореалізації учнів і вчителів на засадах систематичного групового й
індивідуального психодіагностування, вивчення запитів до школи з боку
учнів, батьків, суспільства, держави.
Згідно з окресленою метою, основними завданнями діяльності
психологічної служби закладу загальної середньої освіти є:
– встановлення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку
суб’єктів освітнього процесу і всього закладу в цілому;
– надання допомоги адміністрації в управлінні процесом розвитку
закладу загальної середньої освіти;
– надання суб’єктам освітнього процесу допомоги у виборі техніки
саморозвитку;
– постійний зв’язок із зовнішнім середовищем, що є найважливішим
чинником,

який

визначає

зміст

діяльності

освітнього

психологічної служби.
Принципами діяльності психологічної служби є такі:

закладу

та
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– науковості – провадження діяльності на підставі досягнень сучасної
психології, з використанням валідних діагностувальних методик, що
пройшли апробацію на території України й мають вікові тестові норми;
– гуманізації освітнього процесу – пріоритету інтересів особистості
дитини;
– розвивального характеру діяльності;
– сенситивності – врахування вікової періодизації в розвитку певних
видів психічної діяльності;
– індивідуального підходу – врахування індивідуальних темпів і
напрямів розвитку особистості дитини та педагога;
– діяльнісного підходу – вивчення особистості учнів та педагогів у
процесі діяльності (вважати головним показником динаміку розвитку певних
якостей особистості);
– системності – розгляд явищ у системі освітнього процесу та
сукупності взаємодій суб’єктів педагогічного процесу.
Основними

напрямами

діяльності

є:

1) психодіагностування;

2) корекційно-розвивальна робота; 3) профілактика; 4) психологічна освіта.
Суб’єктами діяльності психологічної служби є: 1) майбутні учні
(підготовчі класи); 2) учні закладів загальної середньої освіти; 3) дитячі
колективи школи (класи, гуртки); 4) педагоги та педагогічний колектив;
5) адміністрація школи; 6) батьки учнів, громадськість.
Форми роботи застосовуються індивідуальні, групові, фронтальні в
оптимальному співвідношенні.
Змістом діяльності є:
– психологічне діагностування суб’єктів освітнього процесу;
– розроблення комплексних програм діагностування щодо розв’язання
поставлених завдань, їх апробація;
– створення тестових норм для певного закладу загальної середньої
освіти;
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– різні

види

аналізу

отриманих

результатів

(математичний,

статистичний, якісний, горизонтальний, вертикальний) на підставі аналізу
моделювання процесів та створення корекційно-розвивальних програм для
різних груп дітей, учителів, інших учасників педагогічного процесу.
Документальним оформленням діяльності психологічної служби є:
– банк даних, зібраних на кожного учня;
– комплекси методик та тестових норм до них, необхідних для
виконання різних діагностувальних завдань;
– корекційні програми, розроблені на основі діагностування для
розв’язання різних задач;
– аналітичні довідки, доповіді на педагогічних, методичних та
експертних радах, батьківських зборах;
– банк технологій проведення консультацій;
– плани ділових ігор і соціально-психологічних тренінгів;
– схеми, структури, циклограми, плани роботи, які конкретизують
діяльність психологічної служби;
– інформаційні матеріали.
Психолого-педагогічний аспект проектування знайшов авторську
інтерпретацію у змісті вивчення математичного навчального курсу (проект
«Росток») – початкова школа.
Прокоментуємо, що традиційний пояснювально-ілюстративний метод,
на засадах якого часто будується навчання в школі, недостатній для
розв’язання

завдань,

поставлених

Державним

стандартом

початкової

загальної освіти. Зрозумілим є також те, що розв’язання окреслених завдань
не може здійснюватися у відриві від досліджень, присвячених особливостям
мислення школярів молодшого шкільного віку. Саме тому в практиці
навчання ми керуємося результатами психолого-педагогічних досліджень
(Л. Виготський, П. Гальперін, Л. Заков, В. Давидов), у яких висвітлені
питання розвитку особистості дитини.
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Результатом аналізу причин, що перешкоджають упровадженню ідей
розвивального навчання в практику роботи закладів загальної середньої
освіти, стала технологія навчання, яка відображає основні теоретичні
результати сучасних психолого-педагогічних досліджень процесу навчання.
Порівняємо

традиційний

метод

навчання

з

діяльнісним,

який

ми

використовуємо в авторському курсі математики.
Нове знання вводиться шляхом передавання готового знання, а через
самостійне

«відкриття»

його

дітьми.

Постановка

навчальної

задачі

забезпечує мотивацію поняття. «Відкриття» поняття дітьми здійснюється за
допомогою виконання ними предметних дій із реальними об’єктами їх
графічних схемами – дія виконується в зовнішньому плані, будується
орієнтована основа цієї дії (ООД). Первинне закріплення забезпечує
проходження етапу зовнішньої мови – діти проговорюють уголос і водночас
виконують письмово встановлені алгоритми дії учні, проговорюють «про
себе» (внутрішня мова). Нарешті, у процесі виконання завершальних
тренувальних вправ дія переходить у внутрішній план і автоматизується
(розумова дія).
Описане введення понять надає змогу забезпечити суттєві зрушення в
досягненні рівня міцності знань і темпу вивчення/засвоєння матеріалу без
перевантаження дітей. Водночас створюються сприятливі умови не тільки
для

практичного

впровадження

результатів

психолого-педагогічних

досліджень, а й для реалізації принципу моделювання, що оскільки вже на
етапі введення поняття розкриваються його походження і практична
значущість.
2.3. Структурні складові і механізми реалізації педагогічного
проектування в системі загальної середньої освіти
Педагогічне проектування є організованим і планомірно керованим
процесом, у якому основними елементами навчально-пізнавальної діяльності
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є мета, навчальна інформація, засоби педагогічної комунікації учителя й
учня, форма їх діяльності, способи здійснення педагогічного керівництва
навчальною та іншими видами діяльності й поведінки учня.
Компетенція, яка створює основу для подальшого професійного
розвитку

особистості

учителя

в

напрямі

проектування,

передбачає:

1) прийняття і розуміння обов’язків учителя; 2) підтримування зв’язку з
представниками інших професій; 3) співпрацю з батьками, учителями в
школі та за її межами; підтримування зв’язку з учнями за межами школи.
Управління

навчально-пізнавальною

діяльністю

учнів

закладу

загальної середньої освіти має враховувати те, що вітчизняна система освіти
існує нині у двох режимах одночасно: функціонування і розвитку
(модернізації). Актуальним є впровадження інноваційних форм навчальної
діяльності, що мають на меті індивідуальний розвиток особистості учня
закладу загальної середньої освіти.
Традиційна класно-урочна система з її спрямуванням на колективну
навчальну діяльність виконувала своє призначення в індустріальному
суспільстві, коли шкільний клас був прототипом виробничого цеху, а школа –
підприємства. Інформаційне суспільство для досягнення колективної мети
потребує залучення до участі кожної особи в загальній справі, що висуває інші
вимоги до компетентності випускника закладу загальної середньої освіти, які
полягають

у

вмінні

скоригувати

індивідуальну

траєкторію

навчання

студента – майбутнього фахівця, конкурентоспроможного не лише на
вітчизняному, а й на світовому ринку праці.
Поступове

звуження

сфери

застосування

директивних

методів

управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів закладу загальної
середньої освіти висуває перед вітчизняною освітою вимогу формування
нового типу управлінських взаємозв’язків. Теорія та практика освітянського
управління в Україні свідчать про те, що процес гуманізації управлінських
відносин в освітній галузі безпосередньо пов’язаний не лише зі змінами
структурно-функціонального

характеру,

а

й

з

формуванням

нової
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управлінської етики (йдеться про те, що і на рівні управлінської системи, як і
на рівні організації життя освітнього закладу, формальні взаємовідносини
суб’єктів інноваційної педагогічної діяльності, що конституюються на
виконанні

їхніх

функціонально-статусних

ролей,

мають

поступово

заміщуватися системою неформальних стосунків партнерського характеру,
конструктивного навчального діалогу).
Елементи

власне

владного

розпорядження,

основою

яких

є

використання тих чи тих розпорядчих ресурсів, поступово зникатимуть у
міру

отримання

суб’єктами

освітянської

діяльності

ресурсної

та

функціональної самостійності. Чинники міжособистісної комунікації,
основою якої є взаємні інтереси й взаємна зацікавленість у спільних діях і
результатах, поступово стануть домінуючими в управлінських відносинах
освітньої галузі загалом і в межах закладу загальної середньої освіти
зокрема.
Управління інноваційною педагогічною діяльністю має ґрунтуватися
на низці відповідних принципів.
Окремі сучасні автори під час формулювання принципів управління
називають різні їх групи:
– загальні й організаційні принципи управління на засадах науковості,
ефективності, оптимальності [84] (організаційні принципи регулюють
внутрішні взаємовідносини між суб’єктом і об’єктом управління – так звані
принципи функціональної дефініції, скалярний (ієрархія), безумовної
відповідальності);
– принципах управління [55]: суспільному характері, гуманності,
відповідності способів, засобів і дій закономірностям об’єктів управління,
ефективності, економічності, інтегральності;
– принципи, виокремлювані на підставі розмежування зовнішнього і
внутрішнього впливів у межах двох груп принципів [84] (принципи
управління суспільством; принципи управління духовним виробництвом як
ланкою суспільної життєдіяльності).
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Зазначена різноманітність принципів управління відображає основні
правила, які характеризують функціонування освітніх закладів в умовах
розбудови національної освіти, водночас демонструючи різні підходи до їх
виокремлення та класифікації.
Визначені групи принципів ми аналізуємо з позиції організації
внутрішніх структур із метою надання якісних освітніх і соціальних послуг
учням у розв’язанні особистісних проблем у процесі навчання в умовах
закладу загальної середньої освіти.
Структурна

модель

управління

загальною

середньої

освітою

складається зі взаємоузгоджених управлінських підсистем внутрішнього,
проміжного та зовнішнього функціонування. Механізмом регуляції на
внутрішньому рівні є управлінська підсистема закладу загальної середньої
освіти, основним завданням якої є оптимізація освітнього процесу. На
проміжному рівні управлінські функції виконують підструктури міських
(обласних) управлінь освіти, основним завданням яких є забезпечення умов
оптимального функціонування закладів освіти. Взаємодію підсистеми
закладу загальної середньої освіти з іншими підсистемами освіти та
зовнішнім середовищем регулює Міністерство освіти і науки України. Кожна
з перерахованих організаційних структур управління середньою освітою має
свою сферу діяльності й характеризується закономірностями, властивими цій
сфері, та загальними закономірностями управління. Способи здійснення цих
функцій зумовлюють відповідні принципи та методи управління.
Досить продуктивними є визначення й обґрунтування закономірностей
адаптивного, державного управління навчальними закладами, здійснені
останніми роками О. Ельбрехт [145], Г. Єльниковою [148; 149], Т. Лукіною
[309; 310], Г. Поляковою [395], Л. Токарук [539]. Вони сформулювали,
систематизували й докладно висвітлили зв’язки між складниками управління
й системою підготовки резерву керівних кадрів закладів загальної середньої
освіти до управлінської діяльності, учителів – до інноваційної проективної
діяльності.
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Заклад загальної середньої освіти характеризується такою системою
управління:
1) становить соціально-педагогічну систему, одним із компонентів якої
є самоуправління, що уможливлює розроблення й системне упровадження
інноваційних освітніх проектів;
2) зовнішній вплив здійснюється через систему заходів, спрямованих
на досягнення певних параметрів, заданих урядовими й державними
документами і потребами молодого покоління;
3) управлінська діяльність здійснюється конкретними структурами на
різних рівнях управління інноваційним освітнім проектуванням задля
збереження та впорядкування процесу здобуття загальної середньої освіти і
має виконуватися з урахуванням закономірностей освітнього процесу й
процесу соціального становлення учнів;
Отже, діяльність управлінських підструктур вітчизняних закладів
загальної середньої освіти характеризується загальними, притаманними для
них принципами, методами та функціями, які потребують знань теоретичних
основ соціального управління й середньою школою загалом і координації
інноваційної педагогічної діяльності зокрема.
Ракурс нашого дослідження актуалізує виокремлення специфічних рис
навчально-пізнавальної діяльності учнів із метою ефективного управління
нею під час проектування:
1. Спрямованість особи, що навчається, на оволодіння певними
знаннями

й

навичками.

У

широкому

розумінні

освітня

діяльність

розглядається як один із видів пізнання, основою якого є відображальноперетворювальна діяльність об’єкта; забезпечуючи пізнання, вона визначає
об’єкт як прямий і головний продукт.
2. Навчально-пізнавальна

діяльність

спрямована

на

засвоєння

загальних способів дій (під способами дій у психології розуміють особливі
системи, операції, завдяки яким людина відкриває ознаки предметів і явищ,
що зумовлюють перетворення).
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3. Вивчення навчального матеріалу будується за принципом змістового
узагальнення, коли засвоєння знань загального й абстрактного характеру
передує ознайомленню з більш частими та конкретними знаннями – останні
виводяться з перших як зі своєї єдиної основи.
4. Мета і результат полягають у змінах самого суб’єкта освіти
(пов’язані з оволодінням певними способами дій, а не у зміні предметів, з
якими діє суб’єкт).
Названі особливості навчально-пізнавальної діяльності визначають її
структуру: утворення складне, багаторівневе, її аналіз охоплює різні рівні та
допускає існування різних способів виокремлення її змістового, операційного
та мотиваційного компонентів, що допомагає розкрити суттєві взаємозв’язки
між знаннями, діями, мотивами, які можна звести до такого узагальнення:
знання може бути засвоєним лише на основі відповідних дій. Водночас рівень
узагальнення знання, його прогностичності й перенесення значною мірою
залежить від того, на підставі яких саме дій засвоювалося це знання у процесі
проектування. Для засвоєння знань і відповідних дій учень повинен мати
мотивацію. Крім того, наголошуємо на характері засвоєних предметних знань
і дій, що є вирішальним чинником формування мотиваційної сфери учня [311].
Інтерпретація умов ефективного управління навчально-пізнавальною
діяльністю учнів з урахуванням аналізу схеми освітнього процесу,
розробленої С. Подмазіним [390, с. 162–163] на основі теорії П. Гальперіна,
дала нам можливість визначити етапи дидактичного процесу й прийняти їх
для інноваційного педагогічного проектування:
1. Етап орієнтування проектує залучення мотивів діяльності та
позитивну установку на навчання, спрямування учнів у цілісному освітньому
процесі, залучення досвіду учнів, набутого на етапі попереднього вивчення
навчальних предметів.
2. Етап цілепокладання проектує особистісно значущі цілі діяльності,
потреби в опануванні навчальних предметів для використання учнем на етапі
допрофільної і профільної підготовки.
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3. Етап планування проектує залучення учнів до підготовки та складання
алгоритму навчально-пізнавальної діяльності під час роботи над проектом і
його обговорення, уточнення, коригування.
4. Етап організації навчально-пізнавальної діяльності й управління нею
під час роботи над проектом учням передбачає варіанти вибору способів
навчально-пізнавальної діяльності (письмово чи усно, індивідуально чи в
групі, в узагальненій формі чи на конкретних прикладах тощо). Вибір
пропонується також у способах фіксування навчального матеріалу (у
конспектах,

схемах,

таблицях,

тезах),

а

також

за

допомогою

диференційованих (за рівнями складності й формами виконання) завдань для
роботи у класі та самостійної (позаурочної) роботи.
5. Етап контролю, коригування та оцінювання передбачає участь учнів у
взаємоконтролі, виправленні помилок, осмисленні причин недоліків роботи
над проектом. Порівняння результатів навчально-пізнавальної діяльності
відбувається згідно з еталонними зразками виконання завдань або щодо рівня
досягнення мети навчання в умовах інноваційного проектування.
Узагальнення дають можливість визначити, що стратегія управління
навчально-пізнавальною діяльністю учнів під час роботи над освітнім
проектом є організацією співвідношення між усвідомленою навчальнопізнавальною діяльністю, системами теоретичних знань і нормативних умінь
та

навичок.

Усвідомлена

навчально-пізнавальна

діяльність

є

цілеспрямованою: актуально усвідомлюється те, що стає предметом
цілеспрямованої активності суб’єкта навчання, що посідає структурне місце
мети внутрішньої або зовнішньої дії в системі навчально-пізнавальної
діяльності.
Дидактична стратегія управління навчально-пізнавальною діяльністю
учнів становить проект освітнього процесу з розподіленою співдіяльністю
суб’єктів, який здійснюється за умов керованого усвідомленого оволодіння
навчальних предметів задля задоволення запитів учня (на етапі профілізації –
фахових пріоритетів майбутнього абітурієнта), послуговування науковою
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мовою як засобом навчального спілкування, вираження й розуміння позицій,
відображення

емоційного

стану

(конструктивні/деструктивні

позиції;

емпатійна динаміка) учасників освітнього проекту.
Проектування навчальної діяльності передбачає:
– вид навчальної діяльності як дидактичну мету;
– зміст навчально-пізнавальної діяльності або її результат (знання,
уміння-дії, навички-операції);
– методи й прийоми навчання, спрямовані на мотиваційну підтримку
навчально-пізнавальної діяльності;
– програму тактик діяльності дидактичної стратегії, яка описує алгоритм
орієнтувальних, виконавчих і контрольних операцій, що забезпечують
досягнення навчальної мети.
Розуміння

інноваційної

педагогічної

діяльності

навчання

як

розподіленої співдіяльності її суб’єктів передбачає розроблення тактик дії
та операцій, необхідних для виконання навчального завдання чи розв’язання
проблеми і спроектованих у стратегії спільно вчителем й учнями. Тактики
становлять операційну основу дидактичної стратегії і є одним з об’єктів її
освітнього проектування.
Програма тактик є узагальненим варіантом дій та операцій, до якого
вводяться типові випадки їх застосування на етапах орієнтування,
цілепокладання,

планування,

організації,

контролю,

коригування

та

оцінювання. Програма тактик як об’єкт дидактичної стратегії проектується
як узагальнений варіант множини зразків дій та операцій, один з яких
суб’єкти освіти повинні вибрати відповідно до дидактичних умов, рівня
мотивації, навчальної мети.
У психолого-педагогічному аспекті проектна діяльність, як бачимо з її
структури, містить такі складові, як мотив, мета, операції.
Мотив передбачає пошук відповіді на питання, для чого здійснюється
діяльність. З метою підвищення рівня самоосвіти, реалізації творчого
потенціалу, розширення пізнавальних можливостей, упорядкування своїх

144

знань, – ідеться про вміння, які входять до ключової компетенції, –
«вивчати».
Мета проектної педагогічної діяльності часто передбачає не тільки
розроблення певного продукту, а й розвиток певних особистісних якостей її
учасників: і педагогів, і учнів. Зокрема це, як правило, розвиток умінь, що
стосуються фактично всіх ключових компетенцій:
– компетенції

«шукати»: працювати з базами даних, документами,

отримувати інформацію з різних джерел, консультуватися з експертами;
– компетенції

«вивчати»: уміти вилучати користь зі свого досвіду, вміти

розв’язувати проблеми;
– компетенції

«думати»: бачити взаємозв’язки між явищами, подіями та

процесами, розвивати вміння критичного ставлення до інформації, мати
власну позицію в дискусіях тощо;
– компетенції

«співпрацювати»: навчитись працювати в команді,

домовлятись, приймати рішення;
– компетенції

«адаптуватись»:

навчитись

використовувати

нові

технології для розв’язання проблем, гнучкість, уміння знаходити нові
рішення.
Операції – способи й прийоми, що використовуються для ведення
проектної діяльності, від постановки мети до захисту й упровадження
проекту потребують від особистості застосування ключових компетенцій.
Передбачено в межах операцій:
– роботу

з джерелами інформації;

– виокремлення

змістовних складових проекту, його планування;

– оформлення

проекту;

– колективна

робота й розвиток комунікації, визначення своєї ролі,

відповідальності

та

свого

внеску

в

реалізацію

проекту;

надання

взаємодопомоги;
– організація

оцінювання проміжних результатів і підбиття підсумків

колективної роботи.
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Іншими словами, їх можна назвати «проектними компетентностями».
Таку позицію можна обґрунтувати тим, що зміст компетенції «вивчати»
передбачає, зокрема вміння: 1) розв’язувати проблеми; 2) з одного боку,
репрезентувати власний досвід, а з іншого, – використовувати передовий
психолого-педагогічний досвід; 3) організовувати взаємозв’язок своїх знань і
власних прийомів вивчення.
Проектна діяльність набуває ознак інтегрованості, оскільки потребує
залучення інформації, методів і технологій із різних галузей знань.
Наприклад, проект із формування у педагогів інноваційного мислення щодо
розвитку освіти й упровадження в освітній процес інноваційних педагогічних
технологій навчання «Академія інноваційного розвитку освіти» реалізується
через організацію тренінгів, презентацій; майстер-класів на підставі
розроблених критеріїв фахової компетентності та результатів вхідного і
вихідного тестування.
Реалізуючи

себе

у

фахово

орієнтованій

педагогічній

ситуації,

використовуючи творчі підходи, учитель розвиває здібності оцінювати
поставлені

завдання

й

засоби

їх

досягнення,

що

допомагає

самоактуалізуватися й мотивовано прагне інновації в педагогічній діяльності,
активізуючи потенціал учнів. Виконані вчителями інноваційні педагогічні
проекти мають засвідчувати предметну грамотність, бути позначеними
творчими елементами, містити оригінальні авторські рішення стосовно
розглядуваної навчальної проблеми.
Дослідницька

проблема

детермінується

суперечністю

між

тим,

наскільки вчитель має сформовану готовність до інноваційної педагогічної
діяльності, інтеріоризувати відповідні норми, стандарти та цінності, й тим,
якою мірою він готовий до реалізації культуротворчої сутності індивіда й
культуротворчого потенціалу

педагогічної

діяльності, що передбачає

оновлення сучасних вимог до її сутності, а також їх (вимог) переосмислення.
З

огляду

на

викладене,

визначаємо

детермінанти

процесу

культуротворчої проектної діяльності учителів з урахуванням таких
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характеристик фахівця й соціокультурної цілісності: 1) узгоджений зміст
уявлень про соціокультурну дійсність та її конкретизація щодо предметно
орієнтованих завдань; 2) організація освітньої діяльності учнів і досвід її
трансформації під час інноваційного проектування; 3) досвід обмеження
перетворювальної активності учнів із позицій навчальної комунікації;
4) усвідомлення результатів освітньої діяльності у змісті проектування як
перспективи практичної реалізації.
Проектні дослідження, що пропонуються учням, передбачають такі дії
педагогів під час їх розроблення:
1) схарактеризувати сучасний стан проблеми у виучуваній галузі;
2) окреслити категорійний апарат досліджуваної теми (розділу);
3) уточнити зміст тих чи тих вузлових понять; статус смислових
одиниць,

переглянути

їх

ієрархію;

узагальнити

загальноприйняті

класифікації мовних явищ та їх термінологічного позначення;
4) систематизувати

навчальний

матеріал,

який

пропонується

в

інваріантній і варіативній його частинах;
5) розробити проблемно-пошукові завдання та вправи в межах
навчального предмета;
6) зробити узагальнення щодо перспектив використання отриманих
результатів проектного дослідження.
Проектування соціального розвитку учня передбачає визначення
діяльності педагога й учня у їх взаємодії, тобто проектування особистісної
розвивальної взаємодії. З огляду на це можна виокремити такі типи проектів:
– соціальний, який відповідає сучасним умовам виховання і вимогам
відкритого демократичного суспільства;
– психолого-педагогічний, що розробляється для закладу загальної
середньої освіти або на рівні вікових паралелей, класу, групи учнів і
відображає основні напрями діяльності педагога й вихованців у їх взаємодії,
тобто ідеться про проект, який постійно конкретизується, деталізується,
уточнюється;

147

– особистісно

орієнтований,

коли

створюється

проект

розвитку

особистості відповідно до уявлення вихователя та самого вихованця про
його близьке й віддалене майбутнє.
Систематизовано різновиди проектів у табл. 2.1:
Таблиця 2.1
Систематизація проектів за ознаками
Ознака
За методом чи видом

Типи проектів
Дослідницькі, творчі, пригодницькі, рольові, ігрові, практико-

діяльності, що домінує у орієнтовні, інформаційні
проекті
За видом координації

Безпосередній (гнучкий, жорсткий), прихований (неявний,

проекту

імітувальний)

За характером

Внутрішній (локальний), регіональний, міжнародний
За кількістю учасників Персональний, парний, груповий
За часом проведення

Короткостроковий, довгостроковий, епізодичний

За змістовним

Літературні, природничо-наукові, екологічні, мовні,

аспектом проекту

культурологічні (країнознавчі), рольові, ігрові, спортивні, історичні,
музичні
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Учасники проектів під час їх виконання набувають досвіду розв’язання
реальних проблем у майбутньому самостійному житті, що нині стає однією з
цілей соціалізації (процес залучення індивіда до системи суспільних
відносин, формування його соціального досвіду, становлення й розвитку як
цілісної особистості) сучасної молоді.
Зумовлений глобалізаційними процесами інформаційної культури
перерозподіл функцій традиційних соціумів розширює можливості та
поглиблює відповідальність усіх соціальних суб’єктів – майбутніх громадян,
що актуалізує процес соціалізації (соціального становлення, реалізації,
вдосконалення) соціальних суб’єктів – творців глобальної культури, а
соціально-педагогічний вплив визначається як процес цілеспрямованого
створення оптимальних умов соціалізації людини, групи, суспільства, групи
суспільств, людства.
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Набуває значущості взаємозв’язок адаптаційних й індивідуалізаційних
процесів соціалізації, що вимагає цілеспрямованої активізації ролі соціальних
суб’єктів у свідомому та відповідальному соціо- й культуротворенні себе й
довкілля.
В основі методу проектів покладено теорію розвитку пізнавальної
діяльності й критичного мислення учнів, уміння самостійно конструювати
свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі: 1) цей метод завжди
орієнтований на самостійну роботу учнів: індивідуальну, групову, парну, яку
учні виконують упродовж певного часу; 2) він органічно поєднується з
груповим підходом до навчання; 3) метод проектів перебуває в тісному
взаємозв’язку з дослідницьким, пошуковим, проблемним методами, які
передбачають актуалізацію творчої діяльності учнів.
Прикладом
особистість»

експериментальної
є

моделювання

педагогічної

програми

інтелектуально-творчого

«Я-

освітнього

середовища як основи для розвитку та реалізації особистісних якостей
учасників освітнього процесу, що визначає стратегію розвитку закладу
загальної середньої освіти.
Завдання програми полягають у: 1) педагогічно обґрунтованому та
змодельованому інтелектуально-творчому освітньому середовищі закладу
загальної середньої освіти, що забезпечить умови задля становлення
особистості, розвитку та реалізації творчих здібностей учнів і вчителів, їх
самоосвіти й самовдосконалення; 2) забезпеченні здобувачів освіти досвідом
інтелектуально-творчої й суспільно значущої діяльності; 3) формуванні
механізмів саморозвитку особистості, визначенні основним критерієм
особистісного розвитку учасників освітнього процесу інтелектуально-творчої
практичної діяльності; 4) розробленні нової моделі управління на засадах
проектно-програмних методів організації діяльності школи.
Зважаючи на викладене, проекти умовно об’єднаємо в чотири групи:
1) природовідповідні освітні проекти; 2) проекти психолого-педагогічного
забезпечення; 3) соціально-педагогічні проекти; 4) управлінські проекти.
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Природовідповідні освітні проекти покликані узгодити зміст освітньої
діяльності школи, педагогічні технології з віковою категорією учнів, із їх
природними потребами й інтересами. Саме тому відповідно до вікових
періодів навчання у закладах загальної середньої освіти пропонуються такі
природовідповідні освітні проекти:
Проект

«Творча

обдарованість»

має

на

меті

забезпечити

діагностувально-прогностичний аспект діяльності педагогічного колективу
щодо роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Констатувальний етап
дослідження показав, що важливим є створення гармонійної системи роботи
з молодшими школярами, яка сприяє їх всебічному розвитку, залученню до
різних видів творчої діяльності, створює сприятливий психологічний
мікроклімат для виховання й реалізації природних здібностей. «Творча
обдарованість» є виявленням, підтримкою, розвитком індивідуальних
здібностей та нахилів учнів молодшого шкільного віку. Відомий філософ
Ф. Бекон наголошував, що діти цього віку можуть стільки, скільки знають.
Тому метою і завданнями проекту було передбачено: 1) забезпечення
процесу визначення нахилів і здібностей молодших учнів діагностувальним
інструментарієм; 2) налагодження систематичної організації роботи з
вивчення індивідуальних нахилів і здібностей учнів молодших класів;
3) забезпечення умов для занять учнів різними видами творчої діяльності;
4) створення сприятливого психологічного мікроклімату для реалізації
суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин в освітньому процесі.
Наступний етап навчання, пов’язаний із молодшим підлітковим віком
(середня школа), ставить за мету організацію роботи педагогічного
колективу з розвитку творчої особистості молодшого підлітка відповідно до
його природних здібностей і нахилів. Реалізацію цієї мети покладено на
проект «Поклик», що має зорієнтувати здобувачів освіти на подальший
розвиток і вдосконалення власних здібностей за напрямами й видами
діяльності, майбутніми профілями навчання. У процесі навчання в середніх
класах учні ознайомлюються з основами пошуково-дослідницької роботи
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шляхом

виконання

колективних

творчих

завдань

та

елементами

евристичного, проблемного навчання. Гаслом проекту «Поклик» став вислів
Н. Кларка: «Якщо знайдеш у житті легку дорогу, знай: вона веде в нікуди».
Завданнями

проекту

«Поклик»

стали:

розвиток

мотивації

інтелектуально-творчої діяльності; формування стійкого інтересу до окремих
галузей знання й інтелектуально-творчої рефлексії; розвиток умінь і навичок
колективної творчої діяльності.
Завершальний етап навчання учнів у закладі загальної середньої освіти
(старший шкільний вік) проходить під гаслом «Удосконалюй себе».
Забезпечити умови для подальшого вдосконалення передбачається шляхом
реалізації проекту «Перспектива», оскільки він має утвердити в молодій
людині такі якості, якими, на нашу думку, має володіти сучасна особистість.
Тому в основу мети покладено ідею забезпечення фахового самовизначення
учнів.
Завданнями проекту «Перспектива» є: 1) організація умов задля
накопичення

досвіду;

2) забезпечення

старшокласників

механізмами

пошуково-дослідницької діяльності; 3) забезпечення умов для набуття
учнями високого рівня академічних знань і поглиблених знань з профільних
предметів.
Задля підвищення ефективності освітнього й управлінського процесів
постала необхідність розроблення та реалізації комплексів освітньопроектної організації другого і третього рівнів, відповідно, комплексу
психолого-педагогічних, соціально-адаптивних й управлінських проектів.
Психолого-педагогічні проекти покликані забезпечити психологічний
комфорт й умови для розвитку та реалізації творчих здібностей усіх суб’єктів
освітнього процесу. Проекти цієї групи сприятимуть становленню та
згуртуванню спонукального до активної творчості виховного середовища,
яке складається з учнів, батьків, учителів.
Прикладом психолого-педагогічного проекту може слугувати такі
проекти:
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Проект «Педагогічна майстерня», який має, з одного боку,
забезпечити психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в сучасній
школі, а з іншого, – створити умови для професійного зростання педагогів,
підвищення їхньої професійної компетентності.
Завданнями проекту «Педагогічна майстерня» є: 1) удосконалення
роботи «Школи вищої педагогічної майстерності» для вчителів різної
фахової компетентності на засадах інноваційної педагогіки; 2) організація
майстер-класів

(на

підставі

розроблених

критеріїв

професійної

компетентності); 3) оприлюднення творчих педагогічних досягнень учителів
(підготовка дидактичних матеріалів із навчальних предметів, оприлюднення
найкращих результатів, організація презентацій); 4) формування в педагогів
інноваційного мислення щодо розвитку освіти та впровадження в освітній
процес найновіших педагогічних технологій і методів навчання.
Ознайомлювально-інформаційний короткочасний проект
«Наш клас – одна велика сім’я»
Тема: Усвідомлення учнями поняття дружби та дружніх стосунків.
Мета: допомогти дітям усвідомити основні правила товаришування,
поглибити знання дітей про дружбу, навчити будувати дружні стосунки,
виховувати бажання мати й цінувати друзів.
Коротка характеристика: за допомогою ігор та вправ учитель
допомагає дітям визначити принципи та основи розуміння дружніх і
товариських стосунків у класі й оточенні учня та закріпити їх. Учні
виконують запропоновані завдання, висловлюють свої думки та роблять
висновки.
Тривалий пошуковий проект «Я та моє місто»
Тема: Активізація пізнавальних інтересів учнів до досліджень історикокраєзнавчого характеру.
Мета: виховання в учнів національної самосвідомості, культури,
працелюбності, розвиток учня через пізнання історії та культури рідного
краю, саморозвиток у процесі реалізації проекту.
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Коротка характеристика: у процесі виконання проекту учні збирають
інформацію з історії свого міста, рідного краю, самовдосконалюються у
процесі індивідуальної та групової роботи.
Екологічний гурток «Зелений ліцей»
Тема: Розвиток практичного досвіду учнів через участь у дослідженні
екологічних проблем, пошук шляхів їх розв’язання.
Мета: сприяти формуванню та підвищенню екологічної свідомості
учнів.
Коротка характеристика: довгостроковий проект, розрахований на 12
років, який відбувається у три етапи, базується на діяльності екологічного
гуртка «Зелений ліцей» і спрямований на соціальний розвиток, екологічну
освіту й екологічне виховання учнів.
Урок-проект

з

англійської

мови

«Захист

навколишнього

середовища»
Тема: Охорона навколишнього середовища.
Мета: створення на уроці ситуацій, які моделюють реальні ситуації;
обговорення проблем охорони навколишнього середовища та формування
навичок аудіювання у процесі спілкування.
Коротка

характеристика:

через

обговорення

проблем

охорони

навколишнього середовища учні краще засвоюють знання та навички, набуті
на уроках англійської мови, навчаються відповідально ставитися до
навколишнього середовища.
Отже, проектування соціального розвитку учня передбачає визначення
діяльності педагогічного працівника й здобувача освіти у їх взаємодії, тобто
проектування
відповідає

особистісної

сучасним

розвивальної

умовам

взаємодії

виховання

та

(соціальний,

вимогам

який

відкритого

демократичного суспільства; психолого-педагогічний, що розробляється для
освітнього закладу або на рівні вікових паралелей, класу, групи учнів і
відображає основні напрями діяльності педагога й вихованців у їх взаємодії,
тобто йдеться про проект, який постійно конкретизується, деталізується,

153

уточнюється; особистісно орієнтований, коли створюється проект розвитку
особистості відповідно до уявлення вихователя та самого вихованця про його
близьке й віддалене майбутнє).
Природовідповідні

освітні

проекти

(соціально-педагогічні

й

управлінські) покликані узгодити зміст освітньої діяльності закладу загальної
середньої освіти, педагогічні технології з віковою категорією учнів старшої
школи, із їх природними потребами та інтересами.
2.4. Інтегративний

і

діяльнісний

підходи

до

педагогічного

проектування
Соціальні проблеми зумовлюють вироблення нових підходів до
модернізації системи загальної середньої освіти засобами педагогічного
проектування. Стратегічні завдання модернізації й удосконалення освіти
передбачають реформування її концептуальних, структурних, організаційних
засад. Одним з ефективних шляхів осучаснення загальної середньої освіти є
застосування інтегративного, діяльнісного і компетентнісного підходів, які
дають змогу проектувати складові освіти відповідно до сучасних вимог до
неї.
Освіта є невід’ємним складником життя суспільства, тому в ній
відображається більшість із тих процесів, які відбуваються в державі у
зв’язку з освітою і вихованням молодого покоління. Одним із таких вагомих
процесів є інтеграція.
До інтеграційних процесів в освіті відносять гуманітаризацію й
гуманізацію, процес розбудови національної освітньої системи, економіки. У
цих та інших процесах поєднання (інтеграція) зусиль багатьох галузей науки
і виробництва є провідного умовою досягнення заданого результату.
Вимоги сьогодення актуалізують органічну інтеграцію освіти й науки
як умову реформування освіти, активне використання наукового потенціалу
вищих

навчальних

закладів

і

науково-дослідних

установ,

новітніх
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теоретичних напрацювань і здобутків педагогів-новаторів, громадських
творчих об’єднань в освітньому процесі.
Інтегративна основа педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти зумовлена такими реалізаціями соціокультурних чинників:
1) духовними, які пов’язані зі змінами в суспільній свідомості, зокрема,
зміною наявних і появою нових цінностей у соціокультурній реальності, що
зумовлює потребу надання переваги саморозвитку, самовихованню й
самоосвіті майбутнього громадянина, формування громадянських цінностей і
систем поглядів; 2) особистісними, які викликані гуманістичною філософією
вітчизняної загальної середньої освіти.
Процес формування інтегративної наукової й загальнокультурної
картини

світу

відповідних

розпочинається

предметних

з

знань.

пізнання
Водночас

майбутніми
вивчення

громадянами

гуманітарних

і

природничих предметів повинне бути спрямоване на формування у
свідомості майбутніх громадян наукової картини світу, світоглядної позиції,
яка ґрунтується на гуманістичних засадах. Інтеграційний підхід до освітнього
процесу сприяє шляхом залучення вихованців до проектної діяльності
остаточне перетворення знань і оцінок на особисті переконання вихованців, у
яких формуються науково-предметні знання, стійкі прагнення до гуманної
поведінки, відбувається інтеріоризація ціннісних орієнтацій.
Процес інтеграції наук нерозривно пов’язаний із їх диференціацією,
оскільки проникнення методів дослідження одних наук в інші детермінує
появу інтегральних наук (економічна географія, радіофізика, біохімія,
етнолінгвістика. лінгвокультурологія), що висуває нові вимоги до побудови
змісту загальної середньої освіти так, щоб знання з різних наукових галузей
групувалися навколо практичних задач і пов’язаних із ними наукових
проблем.
Забезпечення

інтегрованого

підходу

у

процесі

педагогічного

проектування здійснюється з урахуванням процесу інтеграції наук. Це
реалізується, зокрема, у педагогічному проектуванні викладання окремих
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навчальних предметів із актуалізацією у їх змісті діалектичного зв’язку між
об’єктами реального світу. Окрема галузь науки і відповідний їй навчальний
предмет не можуть забезпечити повною мірою пізнання об’єктивної
дійсності. Необхідно розв’язувати окреслену проблему на рівні міжнаукових
зв’язків, які водночас становлять узгодженість між навчальними предметами
і дають змогу розглядати факти і явища реальної дійсності з різних сторін, з
позицій різних навчальних предметів.
Зв’язок між поняттями і їх розвиток у системі навчальних предметів
забезпечує розширення і поглиблення знань учнів, сприяючи тим самим їх
перетворенню на світоглядну систему. На нашу думку, педагогічне
проектування буде ефективним за умови реалізації міжпредметних зв’язків
відповідно до розрізненням їх видів за функцією у формуванні понять.
Забезпечення інтеграції знань у змісті педагогічного проектування як
ефективного засобу формування предметних компетентностей учнів сприяє:
1) поверненню до того, що вивчалося; коли вивчення певної теми
навчального предмета повторюється кілька разів, причому її зміст поступово
розширюється, збагачується новими відомостями, зв’язками, залежностями;
на початковому етапі навчання учням надаються елементарні уявлення, які
мірою накопичення предметних знань та умінь, розширенням пізнавальних
можливостей поступово поглиблюються;
2) аналізові проблеми на початковому етапі вивчення навчального
предмета, здійснюється більш глибоко й концептуально, з урахуванням
стратегій побудови її розв’язання в динамічному соціальному простору,
одночасно розширюючи й поглиблюючи сукупність знань, умінь та навичок.
З огляду на викладене вважаємо за необхідне висвітлити поняття
інтеграції з метою обґрунтування доцільності упровадження інтегративного
та діяльнісного підходів до педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти.
Отже, проблема взаємозумовленого і взаємопов’язаного теоретичного
й експериментального обґрунтування дидактичного принципу – принципу
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інтеграції – нині є нагальною і доречною. Розглянемо означене поняття
інтеграції в контексті розглядуваної проблеми педагогічного проектування
Ідея інтеграції в педагогіці не є новою. Відомий педагог минулого
Я.А. Коменський висловлював таку думку: «неправильно буде викладати
науки із самого початку з усіма подробицями, замість того, щоб дати
насамперед простий загальний опис всіх знань». Педагог продовжував
стверджувати зазначений принцип: «Усе, що належить до вивчення, хай
спочатку пропонується в загальному вигляді, а потім частинами» [247; 248].
У наведеній цитаті досить повно розкривається сутність принципу
інтеграції, оскільки такий підхід до навчання дає змогу учням отримати в
цілісному вигляді достатньо повне коло знань, які гармонійно об’єднані
навколо загальної теми і водночас подивитись на об’єкти і явища з різних
боків.
Швейцарський педагог Й. Песталоцці слушно вважав, що необхідно
поєднати (інтегрувати) навчання з активною практичною діяльністю, з
працею, оскільки такий підхід відповідає психології дітей, їх природному
потягу до діяльності. Окрім того, таке інтегрування розвиває ідею
необхідності внутрішніх форм взаємозв’язку між навчанням і працею, які,
безперечно сприяють поглибленню загальноосвітньої підготовки дітей.
Науковець запропонував поєднати внутрішню інтеграцію теоретичних
знань із практичною діяльністю і фізичною працею, що, на його думку, має
сприяти гармонійному поєднанню розумового і фізичного розвитку
дитини.
Оскільки процес навчання повинен адекватно відображати цілісний
єдиний світ, Й. Песталоцці звертав увагу на наявність тісних взаємозв’язків
між

навчальними

предметами,

тобто

наголошував

на

важливості

міжпредметної інтеграції і потребі в перенесенні цих взаємозв’язків у
свідомість учнів: «Приведи у своїй свідомості всі по суті взаємопов’язані між
собою предмети в той зв’язок, у якому вони справді перебувають у природі»
[378].

157

Обґрунтування

сучасної

системи

формування

інтегративної

загальнокультурної картини світу молодого покоління у процесі їх
гуманітарної підготовки передбачає сучасні підходи до її побудови з
урахуванням світових тенденцій щодо гуманізації, демократизації процесу
навчання і виховання, надання йому суб’єкт-суб’єктного, національного та
громадянського спрямувань, використання інтегративного підходу до його
організації та проведення.
Сучасне тлумачення поняття інтеграція конституюється на ідеї
поєднання в єдине ціле частин та елементів (від іntegratio – відновлення,
відбудова; integrer – цілий) [64, с. 333]. У тлумачних словниках й
енциклопедіях інтеграція розглядається як об’єднання в єдине ціле раніше
ізольованих

частин,

елементів,

компонентів,

що

супроводжуються

ускладненням і зміцненням зв’язків та відношень між ними [64, с. 333; 101;
146].
Свого часу про необхідність інтеграції з метою відображення цілісної
картини

світу

говорили

такі

корифеї

педагогічної

науки,

як

В. Сухомлинський і К. Ушинський. Вони визначали об’єктом інтеграції
явища природи та знання про живу природу.
Нині процес інтеграції широко проникає в українську й світову
педагогіку, охоплюючи зміст, методи, технології навчання і виховання. У
зв’язку з цим у дидактиці здійснюються серйозні науково-педагогічні
дослідження з різних аспектів широкого впровадження принципу інтеграції
на рівні як змістового, так і процесуального компонентів загальної середньої
освіти. За цих обставин розробляються нові інтегровані підходи до навчання
і

виховання,

створюються

інтегровані

моделі

освіти,

пропонуються

інтегровані навчальні курси, відповідні програми, альтернативні підручники,
методи, технології, уроки тощо.
Наприклад, О. Савченко зазначає: «Одним із напрямів методичного
збагачення уроків є проведення їх на основі інтеграції змісту, відібраного з
кількох предметів і об’єднаного навколо однієї теми. Це об’єднання має на
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меті інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів
учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що надає змогу з різних боків
пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань» [497].
Прикладом інтегрованого курсу як системи послідовних навчальних
занять, спрямованих на формування цілісних фундаментальних понять про
об’єктивну дійсність та усвідомлення їх діалектичної природи, є інтегрована
програма для дошкільників Н. Гавриш, побудована за принципом інтеграції
знань навколо ґрунтовних тем і філософських понять [77, с. 8–10]; програма
«Відкриття світу», мета якої є ознайомлення з картиною світу через звуки,
образи, фарби, надання учневі можливості досліджувати світ та самого себе.
Інтеграційні процеси є характерними для сучасного інформаційного
суспільства, оскільки розв’язання гострих екологічних проблем (збереження
природних ресурсів країни, а також порушення екологізації в планетарному
масштабі), гострі демографічні проблеми країни; утилізація відходів
виробництв; охорона навколишнього середовища тощо.
Упровадження нових технологій навчання та виховання, розвивальних
технологій,

нових

моделей

освіти

мають

своєю

визначальною

характеристикою інтеграцію, бо вони перебувають у тісному взаємозв’язку,
який виявляється у їх органічному поєднанні (інтеграції), підпорядкуванні
змісту навчання і виховання формуванню цілісної та всебічно розвиненої
особистості [173; 174].
Узагальнення стосовно сутності інтеграції й механізму реалізації
інтеграційних процесів у вітчизняній освітній галузі визначається такими
параметрами: 1) навчання і виховання мають стати гармонійною цілісною
інтегрованою системою і втілюватися в освітньому процесі як тісно
взаємопов’язані його компоненти, єдиними методами, способами, засобами і
технологіями; 2) інтеграція як вимога об’єднання в ціле частин чи елементів
становить необхідний дидактичний засіб, який сприяє формуванню цілісної
картини світу; 3) мети якісної конкурентоспроможної освіти, здатної
забезпечити майбутньому фахівцеві можливість самостійно досягати життєві
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цілі, творчо самоутверджуватися в різних соціальних галузях, бути
конкурентоспроможним

на

світовому

ринку

праці;

4) інтеграція

як

дидактичний засіб чи принцип має втілитися в навчальні предмети у формі їх
об’єднання і представлення єдиним цілим (конструювання інтегрованих
навчальних курсів, на основі яких має розгортатися відповідний навчальний
процес).
Реалізація ідеї створення інтегрованих навчальних предметів має
основою такі засади: 1) формування цілісної картини світу в учня під час
вивчення навчальних предметів (рівні, складові компоненти, структуру з
урахуванням психологічних можливостей учнів у засвоєнні галузевих
наукових знань; її проектування в систему категорійного апарату (понять і
фактів відповідно до дидактично оформленого вигляду в навчальному
предметі, а також у методичних розробках уроків корелятивно до
поставленої мети); 2) форма представлення системи наукових знань в
інтегрованих навчальних предметах; 3) формування загальнонавчальних
умінь і навичок учнів, поглиблення їх знань, розвиток уваги, пам’яті,
розширення пізнавальних інтересів, оволодіння навчальними прийомами,
забезпечення цілком нового психологічного клімату для здобувача освіти і
педагогічного працівника в процесі навчання, що уможливлює навчальну
діалогізацію.
Єдність тем уважається передумовою для глибшого оволодіння учнями
навчальним матеріалом, тому головна мета розроблюваного курсу полягає у
виробленні вміння розглядати одні й ті ж явища, проблеми в різних ситуаціях
і системах. Відповідно, навчальний предмет у межах інтегрованого курсу
сприймається й розуміється на більш ґрунтовному рівні смислової та
інформаційної насиченості, що забезпечує не лише високий рівень засвоєння
виучуваної навчальної теми, а й глибоке розуміння взаємозв’язків
спостережуваних об’єктів і явищ.
Викладене дає змогу дійти висновку про те, що інтеграція предметів є
ефективною й досягається тоді, коли програмами навчальних предметів у
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межах підготовки (мовно-літературної, природничої) встановлено смислову
відповідальність, фігурує центральна ідея, яка допомагає об’єднати тематичні
блоки тем і сукупність актуальних проблем, які розглядаються в рамках
виучуваних паралельно навчальних предметів, що вивчаються.
Цілісність як спосіб її пізнання суб’єкта та його системної організації є
визначальною

характеристикою

інтегрованого

підходу.

Згідно

із

задекларованим інтегративним підходом, всесвіт у цілому і кожний об’єкт
зокрема мають складну внутрішню будову (вичленовуються певні частини,
компоненти, елементи й різноманітні зв’язки між ними (ієрархічні,
просторові, причиново-наслідкові, управлінські тощо). Завдяки цим зв’язкам
і відповідній взаємодії компонентів певний навчальний предмет не
виявляються простою сукупністю своїх складових. Кожний предмет як
цілісність має так звані інтегративні властивості, які не виявляються окремо,
якщо їх розглядати лише сумарно [39; 40].
У змісті розгляду матеріалу на засадах інтегративного підходу
важливим є забезпечення психологічного супроводу учня (відношення між
науковим

поняттям

(функцією)

і

відповідним

предметом)

задля

уможливлення застосування знань у практичній діяльності (учень,
володіючи такими знаннями, часто не може розв’язати певної практичної
задачі, що ґрунтується на цих знаннях). Вирішальна роль у відсутності
цілісного розуміння учнями предметів та явищ належить науковому
підходу, який традиційно склався в нашій пізнавальній культурі:
методологічний підхід було ретрансльовано в побудову освітнього
процесу, тобто навчальні дисципліни відповідали певним наукам на
дидактично опрацьованому рівні.
Зміст навчального предмета за умови інтеграції структурується за
принципом розмежування емпіричних і теоретичних блоків суміжних наук:
1) емпіричних знань (поняття і терміни – природні компоненти; фізикогеографічні,

соціально-економічні,

соціокультурні

явища;

факти

навколишньої дійсності); 2) теоретичних знань (закони, теорії, гіпотези –
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взаємозв’язок

природних

об’єктів,

процесів,

явищ,

їхня

структурна

характеристика, особливості й закономірності розвитку).
В умовах закладу загальної середньої освіти вивчення розрізнених
знань для учня видається нерозв’язним завданням, тому й говорити про
цілісний науковий світогляд не доводиться (ідеться про вироблення
фізичного,

хімічного,

природничого

світоглядів

без

необхідного

внутрішнього зв’язку між ними).
Інтегровані навчальні курси, згідно з викладеною позицією, мають
забезпечити в учня у психологічно єдиному для нього часовому діапазоні
наукове відтворення досліджуваного предмета чи явища в суб’єктивній
пізнавальній цілісності [39].
Отже, інтеграція навчальних предметів співвідносна з педагогікою
розвитку, яка має сформувати в кожної підростаючої особистості основи
діалектичного мислення, тобто мислення пояснювального, такого, що
простежує

зародження,

становлення,

перетворення

різних

сфер

навколишнього довкілля; інтегрований навчальний предмет конструюється
як певний спосіб мислення про відповідні явища.
Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що зміст інтегрованих
курсів необхідно конструювати не в описовому плані, а у формі навчальнопізнавальних і проблемних задач, які мають розв’язуватися педагогом й
учнями у процесі навчального діалогу. Результатом діалектичного пізнання
предметної інформації є достатній рівень інтелектуального розвитку учнів,
що детермінує формування повноцінних здібностей, наукових знань (понять)
і вмінь, оскільки саме питання стимулює пізнавальну діяльність індивіда,
спонукаючи до здійснення розумових дій (аналіз, синтез, порівняння,
співставлення, узагальнення, аналогія, доведення, спростування тощо). Щоб
визначити, за яких умов питання має проблемний характер, слід визначити,
здійснення яких дій або операцій вимагає сформульоване питання від учнів.
Саме не стільки результат, скільки сутність, етапи й ланцюжки пізнавального
пошуку, пов’язаного з розв’язанням задачі, яка виникла, характеризують
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проблемність питання. Відповідь повинна отримуватися учнем тільки після
усвідомлення задачі, а не механічно, коли він робить певні обчислення за
відомим алгоритмом, не заглиблюючись у його суть.
Поступ суспільства в умовах становлення й розвитку інформаційної
цивілізації має відбуватися в напрямі відновлення екологічної рівноваги,
формування особистості з новим інтегративним, цілісним мисленням, що
відповідає свого часу науково обґрунтованій В. Вернадським концепції
входження людства в епоху ноосфери. Продуктивним шляхом до цього є
інтеграція як один з основних принципів сучасного життя. Інтегративний
підхід до розв’язання тієї чи тієї проблеми відкриває можливість цілісного
бачення світу, розгляду його в усіх аспектах і взаємозв’язках. Для процесу
навчання інтегративний підхід становить шлях до формування цілісної
особистості, її ноосферного мислення і, як результат, – взаєморозвиток
людини, суспільства і природи, у процесі якого задоволення життєвих потреб
відбувається без шкоди для майбутніх поколінь.
Формування особистості з цілісним мисленням може розв’язуватися з
позицій інтегративного і діяльнісного підходів до навчання й виховання
особистості. Як відомо, людина є суб’єктом культурно-історичного процесу.
Транслювання й засвоєння культури людиною розпочинається з дитинства
через навчально-виховний процес. Становлення особистості, її підготовка до
творчої діяльності відбувається безперервно. Це водночас і процес розвитку,
і процес реалізації людиною своїх творчих сил і здібностей, де не можна
вказати межі пізнання і творчості людини.
Дотримуючись погляду на природу як на цілісний світ, що існує у
безпосередній єдності з людиною, ми робимо висновок, що одним із
найважливіших напрямів сучасного освітнього процесу є цілісне сприйняття
світу учнями. Такий погляд виходить із творчої сутності людини, розуміння
її як суб’єкта розвитку суспільства. В умовах інтеграції в жодній галузі знань
неможливо рухатися вперед без урахування всього розмаїття наукових
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підходів і методів є неможливим; варто враховувати той факт, що основні
відкриття відбуваються на перетині наук, методів, підходів.
Процес формування цілісного наукового світогляду на засадах
використання інтегрованих навчальних курсів буде методично доцільним за
умови розвитку й доцільного використання можливостей наочно-образного
та поняттєвого мислення учня в ході розв’язання навчально-пізнавальних і
проблемних задач.
Така позиція пояснюється психолого-педагогічними розвідками щодо
сутності пізнавального процесу: первинна емпіричного рівня цілісність
певного предмета у свідомості учня виникає в образній формі; конкретне
уявлення про предмет, його образ містять у собі різноманітні його якості.
Незважаючи на те, що ці якості не перебувають у системному розуміння у
свідомості учня, дитина все ж розумно користується виучуваним предметом,
тобто

відповідно

до

його

функціональної

властивості.

Зберігаючи

сформований образ, який дає змогу психологічно сприймати цілісно, а не
фрагментарно засвоюваний навчальний предмет, учень диференційовано
пізнає його внутрішню сутність у системі наукових понять і взаємозв’язків
(такий процес сприяє пізнавальному збагаченню первинного образу
предмета). Психологічне й когнітивне утворення, співвідносне з поняттям
про навчальний предмет, ретранслює сформовану цілісну картину світу
суб’єкта.
Діяльнісний підхід до педагогічного проектування, як показало
дослідження, є запорукою успішності його організації, реалізації і
управління.
Як зазначалося, педагогічне проектування з позиції індивідуальної й
колективної діяльності реалізується такими блоками: 1) мотиваційним
(потреби, ідеали, намагання, мотиви, установки); 2) орієнтаційним (плани,
цілепокладання, програми, технології дій), що становить модель майбутнього
процесу

діяльності

(усвідомлення

цілей та прогнозування процесів,

суперечності під час її досягнення, розроблення програми дій за умов
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досягнення);
механізми –

3) операційним
вміння

та

(інструменти

навички,

які

діяльності,

забезпечують

її

виконавчі

визначені

дії);

4) енергетичним (емоційно-вольові механізми регуляції); 5) оцінним (оцінка
результатів, яка втілюється в задоволеності або незадоволеності, що
зумовлюється зворотним зв’язком у самоорганізації діяльності).
Діяльнісний підхід, як відомо, побудований на проблемності ситуацій,
які розв’язуються

за допомогою педагогічних

проектів. Наприклад,

структурування навчального матеріалу на основі проблемного викладу
допомагає активно впроваджувати інноваційні методи з метою застосування
здобутих знань і навичок із практичною метою – задля пояснення явищ,
проведення досліджень і передбачає не лише засвоєння результатів
наукового пізнання, а й оволодіння самим процесом їх здобуття, яке
вдосконалює пізнавальну діяльність учня й розвиток його творчих
здібностей, сприяє оволодінню системою знань, умінь і навичок, що дає
змогу наголошувати на розвиткові мислення учня.
Побудова змісту навчального матеріалу на засадах проблемності має
таку специфіку: 1) у процесі навчання учні стикаються з життєвими фактами
і явищами, які вимагають теоретичного пояснення; найважливіше зіткнення з
новими фактами, породжують внутрішній стимул – прагнення до «знання від
незнання»; 2) під час аналізу життєвих явищ та уявлень про них виникає явна
суперечність між розумінням їх і тими науковими поняттями, які слугують
основою теоретичного пояснення цих фактів; прагнення до розв’язання
суперечності, що виникла, стимулює пошук для визначення істинних
причиново-наслідкових

зв’язків,

що

утворюють

основу

явища,

яке

спостерігається; відбувається ламання колишніх життєвих уявлень, що
становлять досвід учнів, заміна їх новими, більш об’єктивними й
досконалими; 3) виклад навчального матеріалу відповідно до алгоритму
розв’язання проблемних задач різних типів.
Будь-яка проблема втілюється у формі питання, яке стимулює
пізнавальну діяльність індивіда, спонукаючи до здійснення розумових дій
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(аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, узагальнення, аналогія, доведення,
спростування тощо). Щоб визначити, за яких умов питання має проблемний
характер, слід визначити, здійснення яких дій або операцій вимагає
сформульоване питання від учнів.
Саме не результат, а сутність, етапи й ланцюжки пізнавального
пошуку, пов’язаного з розв’язанням задачі, яка виникла, характеризують
проблемність питання.
Відповідь повинна отримуватися учнем тільки після усвідомлення
задачі, а не механічно, коли він робить певні обчислення за відомим
алгоритмом, не заглиблюючись у його суть.
Організація освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу
забезпечує учневі позицію дослідника, творця, здатного до рефлексійного
розгляду передумов власних дій; спонукає особистість кожного учня в режим
розвитку, активного пізнання законів і закономірностей навколишнього світу
(на

прикладі

певного

навчального

предмета),

подальшого

творчого

перетворення інформації, що надасть нового імпульсу їхній пізнавальній і
творчій діяльності упродовж життя.
Переорієнтація
компетентнісний

вітчизняної

підхід

загальної

передбачає

середньої

застосування

освіти

принципово

на
нової

методології до організації змістовної і процесуальної складових навчального
процесу. Компетентісно орієнтована освітня парадигма полягає у створенні
оновленої моделі освіти, яка, ґрунтуючись на результатах навчання, регулює
саморозвиток учнів, учителів, а також системи загальної середньої освіти
[146; 572; 573]. Ключовими компетенціями є такі, якими має володіти
кожний член суспільства і які можуть бути застосовуваними в різних
ситуаціях.
Формування

нового

поняттєво-термінологічного

апарату

сприяє

переходу системи освіти на компетентнісно-орієнтовану парадигму, яка
фіксує нову модель освіти, що забезпечить досягнення якості загальної
середньої освіти.
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У

сучасній

психолого-педагогічній

літературі

обговорюється

проблема складу ключових компетенцій, їх необхідне й достатнє число для
успішної адаптації випускника закладу на ринку праці й у суспільстві.
Визначальними уважаються такі: 1) ціннісно-змістовна, яка пов’язана з
ціннісними орієнтаціями студента, здатністю його бачити і розуміти
навколишній світ, усвідомлювати власне призначення і роль у ньому,
ефективно самому проявитись у світі й професійному житті, будувати і
реалізовувати

життєві

(культурологічні

стратегії

основи

у

сімейних,

цілому;

2)

соціальних,

загальнокультурна
суспільних

явищ,

компетенції у побутовій і дозвільній сфері); 3) навчально-пізнавальна, що
містить у собі готовність студента до самостійної пізнавальної діяльності,
у тому числі, навички і вміння рефлексії, організації, планування
діяльності, самооцінки тощо; 4) інформаційна (здатність використовувати
інформаційно-комунікаційні технології); 5) комунікативна (готовність до
взаємодії з іншими людьми, співпраця та інше); 6) соціально-трудова
(готовність до здійснення ролі громадянина, споживача, сім’янина);
7) особистого удосконалення (володіння способами фізичного, духовного,
інтелектуального, емоціонального розвитку) [573, с. 61].
Аналізуючи основні підходи до визначення і структури компетентності
та компетенцій можна виокремити такі загальні риси: 1) здатність до дії в
нетиповій

виробничій

ситуації

з

урахуванням

наявних

обставин;

2) компетентність – система, яка складена з окремих підсистем: професійних
кваліфікацій,

ключових

компетенцій

або

національних

професійних

кваліфікацій, на основі відбору і аналізу котрих складаються програми і
курси навчання; 3) складові компетентності й компетентність у їх сукупності
можуть бути сформульовані на різних рівнях, що підтверджується
відповідними документами про освіту, дає змогу здійснювати професійну
діяльність і продовжувати навчання.
Компетентнісний підхід до педагогічного проектування передбачає
переорієнтацію мети освіти із формування когнітивної особистості на
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формування

мобільної,

конкурентоспроможної

особистості;

освітні

результати інтерпретуються через розуміння компетентності як готовності до
подальшої успішної діяльності в різних галузях, нівелюючи певною мірою
традиційний підхід, який конституюється на співвідношенні знань, умінь і
навичок. Відповідно, ідеться про педагогічне проектування, яке передбачає
насамперед інтеграцію інтелектуальної й навичкової складових навчальнопізнавальної діяльності учнів (на відміну від традиційного поступального
формування знань, умінь і навичок).
Педагогічне проектування в компетентнісно орієнтованому освітньому
середовищі сприяє формуванню здатності й потреби жити в умовах
постійних змін, бути ініціатором змін й активної соціокультурної зміни,
визначати індивідуальну траєкторію самоосвіти й саморозвитку.
Варто наголосити на тому, що прикметним у педагогічному
проектуванні в умовах компетентнісної парадигми є превалювання творчого
використання предметних знань як інструменту й засобу розв’язання
проблем.
Провідним стає творчо-пошукове і проблемно орієнтоване відтворення
предметних знань, тоді як відтворення в рамках знаннєвої парадигми
залишається

традиційним

ретрансляція

знань,

яка

не

передбачає

обов’язкового практичного застосування.
Реалізація компетентнісного підходу в педагогічному проектуванні
передбачає розроблення системи компетентностей різного рівня (ключові
(надпредметні); загальнопредметні; соціально-предметні [146; 396; 399;
573]).
Коментуючи схарактеризовану систему компетентностей, вважаємо за
необхідне наголосити на тому, що формування ключових компетентностей
(визначальними ознаками є такі характеристики, як: поліфункціональність,
міждисциплінарність, надпредметність) надасть змогу орієнтуватися в
сучасному інформаційному мультикультурному просторі, обирати найбільш
ефективний спосіб дій у різноманітних професійних і життєвих ситуаціях, а
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також дасть змогу виробити власну траєкторію самоосвіти, знайти своє місце
на ринку праці, сприятиме інтелектуальному й культурному розвитку
особистості.
У рамках нашого дослідження звертаємо увагу на те, що педагогічне
проектування

сприяє

виробленню

ключових

компетентностей,

які

представляють освітні результати на метарівні, який є універсальним,
інтегрованим (курсив наш – Т. П.) як відносно побудованих за галузевим
принципом освітніх стандартів, так і відносно складених за предметним
принципом навчальних програм. Саме в цьому, на нашу думку, полягає
особливе

значення

формування

предметних

і

загальнопредметних

компетентностей як фундаменту, на якому будуть базуватися ключові
компетентності.
Зважаючи на те, що загальнопредметні компетентності розвиваються
впродовж усього терміну вивчення певного предмета (у межах дидактично
обробленої галузі), предметні – визначаються як стадії, рівні набуття
загальнопредметних компетентностей упродовж кожного року навчання,
педагогічне проектування сприяє виробленню здатності учня розв’язувати
теоретичні і прикладні проблеми, пов’язані з реальними ситуаціями,
розмежовувати суттєву (необхідну, важливу) і другорядну інформацію.
Схарактеризована класифікація компетентностей є більш відповідною щодо
особливостей побудови вітчизняних програм та освітніх стандартів, тому в
межах педагогічного проектування визначаємо як загальнопредметні ті
компетентності, що формуються в межах освітньої галузі й передбачають
інтеграцію галузевих знань, а як предметні – ті, що формуються переважно
при вивченні окремих предметів.
В аспекті реалізації компетентнісного підходу, який ґрунтується на
принципі діяльнісної спрямованості навчання, педагогічне проектування
уможливлює використання предметного знання як інструменту ефективного
виконання життєвих і соціальних ролей, оволодіння технологією активної
соціальної дії. Вважаємо за доцільне визначати під час педагогічного
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проектування саме ті знання, які сприятимуть формуванню компетентної
особистості, виявити в них ті інтегративні елементи, які допоможуть учневі
зрозуміти реалії повсякдення, проаналізувати й оцінити їх; використовувати
їх для розв’язання проблем, оскільки важливим чинником формування
загально предметних і предметних компетентностей учнів визнається
глибоке усвідомлення ними соціальної й особистісної значущості знань:
оволодівати навчальним матеріалом поряд з усвідомленням його практичне
застосування.
Оскільки компетентності набуваються здобувачами освіти у процесі
навчальної діяльності, це вимагає здійснення відповідних змін у її
мотиваційному (ставлення до навчання), змістовому (відомі й нові знання,
уміння й навички) й процесуальному (способи виконання діяльності на
різних рівнях складності) структурних компонентах [497, с. 39–40]. Дидакт
О. Савченко визначає умови трансформації навчальної діяльності відповідно
до компетентнісного підходу. В умовах педагогічного проектування
формуванню компетентності сприятиме навчальна діяльність, за якої учень
самостійно визначатиме мету діяльності або приймає поставлену вчителем;
виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; організовує
свою працю для досягнення результату; відбирає або знаходить потрібні
предметні (інтегровані) знання, способи для розв’язання задачі; виконує в
певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії; усвідомлює свою
діяльність і прагне її вдосконалити; має вміння і навички самоконтролю та
самооцінки.
Отже, компетентнісний підхід до педагогічного проектування суттєво
переорієнтовує освітнє середовище з позиції таких чинників: 1) мети освіти
(формування особистості, яка здатна на подальший саморозвиток і яка є
конкурентоспроможною); 2) основних освітніх результатів, досягнутих у
змісті педагогічного проектування; 3) напряму й динаміки формування
інноваційного потенціалу учнів, який передбачає не лише когнітивнотворчий розвиток, але й вироблення навичок оброблення галузевої
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інформації відповідно до поставленої задачі; 4) формат використання
предметного знання, спрямований не на ретрансляцію, а на системну
перебудову, аналітичність; 5) зміна принципів формування змісту освіти,
сутність якої полягає в дискурсі від результату.
Отже, реалізація інтегративного та діяльнісного підходів порівняно з
традиційним знаннєво орієнтованим більшою мірою спрямовані на набуття
учнями у змісті проектування здатності використовувати засвоювані знання і
вміння для розв’язання актуальних ситуацій і проблем, які мають місце у
різних сферах життєдіяльності, мають сприяти формуванню в учнів
позитивної мотивації навчання.
Проблеми, а також актуальні питання, окреслені у цьому розділі
дисертації, знайшли своє відображення у низці праць автора [418–420; 436–
441; 448; 454; 459; 470].

Висновки до другого розділу

У дослідженні показано, що одним з основних чинників впливу на
процес педагогічного проектування є управління загальною середньою
освітою. Заклад загальної середньої освіти як цілісна система входить до
загальної системи управління освітою в країні. Тому проблему управління
освітнім процесом у процесі педагогічного проектування необхідно
розглядати, враховуючи всі види взаємодій, що існують всередині закладу, а
також між закладом і навколишнім середовищем.
Управління педагогічним процесом в умовах загальноосвітнього
навчального закладу тлумачиться як: упорядковані системи, спрямовані на
керування групою, колективом; складний багатофакторний, цілеспрямований
процес дії методів управління на керований об’єкт, варіативність і добір
методичних прийомів, технічних засобів навчання, відповідних проектних
технологій; координація та взаємодія.
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Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів у процесі
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти є складним,
багатогранним і нелінійним процесом, який має постійно координуватися та
коригуватися суб’єктами управління адекватно до соціально-педагогічних
умов його функціонування.
Продемонстровано тісний взаємозв’язок між процесом реформування
освіти в країні і особливостями процесу педагогічного проектування у
системі загальної середньої освіти. Так, наприклад, всі ключові компоненти
концепції «Нова українська школа» забезпечуються конкретними напрямами
педагогічного

проектування

для

їх

реалізації.

На

нашу

думку,

в

узагальненому вигляді вони можуть бути такими:
1. Новий освітній простір та розвиток інфраструктури.
2. Інформаційно-комунікаційний простір і технології.
3. Модернізація освітнього контенту в організації освітнього процесу.
4. Ефективний менеджмент і професіоналізація управління.
5. Мотивація, професійний розвиток та соціальний захист учителя.
З’ясовано, що особливості управління закладом загальної середньої
освіти розкриваються в таких характеристиках: цілеспрямований вплив
суб’єкта на об’єкт управління; вплив керівної підсистеми на керовану з
метою перетворення останньої на рівень якісно нового стану; упровадження
елементів науково-дослідницької (проективної) діяльності.
Для

реалізації

педагогічного

проектування

пріоритетними

є

компетентнісний, інтегративний і діяльнісний підходи. Утім, доведено, що
саме

інтегративний

інформаційного

і

діяльнісний

середовища

підходи

найповніше

в

умовах

сприяють

освітнього

активізації

й

інтенсифікації освітнього процесу, оскільки забезпечують: інтеграційний
зв’язок управлінської, педагогічної, психологічної, культурологічної основ
діяльності педагога; урахування фундаментального й прикладного характеру
предметних знань і умінь під час педагогічного проектування; розроблення
інтегративної

форми

самоуправління

суб’єктів

освітнього

процесу;
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застосування творчого стилю діяльності з оцінкою результативності
діяльності педагога й учня.
Підтверджено, що проектування навчальної діяльності передбачає: вид
навчальної діяльності як дидактична мета; зміст навчально-пізнавальної
діяльності або її результат (знання, уміння-дії, навички-операції); методи і
прийоми навчання, спрямовані на мотиваційну підтримку навчальнопізнавальної діяльності; програма тактик діяльності дидактичної стратегії,
яка описує алгоритм орієнтувальних, виконавських і контрольних операцій,
що забезпечують досягнення навчальної мети.
Отже, розуміння інноваційної педагогічної діяльності навчання як
розподіленої співдіяльності її суб’єктів передбачає розроблення тактик дії та
операцій, необхідних для виконання навчального завдання чи розв’язання
проблеми і спроектованих у стратегії спільно учителем й учнями. Тактики
становлять операційну основу дидактичної стратегії і є одним з об’єктів її
навчального проектування.
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Розділ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
3.1. Управління педагогічним проектуванням та організація його в
системі загальної середньої освіти
Управління

освітніми

проектами

сприяє

концентрації

зусиль

потенційно здатних до творчої пошукової діяльності освітян для прориву на
стратегічно важливих напрямах освіти.
Узагальнення психолого-педагогічної й філософської літератури [33;
146; 259; 275; 276; 359; 369; 500, 563; 564; 618] дає змогу дійти таких
висновків:
1. Перегляд філософії освіти і її реформування потребують принципово
нових наукових досліджень у системі загальної середньої освіти,
обґрунтованого й послідовного упровадження нових технологій, оновлення
нормативної бази перетворювальної педагогічної діяльності.
2. У період освітніх реформ упроваджуються зміни, іноді кардинальні,
у дитячих освітніх закладах. Неконтрольоване або не спроектоване належним
чином упровадження реформ в освітній процес створює ризик негативного
впливу на його перебіг і результати як у дитячих колективах, так і для
окремої дитини. З огляду на високу відповідальність, у соціальній галузі, що
пов’язана з впливом на психіку, загальний та особистий розвиток дитини, та
з метою запобігання стихійності упровадження змін до системи загальної
середньої освіти і відповідних негативних наслідків, доцільним є посилення
координуючих функцій та відповідальності керівних органів освіти під час
здійснення змін у різних ланках системи загальної середньої освіти.
3. Найбільш задіяними в системі загальної середньої освіти є такі види
діяльності, як розроблення педагогічних концепцій, реалізація державних
цільових програм, виконання дисертаційних наукових досліджень, науково-
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дослідна та дослідно-експериментальна робота, експертиза, апробація,
інноваційна

освітня

діяльність

то

та

ін.,

що

унормовані

чинним

законодавством як окремі види наукової або освітньої діяльності і
здійснюються згідно з регламентами, означеними в нормативних документах.
Постановка проблеми і відповідне її розв’язання у педагогічній діяльності
потребують комплексного підходу та провадження наукової, педагогічної та
інших видів діяльності. Здебільшого такий підхід є раціональнішим, ніж
організація і виконання кожного виду діяльності окремо, як методологічно,
так і в аспекті економії ресурсів (матеріально-технічних, фінансових,
людських та ін.).
4. Спільна

проектна

діяльність

наукових

працівників,

молодих

науковців, дисертантів, аспірантів, педагогів-практиків, фахівців інших
галузей науки та ін. забезпечуватиме науковий і практичний рівень,
багатоаспектність і повноту досліджень під час розв’язання актуальної
проблеми в системі освіти. Крім того участь науковців у комплексній
(проектній) роботі з удосконалення системи загальної середньої освіти або
розв’язання актуальної проблеми надає високої практичної значущості
науковим, у тому числі дисертаційним, педагогічним дослідженням.
5. Аналіз чинної нормативно-правової бази висвітлює непопулярну
тенденцію в галузі державної освіти: першочергове унормування й
наполеглива популяризація саме інноваційної діяльності залишають поза
увагою системне упровадження тих заходів у педагогічній діяльності, на
яких мають ґрунтуватися інноваційні зміни в системі загальної середньої
освіти і які потребують окремого проектування їх виконання.
6. Незважаючи на популярність у колі освітян проекту як форми
організації

діяльності,

методологічних

засад

відсутність
проектної

єдиної

термінології,

педагогічної

діяльності,

неозначеність
недостатню

освіченість педагогів і керівників педагогічних установ у галузі менеджменту
освіти перешкоджає розвиткові проектної педагогічної діяльності як
важливого напряму в реформаційному русі освіти. Поряд із законодавчою
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базою про інноваційну діяльність немає єдиного нормативного документа
про педагогічну проектну діяльність, який би забезпечував визнання творчої
ініціативи щодо постановки та розв’язання нагальних проблем у системі
загальної середньої освіти, регулювання контролю за процесом нововведень
у педагогічну практику, легалізацію результатів проектної діяльності освітян
тощо. Основним завданням нормативного документа (положення) про
науково-педагогічний проект (НПП) є визначення загальної методології
діяльності в рамках НПП та її базових компонентів: концептуальна модель
НПП та її опис у пропозиції про здійснення проекту, спеціалізована й
комплексна експертиза зазначеної пропозиції та результатів НПП або його
окремих етапів, вимоги до суб’єктів діяльності в рамках НПП та їх функції,
особливості формування й функціонування бази НПП, розроблення програми
НПП і можливість унесення до неї змін у ході виконання проекту,
затвердження та оформлення результатів НПП.
7. Розвиток будь-якої нормативної системи зазвичай передбачає
введення нових понять, оновлення методології відповідної діяльності тощо.
Це зумовлює вжиття додаткових заходів для ефективного впровадження і
функціонування оновленої нормативної бази у професійну діяльність
(обговорення,

навчально-практичні

семінари,

підготовка

методичних

посібників тощо).
8. Розглядаючи
перетворювальної

інноваційність

педагогічної

як

діяльності,

іманентну
доцільно

властивість

передбачити

в

положенні про НПП можливість виконання інноваційного педагогічного
проекту як окремого виду НПП. Розроблення та здійснення інноваційного
педагогічного проекту мають бути спрямовані на кардинальні, принципові
зміни в системі загальної середньої освіти, а впровадження його результатів у
педагогічну практику – забезпечувати значущий і позитивний ефект. Задля
запобігання спекулятивному використанню поняття «інновація» під час
розроблення й затвердження результатів НПП та з метою формування
інноваційної культури проектантів та інших суб’єктів перетворювальної
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педагогічної діяльності є актуальним визначення й унормування критеріїв
інноваційного

педагогічного

проекту

та

інноваційного

педагогічного

продукту як результату проектної діяльності.
9. Для своєчасного й адекватного реагування на потреби сьогодення
доцільним є формування інфраструктури в системі загальної середньої освіти
що забезпечує здійснення її інноваційних змін. До актуальних функцій
зазначеної інфраструктури належать:
− систематичний моніторинг системи загальної середньої освіти;
− створення інформаційно-аналітичної бази новацій у різних ланках
освіти;
− прогнозування розвитку освіти та розроблення відповідних стратегій;
− розроблення системи мотивацій і стимулювання інноваційної
педагогічної діяльності;
− створення системи нівелювання ризиків негативних наслідків
інноваційної діяльності в системі системи загальної середньої освіти;
− визначення,

відбір

або

генерування

інноваційних

ідей

та

забезпечення впровадження їх у сфери діяльності системи загальної
середньої освіти.
Зважаючи на новітні підходи у практиці проектної діяльності,
необхідно розглядати управління освітніми проектами як розроблення
(проектування) ідеальної моделі системи управління, де сконцентровані її
пріоритетні напрями (чи основні характеристики).
На користь цього підходу свідчать такі переваги:
– здатність

учасників

проекту

мобільно

реагувати

на

зміни

навколишнього середовища (досягнення в галузі інформаційних технологій,
орієнтація на суб’єкт-об’єктні взаємодії в освітньому процесі, ідеологічні
зміни в суспільстві та потреба в перегляді змістового компонента навчання);
– уміння активних фахівців різних галузей знань концентрувати
зусилля для одночасного «прориву» (досягнення оптимальних результатів)
на кількох пріоритетних напрямах;
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– підвищення

рівня

особистої

відповідальності

кожного

члена

тимчасового колективу за досягнуті результати;
– залучення та розподіл матеріально-технічної бази у процесі реалізації
кожного окремого проекту.
Проект об’єднує знання та досвід щодо реалізації певних ідей, при
цьому формується зона реалізації проекту, в якій ухвалюються рішення з
управління проектом, що сприяють його реалізації. Проект формується на
законодавчо-правовій основі шляхом укладання угод та інших правових
документів; фінансування проекту корелює з інвестиційним ринком.
Задля ефективної організації інноваційної діяльності в закладі освіти
необхідно

насамперед

здійснити

ретельне

оцінювання

інноваційного

проекту. Інноваційний проект, ефективний для одного закладу освіти, може
виявитися неефективним для іншого через об’єктивні й суб’єктивні причини,
наприклад, такі як рівень компетенції педагогічних працівників, стан
основних фондів тощо.
Перелічені чинники впливають на результативність інноваційного
проекту, але оцінити їх кількісно важко, а в окремих випадках і
неможливо, тому їх необхідно враховувати на стадії відбору проектів.
Оскільки в кожному конкретному закладі загальної середньої освіти
існують чинники, що впливають на ефективність інноваційних проектів,
універсальна
стандартизації

система

оцінювання

Водночас

низка

проектів
чинників

перебуває

на

етапі

стосується

більшості

інноваційних закладів освіти. На підставі цих чинників формують певні
критерії для оцінювання інноваційних проектів.
Як бачимо, управління інноваційними проектами становить мистецтво
керівництва й координації трудових, матеріальних та інших ресурсів шляхом
застосування системи сучасних методів і техніки управління задля
досягнення визначених у проекті результатів. Завдяки використанню
технології управління інноваційними освітніми проектами розроблено низку
методик і принципів, покликаних допомогти керівникам проекту.
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Інноваційні освітні проекти запроваджуються в систему загальної
середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про
наукову та науково-технічну діяльність», «Про наукову та науково-технічну
експертизу», «Про науково-технічну інформаційну «Про авторське право і
суміжні права», «Про інноваційну діяльність», постанов Кабінету Міністрів
України від «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт і дисертацій» від 31.03.1992 № 162, «Про Порядок
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру
інноваційних проектів» від 17.09.2003 № 1474 зі змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру
інноваційних проектів» від 06.06.2012 № 573, наказів Міністерства освіти і
науки «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб
на право проведення наукової та науково-технічної експертизи» України від
12.01.2004 № 12, «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»
від 28.10.2008 № 977.
Органом управління проектом є уповноважений державний орган
управління освітою, що ухвалює рішення про здійснення Проекту.
Ініціатором проекту зазвичай є юридична особа, яка подає пропозицію
про здійснення проекту до органу управління проектом та відповідає за
реалізацію Програми згідно з відповідним наказом. Ініціатором може бути,
звичайно, і заклад освіти незалежно від типу, рівня акредитації та належності
або наукова, науково-методична чи методична установа, науково-виробниче
підприємство, заклад післядипломної педагогічної освіти, державний орган
управління освітою.
Органом управління базою проекту може виступати уповноважений
державний орган управління освітою (або інший орган виконавчої влади), що
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надає згоду на залучення навчального закладу (установи, організації) до бази
проекту, погоджує з керівниками закладів освіти (установ, організацій) та
ініціатором умов, за яких заклади освіти (установи, організації) залучаються
до бази проекту (правові, організаційні, фінансові), контролює вплив проекту
на освітній процес відповідно до повноважень, визначених чинним
законодавством.
Якщо ініціатором є державний орган управління освітою, рішення про
здійснення проекту ухвалює його колегіальний орган, який бере до розгляду
листи та документи з питань розроблення, організації та здійснення проекту
(пропозиції, звіти, детальні плани, скарги тощо) від учасників проекту,
закладів освіти (установ, організацій) і громадськості, сприяє досягненню
загальної мети, забезпечує зовнішній контроль за якістю виконання
Програми (схвалює детальні плани етапів проекту, звіти про результати
етапів відповідно до наказу про здійснення проекту, підсумковий звіт тощо),
відповідає за результати впровадження проекту згідно з повноваженнями,
визначеними чинним законодавством, організовує оцінювання документа та
за потреби його експертизу, аналізує й узагальнює експертні висновки щодо
документа, розробляє комплексний висновок, ухвалює рішення і видає
відповідний розпорядчий документ.
Для організації оцінювання або експертизи документа, що регулює
розроблення або впровадження проекту, ініціатор, орган управління
проектом визначає: мету та параметри оцінювання документа, спосіб
організації такого оцінювання, умови виконання роботи з оцінювання
документа та вимоги до її результатів. До комплексного висновку документа
входять: узагальнена оцінка документа, обґрунтування висновків, вимоги та
рекомендації щодо вдосконалення документа та визначення подальших дій
відповідно до змісту та висновків.
Взаємовідносини між учасниками проекту регулюються на підставі
укладених угод та чинного законодавства і вводяться в дію з дати видання
наказу про впровадження проекту. Кадровий склад – спеціально створений

180

колектив для розроблення концептуальної моделі, Програми та здійснення
етапів інноваційного проекту, робоча група й виконавці, які можуть
представляти працівників різних організацій, та інші фізичні особи на
умовах, визначених взаємними угодами. До робочої групи можуть входити:
науковий керівник (керівники) проекту, координатор (координатори), інші
відповідальні виконавці (за потреби).
Науковим керівником проекту має бути науковий співробітник або
науково-педагогічний працівник, який професійно займається науковою,
науково-технічною,

науково-організаційною

чи

науково-педагогічною

діяльністю, має належну кваліфікацію, підтверджену результатами атестації,
й наукові напрацювання за відповідним напрямом роботи.
Підтвердженням, згоди на залучення до бази проекту визначених
закладів освіти (установ, організацій) є відповідний лист до ініціатора від
органу (органів) управління базою проекту (за формою, визначеною
ініціатором), до якого додається рішення колегіального органу закладу освіти
(установи, організації) про участь у проекті.
Під час упровадження освітнього проекту зміни до складу й умов
функціонування бази проекту може вносити ініціатор, ініціювати – робоча
група або орган (органи) управління базою проекту шляхом подання
обґрунтованої пропозиції до ініціатора, який ухвалює рішення про внесення
змін до складу та умов функціонування бази проекту.
Участь у проекті не змінює підпорядкування, типу, рівня акредитації,
організаційно-правової форми закладу освіти. Підставою для ініціювання
проекту є визначена проблема в конкретному компоненті системи освіти,
наявність

концептуальної

моделі

відповідного

проекту

й

колегіального органу ініціатора.
До опису концептуальної моделі входять:
а) повна назва (тема) проекту;
б) формулювання проблеми та обґрунтування її актуальності;
в) загальна мета, завдання й заплановані результати проекту;

рішення
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г) теоретико-методологічні

положення

щодо

виконання

завдань

проекту (джерельна база; опис структури організації, змісту, методів та
засобів діяльності етапів, значення планованих результатів (теоретичного,
практичного, інноваційного), функцій кадрового складу, бази проекту тощо);
ґ) опис критеріального апарату ефективності проекту (методологічні
підходи

до

оцінювання

діяльності,

індикатори

якості

результатів,

кваліметричний інструментарій тощо);
д) опис можливих негативних наслідків здійснення проекту та способи
їх усунення; інші складові концептуальної моделі, які визначає науковий
керівник (керівники).
Програма відображає загальний план реалізації його концептуальної
моделі та містить: 1) загальну мету й результати проекту; 2) мету, завдання,
заплановані результати і терміни здійснення кожного етапу проекту; 3)
перелік дидактичних засобів, навчального обладнання, інших матеріалів та
ресурсів, що є суттєвими для виконання завдань окремого етапу проекту.
Детальний план етапу проекту складається відповідно до Програми і
відображає перебіг та логіку виконання завдань, використання ресурсів і
витрат коштів. До цього плану додаються: а) плани наукових досліджень і
проектів на період здійснення етапу; б) перелік закладів освіти (установ,
організацій), що утворюватимуть базу етапу проекту та підтвердження згоди
на їх участь.
Особливості педагогічного проектування: 1) результати педагогічного
проектування мають базуватися на певному винаході; 2) результати
педагогічного проектування орієнтовані на масове використання; 3) основою
інноваційної діяльності є педагогічний проект; 4) педагогічне проектування
орієнтоване на майбутній розвиток; 5) у процесі педагогічного проектування
розв’язується актуальна проблема; 6) педагогічне проектування є системним,
полінауковим і має інформаційний характер; 7) педагогічне проектування є
результатом ініціативи педагога та його здатності до взаємодії – визначають
критерії ефективності проектів.
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Під час розгляду пропозицій варто оцінювати:
– значущість визначеної проблеми;
– адекватність

концептуальної моделі;

– відповідність

Програми його загальній меті, науковий та кадровий

потенціал проекту;
– доцільність

функцій бази проекту;

– використання

дидактичних засобів;

– застосування

навчального обладнання, інших матеріалів у навчально-

виховному процесі (наявність результатів експертизи, відповідного грифу
Міністерства);
– мотиваційні
– баланс

чинники діяльності учасників проекту;

позитивних і негативних впливів результатів проекту в

освітній системі;
– оптимальність

витрат ресурсів (фінансових, матеріально-технічних,

кадрових та ін.);
– дотримання

чинного законодавства та суспільних норм.

Під час розгляду детального плану етапу проекту потрібно оцінювати:
а) відповідність завдань етапу загальній меті і завданням; б) науковий і
кадровий потенціал; в) доцільність складу бази для здійснення проекту,
послідовності й змісту завдань і заходів етапу логіці досягнення його мети,
оптимальність плану витрат ресурсів; г) критерії оцінювання якості
результатів; ґ) інші параметри детального плану етапу, визначені органом
управління проектом.
Під час розгляду звіту про результати окремого етапу проекту
(відповідно

до

детального

плану

визначеного

етапу)

оцінюються:

а) повнота виконання завдань етапу і досягнення його мети; б) якість
отриманих

результатів

етапу,

дотримання

плану

витрат

ресурсів

(фінансових, матеріально-технічних, кадрових тощо); в) інші параметри
звіту,

визначені

наступного етапу.

органом

управління

проектом;

г) детальний

план
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До комплексного висновку щодо звіту (звітів) про результати окремого
етапу (етапів) проекту входять: узагальнена оцінка звіту, обґрунтування
висновку, висновок.
Залежно від результату оцінювання звіту (звітів) про результати етапу
(етапів) та детального плану (планів) наступного етапу (етапів) орган
управління проектом надає ініціатору комплексний висновок або ухвалює
рішення і видає розпорядчий документ щодо схвалення результатів цього
етапу (етапів) та затвердження наступного етапу (етапів) проекту.
На підставі відповідного комплексного висновку щодо звіту про
результати останнього етапу орган управління проектом видає розпорядчий
документ щодо схвалення результатів останнього етапу і складання
підсумкового звіту (у зазначені терміни).
Усі права власності на науково-технічну інформацію, інноваційний
продукт та інший конкретний результат проекту виникають, здійснюються,
передаються та охороняються згідно з чинним законодавством. Під час
розгляду підсумкового звіту (відповідно до Програми та критеріального
апарату ефективності проекту) оцінюються: а) повнота виконання завдань і
досягнення загальної мети; б) якість отриманих результатів, дотримання
плану витрат ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, кадрових та ін.).
На підставі комплексного висновку щодо підсумкового звіту орган
управління проектом ухвалює рішення про завершення проекту та видає
наказ, яким визначається підстава для рішення про завершення роботи,
надається оцінка роботи учасників здійснення проекту, визначаються
подальші дії щодо результатів та заходи (оприлюднення, презентація,
поширення результатів проекту, заходи заохочення (стягнення) щодо
учасників його виконання, започаткування нового проекту тощо).
На

підставі

попередніх

висновків

можна

констатувати,

що

сформульовані у розділах 1 і 2 основні визначення феномена «інноваційний
проект» окреслюють сутність його як системи взаємозумовлених і
взаємопов’язаних

за

ресурсами,

термінами

й

виконавцям

заходів,
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спрямованих на досягнення конкретних цілей (реалізацію завдань) на
пріоритетних напрямах розвитку освіти та науки.
Рівень значущості такого проекту визначають його складність,
тривалість, виконавці, масштаби й характер просування результатів
інноваційного процесу, що впливає на зміст проектного управління.
Види інноваційних проектів поділяються за основними типами:
1) за періодом реалізації проекти можуть бути: короткостроковими (1–
2 роки), середньостроковими (до 5 років), довгостроковими (понад 5 років);
2) за характером цілей проекту – на кінцеві, що відображають цілі,
рішення проблеми в цілому, і проміжні;
3) за рівнем ухвалені рішення мають міжнародний, федеральний,
регіональний характер.
З погляду масштабності розв’язуваних завдань інноваційні проекти
поділяються на:
1) монопроекти – проекти, що виконуються, як правило, однією
організацією, установою або навіть одним підрозділом; вирізняються
постановкою

однозначної

інноваційної

мети,

здійснюються

в

чітко

визначених часових і фінансових рамках, вагомою є діяльність координатора
або керівника проекту;
2) мультипроекти – проекти, що подаються у вигляді комплексних
програм, які об’єднують кілька монопроектів, спрямованих на досягнення
складної інноваційної мети;
3) мегапроекти

–

проекти,

представлені

багатоцільовими

комплексними програмами, що поєднують кілька мульти- й монопроектів,
пов’язаних між собою одним деревом цілей; вимагають централізованого
фінансування та керівництва з координаційного центру.
Основними розділами інноваційного проекту є:
1) зміст і актуальність проблеми (ідеї);
2) дерево цілей проекту, побудова на основі наукових досліджень і
структуризації проблеми;
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3) система заходів із реалізації дерева цілей проекту;
4) комплексне обґрунтування проекту;
5) забезпечення реалізації проекту;
6) експертний висновок щодо проекту;
7) механізм реалізації проекту й система мотивації.
Основними критеріями оцінювання інноваційних проектів є:
1) цілі закладу освіти, стратегія, політика, цінності;
2) сумісність проекту з довгостроковим плануванням;
3) виправданість змін в управлінні закладом освіти;
4) відповідність проекту впровадженню нововведень у закладі освіти;
5) відповідність проекту вимогам закладу освіти.
У результаті формується система критеріїв, яка дає змогу оцінити
внесок інноваційного проекту будь-якого рівня в досягнення кінцевих цілей
реформ і використовувати цю інформацію для відповідного розподілу
ресурсів, необхідних для реалізації таких проектів. Експертам необхідно
оцінити кожну позицію проекту, а потім на підставі узагальненої оцінки
ухвалювати рішення щодо його ефективності.
Кожний проект – від виникнення ідеї до повного завершення –
проходить послідовні ступені розвитку. Сукупність ступенів розвитку
утворює життєвий цикл проекту, який прийнято поділяти на фази, фази – на
стадії, стадії – на етапи. Стадії життєвого циклу проекту можуть розрізнятися
залежно від сфери діяльності та прийнятої системи організації робіт. Однак,
у будь-якому проекті можна виокремити три стадії: початкову, реалізації й
завершення робіт за проектом.
Розроблений та апробований алгоритм управління інноваційним
проектом зазвичай передбачає три основні етапи: 1) підготовку інновації;
2) апробацію інноваційних ідей; 3) закріплення інновації в освітній системі
закладу загальної середньої освіти.
Наведений алгоритм відображає процес вироблення управлінських
рішень.
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Така

багаторівнева

ієрархічна

психолого-педагогічна

система

передбачає апробацію восьми взаємодоповнюваних наукомістких технологій:
– комплексного психолого-педагогічного діагностування;
– системно-комплексного аналізу і прогнозування;
– конструювання завдань закладу освіти та психолого-педагогічних

завдань особистісного розвитку здобувачів освіти;
– проектування освітніх (виховних) програм;
– проектування сюжетної лінії освітніх (навчально-виховних) проектів;
– складання проектно-модульних планів;
– проектування

особистісно-розвивального

освітнього

(навчально-

виховного) змісту;
– реалізації освітнього (навчально-виховного) процесу.

Комплексне впровадження системи проектування всебічного розвитку
здобувача освіти в практику роботи закладів загальної середньої освіти
здійснюється поетапно. Основними етапами, які перебувають у тісному
взаємозв’язку і доповнюють один одного, є:
– діагностувально-аналітичний;
– прогностично-конструювальний;
– програмно-моделювальний;
– проектно-планувальний;
– корекційно-розвивальний.

Наведені параметри організації й розроблення інноваційних проектів
дають змогу виокремити основні рівні забезпечення інформаційного
супроводу в умовах закладів загальної середньої освіти:
1. Програмово-методичний рівень, що передбачає здійснення апробації,
експертизи та подальшого вдосконалення й використання інноваційних
навчальних

засобів,

визначає

шляхи

економічно

ефективного

їх

упровадження.
2. Організаційно-технологічний рівень, що передбачає здійснення
градації спеціалістів, які забезпечують інформаційно-телекомунікаційну,
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технологічну й матеріально-технічну підтримку освітнього процесу й
адекватного йому інформаційно-освітнього середовища в закладі загальної
середньої освіти.
3. Експертний рівень, що передбачає послідовне впровадження на
засадах інформаційних інновацій системної диференціації та індивідуалізації
освітнього

процесу;

розроблення

й

упровадження

корпоративної

інформаційної системи як сукупності організаційних, технічних, програмних
та інформаційних засобів, об’єднаних задля збору, збереження, оброблення й
надання необхідної інформації, призначеної для виконання функцій
управління всіх основних напрямів роботи закладу загальної середньої
освіти.
Структурування проекту можна подати як дерево орієнтованих на
продукт компонентів (обладнання, роботи, послуги, інформація), а також
організації конкретних зв’язків і взаємозв’язків між елементами, адже проект
виникає та розвивається в певному оточенні, яке називається зовнішнім
середовищем.
Структура проекту не залишається незмінною у процесі реалізації та
розвитку, в ній можуть з’являтися нові елементи або об’єкти і з його складу
можуть видалятися певна частина колишніх складових. Проект, як будь-яка
система, може бути поділений на елементи; водночас між ними мають
визначатися та підтримуватися відповідні зв’язки.
Між проектом і зовнішнім середовищем підтримується зв’язок і
спостерігаються зміна і зміщення елементів, що беруть участь у роботі під
час його реалізації. Зовнішнє середовище формується політичними,
економічними й соціальними чинниками. Проект об’єднує знання й досвід із
реалізації певних ідей, при цьому формується зона реалізації проекту, в якій
ухвалюються рішення з управління проектом і сприяють реалізації проекту.
Проект формується на законодавчо-правовій основі, відтак, укладаються
відповідні угоди та інші правові акти. Фінансування проекту створює
фінансову зону й орієнтується на інвестиційний ринок. Проект об’єднує
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знання та досвід із його розроблення і формує зону розроблення проекту, в
якій створюється вся проектна документація.
Для визначення інноваційної діяльності закладу загальної середньої
освіти необхідно насамперед здійснити ретельну оцінку передбачуваного до
реалізації інноваційного проекту. Інноваційний проект, ефективний для
одного закладу освіти, може виявитися неефективним для іншого через
об’єктивні й суб’єктивні причини, такі як рівень компетенції педагогічних
працівників за основними напрямами інноваційного проекту, стан основних
фондів та ін. Ці чинники впливають на результативність, але оцінити їх
кількісно важко, а часом і неможливо, тому їх необхідно враховувати на
стадії відбору проектів.
Отже, управління процесом педагогічного проектування в системі
загальної середньої освіти охоплює державне управління; розроблення
програми, яка відображає загальний план реалізації його концептуальної
освітньої моделі; передбачає перелік дидактичних засобів, навчального
обладнання, інших матеріалів та ресурсів, що є суттєвими для виконання
завдань окремого етапу проекту й мети в цілому.
Оскільки в кожному закладі освіти вагомими є різні чинники, що
впливають на ефективність інноваційних проектів, то універсальної системи
оцінки проектів немає, але низка чинників стосується більшості інноваційних
закладів освіти.
На їх підставі як основні варто виокремити такі критерії оцінки
інноваційних проектів: 1) цілі навчального закладу, стратегія, політика,
цінності;

2) сумісність

проекту

з

довгостроковим

плануванням;

3) виправданість змін в управлінні закладом освіти; 4) відповідність проекту
впровадженню нововведень у закладі освіти; 5) відповідність проекту
вимогам закладу освіти.
У результаті формується система критеріїв, яка дає можливість оцінити
внесок інноваційного проекту будь-якого рівня в досягненні кінцевих цілей
реформ і використовувати цю інформацію для відповідного розподілу
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ресурсів на реалізацію таких проектів. З метою отримання повної оцінки
інноваційного проекту важливо мати можливість оцінити кожну окрему
позицію проекту, тобто необхідні відповідні методи оцінювання, а потім на
підставі узагальненого результату ухвалювати рішення про сукупну
(інтегровану) ефективність аналізованого проекту в освітньому процесі.
Педагогічне проектування надає змогу відповідно до кожної ідеї
розробити модем-концепцію, цілісність якої уможливлює якісний аналіз
статистики щодо стану регіональної освіти, допомагає обґрунтувати цільові
перспективи, визначити коло заходів, необхідних задля реалізації освітньої
мети.
Досягнення цілей як результат успішної реалізації передбачає до
кожного проекту розроблення низки пропозицій до законодавчої та
виконавчої влади.
Зокрема, у межах реалізації проекту передбачається:
– створити дієву систему підтримки педагогічних ініціатив через
науково-методичний та організаційний супровід інноваційних проектів і
програм;
– забезпечити

підготовку

освітян-практиків

до

інноваційної

яких

передбачено

педагогічної діяльності;
– розширити

мережу

освітніх

закладів,

у

запровадження інноваційного типу діяльності.
Основним засобом реалізації проекту на сучасному етапі розвитку
освітньої галузі загалом, загальної середньої освіти зокрема є створення
інформаційного середовища шляхом організації семінарів-презентацій,
«круглих столів», установчих конференцій, науково-практичних сесій,
видання науково-методичного щорічника «Педагогічні новації столичної
освіти:

теорія

і

практика»,

спецвипусків,

присвячених

позитивним

результатам інноваційного досвіду педагогів столиці, журналу науковопопулярних діалогів про освіту «01X1». Такі заходи значною мірою
активізували освітян-практиків до пошуку нових перспектив розвитку свого
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навчального закладу, педагогічного колективу, власного професійного
зростання.
Основні проблеми в проекті можуть бути поданими у формі пропозицій
до органів законодавчої та виконавчої влади, зокрема, запровадження та
надання статусу «учитель-дослідник» тим педагогам, які здійснюють
інноваційну діяльність, з їх подальшою матеріальною підтримкою, а також
про цільове фінансування інноваційного напряму діяльності в системі освіти
регіону.
Відтак, управління освітніми проектами на регіональному рівні
сприятиме:
– докладанню

зусиль потенційно здатних до творчої пошукової

діяльності освітян;
– подальшому

розробленню стратегічно важливих напрямів у розвитку

освіти;
– активному

використанню проектної форми організації освітнього

середовища, поданої у програмах розвитку навчальних закладів, які
спираються на практичний досвід педагогічних колективів, об’єднавши
кілька проектів спільною ідеєю.
Методологія управління освітніми проектами на сучасному рівні
ґрунтується на новому принципі організації проектної роботи – принципі
успіху, запровадження якого вимагає врахування робочих ситуацій щодо
реалізації освітніх проектів:
– умови

формування проектного способу взаємодії і необхідність

формування в учнів навичок проектної діяльності, зумовлена сучасним
етапом розвитку суспільства і виробництва;
– спрямованість

на створення об’єктивно й суб’єктивно нового

ціннісного продукту, втілюваного в реальному житті;
– передбачення

практики особистісно орієнтованого навчання, коли в

процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору та з
урахуванням його інтересів отримується конкретний результат;
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– віднайдення

кореляції між академічними і прагматичними знаннями,

уміннями й навичками;
– організація

самостійної діяльності учнів (індивідуальної, парної,

групової), яку учні виконують впродовж визначеного відтинку часу, оскільки
метою проектування для вчителя є створення таких умов під час освітнього
процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності
учня, його самостійна продуктивна діяльність.
Виходячи з позиції психолого-педагогічної думки про універсальність
будь-якого виду діяльності, науковці виокремлюють у ній такі функціональні
блоки: мотив, ціль, планування, перероблення інформації, оперативний образ
або концептуальну модель, прийняття рішень, дій, перевірку результатів і
корекцію дій [73; 101; 118; 119; 202; 265; 492].
Якщо йдеться про систему діяльності, виокремлюють такі її складники
[119; 286; 558; 572; 576]: 1) мотивацію, фіксацію потреб, мотивів діяльності;
2) цілепокладання; 3) розуміння інформації, спрямовані на це самостійні
кроки (у тому числі осмислення і складання власних уявлень); 4) формування
узагальненого,

абстрактного

розуміння

усвідомлюваного

матеріалу,

розуміння суті, розв’язання часткового завдання в загальному вигляді,
усвідомлення методу розв’язання завдань такого типу – теоретичні знання і
побудова змістових абстракцій; 5) моделювання, наочне уявлення власного
розуміння; 6)конкретизація зрозумілого і зафіксованого в моделі з повною
або частковою аналогією початкового прикладу; 7) планування дій з
урахуванням нового теоретичного знання; 8) реалізацію; 9) контроль дій для
їх правильного операційного виконання; 10) контроль плану або послідовності
дій і корекція їх на вузлових позиціях; 11) контроль результату (досягнення
діяльності); 12) оцінювання ступеня задоволення власних зацікавлень.
Діяльність, під час якої здійснюється педагогічне проектування,
реалізується через такі п’ять блоків: 1) мотиваційний (потреби, ідеали,
намагання, мотиви, установки); 2) орієнтаційний (плани, цілевизначення,
програми, технології, дії); 3) операційний (інструменти діяльності, виконавчі
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механізми, вміння та нави
ички, що
о забезп
печують визначен
ні дії); 4)
енерргетичний
й (механізми регулляції); 5) оцінювалльний (оц
цінка – зад
доволеніссть
або незадовооленість самоорган
нізації діяльності).
Для тоого щоб розпочатти проектну діялььність, н
необхідно врахуваати
осноовні вимоги її оррганізації. Насамп
перед це стосуєтьься етапівв реалізації
проеектної дііяльності,, схему якої
я
навеедено на рис. 3.11, а тако
ож сутноссті
кож
жного етап
пу, для яких
я
хараактерним
ми є конккретні заввдання й відповід
дна
діялльність.

Р 3.1. Етапи
Рис.
Е
рееалізації проекту
п
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Розкри
иваючи зм
міст етап
пів проекктування, можна визначитти загалььну
техн
нологію проектноої діяльноості та встановит
в
ти основн
ні завдан
ння і змііст
діялльності уч
чня та вчи
ителя на кожному
к
етапі, щоо ілюструєється таб
бл. 3.1.
3
Таблиця 3.1
З
Завдання
я й види діяльнос
д
сті в ході проектув
вання наавчального процесу
Етапи
Підгготовчий

Зав
вдання

З
Зміст діяль
ьності

Підготтовка проеккту. Визнач
чення його
теми таа мети

Здобуваччі освіти: обговоренн
о
ня,
пошук ін
нформації.
Педагогіічний праціівник: заяваа
задуму, м
мотивація, допомога у
постановвці завданьь
Здобуваччі освіти: формулюю
ф
ють
завданняя і виробляють план дій.
д
Педагогіічний праціівник:
коригує, пропонує ідеї, висувває
пропозиц
ції

Плануввання проеекту:
а) визн
начення дж
жерел, засоб
бів збору,
методівв аналізу ін
нформації, засобів;
предсттавлення реезультатів;
б) встаановлення критеріїв
к
оцінки
результтату і проц
цесу
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Закінченн
ня таблиці 3.1
Пракктиковикоонавчий

Заверршальний
етап

Збір ін
нформації (сспостережеення,
роботаа з літератуурою, анкеттування,
експеримент

Здобуваччі освіти: збирають
з
інформац
цію.
Педагогіічний праціівник:
спостерігає, керує діяльністю
д
ю
Аналізз інформаціії, формулю
ювання
Здобуваччі освіти: аналізують
а
висноввків
інформац
цію.
Педагогіічний праціівник:
коригує, спостерігаає
Оформ
млення резуультатів діяяльності
Здобуваччі освіти: готують
г
проект д
до презентаації й захиссту,
подаютьь критерії оцінки,
о
презентуують й захи
ищають
проект.
Педагогіічний праціівник:
контрольь за якістю
ю проекту
Підготтовка проеккту до захисту.
Здобуваччі освіти: готують
г
Поданн
ня та оцінкка результатів
проект д
до презентаації та
(усний
й, письмови
ий звіт та оц
цінювання захисту, подають критерії
к
результтатів і проц
цесу дослід
дження
оцінки, п
презентуютть і
попереедньо встан
новленими
захищаю
ють проект..
критерріями).
Педагогіічний праціівник: оцін
нює
Презен
нтація проеекту. Оціню
ювання
проект
проектту. Оголошення резул
льтатів
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Конкреетизуємо етапи прооектної діяльностіі.
Першиий етап – підготоввчий. На цьому еттапі учні разом із керівникоом
проеекту: визначаютьь проблееми; обир
рають теему; плаанують роботу
р
н
над
викоонанням проекту; працюю
ють над пошуком
м інформ
мації. З огляду на
проб
блеми, які
я переб
бувають у колі зацікавлен
нь дітей, визначаається тема
майбутнього проекту за інтерессами й по
отребами учасникіів.
Схему технологгії виборуу теми навведено наа рис. 3.2.

Риис. 3.2. Сххема виб
бору теми
и проектуу
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора
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Другийй етап – практиччно-викон
навчий – є найтрривалішим
м за часоом
викоонання й найважлливішим. Упродоввж цьогоо етапу гррупа пер
реходить до
викоонання проекту
п
– реалізаації накр
ресленогоо на перршому етапі плаану
(місстить роззділи, що
щ відобрражають послідоовність ввиконанняя проектту)
(рисс.3.3).

Рис. 3.3.
3 Послідовність
ь виконання проеекту
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Третій етап – завершал
з
ьний – розпочина
р
ається, кооли проектну пап
пку
подаано на розгляд журі,
ж
учассники про
оекту готтуються д
до захистту проектту.
Завеершальни
ий етап прроходить за відповвідною сххемою (риис. 3.4).

Рис. 3.4. Захи
ист проек
кту
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Учасни
ики проекктів під час
ч викон
нання наб
бувають досвіду розв’язан
р
ння
реалльних прооблем у майбутньо
м
ому самосстійному житті, щ
що нині сттає однією
юз
цілеей соціаліізації дітеей у шкілььному віц
ці.
В осноові метод
ду перебууває теор
рія розви
итку пізн
навальної діяльноссті
здоб
бувачів

освіти,

уміння

самостій
йно

консструюватти

свої

знання

орієєнтуватисся в інфоррмаційном
му просто
орі, розви
итку крити
ичного ми
ислення.
Роботаа над проеектом спррияє розви
иткові осообистісни
их рис:

й
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– навчає учнів самостійності й відповідальності за свою частину
спільної праці, уміння працювати в групі, співпрацювати та спільно
ухвалювати групові рішення;
– формує риси характеру, які є важливими для громадянина, котрий
проживає в демократичному суспільстві;
– готує

молодих людей до навчання, праці й життя на європейських

теренах;
– створює

сприятливу атмосферу для засвоєння знань, формує

відвертість і толерантність.
Завдання проектування полягають у:
1) стимулюванні здобувачів освіти до розв’язання проблем, які мають
на увазі володіння певною сукупністю предметних знань;
2) розвиткові критичного мислення;
3) набутті навичок роботи з інформацією (добір потрібної інформації,
здійснення її аналізу й подальшої систематизації);
4) розв’язання пізнавальних, творчих завдань у співпраці, виконанні
різних соціальних ролей.
Метод проектів доцільно запроваджувати задля досягнення різних
дидактичних цілей:
– застосовувати

у звичайному класі форми самостійної індивідуальної

або групової роботи учнів упродовж різного за тривалістю часу;
– використовувати
– результати

сучасні засоби інформаційних технологій;

виконання проектів мають бути вірогідними (якщо

розглядається теоретична проблема, то варто доводити її до конкретного
результату, до розв’язання її; розгляд теоретичної проблеми в тісному
взаємозв’язку з практичною реалізацією висуває вимоги до одержання
готового продукту проекту);
– для

досягнення результату потрібно: розвивати уміння самостійно

мислити; визначати й розв’язувати проблеми з різних галузей; розвивати
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здатність прогнозувати результати та можливі наслідки; розвивати вміння
встановлювати причиново-наслідкові зв’язки.
Проектні технології з позиції діяльності педагогічного працівника
дають змогу розв’язувати низку виховних завдань:
1) висувати теми проектів;
2) визначати свою позицію;
3) виробляти самостійний погляд на розв’язання проблеми;
4) розуміти роль і значення групової роботи;
5) спільно встановлювати проблематику самостійної навчальної
діяльності учнів і розробляти оптимальні варіанти підвищення пізнавальної
діяльності учнів;
6) відкривати в учнях лідерів, азартних людей, котрі вміють доводити
свою думку, відстоювати її, а розв’язання проблем доводити до кінцевого
результату.
Проектна технологія з позиції діяльності учня дає можливість:
1) розширити зміст освіти для себе;
2) змінити ставлення до навчального предмета;
3) навчитися визначати проблеми, розв’язувати їх.
Інноваційний

освітній

проект

доцільно

оформити

у

вигляді

методичного паспорта проекту (Додаток Б).
Отже,

використання

педагогічного

проектування

педагогічним

працівником допомагає сформувати особистісні якості, що розвиваються
саме в діяльності й не можуть бути засвоєними вербально. У процесі
виконання інноваційного проекту накопичується досвід індивідуальної
самостійної освітньої й пошуково-дослідницької діяльності.
Будь-який інноваційний проект передбачає врахування таких позицій:
– актуальність інноваційного пошуку;
– основна ідея проекту;
– мета інноваційного пошуку;
– об’єкт дослідження;
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– основні завдання (конкретні заходи та дії);
– терміни реалізації;
– основні етапи організації роботи за проектом (аналітико-статистичний,
організаційно-операційний, підсумково-презентаційний, упровадження);
– очікувані результати інноваційних змін (критерії та показники);
– контроль і оцінювання результатів інноваційного процесу;
– фахове забезпечення проекту;
– матеріально-технічна підтримка проекту;
– експериментальна база інноваційного пошуку;
– науково-організаційний супровід.
Упровадження інноваційного проекту реалізується в кілька етапів.
Перший

етап

–

аналітико-статистичний

–

на

підставі

аналізу

діагностувальних даних (анкетування учнів, батьків, педагогів) та експертної
оцінки

діяльності

школи

виявляються

реальні

можливості

експериментальних шкіл, формалізується ідея. Передбачається розроблення
проекту, видання наказу й ознайомлення педагогів із завданнями програми.
Другий етап – організаційно-операційний – передбачає апробацію
змісту, форм і методів організаційно-педагогічних умов задля навчання та
виховання учнів. На підставі виявлених критеріїв і показників проводяться
моніторингові дослідження щодо дієвості й ефективності програми та
організація підготовки педагогів до апробації програми.
Третій етап – підсумково-презентаційний – здійснюється аналіз даних
моніторингового дослідження, готуються методичні рекомендації для
керівників навчальних закладів
Четвертий

етап

–

упровадження

й

поширення

досвіду

експериментальних шкіл, результати впроваджуються в інших навчальних
закладах.
Освітня система є комплексом чинників, спеціально створених для
реалізації функцій освіти. Проблема, визначена у проекті, – суперечлива
ситуація в конкретному компоненті освітньої системи. Загальна мета проекту
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полягає у внесенні змін до конкретного компонента освітньої системи, що
сприяє усуненню визначеної суперечності. Складовими загальної мети
проекту є завдання, а результатом його реалізації – продукт (навчальні
програми, посібники, навчальні, методичні, інформаційні ресурси тощо) або
послуга (навчання, ресурсне забезпечення), що забезпечує розв’язання
визначеної проблеми в освітній системі, та визначення умов ефективного
використання такого продукту (послуги) і впровадження його в освітній
системі.
За тривалістю інноваційний проект може бути короткостроковим (до
двох років), середньостроковим (від двох до п’яти років), довгостроковим
(понад п’яти років).
Залежно від значущості та поширення змін в освітній системі проект
здійснюється

на

місцевому,

регіональному,

всеукраїнському

та

міжнародному рівнях, зокрема: у межах областей України, м. Києва
(регіональний проект); у межах України (всеукраїнський проект); у рамках
міжнародного

співробітництва

освітніх

закладів,

наукових,

науково-

виробничих установ, органів державного управління освітою з освітніми
закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн,
міжнародними

організаціями,

фондами

тощо,

згідно

з

чинним

законодавством.
Основними етапами здійснення інноваційного освітнього проекту є:
– підготовчий

(організаційні

заходи

й

розроблення

комплексів

матеріалів (наукових, методичних, експериментальних, діагностувальних)
для реалізації концептуальної моделі проекту (далі – концептуальна модель);
– технологічний

(реалізація

концептуальної

моделі,

контроль

за

виконанням програми Проекту, отримання проміжних результатів, їх
коригування (за потреби), отримання результатів відповідно до загальної
мети проекту);
– узагальнювальний

(узагальнення,

затвердження результатів проекту).

систематизація,

оцінювання

й
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Проміжні й додаткові етапи проекту визначає робоча група.
Відповідно до Програми у проекті можуть передбачатися окремі наукові
й інноваційні проекти, індивідуальні та колективні науково-дослідні,
дослідно-конструкторські,

дослідно-експериментальні

дослідження

що

і

проекти,

здійснюються

роботи,

відповідно

наукові

до

чинного

законодавства.
Як доволі важливий аспект визначено також вимоги до проекту:
– відповідність

законодавчим

і

суспільним

(правовим,

етичним,

санітарно-гігієнічним, екологічним) нормам;
– актуальність

проблеми, відповідність Програми проекту визначеній

проблемі;
– наукова

(теоретична й емпірична) обґрунтованість планування,

здійснення та оцінювання результатів діяльності;
– спрямованість

завдань на інноваційні зміни в освітній системі;

– координоване

виконання завдань відповідно до Програми;

– здійснення

внутрішнього контролю за виконанням проекту та якістю

результатів діяльності;
– наявність
– наявність

мотиваційних чинників діяльності учасників проекту;
системи нівелювання можливих негативних наслідків

реалізації проекту;
– наявність

ресурсного

забезпечення

(фінансового,

матеріально-

технічного, кадрового, інформаційного тощо).
Оскільки процес управління інноваційними проектами є процесом
цілеспрямованих змін, які відбуваються відповідно до заздалегідь визначених
параметрів (цілі, завдання, терміни, людські та фінансові ресурси тощо),
необхідно визначити послідовність їх упровадження.
Цілісність

у

розробленні

й

організації

процесу

управління

інноваційними проектами можлива лише за певних умов, а саме:
1) злагодженої організації всіх ланок системи управління і зведення до
мінімуму імпровізаційних моментів;
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2) наявності даних щодо аналізу теперішнього стану соціальнопедагогічної проблеми;
3) володіння новітніми технологіями управління, що відповідають
специфічним вимогам проекту;
4) підготовки керівників проектів і фахівців, здатних забезпечити
оптимальний рівень досягнень;
5) інформаційної забезпеченості учасників проектної діяльності;
6) створення системи заходів для поширення практики проектної
організації інноваційного середовища.
Ефективне управління керівниками закладів освіти інноваційними
проектами

педагогічного

спрямування

забезпечується

за

дотримання

відповідних принципів управління: селективного (вибіркового) управління
(регулює вибір пріоритетних напрямів та адресної підтримки ініціативних
фірм і новаторів); цільової орієнтації на забезпечення кінцевих результатів у
процесі реалізації проектів, що передбачає встановлення взаємозв’язків між
потребами у створенні інновації і можливостями їх реалізації (кінцеві цілі
конкретних проектів орієнтуються на потреби, а проміжні цілі – на їх кінцеві
цілі); повноти циклу управління проектом; етапності інноваційних процесів
і процесів управління проектами; ієрархічності організації інноваційних
процесів.
Усі рівні діяльності узгоджуються між собою; багатоваріантності під
час

вибору

управлінських

рішень;

системності,

який

передбачає

розроблення сукупності заходів, необхідних для організації проекту
(організаційних,
збалансованості

адміністративних
(всі

заходи

мають

та

ін.);
бути

забезпеченості,

забезпечені

або

необхідними

ресурсами).
На сучасному етапі інноваційного проектування в умовах вітчизняного
закладу загальної середньої освіти потребують розв’язання організаційні
суперечності, зумовлені потребою в залученні педагогічних колективів
закладів освіти до активної інноваційної діяльності.
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Ґрунтовне вивчення досвіду реалізації інноваційних проектів у закладах
загальної середньої освіти виявило такі труднощі:
1) слабке

врахування

специфіки

конкретного

закладу

освіти,

особливостей її досвіду, проблем і ресурсів;
2) форсована реалізація інноваційного проекту, прагнення якомога
швидше отримати зростання показників із поновлюваного напряму роботи;
3) слабка орієнтація на кінцевий результат (проект реалізується «заради
проекту», скоріше, для звіту про «інноваційну діяльність»);
4) необґрунтований,

невиправданий

і

неоптимальний

розподіл

навантаження серед учасників проекту;
5) відсутність або недостатня якість експертизи інноваційного проекту;
6) надмірно

жорстке

адміністрування

або,

навпаки,

послаблене

керівництво проектом, що обмежується лише формалізованим контролем
кінцевого результату;
7) відсутність єдиної системи організаційно-управлінської діяльності під
час підготовки, апробації та закріплення інновації в роботі закладу загальної
середньої освіти.
Відповідно до принципів управління освітніми системами, етапами
розроблення й реалізації інноваційного проекту є:
1) обґрунтування та висунення інноваційних ідей;
2) розроблення інноваційного проекту;
3) експертиза проекту;
4) локальна реалізація інноваційних ідей (їх експериментальна
перевірка);
5) контроль інновації;
6) аналіз результатів контролю;
7) корекція;
8) тиражування та вдосконалення інноваційного досвіду;
9) перехід інновації в розряд традицій [83; 145; 147; 214; 251; 297;
390].

202

Оскільки у процесі розроблення та впровадження інновації виникає
необхідність ухвалення управлінських рішень щодо пролонгації або
припинення роботи, її регулювання й корекції, управлінські рішення
ухвалюються на підставі достовірної й повної інформації і дають змогу
коригувати

інноваційний

процес,

зберігаючи

його

цілісність

та

цілеспрямованість, стимулюючи найбільш успішні й актуальні інновації і
своєчасно припиняючи розроблення ідей малоефективних, безперспективних
або нездійсненних у середній школі, на базі якої було апробовано
інноваційний проект, або колективом новаторів.
Алгоритм управління інноваційним проектом, який розроблено та
апробовано, передбачає три основних етапи:
1) підготовку інновації (обґрунтування і висунення інноваційних ідей;
розроблення

інноваційного

проекту;

його

експертиза;

ухвалення

управлінського рішення);
2) апробацію інноваційних ідей;
3) закріплення інновації в освітній системі школи.
Управлінське рішення на цій стадії може стосуватися дослідної
локальної реалізації проекту або його недоцільності чи необхідності
доопрацювання. Рішення про дослідну реалізацію ухвалюється на підставі
експертизи, якщо локальна реалізація розробленого проекту не завдасть
шкоди освітньому процесу чи здоров’ю його учасників або в проекті
передбачено можливості корекції, усунення непередбачуваних негативних
наслідків.
Якщо проект недостатньо опрацьований у важливих деталях реалізації,
не враховує можливостей, освітніх та інформаційних потреб закладу
загальної середньої освіти, ухвалюється рішення про його коригування та
підпорядкування його повторній експертизі. Водночас виокремлюються
конкретні недоліки та способи усунення їх. Рішення про недоцільність дає
змогу призупиняти або скасовувати неперспективні (об’єктивно нездійсненні
проекти вже на стадії їх підготовки).
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Рішення

про

недоцільність

реалізації

інноваційного

проекту

ухвалюється в таких випадках:
– проект не містить необхідної новизни (подібні проекти вже
реалізуються в школі в достатній кількості й з достатньою ефективністю);
– проект

не

відповідає

вимогам

оптимальності

(невиправдано

ускладнює освітню систему, потребує значних матеріальних витрат, не
гарантуючи при цьому позитивних результатів);
– проект

може бути відтермінований, наприклад, на наступний

навчальний рік, оскільки для негайної його реалізації не можливо
дотриматися окреслених організаційних умов, забезпечити матеріальних
ресурсів, кадрів, часу;
– проект

потенційно небезпечний для фізичного та психічного здоров’я

учасників інноваційного процесу (збільшує навантаження на педагогів і
дітей, реалізація його неможлива без порушень професійно-педагогічної
етики, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм тощо);
– проект неактуальний для певної школи (його цілі й завдання значною
мірою відрізняються від цілей і завдань розвитку школи; принципи,
покладені в основу проекту, не сумісні з цілями освітньої діяльності школи).
Для ухвалення управлінського рішення за результатами апробації
інноваційного

проекту

за

основу

беруться

критерії,

якими

послуговувалися на етапі підготовки інновації, проте ухвалення рішення
на підставі аналізу результатів апробації має низку особливостей,
зумовлених тим, що:
–

недоліки проекту, не зафіксовані під час експертизи та ухвалення

управлінського рішення на етапі підготовки, можуть стати очевидними у
процесі його реалізації;
– недоліки проекту можуть виправлятися у процесі його реалізації;
– практична реалізація може не відповідати задуму настільки, що
спотворюються основні ідеї інновації (фактично проект, як і раніше,
розроблено лише «на папері»).
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Управлінське рішення, прийняте за результатами апробації, має
враховувати всі окреслені аспекти. У процесі закріплення інновації в освітній
системі робота з реалізації проекту проходить у три основні етапи.
Перший

етап

пов’язаний

з

удосконаленням

і

тиражуванням

інноваційного досвіду, коли проект ще не втратив елементів новизни для
освітнього закладу, інноваційний досвід упроваджується в освітній процес
закладу загальної середньої освіти, відпрацьовується технологія реалізації
проекту.
Другий етап – перехід інновації в розряд традицій – характеризується
втратою новизни і, як наслідок, – зниженням інтересу до нього (передбачає
створення передумов для ухвалення рішення про подальшу долю проекту і
шляхи використання досвіду, накопиченого ході під час його реалізації).
Третій етап – рішення, що відображає один з імовірних варіантів:
1) інтегративний

розвиток:

інноваційних

проектів

посилюється

роль

оновлення

(наприклад,

учнівського

у

традиції
результаті

самоврядування,

за

рахунок

інших

реалізації

проекту

змінюється

характер

стосунків між педагогами й дітьми, між керівником і підлеглим тощо);
2) варіант пристосування: продовження традиції й розвиток досвіду її
учасників завдяки адаптації до мінливих умов без жодних структурних змін у
проекті (наприклад, періодична зміна змісту діяльності дає змогу адаптувати
проект); 3) припинення реалізації традиційного проекту як результат
вичерпаності освітніх можливостей розвитку розробленого проекту в певних
умовах.
У

запропонованій

нами

організації

педагогічного

проектування

управління кожним інноваційним проектом здійснюється у взаємодії кількох
суб’єктів й охоплює три основних рівні (від нижчого до вищого) на підставі
результатів

контролю

й

аналізу:

1) рівень

виконання

(опанування

інноваційного досвіду, висунення інноваційних ідей, розроблення та
впровадження

інновацій),

який

передбачає

поєднання

контролю

із

самоконтролем, аналізу із самоаналізом, що надає безпосереднім виконавцям
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значну самостійність, а це часто має вирішальне значення у виконанні
інноваційно-педагогічної

діяльності;

2) рівень

експертизи;

3) рівень

ухвалення управлінських рішень.
Узагальнимо, що управління проектом здійснюється не тільки ззовні
(керівниками),

а

і

зсередини

(безпосередніми

виконавцями).

Рівень

експертизи є сполучною ланкою між рівнями виконання та прийняття
рішень, що дає керівникові та виконавцю можливість об’єктивно оцінювати
педагогічне нововведення на основі певних критеріїв.
3.2. Сутність та особливості проектної діяльності педагогічного
працівника
Педагогічне проектування розглядається як особливий вид діяльності,
що охоплює всі ланки шкільної освіти:
– проектування

змісту, методів і технологій навчання;

– проектування

навчального середовища і засобів навчання;

– проекти,

пов’язані, з особистіснім розвитком здобувача освіти та

педагогічного працівника;
– питання

управління педагогічним проектуванням.

Педагогічне проектування визначаємо як варіативну модель освітнього
вибору, реалізованого в процесі проектної діяльності, яка дає змогу
розглядати

навчально-пізнавальний

процес

з

позиції:

а) особистісної

орієнтації освіти; б) аксіологічної парадигми освіти, яка передбачає
застосування

інноваційного

підходу

до

навчання;

в) моделювання

варіативних освітніх програм відповідно до освітніх потреб на етапі
допрофільної і профільної підготовки, а також з урахуванням інтегративного
принципу подання навчальної інформації в умовах сучасного вітчизняного
закладу

загальної

проектування

середньої

(соціальна

освіти;

значущість

г) соціокультурної

педагогічних

проектів,

кореляції
висунуті

актуальні проблеми, достатня глибина розглянутої проблеми, порушеної в
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тематичному проекті; альтернатива поданих рішень соціокультурних
проблем; перспектива розвитку освітньої системи).
Викладені положення щодо змісту процесу педагогічного проектування
дають змогу дійти висновку про те, що в проектному навчанні має
раціонально поєднуватися теоретичне навчання з практичною реалізацією,
яка полягає насамперед у розв’язанні конкретної проблеми. Проектна
педагогічна діяльність має основою пізнавально-дослідницьке і проблемнопошукове навчання й ґрунтується на розробленні і створенні за координації
педагога нових продуктів, які сприяють формуванню наукової картини світу
учнів. Розширення уявлення про виучуваний предмет забезпечується тим, що
педагогічна проектна діяльність здійснюється в рамках:
– актуалізації освітньої проблеми, актуальність якої відповідає освітнім
запитам і життєвим потребам здобувачів освіти;
– дослідницького характеру пошуку шляхів розв’язання розглядуваної
проблеми;
– моделювання

організаційно-педагогічних

умов

для

виявлення

здійснювати

адаптивне

здобувачами освіти навчальної проблеми.
Проектна

діяльність

надає

можливість

управління педагогічними інноваціями, упорядковуючи діяльність учасників
інноваційного

процесу.

За

такої

організації

інноваційної

діяльності

запровадження нового відбувається як процес зміни формальної й
неформальної структур.
Змінюючи психологічний клімат у класі, педагогічний працівник
переорієнтовує свою освітню роботу й роботу здобувачів освіти на
різноманітні

види

дослідницького,

самостійної

пошукового,

діяльності,

творчого

на

пріоритет

характеру.

У

діяльності

такий

спосіб

організовуючи проектну діяльність у процесі формування загальної середньої
освіти в умовах сучасної різнопрофільної школи, учитель повинен досконало
знати основи проектної технології та дотримуватись вимог щодо виконання,
оцінювання

й

захисту

учнівських

проектів.

Викладене

дає

змогу
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стверджувати,

що

істотним

чинником

ефективного

використання

педагогічного проектування в організації освітнього процесу є формування у
педагогічних працівників здатності до самоаналізу й готовності до
інноваційного планування освітнього процесу.
У сучасних умовах модернізації освіти, під час переході від
«знаннєвого підходу» до гуманістичного, радикально змінюються статус
учителя і його освітні функції, а відповідно змінюються вимоги до
професійно-педагогічної підготовки педагогічного працівника у його фаховій
діяльності. Зв’язок рівня професіоналізму вчителя з його особистістю
простежувався свого часу в дослідженнях Р. Бернса, котрий слушно зазначав,
що «учитель потребує поглиблення знання про себе й про інших, бо
навчання – це передавання іншим часток свого Я» [35, с. 310].
Нині
переорієнтації

цілком

закономірно

навчання

із

суто

потребує

розв’язання

функціонального

проблема

підходу,

що

характеризується спрямованістю на оволодіння педагогічним працівником
визначеною сукупністю предметних знань, умінь і навичок, до пріоритетів
становлення вчителя й подальшого формування в нього здатності до
саморозвитку.
Основним засобом саморозвитку педагогів, залучених до сфери
навчання та виховання, є визнаний орієнтир такого підходу в педагогіці, коли
основним завданням є позитивне перетворення особистості педагогічного
працівника та здобувачів освіти. Говоримо про актуальність педагогічного
проектування в системі вітчизняної загальної середньої освіти, де проектна
діяльність педагога визначає подальший освітній дискурс, дидактичний
контент, відповідний галузевому стандарту.
Основні завдання педагогічного працівника під час організації
проектної діяльності:
1. Не

лише передати здобувачам освіти обсяг тих чи інших знань, а

сформувати навички здобувати ці знання самостійно та вміння самостійно
застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.
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2. Сприяти учневі в набутті комунікативних навичок, тобто здатності

працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера,
виконавця, посередника тощо).
3. Створювати різноманітне коло спілкування дітей, ознайомлювати з

іншими культурами, різними поглядами на одну проблему.
4. Прищепити здобувачам освіти уміння користуватися дослідницькими

прийомами: накопичувати необхідну інформацію, уміти аналізувати її з
різних позицій, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.
Показниками позитивних результатів, які є однією з особистіснопсихологічних передумов педагогічної майстерності вчителя, можна назвати:
1) емоційну стабільність, особистісну зрілість і соціальну відповідальність;
2) здатність

виявляти

зацікавленість

у

спілкуванні;

3)

адекватність

сприйняття оточення; 4) адекватну самооцінку; 5) гнучкість поводження й
любов до експериментування; 6) уміння викликати довіру оточення.
Педагогічна майстерність педагога під час проектної діяльності
визначається умінням ураховувати провідні підходи, які знайшли реалізацію
в сучасній вітчизняній освітній практиці:
– системний

(означає,

що

явища

об’єктивної

дійсності,

які

розглядаються з позицій закономірностей системного цілого і взаємодії
складників, утворюють особливу гносеологічну призму або особливе
«вимірювання» реальності; передбачає виокремлення системи, структури,
елемента як на рівні системи в цілому, так і кожної її підсистеми, з
урахуванням кінцевого результату, якому підпорядковано функціонування
системи);
– особистісно орієнтований (спрямований на зміни: а) у меті й
завданнях освіти (актуалізація особистісних і суб’єктних функцій учнів); б) у
змісті освіти (освітній стандарт має узгоджуватися й органічно поєднуватися
з мотиваційною сферою й особистим досвідом учня); в) у технологіях (мають
забезпечити потребу й використання особистісних суб’єктивних функцій
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здобувачів освіти та педагогічних працівників); особистісно зорієнтоване
навчання висуває перед педагогом завдання:
1) розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини, якісні
характеристики, які спочатку необхідно розкрити, а потім узгодити зі змістом
освіти;
2) максимально

виявити,

ініціювати,

використати,

«окультурити»

індивідуальний (суб’єктний) досвід дитини;
3) допомогти

особистості

пізнати

себе,

самовизначитися

й

самореалізуватися, а не формувати заздалегідь визначені якості; 4)
забезпечити

оволодіння

здобувачами

освіти

механізмами

адаптації,

саморегуляції, самозахисту, сформувати культуру життєдіяльності, яка дає
можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно
визначати лінії життя;
– компетентнісний (спрямованість освітнього процесу на формування
та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетенцій
особистості, результатом якого є формування загальної компетентності
людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою
характеристикою особистості [573].
Очевидним є факт того, що досягнення позитивного ефекту потребує
розгляду необхідного механізму його формування – рефлексійної позиції
педагогічного працівника.
У процесі формування особистості внесок самої особистості в процес
власного розвитку має виняткове значення (під «розвитком» розглядуваному
аналізованому випадку варто розуміти зміну або функціонування системи,
що супроводжується появою нової якості, розвиток особистості при цьому
відбувається за трьома напрямами: зростання (динаміка); диференціація;
перетворення).
Під рефлексією розуміється самоаналіз, роздуми людини над власним
станом [492, с. 56–59]. Основними векторами рефлексійних напрямів,
розроблених у психології, є: 1) рефлексія як аналіз свідомості, що дає змогу
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з’ясувати значення об’єктів і їх взаємозв’язок; 2) рефлексія як розуміння
змісту міжособистісного спілкування.
Високий розвивальний потенціал рефлексії як інтроспективного
психологічного процесу особистісних перетворень допомагає використати її
в розробленні психологічних механізмів спрямованого вдосконалення
особистості педагогічного працівника (як чинника підготовки його до
проектування освітнього процесу). Практичним результатом рефлексії є
можливість цілеспрямованого формування здатності до продуктивного
формування особистості через культивування різних форм рефлексійності.
Схарактеризуємо

напрями

використання

основних

параметрів

рефлексії у змісті підготовки педагогічного працівника до проектної
діяльності:
1. Розвиток функцій особистості вчителя як суб’єкта педагогічної
праці, що передбачає: а) виявлення внутрішньоособистісних суперечностей,
розв’язання їх шляхом переосмислення особистісного досвіду й перспективи
самореалізації

під

час

усвідомлення

й

подолання

проблем;

б) самооб’єктивація на підставі різних знакових засобів (зокрема, через мову,
оперування символами); в) визначення, утворення й виявлення особистісних
змістів;

г) виокремлення

адекватного

«Я-образу»

та

його

розвиток;

д) усвідомлення й концептуальне представлення свого життєвого шляху й
стратегій, включно з професійним зростанням, що його реалізують.
2. Оцінка

результатів

проектної

діяльності

як

сукупність

процесуальних механізмів і тих розбіжностей у їх вияві, які спостерігаються.
3. Розкриття уявлень про психологічні механізми теоретичного мислення
та реалізація їх у проектній діяльності з урахуванням інтелектуального
аспекту рефлексії, коли її позначають як уміння суб’єкта виокремлювати,
аналізувати й співвідносити з предметною ситуацією власні дії.
4. Визначення

й

урахування

різноманіття

змісту

можливих

інноваційних проектів, що виступають як предмети, на які спрямовується
рефлексія педагогічного працівника.
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5. Переосмислення й перебудова суб’єкта проектної діяльності змісту
своєї

самосвідомості,

спілкування,

коли

в

процесі

переосмислення

виокремлюються п’ять етапів [112, с. 137–139; 169; 239]:
– актуалізація значеннєвих структур «Я», коли суб’єкт входить у
ситуацію утруднення, а згодом у процесі розуміння ситуації;
– вичерпане

використання актуалізованих змістів під час апробування

різних стереотипів досвіду й шаблонів дії;
– дискредитація

й доведення до повної невідповідності та безглуздя

виявлених суперечностей;
– інновація

принципів проектного подолання виявлених суперечностей

через осмислення цілісним «Я» ситуації утруднення й самого себе в цій
ситуації, тобто нова фаза «переосмислення»;
– реалізація

відшуканого змісту через подальшу реорганізацію змісту

особистого досвіду, а також дійове, адекватне подолання суперечностей у
виявленій ситуації утруднення.
6. Подолання

суб’єктом у процесі проектної діяльності утруднень,

пов’язаних із професійною діяльністю (в таких основних сферах, як
вагомість результату, мотиваційна й операціональна), центральним аспектом
якого постає інновація принципів проектного усунення суперечностей через
цілісне осмислення ситуації утруднення й самого себе в цій ситуації.
Самореалізація педагогічного працівника тісно пов’язана з такими
процесами, як підкріплення, розширення й уточнення комплексу всіх
складових особистості, а успішність її значною мірою визначається
невипадковістю (продуктивністю) самовизначення. Зміст самовизначення
педагога охоплює діапазон процесів, починаючи від актуалізації різних
аспектів

комплексу

всіх

складових

особистості

та

завершуючи

її

кардинальними змінами [11]. Системоутворювальним чинником за будь-яких
обставин у самовизначенні (чи то утримання, підкріплення, зміцнення, чи
нова побудова після втрати своєї цілісності) є пошук єдиної підстави такої
цілісності.
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У процесі такого пошуку, а також процесі під час побудови та
підкріплення цілісності завжди й неминуче виявляються проблемність і
конфліктність у проектній діяльності. З метою подолання їх та під час
розв’язання суперечностей головну роль відіграє рефлексія. Як результат,
процес

самовизначення

педагогічного

працівника

опосередковується

функціонуванням, тобто виявляється через інтелектуальну, особистісну,
комунікативну,

формальну,

змістовну,

аналітичну,

синтетичну,

ретроспективну, проспективну рефлексію.
Проаналізуємо головні функції різних типів рефлексії [358, с. 19–32]:
інтелектуальна рефлексія (пов’язана з «розпредмечуванням» наявного
предметного змісту), вона забезпечує процес зняття невизначеності ситуації;
комунікативна рефлексія – забезпечує актуалізацію й генерування змістів
шляхом спілкування з партнерами, тобто через діалог із культурою в цілому;
особистісна рефлексія (пов’язана із замиканням особистості на параметрах,
які категоризуються особистістю, а також із розмиканням завдяки ціннісним
орієнтаціям,

потребам,

емоціям,

почуттям,

переживанням

та

іншим

утворенням), що забезпечує вибір елементів ситуації й оперування ними.
Водночас особистісна рефлексія поділяється, у свою чергу, на такі види:
а) ситуативний вид, що забезпечує пошук особистості в собі мобілізувальних
чинників

для

виходу

з

утруднення

та

проблемної

ситуації;

б) ретроспективний вид, який забезпечує аналіз власного досвіду для
актуалізації тих компонентів, що стосуються наявних утруднень, а також
раніше могли стосуватися самореалізації в умовах професійної діяльності,
але не були задіяні або реалізовані недостатньо продуктивно; перспективна
рефлексія, яка відповідає за вихід із ситуації, здійснює нові напрями пошуку.
Функціями
ідентифікація

з

перспективної
однією

з

рефлексії

наявних

або

є:

а) самовизначення

пропонованих

–

альтернатив;

б) проблематизація – спроба зрозуміти суперечності та невизначеності.
Варто зазначити, що в межах компетенції педагога, де фаховість
пов’язана з управлінням освітнім процесом і застосуванням професійних /
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предметних знань, є сформованість: 1) психолого-педагогічних, методичних,
моральних і соціальних знань й умінь реалізовувати їх в інноваційній
педагогічній діяльності; 2) умінь використовувати різноманітні форми і
методи навчання; 3) комунікативних умінь, які передбачають використання
вербальних / невербальних методів навчання; 4) уміння використовувати
інформаційно-комунікативні технології у змісті роботи над тематичними
проектами.
Зміст кожного етапу технології охоплює:
1. Стадія мотиваційної підготовки педагогічного працівника до
активного входження в процес зміни власної поведінки має три етапи:
просвітницька робота з педагогами, індивідуальні консультації, що надає
підстави виокремити проблему, значущу для професійного розвитку;
комплекс тренувальних вправ сприяє досягненню ефективності подальшої
роботи групи, мотиваційному залученню в процес; формуванню в педагогів,
з одного боку, почуття безпеки під час взаємодії з психологами, а з іншого, –
визначенню важливості психологічних знань, що можуть стати технологією в
професійній діяльності педагога; з’ясування того, до якого типу суб’єктів
належить кожний учасник навчання: а) не має серйозного наміру змінитися;
не виявляє інтересу до пропонованих нових технологій, інновацій, схильний
перебільшувати позитивні сторони свого стилю діяльності; б) починає
розглядати можливість самозміни, але рішення не має; в) має намір змінити
свою поведінку найближчим часом, обирає варіанти своєї поведінки.
2. Стадія усвідомлення необхідності зміни власної особистості.
Основний процес зміни – когнітивний; рефлексія власних сильних і слабких
сторін на підґрунті здобутих знань про розвиток своїх інтелектуальних
структур; усвідомлення й оцінювання можливих варіантів професійного
зростання завдяки новій інформації; розширення процесів рефлексії за
допомогою тренінгових вправ, спрямованих на самопізнання.
3. Стадія переоцінки розвитку інтелектуальних структур, основним
результатом якої є вибір і ухвалення рішення діяти; супроводжується
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збільшенням використання когнітивних та афективних процесів зміни;
переоцінка відбувається в процесі виконання ділових ігор, дискусій.
4. Стадія дії, що передбачає апробацію нових способів поводження.
Основним результатом стадії є стійкість до стимулів і заохочення самого себе
за здатність до ухвалення проектних рішень, зокрема інноваційного
планування.
Зазначена технологія розглядає зміни поведінки не як лінійний рух, а
як процес по спіралі. Під час кожної спроби змінити свою поведінку
(розвинути ту або іншу інтегральну характеристику) педагогічний працівник
проходить через ті самі стадії. Чим більше спроб відбувається, тим більше
нового свідомого досвіду набуває педагог, тим вищий рівень його
професійної самосвідомості та професійного розвитку, базованого на
саморозвитку.
Формування такого інтегрального особистісного утворення можливе
через організацію низки проблемно-конфліктних і критичних формувальних
ситуацій, за яких особистість виявляє себе цілісно – у різних соціально й
особистісно значущих планах, коли на основі рефлексійного тренінгу помітні
особистісні й професійні зміни учасників; можлива функціонуюча система
консультацій, під час яких кожному фахівцеві можуть надати підтримку
науковці, практичні психологи. Розроблена система психолого-педагогічних
заходів із використанням відповідних засобів надає змогу відчутно
інтенсифікувати формування здібностей задля реалізації професійного й
особистісного самовизначення як необхідної умови продуктивного розвитку
фахівця будь-якої категорії.
Реалізація проектної діяльності допомагає педагогічному працівникові
сформувати особистісні якості, що розвиваються саме в діяльності й не
можуть бути засвоєними вербально. У процесі виконання педагогічного
проекту накопичується досвід індивідуальної самостійної освітньої й
пошуково-дослідницької діяльності.
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3.3. Використання

педагогічного

проектування

в

організації

освітнього процесу закладу загальної середньої освіти
Педагогічне

проектування

традиційно

розуміється

як

процес

використання всієї інформації про об’єкт, на науково обґрунтовані
положення й методи (моделювання, висунення гіпотез, екстраполяція тощо) з
метою його перетворення, оновлення, модернізації [33; 42; 47; 56; 101; 103;
112; 121; 132; 359; 369; 372; 373]. Об’єктом проектування виступає клас,
здобувач освіти, знання, стосунки тощо.
Під час педагогічного проектування шляхи досягнення прогнозованого
результату становлять гіпотези про оптимальний спосіб розв’язання
педагогічної задачі. Відповідно, проектування в діяльності педагогічного
працівника дає змогу випереджати результати діяльності завдяки здатності
людини до цілевизначення (мета педагогічної діяльності незалежно від
складності шляхів досягнення є змодельованим результатом діяльності,
представлений як проект реальних кількісних і якісних змін педагогічного
процесу, його окремих складників) [356; 357; 362]. Реалізуючи себе у фахово
орієнтованій

педагогічній

ситуації,

використовуючи

творчі

підходи,

педагогічний працівник розвиває здібності оцінювати поставлені завдання й
засоби досягнення їх, що допомагає самоактуалізуватися й мотивовано
прагнути інновацій у педагогічній діяльності, активізуючи потенціал
здобувачів освіти. Виконані педагогами інноваційні педагогічні проекти
мають засвідчувати предметну грамотність, бути позначеними творчими
елементами, містити оригінальні авторські рішення стосовно розглядуваної
освітньої проблеми.
У процесі дослідження ми виокремлювали стратегічне, тактичне й
оперативне проектування. Оскільки педагогічне проектування пов’язане з
цілевизначенням,

своїм

прикінцевим

результатом

має

конкретизацію

педагогічних цілей і трансформацію їх у систему педагогічних задач, де
матеріалізація педагогічної задачі здійснюється через утілення в конкретному
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навчальному матеріалі, який структурується з урахуванням підготовленості й
резервних можливостей особистості учня й колективу, тобто тих даних, які
репрезентує педагогічне діагностування.
Зважаючи на те, що педагогічна задача є складником науково
педагогічного проектування, вона синтезує змістову, мотиваційну й
операційну складові діяльності і педагога, і учня. Базу для педагогічного
проектування освітнього процесу складають педагогічне прогнозування й
цілевизначення, де проектування має: 1) змістове; 2) організаційнометодичне;

3) матеріально-технічне;

4) соціально-психологічне

(комунікативне, емоційне тощо) оформлення.
Схарактеризуємо

окреслені

складники

на

рівні

проектування

освітнього середовища в системі загальної середньої освіти.
Проектні

дослідження,

що

пропонуються

здобувачам

освіти,

передбачають такі дії педагогів під час розроблення їх: 1) схарактеризувати
сучасний стан проблеми у виучуваній галузі; 2) окреслити категорійний
апарат досліджуваної теми (розділу); 3) уточнити зміст тих чи інших
вузлових понять; статус смислових одиниць, переглянути їх ієрархію;
узагальнити

загальноприйняті

класифікації

мовних

явищ

і

їх

термінологічного позначення; 4) систематизувати навчальний матеріал, який
пропонується в інваріантній і варіативній його частинах; 5) розробити
проблемно-пошукові завдання та вправи в межах навчального предмета;
6) зробити

узагальнення

щодо

перспектив

використання

отриманих

результатів проектного дослідження.
Усвідомлена навчально-пізнавальна діяльність є цілеспрямованою:
актуально усвідомлюється те, що стає предметом цілеспрямованої активності
суб’єкта навчання, що посідає структурне місце мети внутрішньої або
зовнішньої дії в системі навчально-пізнавальної діяльності.
Навчальні проекти, спрямовані на розв’язання конкретної проблеми,
досягнення раціональним способом заздалегідь запланованого результату,
класифікуються за методом і видом діяльності (Т. Вороненко [79];
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Т. Гаврилюк [81]; М. Голубченко [410];С. Дибський [128]; І. Дичківська
[131];

Г. Дудік

[140];

І. Жураковський

[165];

О. Кобернік

[227];

Т. Кожевнікова [235]; М. Корш [261]; Н. Лемешева [288]; В. Нищета [343];
М. Пелагейченко [375]; Є. Полат [394]). У параграфі 1.3.2. у рамках
вітчизняного проектування було подано класифікацію проектів за методом
і способом діяльності, а також за змістовим наповненням. Надамо
ґрунтовну

характеристику

таким

проектам,

наведемо

приклади

їх

реалізації.
Дослідницькі проекти потребують ґрунтовно обміркованої структури,
визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників,
соціальної

значущості,

продуманості

методів,

у

тому

числі

експериментальних методів оброблення результатів. Дослідницькі проекти
мають логіку наукового дослідження з аргументацією актуальності,
запропонованої

педагогічним

працівником

теми

для

дослідження,

визначення проблеми дослідження, його предмета й об’єкта, дослідження
проблеми

у

послідовності

прийнятої

логіки,

визначення

методів

дослідження, джерел інформації, висунення гіпотез, урахування додаткових
питань щодо окресленої проблеми та шляхів її розв’язання, одержання
результатів і здійснення висновків.
Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому
результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників
проекту.
Пригодницькі, ігрові проекти – учасники беруть на себе визначені ролі,
зумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні
персонажі, реально наявні особистості чи імітація соціальних і ділових
відносин, які ускладнюються вигаданими ситуаціями.
Інформаційні проекти спрямовані на накопичення інформації про певні
об’єкти, явища, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її
аналіз і узагальнення фактів.
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Практико-орієнтовні проекти – результат діяльності учасників чітко
визначено від самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси
учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону).
Розкриємо особливостями проектів, які класифікуються за змістовим
аспектом:
Літературно-історико-творчі проекти. Найпоширеніші типи спільних
проектів. Діти різних вікових та соціальних груп об’єднуються в бажанні
творити.
У

процесі

опрацювання

літературного

матеріалу

(художньої

літератури) в учнів формується літературна компетентність як результат
літературної освіти, що: 1) сприяє виробленню ціннісних орієнтацій,
оскільки світ літературних образів допомагає самоактуалізуватися, бути
самосвідомими,

визначати

пріоритети

власного

розвитку

у

процесі

ознайомлення зі зразками типів і характерів; 2) становить потужний чинник
ціннісного виховання (духовних, ментальних, загальнолюдських цінностей);
3) розкриває

ідейно-змістову

сутність

мистецької

уяви

літераторів;

4) допомагає здобувачам освіти виробляти вміння розв’язувати навчальні
(філософські) проблеми на прикладі персонажів літературних творів;
5) стимулює формування навичок аналізу творів, розвивають критичне
мислення учнів, а усвідомлення ідейного змісту творів допомагає їм
встановлювати особистісні цілі, здійснювати власний вибір; 6) сприяє
розвитку креативних якостей особистості (творчої уяви, здатності до
літературної творчості).
Робота над історичними проектами сприяє виробленню історичної
компетентності як результату історичної освіти [29; 343], що характеризує
здобувача освіти як особистість, яка корелює свій інтерес до змісту
історичної науки; усвідомлює вагоме місце історичної науки у світовій
культурі; уважає за необхідне вивчення історії незалежно від профілізації;
розуміє важливість історичного знання у формуванні власної світоглядної
позиці; активно цікавиться актуальними питаннями історичної науки.
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Реалізація мети навчальних проектів історичної тематики передбачає
розв’язання таких завдань проектної діяльності педагогічного працівника:
– формувати розуміння головних законів історичного розвитку, джерел
суспільних суперечностей і конфліктів, методів і засобів розв’язання їх;
– через вивчення історичного процесу розвивати вміння критичного
аналізу стану різних сфер сучасного суспільного життя (політичної,
економічної, правової, науково-освітньої, релігійної, моральної тощо),
визначення головних суспільних суперечностей;
– розвивати самостійне, творче, критичне мислення;
– формувати усвідомлений громадянський підхід до проблем історії та
сучасності.
Під час роботи здобувачів освіти над навчальними проектами
історична компетентність:
– є засобом формування особистісного утворення (оцінних здібностей,
навичок самооцінювання, пріоритетів власного розвитку);
– впливає

на

формування

ціннісних

орієнтацій

(передусім

національних і загальнолюдських цінностей);
– є шляхом виховання відповідальності (завчасної) і толерантності
через усвідомлення учнями уроків історії;
– сприяє

формуванню

функціональної

та

мотиваційної

компетентностей учнів через усвідомлення ними фактів життя й діяльності
історичних постатей;
– допомагає

здобувачам

освіти

навчатися

розв’язувати

життєві

проблеми, оскільки є запорукою розуміння ними специфіки історичного
часу.
Прикладом може слугувати така програма дослідницького навчального
проекту історичної тематики:
Проблема: Особливості розбудови незалежної України.
Дослідження: 1. Розпад СРСР: закономірність чи випадковість?
2. Проголошення незалежності України.
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3. Основні напрями розбудови української державності.
Рік

Політична
сфера

Економічна
сфера

Фінансово-кредитна Зовнішня
сфера
політика

Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Висновки (презентація)
Проблема: Сучасна Україна: успіхи та складнощі на шляху
незалежності
Дослідження: 1. Аналіз політичного устрою держави.
2. Основні проблеми в розвитку економіки.
3. Загрози суспільних суперечностей.
Економіка

Політика

Право

Мистецтво

Релігія

Мораль

Наука
та
освіта

УРСР у
1991 р.
Україна у
2000 р.
Україна у
2010 р.

Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Висновки (презентація)
Літературно-історичні проекти

за

тематикою

й

порушуваною

проблематикою співвідносні з проектами з літературного краєзнавства,
оскільки віднайдення автентичності національної культури неможливе без
живого інтересу до літературної та історичної спадщини рідного краю. Роль
проектних літературно-краєзнавчих досліджень полягає насамперед у
накопиченні

фактографічного

матеріалу.

Вивчення

літературного

краєзнавства сприяє осмисленню історії рідного краю, формуванню
національної свідомості, патріотизму, є могутнім виховним засобом, що
стимулює самовдосконалення і саморозвиток особистості учнів старшої
школи, для яких приклад персоналії рідного краю є дієвою моральною
школою.
Саме тому одне із завдань упровадження літературного краєзнавства в
освітній процес закладів загальної середньої освіти – активізувати інтерес
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здобувачів освіти до краєзнавчого аспекту мовно-літературної освіти, надати їм
необхідні знання з літератури рідного краю, розробити систему методів і
прийомів викладання літературного краєзнавства на основі інноваційних
педагогічних технологій.
Вивчення

літературного

краєзнавства,

організоване

не

на

репродуктивному, інформаційно-відтворювальному рівнях, а як освітньодослідний процес дасть змогу збагатити здобуті знання учнів новими
фактами й матеріалами з життя і творчості літераторів регіону, до яких вони
мають безпосередній доступ, оскільки проживають і працюють у місцевості,
пов’язаній з їхніми іменами.
Об’єктом

дослідження

літературно-краєзнавчих

проектів

є

різноманітний матеріал, а саме: 1) місцева (обласна) література, представлена
в історичному розвитку від давнини до сучасності, тобто творчість
письменників, які народилися, жили (чи живуть) на певній локальній
території; 2) місцева тема у творчості письменника у співвіднесеності із
загальним характером, загальною спрямованістю всієї творчості; місцеве та
всеукраїнське, загальнолюдське у творах художньої літератури, що не
протистоять одне одному, не поєднуються механічно, а перебувають у стані
взаємопроникнення, утворюють гармонійне ціле; 3) окремі аспекти творчості
письменників, які певним чином пов’язані з конкретним регіоном, що сприяє
тому, що, з одного боку, курси історії української літератури та
літературного краєзнавства становитимуть єдність, а з іншого, – митець
постане в новому, незвичному ракурсі.
З огляду на різноманітність змісту літератури рідного краю, того, що
цим предметом дослідження охоплюється творчість місцевих письменників,
які є дотичними до села чи району і потребують залучення до освітнього
процесу закладу загальної середньої освіти як місцевий краєзнавчолітературний матеріал, а мовно-літературна освіта учителів-філологів часом
не в змозі охопити увагою творчість усіх місцевих літераторів, важливим є
введення принципу варіативності змісту літературної освіти учнів.
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Природничо-наукові проекти. Здебільшого такі проекти бувають
дослідницькими, з чітко визначеною дослідницькою метою.
Вибір тематики природничо-наукових проектів залежить від ситуації
[373; 374; 541, с. 326]. В одних випадках ця тематика формулюється
освітянськими спеціалістами різного рівня, згідно з розробленими й
затвердженими навчальними програмами, в інших – розробляється самим
педагогічним працівником з урахуванням освітньої ситуації, фахових
інтересів учителів та освітніх інтересів учнів. Окрім того, тематика
проектів може пропонуватися і самими учнями, які природно орієнтуються
на свої особисті інтереси, як творчі так і практичні, а не лише пізнавальні.
Результати проектів мають бути матеріальними, тобто оформленими згідно
з

проектною

документацією,

яку

готують

педагогічні

працівники

(відеофільми, альбоми з фотографіями, підготовлені стенди та інша
відповідна продукція).
Окремо потрібно окреслити координацію проектів та організацію
зовнішньої оцінки, оскільки за умови, коли вчитель під час вивчення певного
розділу чи питання з географії застосовує метод проектів, має розробити
матрицю проекту. Якщо передбачається, що учні самі сформулюють
проблему, то педагог має спрогнозувати кілька можливих проблем, які
будуть належати до кола зацікавлень здобувачів освіти; учитель спрямовує,
допомагає формулювати поставлену проблему з допомогою відповідних
тематичних

запитань.

Педагогічному

працівникові

треба

розробити

проблемні завдання для учнів, дібрати необхідний матеріал, який він
запропонує їм або до якого порекомендує звернутися.
Оскільки дослідницький проект є за сутністю змістового виконання
доволі містким і передбачає своє виконання поетапно, педагогічний
працівник має спланувати всю серію уроків, на яких використовує метод
проектів. Окрім того, необхідно зважати на міру вияву ефективності
діяльності кожного учня, який працює над проектом, що уможливлює
використання можливостей само- та взаємоконтролю. Зовнішня оцінка
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проекту залежить від його типу та змісту і, відповідно, від організації
проведення.
Розроблення дослідницького проекту буде успішним за умови
проблемного навчання, у змісті якого виробляється рефлексійна позиції, якій
передують такі рівні:
1) знання і відтворення (психодидактична функція): алгоритмічне
кодування, декодування, відтворення простих розумових дій;
2) репродуктивного мислення й навчання: запам’ятовування розумових
дій, виявлення структурної логіки в навчальному матеріалі, виявлення
аналогій, укрупнення мислення;
3) аналізу матеріалу та виявлення його закономірностей: класифікація
об’єктів; укрупнення смислів; формування культури навчання; розуміння і
формування аналогій;
4) власне рефлексії, змістового узагальнення; системності предметних
знань: цілісна інтерпретація; метафоричність; моделювання; формування
культури самонавчання;
5) творчості та внутрішнього діалогу: евристичність; проективність і
конструктивність; оригінальна інтерпретація; методологічне мислення.
У межах дослідження актуальними є висновки О. Топузова, який виявив
тісний взаємозв’язок між упровадженням проблемного навчання географії й
ефективністю застосування методу проектів [541, с. 332]:
– зв’язок навчання географії з життям;
– самостійна

пізнавальна

діяльність

здобувачів

освіти

формування механізмів пам’яті;
– розвиток творчого географічного мислення;
– індивідуалізація процесу навчання;
– алгоритмізація процесу розв’язання проблеми;
– динамічність розв’язання поставлених перед учнем проблем;
– висока емоційна активність здобувача освіти;

шляхом
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– формування географічної компетенції, яка становить знання учнів про
історію, географію, економіку, державний устрій країни, що вивчається
(сформованість

географічної

компетенції

засвідчує

високий

рівень

географічної культури учнів основної школи, що виявляється на рівні
географічного

бачення

світу;

у

географічному

мисленні;

умінні

застосовувати географічні методи й мову (поняття, терміни, карту)).
Організаційні структури краєзнавства в сучасній шкільній практиці
викладання визначають організацію та здійснення краєзнавчих проектів:
безпосереднє вивчення своєї місцевості; використання зібраної інформації
для вивчення процесів і явищ у географічній оболонці, соціокультурних
ситуацій. Методологічною основою організації освітньої діяльності учнів у
процесі вивчення краєзнавства є краєзнавчий принцип «від відомого до
невідомого», «від близького до далекого»: вивчаючи найближче довкілля,
учні

спочатку

ознайомлюються

з

найпростішими

спостережуваними

явищами; поступово процес навчального пізнання ускладнюється й учні на
глибшому рівні розкривають й осмислюють сутність процесів, які
відбуваються у навколишньому середовищі.
Реалізація краєзнавчого принципу уможливлює:
– територіальне розширення поняття рідного краю;
– зростання ролі теоретичного мислення здобувачів освіти;
– досягнення оптимальної єдності та взаємозв’язку краєзнавчих пошуків
учнів безпосередньо на уроці та в позаурочний час.
Застосування краєзнавчого принципу в процесі природничої підготовки
здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти дає змогу:
1. Ефективно застосовувати краєзнавчий підхід до формування змісту,
структури й методичних основ шкільної географії, оскільки шкільне
географічне краєзнавство не може розглядатись як самоціль, тобто таке, що
має тією чи іншою мірою опосередкований стосунок до суміжних
природничих предметів. У такий спосіб шкільне географічне краєзнавство
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набуває статусу засобу вдосконалення процесу формування географічних
знань, одним із головних принципів в освітньому процесі.
Робота над краєзнавчими проектами у змісті природничої підготовки
здобувачів освіти сприяє:
– формуванню ефективної регіональної політики;
– розробленню

й

обґрунтуванню

територіально-адміністративної

реформи;
– збереженню і відтворенню генофонду нації;
– активному пошуку шляхів поліпшення якості життя та повноцінного
життєзабезпечення населення, формуванню в нього основ екологічного
імперативу на особистісному рівні;
– відтворенні історико-географічної пам’яті народу;
– поверненню до наукового обігу спадщини видатних географів,
дослідників і літописців рідного краю, вивченню та популяризації внеску
вітчизняних

науковців-географів,

краєзнавців,

зарубіжних

дослідників

України;
– раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу;
– розширенню мережі природно-заповідного фонду;
– формуванню духовної культури учнів;
– формуванню

національної

самосвідомості,

примноженню

та

збереженню національно-культурної спадщини.
2. У зв’язку з трансформаційними змінами в системі загальної середньої
освіти, що детермінують становлення нового змісту і структури гуманітарних
та природничих навчальних предметів, забезпечувати динаміку шкільного
краєзнавства

відповідно

до

сучасного

розвитку

шкільної

географії;

координувати краєзнавчу роботу з чинними програмами, підручниками,
структурувати її зміст, конкретизувати форм.
3. Максимально враховувати інновації в системі природничої освіти,

що набуває послідовного відтворення під час роботи над краєзнавчими
проектами, спрямованими насамперед на активізацію творчого мислення
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здобувачів освіти, що надає їм можливість активно перетворювати в
подальшому соціокультурну дійсність, реалізовувати себе в ролі свідомих
громадян суспільства.
4. Активізувати

системний

підхід

до

організації

шкільного

географічного краєзнавства, що виявляється в забезпеченні єдності урочної
та позаурочної освітньої діяльності здобувачів освіти (під час роботи над
проектами); засвоєнні учнями на уроках географії та під час краєзнавчих
пошуків певної системи понять і закономірностей (відповідно до чинних
навчальних програм); систематичному використанні краєзнавчих матеріалів
у процесі навчання географії, оскільки краєзнавчі матеріали відіграють
важливу роль як основа для порівнянь, своєрідний еталон при вивченні
віддалених від рідного краю районів.
Використання

інтегрованої

(українознавчо-краєзнавчих,

системи

краєзнавчих

музеєзнавчо-екскурсійних,

знань

і

вмінь

оздоровчо-

туристичних) у шкільній краєзнавчій освіті дає змогу більш повно й
комплексно репрезентувати у змісті навчального матеріалу компоненти
необхідного регіонально-соціумного досвіду: основи відповідних наукових
знань; узагальнені способи діяльності в здобутті цих знань та застосуванні їх;
досвід емоційно-вольових зусиль досягнення результатів діяльності, зокрема
і власний досвід творчої діяльності.
Екологічні

проекти.

Як

правило,

такі

дослідницькі

проекти

потребують використання дослідницьких наукових методів, інтегрованих
знань із різних галузей.
Мовні (лінгвістичні) проекти є популярними серед здобувачів освіти,
оскільки вони вивчають проблеми вивчення іноземних мов. Це є актуальним
у міжнародних проектах.
Вивчення мовно-літературних предметів у закладах загальної середньої
освіти надає змогу цілеспрямовано використовувати надбання національної
та світової культури, гармонійно поєднувати цілі навчання з цілями
виховання й розвитку, забезпечуючи формування громадянських якостей
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майбутнього громадянина, а також вироблення моральних цінностей та
ідеалів.
Запропоновано авторську типологію проектів, побудованих на основі
вивчення іноземних мов:
– навчальні

–

спрямовані

на

оволодіння

мовним

матеріалом,

формування певних мовних навичок і вмінь;
– лінгвістичні – спрямовані на вивчення мовних особливостей, мовних
реалій (ідіом, неологізмів, приказок);
– філологічні – спрямовані на вивчення етимології слів, літературні
дослідження історично-фольклорних проблем тощо.
Завдання проектного дослідження філологічного спрямування можуть
зводитися

до

такого:

1) схарактеризувати

сучасний

стан

проблеми

функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях
української мови; 2) уточнити зміст тих чи інших вузлових понять, статус
одиниць, переглянути ієрархію їх; 3) систематизувати мовний матеріал на
рівні класифікаційних ознак; 4) зробити узагальнення щодо характеру
функціонування мовних одиниць у різних стилях мови.
Оскільки з позицій лінгвокультурологічного підходу на сучасному
етапі розвитку філологічної думки культуру розглянуто як об’єкт навчання
іноземної мови (Додаток А), то структурування навчального матеріалу
вибудовується відповідно до принципу «мовна одиниця / культурна одиниця
(лінгвокультурема)», що надає змогу зробити акцент не на вибірковій
реєстрації певної культурної інформації, яка виводиться зі змісту певної
мовної одиниці, а на відображенні в мові репрезентативного блоку
національної

культури

(мовленнєвими)

у

одиницями

взаємозв’язку
аналізованого

з

коментованими
тексту.

мовними

Лінгвокультурему,

відповідно, репрезентує еквівалентна/безеквівалентна лексика, концепти,
фразеологічний (паремійний) фонд, етикетні одиниці (Додаток В).
Передбачено такі аспекти лінгвокультурологічної роботи здобувачів
освіти з лексикою під час роботи над проектуванням: 1) формування в учнів
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уявлень

про

етнокультурознавчий

шар

лексики

(еквівалентну,

безеквівалентну лексику), основне лексичне, фонове, символічне значення
слова; 2) ознайомлення з новими лексичними одиницями (семантизація
лексем);

3) розвиток

умінь

розуміти

значення

етнокультурознавчих

лексичних одиниць, розрізняти подібні, але не однакові одиниці, що
передбачає контекстне розуміння значення лексем і функційної ролі їх під
час

читання

та

аудіювання;

4) конструювання

і

реконструювання

словосполучень, речень із певними лексичними одиницями; 5) ситуативне
вживання засвоєних етнокультурознавчих лексичних одиниць під час
висловлювання своїх думок в усній і письмовій формах (навчальна
комунікація).
На етапі вивчення філологічних предметів в основній школі відповідно
до

стандарту

мовної

освіти

передбачено

розроблення

лінгвокультурологічних складників мовної особистості учнів. Орієнтовною
тематикою
комунікації.

освітнього

проектування

Різновиди

комунікацій

може

бути

такою:

(міжкультурна,

1. Поняття

крос-культурна).

Перемикання кодів (усвідомлений перехід мовця у процесах мовного
(зокрема міжкультурного) спілкування з матричної мови на іншу мову,
пов’язаний зі зміною параметрів комунікативного акту). 2. Ціннісні аспекти
вербальної (цілеспрямована психо-лінгво-ментальна діяльність учасників
спілкування за допомогою мовного коду, результатом якого є інформаційний
обмін,

взаємовплив,

комунікації

(взаємодія

тобто

формування

дискурсів)

між

учасниками

спілкування

та
за

невербальної
допомогою

невербальних і пара вербальних (паралінгвістичних) засобів). 3. Мовнокультурна особистість та її сутнісні характеристики. Культурний код мовної
особистості.

4. Культура

мовлення

особистості

як

показник

лінгвокультурологічної ідентичності.
Сучасна інформаційна дійсність переорієнтовує основи комунікації в
параметрах персоніфікації особистості, яка витлумачується як усвідомлення
людиною індивідуальної неповторності, неподібності стосовно інших людей.
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Персоніфікація визначає мобільність, культуру особистості, почуття власної
гідності, духовні й матеріальні потреби. Із персоніфікацією пов’язані вибір
цінностей, прийняття самостійних рішень, характер спілкування в різних
мікрогрупах. Відповідно, персоніфікація об’єктивно може визначатися як
причина

ускладнення

міжособистісного

спілкування,

збільшення

комунікативних контакті / конфліктів; зумовлює необхідність формування
культури спілкування, оскільки вона становить важливий чинник суспільної
інтеграції.
Метафорою

«носій

національної

культури»

зазвичай

описують

свідомість людини, яка сформувалася у процесі оволодіння певною
національною культурою. Наприклад, носій української культури має
свідомість, яка сформувалася на основі образів та уявлень, притаманних
українській культурі.
Елементи та категорії мовного коду кожної ідіоетнічної мови
формують

неповторні

мовні

картини

світу,

які

відрізняються

від

концептуальних (наукових) картин світу. Вагомим є вплив національнокультурних чинників на семантику окремих слів і, відповідно, фрагментів
мовних картин світу.
У розглядуваному ракурсі освітній проект має передбачати аналіз
мовного матеріалу з урахуванням лінгвокультурологічних характеристик, які
дають змогу на культурному фоні (комплекс знань, певний світогляд,
орієнтація у сферах національної і світової культур, яким володіє типовий
представник певної культури, і сукупність базових одиниць, включених у
певну національну культуру) відтворити культурний фон слова як
характеристику номінативних одиниць, які позначають явища соціального
життя й історичні події.
Схарактеризоване

сприяє

формуванню

таких

компетентностей

здобувачів освіти:
– мовної –

знання

учасниками

міжкультурної

комунікації

мови

(мовного коду), якою здійснюється спілкування, передусім володіння всіма

230

рівнями мови, стилістикою мови й мовлення, правилами, за якими
створюються мовні конструкції та повідомлення;
– лінгвокультурної – знання базових елементів культури (національних
звичаїв, традицій, реалій) країни, мовою якої здійснюється комунікація;
здатність мовця виявляти у мові країнознавчу інформацію й користуватись
нею з метою досягнення запланованої комунікативної мети; уміння
здійснювати міжкультурну комунікацію, яка передбачає знання лексичних
одиниць з національно-культурним компонентом семантики й навички
адекватного вживання їх у ситуаціях міжкультурного спілкування, а також
уміння використовувати фонові знання для досягнення взаєморозуміння в
ситуаціях опосередкованого і безпосереднього міжкультурного спілкування.
Розвиток

рівнів

мовної

особистості

передбачає

запобігання

комунікативним девіаціям, які потрактовуються як недосягнення адресантом
комунікативної мети; відсутність взаєморозуміння і згоди між учасниками
спілкування. Основою типології комунікативних девіацій, винесених на
розгляд під час проектування, можуть бути відмінності в природі мовної та
комунікативної компетенції учасників спілкування, а також причини і
механізми виникнення їх у динамічних процесах продукування тексту:
1) комунікативні девіації, пов’язані з мовною компетенцією; 2) комунікативні
девіації,

спричинені

3) комунікативні

порушенням

девіації,

правил

комунікативні

комунікативного
невдачі

кодексу;

лінгвокогнітивного

характеру (пов’язані з культурною компетенцією).
Пропозицією
лінгвістичного

є

передбачати

спрямування

у

розвиток

змісті

філологічних

(Додаток

проектів

а) мовно-культурної

особистості (людини, яка володіє неповторною когнітивною базою, знанням
усіх рівнів конкретної ідіоетнічної мови, культури (перш за все духовної),
гнучкими

комунікативними

стратегіями

й

тактиками

спілкування,

прийнятими в межах конкретної національної лінгвоспільноти).
Поняття спілкування передбачає мовну особистість, яка володіє
мовленнєвою ситуацією, виявляє індивідуальну комунікативну поведінку
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(стиль спілкування) як функціонально-стилістичний різновид мовного
коду.
У цілісній структурі моделі мовної особистості виокремлюють такі рівні
володіння мовою: вербально-семантичний рівень визначає ступінь володіння
природною мовою на основі знань системи мови; лінгво-когнітивний рівень
надає змогу будувати мовну картину світу шляхом упорядкування й
систематизації індивідуальних понять, слів-концептів, образів; мотиваційнопрагматичний

(діяльнісно-комунікативних

потреб)

рівень

сприяє

усвідомленню системи мотивів і цінностей особистості в мовній картині світу.
З огляду на те, що формування мовної особистості в сучасних умовах
міжкультурації й інкультурації передбачає віднайдення ідентичності
лінгвокультурної як результату етнічної (лінгвокультурної) ідентифікації;
відчуття особистістю своєї приналежності до певного етносу, встановлення
духовного взаємозв’язку між собою і своїм народом, переживання почуттів
приналежності до певної національної культури й мови.
Лінгвокультурна ідентичність засвідчує високий рівень реалізації
комунікативно-риторичних якостей мовлення, які перебувають у тісному
взаємозв’язку зі складниками комунікативного акту: учасниками (адресантом
і адресатом), їх взаємодією (принципами і правилами спілкування), мовним
кодом, конситуацією, що сприяє формуванню ефективного спілкування.
Прикладом для філологічних проектів лінгвістичного спрямування в
розглядуваному ракурсі ін- та міжкультурації можуть бути такі тематичні
блоки:
Побут у системі цінностей українців
1. Матеріальна культура (національні символи, традиційне житло,
господарське начиння, знаряддя праці, їжа та напої, національне вбрання,
осередки громадського спілкування).
2. Суспільні ритуали та звичаї (сімейні звичаї та обряди, календарні
свята й обряди, трудові обряди й свята).
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3. Організація суспільства (сім’я, рід, господарська діяльність, ремесла
й промисли).
Поняття родоводу в українській лінгвокультурі
1. Поняття родоводу в мовній картині світу українців.
2. Лінгвокультурологічне розуміння мовних одиниць на позначення
спорідненості і свояцтва в українській мові.
3. Лексеми

на

позначення

спорідненості

і

свояцтва

фразеосемантичного поля «Фразеологізми з компонентом-назвою особи за
спорідненістю і свояцтвом» в українській мові.
Комунікативний кодекс в українській лінгвокультурі
1. Поняття про етикет. Етикетна одиниця в українській лінгвокультурі.
2. Етикетні одиниця на позначення звертання.
3. Етикетні одиниці на позначення подяки, вибачення, прохання,
прощання.
4. Епістолярний стиль української мови. Індекси усталених етикетних
одиниць. Індекси етикетних одиниць епістолярної спадщини українських
письменників.
Предметно орієнтовані навчальні проекти сприяють виробленню
предметних компетентностей здобувачів освіти на всіх ланках загальної
середньої освіти.
Інтегративна основа сприяє формуванню наукової картини світу, а
також

формуванню

соціалізованої

особистості,

яка

орієнтується

в

інформаційних потоках галузевої інформації.
3.4. Проектування освітнього процесу на основі інформаційнокомунікаційних технологій
Інформаційно-комунікаційні технології є одним із визначальних
чинників, що найвагоміше впливають на формування суспільства ХХІ
століття. Їх прогресивний характер стосується всіх видів діяльності людини,
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охоплюючи освітню галузь, а також взаємодії уряду та громадянського
суспільства. ІКТ швидко стають життєво важливим стимулом у розвитку
світової економіки. Значну роль у розвитку взаємодії та взаєморозуміння в
галузі інформатизації освіти відіграв Освітній всесвітній форум (Education
World Forum) «Освіта задля економічного зростання», що відбувся в Лондоні
10–12 січня 2011 р., учасниками якого стали представники 78 країн (38
міністрів освіти, керівники провідних вищих навчальних закладів та
представники відомих ІТ-компаній – СІSСО, Іпtеl, Місгоsoft. Участь України
в цьому форумі дала змогу опрацювати основні проблеми в галузі
інформатизації освіти, обмінятися досвідом і створити основу для подальшої
співпраці в таких напрямах розвитку ІКТ, як європейські проекти, оскільки
досвід окремих країн (Естонії, Португалії, Швеції, Данії) переконує, що
розвиток

економіки,

базованої

на

знаннях,

із

метою

створення

високооплачуваних робочих місць і підвищення стандартів життя за рахунок
інвестицій

в

освіту

стає

значущим

чинником

зростання

основних

економічних показників.
Задля забезпечення навчальної мобільності, співпраці й комунікації
суб’єктів навчання в закладах загальної середньої освіти упроваджуються
різні прогресивні ідеї і пропозиції, серед яких вагоме місце посідає проблема
проектування освітнього процесу як єдиної педагогічної системи чи його
складових на основі інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій.
Вимога до забезпечення інформаційного освітнього середовища під час
вивчення навчальних предметів в умовах закладу загальної середньої освіти
визначає одним із пріоритетних напрямів фахової підготовки як майбутніх
учителів, так і педагогів на етапі виконання педагогічної діяльності
забезпечення

інформаційної

грамотності,

вироблення

інформаційної

культури. Аналізуючи варіант педагогічного проектування процесу вивчення
майбутніми педагогічними працівниками низки інформативних дисциплін
[153; 155; 156; 211; 238; 602], що реалізується із запровадженням
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інформаційно-комунікаційних технологій, маємо можливість констатувати,
що такий проект, як і за звичайних умов, передбачає:
1) проектування змісту навчання, встановленого освітніми планами та
програмами;
2) пріоритетні цілі, на які орієнтований педагогічний працівник;
3) технології, спрямовані на пріоритетну мету чи сукупність цілей;
4) технології навчання.
З огляду на те, що сучасні інформаційні системи й технології надають
учителеві потужний інструмент, це дає змогу проектувати освітній процес й
заповнювати його інформаційними ресурсами, а головне – одночасно
здійснювати контроль дій здобувачів освіти у процесі самостійного вивчення
різних навчальних тем. Таке педагогічне проектування уособлюється
різноманітністю підходів вивчення навчальних (предметів) дисциплін,
виокремленням різних підходів до введення нового поняттєвого апарату,
акцентуванням

на

особливостях

різних

аспектів

у

самому

процесі

проектування та відображенні цих аспектів у різних теоретичних моделях і,
як результат, дослідження урізноманітнюються.
Результатом цього педагогічного проектування є інноваційний проект,
представлений як:
1) освітня система;
2) система управління освітою;
3) теоретична модель педагогічного процесу;
4) система методичного забезпечення освітнього процесу або його
складових.
Зазначена й реалізована діяльність, незалежно від того, хто здійснює її і
якому об’єкту вона присвячена, реалізується через низку послідовних етапів
(табл. 3.2).
Використання ІКТ під час викладання навчальних предметів у певному
проекті з метою створення єдиної освітньої мережі для всіх учасників
освітнього процесу реалізується через портал, що надає різноманітні послуги
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як для учнів, так і для педагогічних працівників: 1) створення електронного
розкладу й електронне планування; 2) фіксація результатів навчання кожного
учня окремо на кожному занятті та в цілому; 3) фіксація домашніх завдань і
результатів їх виконання; 4) інформація (оголошення, повідомлення).
Ефективне й раціональне використання таких ресурсів потребує
відповідної

методичної

підготовки

педагогічного

працівника

задля

максимального використання можливостей ІКТ у рамках обмеженого
навчального часу, застосування педагогічних програмних продуктів згідно з
дидактичною метою.
Таблиця 3.2
Основні етапи педагогічного проектування процесу навчання
на основі ІКТ
I етап.
Моделювання
Моделювання
методичних систем
щодо вдосконалення
процесу викладання
навчальних предметів та
можливості
впровадження сучасних
ІКТ

II етап.
Проектування
Розроблення створеної
моделі до рівня
практичного
використання на
заняттях з навчальних
предметів

III етап.
Конструювання
Деталізація створеного
проекту, що наближає
його для використання в
освітньому процесі
закладів загальної
середньої освіти

Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Досить широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій в освітньому процесі, на думку М. Жалдака, дає можливість
розкрити значний гуманітарний потенціал усіх навчальних (предметів)
дисциплін завдяки формуванню наукового світогляду, розвитку аналітичного
і творчого мислення, суспільної свідомості й свідомого ставлення до
навколишнього світу [154; 155].
Сучасні ІКТ значно розширюють можливості доступу до навчальних
відомостей для педагогічних працівників й здобувачів освіти, підвищують
ефективність управління освітньою установою як соціально-педагогічною
системою,

сприяють

інтеграції

регіональної

системи

освіти

в
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загальнодержавну і світову, спрощують доступ до міжнародних джерел в
галузі освіти, науки та культури тощо.
Висвітлення проблем і перспектив застосування ІКТ під час вивчення
різних навчальних предметів (дисциплін) та особливості їх упровадження в
освітній процес розглядаються в багатьох дослідженнях вітчизняних і
зарубіжних науковців.
Викладене дає змогу зробити узагальнення про те, що запровадження
ІКТ в освіту значною мірою прискорює трансляцію галузевих знань і
накопиченого досвіду не тільки від покоління до покоління, а й від одної
людини до іншої. Сучасні ІКТ сприяють підвищенню якості навчання й
освіти, дають змогу людині мобільно адаптуватися до навколишнього
середовища й соціокультурних змін, розкриваючи новітній освітній дискурс,
який передбачає навчання впродовж життя.
Ефективність сучасної математичної освіти перебуває в тісному
взаємозв’язку з ефективністю використання потенціалу сучасних засобів ІКТ
в освітній галузі [402; 531]. Упровадження ІКТ в освітній процес закладів
загальної середньої освіти відкриває широкі можливості для вдосконалення
освітнього процесу: пояснення нового матеріалу, формування практичних
умінь і навичок, розвитку самостійності тощо.
До основних педагогічних завдань використання ІКТ у навчанні
належать:
– підвищення наочності навчального матеріалу та полегшення його
сприйняття завдяки компактному й чіткому поданню навчальних відомостей;
– розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчання, їх комунікативних
здібностей, умінь експериментально-дослідницької діяльності; культури
освітньої діяльності, підвищення мотивації навчання;
– інтенсифікація

всіх

рівнів

освітнього

процесу,

підвищення

ефективності та якості його;
– розширення та поглиблення змісту навчання з предмета, що
вивчається;
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– засвоєння повного спектра понять, операцій і функцій, вільне
оперування якими передбачено змістом навчального предмета;
– реалізація соціального замовлення, зумовлена інформатизацією
сучасного суспільства [402].
Проте використання ІКТ в освітньому процесі не обмежується
розв’язанням зазначених педагогічних завдань, а має істотні дидактичні
можливості для активізації освітньої діяльності здобувачів освіти, підвищує
практичну значущість досліджуваного матеріалу в майбутній професійній
діяльності,

що

може

стати

перспективним

предметом

дослідження

інноваційного проектування на засадах ІКТ із комплексом ПМК GRAN
прикладного програмного засобу навчального призначення (Додаток Ґ).
Доцільно виокремити такі можливості інформаційних технологій, які
сприяють розвиткові пізнавального інтересу здобувачів освіти:
1) психофізіологічно орієнтоване навчання, в умовах якого ІКТ
забезпечують множинні канали подання інформації та створюють умови, які
сприяють запам’ятовуванню;
2) наочне представлення різноманітних процесів, явищ і подій;
3) моделювання за допомогою ІКТ, яке дає змогу вивчити об’єкт або
явище в різних умовах;
4)

інтерактивність

(специфічними

особливостями

інноваційного

навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на
підставі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії
в оновлюваних ситуаціях); інтерактивність також становить визначальну
характеристику

однієї

з інноваційних

технологій, яка за базовими

характеристиками є продуктивною, – технології інтерактивного навчання).
Технологія інтерактивного навчання в інформаційному освітньому
середовищі є основним компонентом змісту поняття «освітня інновація»,
оскільки в її центрі перебуває особистість людини, її самобутність і
самоцінність.

У

сучасних

умовах

гуманізації

й

демократизації,

індивідуалізації й диференціації навчального процесу як ніколи стають
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актуальними заповіді В. Сухомлинського: «Немає абстрактного учня.
Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб
розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в
розумовій праці...» [527, с. 79].
Інтерактивними можна вважати технології навчання, які здійснюються
шляхом активної взаємодії здобувачів освіти і педагогічного працівника у
процесі навчання; дають змогу на основі внеску кожного з учасників процесу
навчання в спільну справу здобути нові знання й організувати спільну
діяльність від окремої взаємодії до освітньої співпраці. На відміну від
активного навчання, яке будується на однобічній комунікації (її організовує й
постійно стимулює учитель), інтерактивне принципово змінює схему
комунікації в освітньому процесі. Технології інтерактивного навчання
орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості, тому
особлива увага має приділятися організації процесу ефективної комунікації,
де учасники процесу взаємодії більш мобільні, відкриті й активні. Основою
інтеракції є принцип багатоваріантної комунікації, яка характеризується
відсутністю

полярності

й

мінімальною

сконцентрованістю

на

особі

педагогічного працівника.
Організація освітнього процесу з використанням інтерактивних методів
навчання формує соціокультурну компетентність здобувачів освіти, навички
спільної навчально-пізнавальної діяльності, критичного мислення, розширює
їх пізнавальні можливості у здобутті, аналізі й застосуванні інформації, а
також є базою для подальшого становлення на етапі профільної підготовки.
Система розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти на уроках
німецької мови в умовах інтерактивного навчання визначає навчальну
інтеракцію

домінувальною

формою

спілкування.

Це

потребує

переосмислення організації та проведення певних прийомів і видів освітньої
діяльності з погляду пріоритетів сучасної шкільної гуманітарної освіти.
Інтерактивне навчання розуміється як комунікативно-діалогічне навчання,
спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності учнів.
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У

науковій

літературі

ґрунтовну

класифікацію

технологій

інтерактивного навчання подають О. Пометун і Л. Пироженко [399],
визначаючи в ній чотири групи:
1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах
(«один проти одного», «один – удвох – всі разом», «думати, працювати в
парі, обмінятися думками»); «два – чотири – всі разом»; робота в малих
групах («діалог», «синтез думок», «спільний проект», «пошук інформації»,
«коло ідей» (або «Раунд Робін», або «кругова система»).
2. Інтерактивні технології колективного та колективно-групового
навчання:

обговорення

проблеми

в

загальному

колі;

«мікрофон»;

«незакінчені речення»; «мозковий штурм»; «навчаючи – вчусь» (або «кожен
навчає кожного», або «Броунівський рух»); «ротаційні (змінювані) трійки»;
«акваріум»; «ажурна пилка» («Мозаїка», «Джинг-со»).
3. Технології ситуативного моделювання: симуляції або імітаційні ігри;
спрощене судове слухання; громадські слухання; розігрування ситуацій за
ролями («Рольова гра», «Програвання сценки», «Драматизація»).
4. Технології опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС (РРЕS,
МППО); «займи позицію»; «зміни позицію»; аналіз ситуації (саsе-метод);
розв’язання

проблем;

«дерево

рішень»;

«неперервна

шкала

думок»

(«Континуум», «Нескінченний ланцюжок»); дискусія; дискусія в стилі
телевізійного ток-шоу; оцінювальна дискусія; дебати.
Як свідчить практика, технології інтерактивного навчання в умовах
інформаційного середовища уможливлюють розгляд проблемних навчальних
ситуацій. Прикладом є процедура проведення «мозкового штурму» з
підтримкою інформаційного середовища.
1. На

першому

етапі

обговорення

проблеми

відбуваються:

1) формулювання мети; 2) визначення проблеми; 3) встановлення обмежень;
4) висвітлення шляхів традиційного розв’язання зазначеного завдання;
5) виокремлення елементів, які потребують удосконалення; 6) пропозиція
ідей та їх аналіз; 7) добір оригінальних рішень із довідкових джерел;
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8) індивідуальний захист учнями свого рішення; 9) добір оригінальних
рішень, які можна реалізувати; 10) перевірка ідей на практиці.
2. На другому (завершальному) етапі «мозкового штурму» схема
організації така: 1) схематичний аналіз об’єкта; 2) формулювання мети та
проблеми заняття; 3) встановлення обмежень; 4) пропонування та аналіз ідей;
5)

добір

прикладів

із

довідкової/навчальної

літератури

(художньої

літератури); 6) добір оригінальних рішень; 7) практичне застосування нових
ідей [131, с. 220].
Інтеракція в умовах інформаційного середовища розглядається як
особистісний контакт педагогічного працівника і здобувача освіти, класний
або позакласний, приватний або публічний, короткочасний або тривалий,
вербальний або невербальний, який у результаті закономірного почергового
контактування учителя й учня зумовлює взаємні зміни їх поведінки,
діяльності, стосунків, настанов. Інтеракція може виявлятися у вигляді
співпраці, коли обома сторонами досягаються взаємна згода й солідарність у
розумінні цілей спільної діяльності та шляхів її досягнення; втілюється через
реалізацію технологій інтерактивного навчання і методів навчання на
заняттях у закладах загальної середньої освіти. Технології інтерактивного
навчання характеризуються низкою особливостей, які слід ураховувати в
процесі реальної освітньої діяльності; водночас відбуваються зміни й у
кожному із суб’єктів, і в тих об’єктах, на які спрямована взаємодія.
Привертає увагу монографічне видання «Експеримент на екрані
комп’ютера» [143], де розглянуто теоретичні й практичні аспекти сучасного
стану та тенденцій інформатизації освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти, психолого-педагогічні проблеми ІКТ у навчальному процесі
з

природничо-математичних

навчальних

предметів

середньої

школи,

організації навчально-дослідницької діяльності здобувачів освіти у процесі
викладання фізики з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів і
систем

навчання,

особливості

діяльності

учня

та

конструювання

математичної моделі розв’язку навчальної дослідницької задачі на підставі
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сприйняття й аналізу екранної інформації, прийняття рішень на підставі
графічного подання функціональної залежності досліджуваних параметрів
фізичного явища.
Здобувач освіти, працюючи в інфокомунікаційному середовищі,
наприклад, із ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія з вивчення властивостей
рідких кристалів» [65], може виконувати навчальні дослідження у
«віртуальному просторі» або з використанням лабораторії віддаленого
доступу. Такий пошук і відбір інформаційних ресурсів освітньої діяльності
здійснюються учнем самостійно або за методичної підтримки вчителя. За цих
обставин учень зацікавлений не лише в кінцевому результаті своєї діяльності,
а й у самій діяльності, що сприяє формуванню та розвитку пізнавального
інтересу в процесі навчання з використанням електронних засобів навчання,
що розвиває інтерес до продуктивної діяльності.
Характерним прикладом організації навчально-пізнавальної діяльності
у змісті природничої підготовки учнів є виконання дослідницьких
індивідуальних завдань, фізичного практикуму або науково-дослідних
інноваційних проектів у різних моделях полікомпонентного освітнього
середовища

(предметно-просторовому,

інформаційному

середовищах)

на

предметно-інформаційному
основі

навчального

та

комплексу

«Універсальний спектральний комплект «Спектрометр_01» [66], який у
поєднанні з комп’ютерним і програмним забезпеченням передбачає
різноваріативне запровадження засобів експериментування: від ручного до
повністю автоматизованого режиму.
Уважаємо,

що

не

варто

стандартизувати

змістове

наповнення

діяльності з проектування. Це, на нашу думку, пов’язано з тим, що зміст
роботи залежить від багатьох чинників: специфіки навчального предмета, на
якому застосовують проектування; навчального матеріалу, типу навчального
проекту, умов організації діяльності тощо. Наприклад, у природничих
науках, як було зазначено, змістовою основою проекту є спостереження над
об’єктами об’єктивної реальності, у гуманітарних предметах переважає

242

цілеспрямовано виучуваний текст або його інтерпретації (відеофільм,
вистава, брошура тощо).
Отже, розглянутий приклад педагогічного проектування складається
з низки послідовно виконуваних дій та операцій, що відтворюють зміст і
структуру

педагогічної

цілевизначення,

проектної

прогнозування,

діяльності:

моделювання,

діагностування,

створення

концепції

проекту, формування умов та засобів організації, реалізація проекту,
моніторинг процесу реалізації, оцінювання й аналіз результатів, внесення
змін, оформлення й опис процесу і результатів педагогічної системи;
передбачає

інтеграцію

предметних

знань;

ґрунтується

на

вміннях

оперувати знаннями та провадити пошук інформації в е-мережах за
допомогою різних пошукових систем.
Нині значні матеріальні цінності витрачаються на комп’ютеризацію
шкіл, розроблення й упровадження в практику освітніх технологій, що
відкривають доступ до якісної освіти кожному учневі. Такі технології є
педагогічними

технологіями

школи

майбутнього.

Це

ІКТ,

що

використовують доступ до всіх світових і вітчизняних відкритих освітніх
ресурсів за допомогою мережі Інтернет. Інформаційні технології учні
вивчають уже в початковій школі. І тому особливої актуальності набуває
проблема розроблення, створення та впровадження розвивальних освітніх
проектів,

які

інформаційному
систематичного

сприяли

б

адаптації

суспільстві,
контролю

здобувачів

індивідуалізації

знань,

давали

б

освіти

до

життя

в

навчання,

організації

можливість

враховувати

психофізіологічні особливості кожної дитини тощо.
Одним із таких проектів був проект «1 учень – 1 комп’ютер», мета
якого –

прогнозування

моделі

освітнього

електронного

середовища

«1 учень – 1 комп’ютер» і створення необхідних соціальних, психологічних,
педагогічних умов задля опанування педагогічними працівниками

і

здобувачами освіти сучасних інформаційних технологій та розроблення
методики використання їх в освітньому процесі в цьому середовищі.

243

Особливе середовище електронної освіти «1 учень – 1 комп’ютер» – це
освітній простір, де відбувається формування в учнів якостей і вмінь, таких
як медіа-грамотність, критичне мислення, здатність до розв’язання творчих
завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді, що
необхідне сучасній людині.
Такі знання й уміння сприяють формуванню в учнів самостійності й
розвитку професійних і лідерських якостей. В освітній моделі «1 учень – 1
комп’ютер» інформаційні технології використовуються для створення
середовища, в якому спілкування учня з комп’ютером відбувається «один на
один». Наявність Інтернету є бажаним компонентом цієї навчальної моделі
для створення мережі та розширення користування он-лайн-ресурсами. Для
створення сучасного освітнього середовища потрібні нові комп’ютерні
технології, а також відповідний зміст освіти, який дає змогу учням
підготуватися до життя в умовах глобальної економіки: інтерактивні методи
освіти, основані на співробітництві «1 учень – 1 комп’ютер», які
допомагають учителям інтегрувати комп’ютерні технології у навчальний
процес, а учням – діставати доступ до знань; доступні й надійні комп’ютерні
та телекомунікаційні технології, призначені для розв’язання освітніх завдань;
сучасні продукти програмного забезпечення; підвищення кваліфікації
вчителів з метою надбання необхідних знань і вмінь для інтеграції
комп’ютерних технологій у навчальний процес.
Серед прикладів розроблення педагогічних проектів із планування
навчально-виховного процесу на основі ІКТ для забезпечення ефективної і
якісної загальної середньої освіти досить вагомим є проектування та
розвиток хмароорієнтованих навчальних середовищ (ХОНС) [222; 564].
Проектування саме такого середовища зумовлене необхідністю визначення
принципів його функціонування, об’єднує, спрямовує зусилля суб’єктів
навчання на розв’язання завдань усебічного розвитку особистості учня. Його
концептуальні засади визначають основні шляхи та методи розбудови ХОНС
загальноосвітнього навчального закладу, сприяють забезпеченню прав
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кожного учня на здобуття якісної освіти, створенню й підтриманню рівня
інформаційного потенціалу, необхідного для динамічного розвитку загальної
середньої освіти. Зазначене середовище забезпечує умови навчальної
мобільності учнів і вчителів, повсюдну комунікацію, співпрацю та
кооперацію як керівників навчальних закладів, так і вчителів, учнів і їх
батьків.
Хмароорієнтоване навчальне середовище – це штучно побудована
система, що за допомогою хмарних сервісів забезпечує навчальну
мобільність, групову співпрацю педагогів та учнів для ефективного й
безпечного

досягнення

дидактичних

цілей.

Основні

концептуальні

положення можуть бути використані закладами загальної середньої освіти,
які впроваджують ХОНС з метою створення умов для доступу учнів до
навчальної інформації, комунікації з учителями та фахівцями за обраними
напрямами та з метою кооперативної і проектної діяльності, пов’язаної з
інноваційним педагогічним плануванням.
Не менш важливим і корисним у формуванні висококомпетентного
сучасного учителя є використання ІКТ і можливостей Інтернету для
проектування уроку. Роль Інтернету в цьому особлива, оскільки його
використання дає змогу збільшити кількість джерел інформації. Крім того,
Інтернет сприяє тому, щоб учні опановували вміння зіставляти різні
інтерпретації фактів, критично оцінювали їх.
Використання ІКТ в освітньому процесі дає можливість перейти від
сприймання інформації, почутої з вуст викладача або прочитаної в
підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних
ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо. На уроці вчитель,
оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, організовує
дослідницьку діяльність учнів, орієнтує їх на пошук інформації, навчає
оцінювати надійність різних інформаційних джерел і створювати власні
електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні
моделі).
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Завдяки використанню засобів ІКТ учні працюють в індивідуальному
темпі, що створює ситуацію успіху для кожного з них, а процес здобуття
знань мотивує до навчання.
У процесі педагогічного проектування уроку педагогічний працівник
може використовувати різні програмні продукти, зокрема:
1) мови програмування (однак складання проекту потребує спеціальних
знань і навичок та великих затрат часу);
2) готові програмні продукти (енциклопедій, навчальних програм);
3) різні пакети та готові електронні презентації;
4) систему баз даних, що є методично доцільною під час планування
уроку, надаючи можливість у підсумку отримати ефективну систему
навчання та перевірки знань;
5) текстовий редактор, який сприяє підготовці роздаткового та
дидактичного матеріалу;
6) наявні електронні презентації, що дають змогу з мінімальними
затратами часу підготувати якісну наочність до уроку.
Зазначені аспекти слід віднести до позитивних виявів у використанні
ІКТ й Інтернету у процесі педагогічного проектування уроку. До переваг
використання ІКТ [114; 323; 528] слід віднести також: а) індивідуалізацію
навчання; б) інтенсифікацію самостійної роботи учнів; в) зростання обсягу
виконаних на уроці завдань; г) розширення інформаційних потоків у разі
використання Інтернету.
У процесі дослідження ми з’ясували, що в Україні широко
представлені напрями педагогічного проектування із застосуванням ІКТ в
освіті для людей з обмеженими можливостями:
1. Розв’язання компенсаторних завдань, що завдяки допоміжним
пристроям дає змогу брати активну участь у навчальному процесі.
2. Розв’язання

корекційних

завдань,

котре

істотно

підвищує

можливості корекційно-освітнього процесу в таких напрямах, як діагностика
й моніторинг розвитку знань, умінь і навичок учнів; відновлення та
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заміщення втрачених чи порушених функцій, і має потужний потенціал для
збагачення їх життєвого досвіду.
3. Розв’язання дидактичних завдань, що сприяє максимальній реалізації
інтелектуального й творчого потенціалу учнів, створює умови для
застосування сучасних стратегій навчання та контролю знань, задоволення
освітніх потреб учнів, котрі не мають можливості регулярно відвідувати
заняття

в

навчальному

закладі;

часто

використовуються

як

засіб

дистанційного навчання.
4. Розв’язання комунікативних завдань, що є посередниками у
спілкуванні, а іноді навіть єдиним способом зв’язку із зовнішнім світом. Для
кожної категорії таких користувачів розробляються спеціальні допоміжні
пристрої і програмне забезпечення.
Однак

подальше

вдосконалення

та

розвиток

педагогічного

проектування з використанням ІКТ обмежено тим, що на практиці виникають
певні не розв’язані проблеми:
1) комп’ютеризація закладів загальної середньої освіти здійснюється
недостатньо системно;
2) темпи надходження нової комп’ютерної техніки не набагато швидші
за темпи її «старіння», тому оснащення багатьох комп’ютерних класів не
відповідає сучасним вимогам;
3) у комп’ютерних класах переважно проводяться заняття з предмета
«Інформатика», а для інших предметів навчальні кабінети мають лише робочі
місця викладачів, обладнані комп’ютерною технікою для демонстрації;
4) рівень комп’ютерної грамотності викладачів не відповідає вимогам
сучасного навчального процесу з використанням ІКТ;
5) проекти провідних комп’ютерних компаній недостатньою мірою
забезпечують досягнення комп’ютерної підготовки такого рівня, який
потрібен для впровадження в освітній процес сучасних педагогічних ІКТ.
У зв’язку з викладеним задля подальшого якісного та ефективного
запровадження ІКТ було затверджено Державну цільову соціальну програму
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впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків».
Програма передбачала:
1) підвищення якості шкільної освіти, створення механізму її стійкого
інноваційного розвитку, варіативності й індивідуалізації навчання;
2) загальне підключення загальноосвітніх навчальних закладів до
глобальних інформаційних ресурсів із використанням високошвидкісних
каналів;
3) вільний доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
до високоякісних локальних і мережевих освітніх інформаційних ресурсів;
4) створення та використання в навчальному процесі сучасних
електронних навчальних матеріалів і організацію ефективного доступу до
них через Інтернет;
5) забезпечення умов для здобуття повноцінної освіти, соціальної
адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями й дітей, котрі
перебувають на тривалому лікуванні;
6) формування дистанційної системи та виявлення обдарованих учнів,
налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями
й науковцями;
7) створення мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що
надають інформаційну й науково-методичну підтримку навчального процесу;
8) розвиток інформаційної взаємодії та інтеграції загальноосвітніх
навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.
Практика переконує, що використання ІКТ під час освітнього процесу
а) розвиває увагу, пам’ять, мислення; б) підвищує мотивацію навчання;
в) формує адекватну самооцінку, почуття власної компетентності. Усе це
сприяє формуванню позитивної Я-концепції учня.
Як бачимо, використання ІКТ поліпшує процес педагогічного
проектування в закладах загальної середньої освіти, але, на нашу думку, ІКТ
можуть застосовуватися ефективніше.
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Перехід від навчання окремих навичок роботи на комп’ютері до
інтегрованого способу вироблення комп’ютерної компетентності передбачає
зосередження спеціальних зусиль у цьому напрямі. Варіанти такої моделі
відомі. Наприклад, сьогодні вже багато зроблено для того, щоб від навчання
ізольованим навичкам роботи з пошуковими системами перейти до
формування інтегрованих «інформаційних умінь». Для цього необхідне
дотримання двох важливих умов: по-перше, ці навички мають бути пов’язані
з конкретною предметною галуззю; по-друге, самі навички повинні бути
внутрішньо інтегровані між собою в межах загальної моделі переробки
інформації.
Досвід показує, що програма навчання комплексних інформаційних
умінь впроваджується успішно там, де ця робота здійснюється за тісної
взаємодії вчителів і фахівців з інформаційної та комп’ютерної техніки.
Подібна програма може і має бути органічно вплетена в загальний
навчальний план. Учителі початкових класів або вчителі-предметники, котрі
володіють сучасними комп’ютерними технологіями, і викладачі інформатики
покликані вибудовувати весь процес навчання таким чином, аби він, поряд із
засвоєнням предметного змісту, забезпечував формування відповідних
технічних та інформаційних умінь і навичок. Правильно побудована
програма формування комп’ютерної компетентності не повинна зводитися до
простого переліку тих знань і умінь, які учні повинні опанувати (знання
комп’ютера, навички роботи з текстовим редактором, уміння шукати і
знаходити потрібну інформацію в Інтернеті).
Подібні знання й уміння справді важливі, традиційний шлях навчання
не забезпечує успішного перенесення навичок з однієї ситуації в іншу. Учні
набувають навичок роботи на комп’ютері, але в них не виникає розуміння
того, як це потрібно поєднати для розв’язання різноманітних практичних
завдань. Справжнє володіння комп’ютером передбачає його цілеспрямоване,
творче і гнучке використання. Учень повинен чітко уявляти собі кінцеву
мету, розуміти, як за допомогою комп’ютера можна виконати різні завдання,
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і вміти реально використовувати різні технічні пристосування й можливості.
Кожне окреме вміння роботи на комп’ютері, інтегроване у процесі
розв’язання практичних завдань, набуває для людини зовсім іншого
особистісного змісту.
Отже, формування інформаційної компетентності є процесом переходу
до такого стану, коли учень стає здатним віднаходити, розуміти, оцінювати й
застосовувати інформацію в різних формах для розв’язання особистих,
соціальних або глобальних проблем.
Вироблення справжньої інформаційної компетентності припускає
формування універсальних навичок мислення та розв’язання задач. До них
належать уміння спостерігати та робити логічні висновки, використовувати
різні знакові системи й абстрактні моделі, аналізувати ситуацію з різних
позицій, розуміти загальний контекст і прихований зміст висловлювань,
системно самостійно працювати над підвищенням своєї компетентності.
Основою інформаційної-комунікаційної компетентності постає певний
комплекс умінь. До закінчення школи учні повинні досить добре володіти
цими вміннями. Інформаційна компетенція передбачає вміння: а) самостійно
працювати з інформацією (шукати, вибирати, аналізувати й оцінювати,
організовувати, представляти, передавати її); б) моделювати, проектувати
процеси, відповідально реалізовувати свої плани; в) приймати рішення й
діяти в непередбачуваних ситуаціях, вчитися все життя.
Сформованість цих компетентностей у випускника закладу загальної
середньої

освіти –

високотехнологічної

найважливіша
економіки.

умова

сучасної

ефективної

Інформаційно-комунікативна

компетентність (та її база – інформаційна грамотність) у найпрогресивніших
моделях сучасної школи освоюється й застосовується в освітньому процесі в
різних предметах і формах навчальної й виховної діяльності.
Варто також розробити ефективну методику навчання і систему
контролю результатів. Орім того, якщо ми хочемо забезпечити всім учням
самореалізацію в суспільстві, де інформація перетворюється на основний
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елемент їх життєдіяльності, дуже важливо скоординувати й об’єднати
зусилля вчителів-предметників, працівників шкільних бібліотек і викладачів
інформатики, керівників освітніх установ.
Проблема відбору інформації полягає в тому, щоб вибрати з неї саме
ту, яка є необхідною, саме тоді, коли вона актуальна, і саме в тій формі,
результати пошуків якої мають подальше практичне застосування. Один із
типових способів розв’язання інформаційної проблеми, що найчастіше
використовується в системі загальної середньої освіти, – прагнення кількісно
інтенсифікувати процес її засвоєння.
Педагогічна практика і спеціальні дослідження показують, що процес
успішного розв’язання інформаційних завдань передбачає такі основні етапи:
– визначення (визначити інформаційну проблему, ідентифікувати
необхідну інформацію);
– управління (виявити всі можливі джерела, вибрати найкращі з них);
– доступ (знайти відповідне джерело, відшукати потрібну інформацію
усередині джерела);
– інтеграція (організувати матеріал, отриманий з різних джерел,
представити інформацію належним чином);
– оцінювання (оцінити якість продукту, оцінити ефективність роботи);
– створення (вирішити конкретну проблему на підставі наявної
інформації, зробити висновок про доцільність цієї інформації для розв’язання
конкретної проблеми: передавання (узагальнити потрібну інформацію і
передати її).
Окрім опису визначених етапів як процесу розв’язання завдань,
потрібно також розглянути його як сукупність базових умінь, застосовуваних
у різних життєвих ситуаціях – навчальних, виробничих, особистих.
Найефективнішим

способом

вироблення

відповідних

умінь

є

безпосередня активізація їх у процесі навчальної діяльності. Для досягнення
цього застосовують такі практичні прийоми: використання термінології під
час опису й обговорення різних завдань; використання її в процесі виконання
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завдань; використання запитань задля усвідомлення тих операцій, які
виконуються учнями.
Формування

інформаційної

й

комунікаційної

компетентностей

розглядають не тільки як формування технологічних навичок: процес
інформатизації закладів загальної середньої освіти сприятиме розвиткові
інформаційної грамотності та інформаційної культури.
Отже, проектування освітнього процесу на основі інформаційнокомунікаційних технологій дають змогу ефективніше розвинути природні
здібності учнів, що дає змогу досягати високих результатів навчальної
діяльності, забезпечувати для кожного учня формування та розвиток
власного освітнього шляху. Водночас варто зауважити, що індивідуалізація й
диференціація освітнього процесу, його адаптація до індивідуальних
особливостей здобувача освіти пов’язані із застосуванням у цьому процесі
додаткових

інформаційних

навчальних

ресурсів,

широкого

переліку

педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, із посиленням
навчальних комунікацій, мультимедійних характеристик засобів навчання,
розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності, що не завжди
вдається забезпечити на належному рівні.
Проблеми, а також актуальні питання, окреслені у цьому розділі
дисертації, знайшли своє відображення у низці праць автора [413; 416; 421;
425–429; 433; 442; 469; 471; 472].
Висновки до третього розділу
У розділі показано, що проектна робота здійснюється на рівні
наукового проектування, поєднуючи способи організації теоретичного
знання й педагогічних схем здійснення навчальної практики в освітній галузі.
Модернізація системи загальної середньої освіти передбачає організацію
змістовного інноваційного пошуку педагогічними працівниками власних
версій програмових і методичних засобів, а відтак – здійснення самостійного
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професійного відбору найважливіших складових педагогічного проектування
за обсягом, структурністю і якістю. Загальна технологія проектної діяльності
передбачає визначення основних завдань і зміст діяльності здобувача освіти
й педагогічного працівника на підготовчому, практико-виконавчому й
завершальному етапах здійснення її.
Розроблено й апробовано алгоритм управління інноваційним проектом,
який передбачає три основних етапи: 1) підготовку інновації (обґрунтування і
висунення інноваційних ідей; розроблення інноваційного проекту; його
експертиза; ухвалення управлінського рішення); 2) апробацію інноваційних
ідей; 3) закріплення інновації в освітній системі школи.
Виявлені характерні ознаки й особливості педагогічного проектування.
З’ясовано, що: 1) педагогічне проектування орієнтоване на розвиток освіти і
її складових; 2) результати педагогічного проектування орієнтовані на
колективне

використання;

інноваційної

3) педагогічний

педагогічної

діяльності;

проект

4) у

часто

процесі

є

основою

педагогічного

проектування розв’язується актуальна освітня проблема; 5) результати
педагогічного проектування переважно базуються на певному винаході
6) педагогічне

проектування

є

системним,

інтегрованим

процесом

7) педагогічне проектування є результатом педагогічної ініціативи та
здатності його учасників до взаємодії.
Визначено, що діяльність педагогів, під час якої здійснюється
проектування, реалізується через такі п’ять блоків: 1) мотиваційний
(потреби, ідеали, намагання, мотиви, установки); 2) орієнтаційний (плани,
цілепокладання, програми, технології, дії); 3) операційний (інструменти
діяльності, виконавчі механізми, вміння та навички); 4) енергетичний
(механізми

регуляції);

5) оцінювальний

(оцінка

–

задоволеність

або

незадоволеність самоорганізації діяльності).
Робота над навчальними (дослідницькими, творчими, ігровими,
інформаційними, практико-орієнтованими й предметно орієнтованими)
проектами передбачає відповідні дії педагогів під час розроблення їх:
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1) схарактеризувати
2) окреслити
3) уточнити

сучасний

категорійний
зміст

стан проблеми
апарат

вузлових

у

предметній

досліджуваної

понять;

статус

теми

смислових

галузі;

(розділу);
одиниць,

переглянути ієрархію їх; 4) систематизувати навчальний матеріал, який
пропонується в інваріантній і варіативній частинах його; 5) розробити
проблемно-пошукові завдання та вправи в межах навчального предмета; 6)
зробити

узагальнення

щодо

перспектив

використання

отриманих

результатів проектного дослідження.
З’ясовано, що дидактичні й моделювальні можливості ІКТ у змісті
педагогічного проектування на етапах моделювання, проектування й
конструювання полягають у: забезпеченні навчальної інтерактивності,
надання множинних каналів отримання інформації; створюють умови для
наочного представлення різноманітних процесів, явищ і подій, а також
моделювання, яке дає змогу вивчати об’єкти або явища в різних станах і
аспектах.
Здійснено аналітичну характеристику авторського проекту «1 учень –
1 комп’ютер», мета якого – прогнозування моделі навчального електронного
середовища «1 учень – 1 комп’ютер» і створення необхідних соціальних,
психологічних,

педагогічних

умов

задля

опанування

педагогічними

працівниками і здобувачами освіти сучасних інформаційних технологій й
розроблення методики використання їх в освітньому процесі в цьому
середовищі.
Перевагами використання ІКТ визначено: індивідуалізацію навчання;
інтенсифікацію самостійної роботи учнів; зростання обсягу виконаних на
уроці завдань; розширення інформаційних потоків у разі використання
Інтернету.
Знайшло висвітлення питання розроблення напрямів педагогічного
проектування в рамках інклюзивної освіти із застосуванням ІКТ в освіті для
людей з обмеженими можливостями.
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Розділ 4
ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
4.1.

Практика

педагогічного

проектування

на

засадах

інтегративного й діяльнісного підходів
Інтеграція в розбудові сучасної освіти розглядається як спосіб
зменшення кількості навчальних предметів, узагальнення галузей наукового
знання, що, відповідно, може дати економію навчального часу і зменшити
навантаження на учнів. Перспективним у такому разі видається шлях
інтеграції коректно відібраних найсуттєвіших відомостей із різних наук в
одному чи кількох предметах або курсах. Їх зміст, природно, не має
дублювати змісту інших предметів [33; 101; 146]. Така інтеграція, як
переконує досвід, виправдовує себе, оскільки обсяг навчальної інформації з
усіх наукових галузей безупинно зростає й учні вже не можуть усю її
опанувати в повному обсязі. Відтак, інтеграція сприяє визначенню змісту в
процесі розвитку освіти в закладах загальної середньої освіти і, безперечно,
сприятиме забезпеченню низки психолого-педагогічних умов, покладених в
основу навчання, виховання, розвитку та формуванню світогляду особистості
учня в сучасній середній школі, де особливим способом організовується
освітній процес із різних навчальних предметів з учнями молодшого
шкільного віку (1–4-й класи), основної школи (5–6-ті та 7-мі – 9-ті класи), а
також старших класів (10–11-й класи) на засадах принципу інтеграції.
Як правило, в універсальних елементів системи більше можливостей
для взаємодоповнення, вони швидше можуть перебудувати взаємозв’язки,
зберігаючи ціле в мінливих умовах. Ця характеристика дає змогу зрозуміти
ефективність інтегративного підходу до змісту навчального предмета. Якщо
поєднувати універсальні для кількох навчальних предметів елементи знань
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або методів пізнання, можна отримати освітній процес, що надійно
функціонує, у межах якого відбувається засвоєння цього змісту.
Отже, для конструювання інтегративного змісту навчального предмета
використовуються елементи, універсальні в певній галузі діяльності.
Наприклад, на нашу думку, таким універсальним елементом може бути
структура освітньої діяльності для викладання будь-якого навчального
предмета. Ця структура є основою для побудови достатньо ефективної
структури уроку за діяльнісною технологією. Інший приклад універсального
елемента інтегративного змісту – навчальна проблема, пов’язана з реальним
життям, якщо її розв’язання потребує знань із різних галузей. До таких
проблем можна віднести екологічні: «Яку воду ми п’ємо?», «Яким повітрям
ми дихаємо?» тощо.
Системоутворювальними чинниками освітнього процесу в цілому й
кожного навчального предмета зокрема завжди є мета і завдання. У процесі
інтеграції навчального предмета важливу роль відіграють синтез завдань усіх
предметів, залучених до інтеграційного процесу, їх співвіднесеність один з
одним. Водночас досягнення мети у педагогічному процесі безпосередньо
залежить від низки інших його компонентів, які також мають бути враховані
у процесі конструювання інтегрованого змісту.
Іншим системоутворювальним чинником у розв’язанні проблеми
інтеграції є наявність загальних для багатьох наук об’єктів і предметів
вивчення.

Відповідно,

інтеграція

навчального

матеріалу

у

процесі

конструювання змісту навчального предмета можлива лише тоді, коли
визначено загальні об’єкти і предмети навчально-пізнавальної діяльності.
Оскільки умовою функціонування педагогічного процесу є обмін діяльністю
між педагогом і здобувачами освіти, то інтеграція видів діяльності є також
системоутворювальним чинником інтеграції змісту навчальних предметів.
Наступним чинником системоутворювальних зв’язків є використання
загальних методів науки і мистецтва як двох взаємодоповнюваних шляхів
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пізнання світу. Цей вид інтеграції особливо важливий, оскільки дає змогу
використовувати у змісті навчального предмета інваріантні методи пізнання.
Інтегративні зв’язки залежно від функцій поділяються на внутрішні й
зовнішні.

Внутрішні

взаємопроникнення

(внутрішньопредметні)

напрямів,

що

реалізуються

зв’язки
в

відображають

межах

окремого

навчального предмета, зовнішні (міжпредметні) – сприяють поєднанню
різних предметів у комплекси та системи.
Дослідження інтеграції змісту навчання як процесу й результату
показало, що інтеграція може здійснюватись внутрішньо- і міжпредметно.
Внутрішньопредметна

інтеграція

передбачає

формування

нового

навчального предмета, що має власний предмет вивчення й інтегрований
характер. Інтегрований зміст навчального предмета – це поєднання наук,
мистецтв, методик, психології, неможливість одного знання без іншого, на
відміну від поняття «міжпредметні зв’язки», коли знання одних предметів
використовуються для вивчення інших [30; 82; 130; 244; 267; 271; 554].
Привертає увагу концепція інтегрованого підходу до навчання,
розроблена Інститутом художньої освіти Російської академії освіти, в основу
якої покладено поняття поліхудожнього розвитку, коли всі мистецтва
розглядаються як явища життя в цілому. Кожна дитина може успішно
рухатись у будь-якому з видів художньої діяльності та творчості.
У процесі реалізації інтегративного підходу до навчання важливо
врахувати об’єктивність процесу взаємодії наук і мистецтв, незалежно від
поінформованості про це педагогічного працівника і його бажання
використовувати у процесі викладання. Наприклад, у будь-якому явищі
колір, звук, простір, рух, форма перебувають у тісному взаємозв’язку. Вони є
окремими виявами цілісних явищ нашого світу. Реалізація інтегративного
підходу передбачає врахування не тільки зовнішніх, а й внутрішніх, образних
і, навіть, духовних зв’язків наук і мистецтв. Розглядувані зв’язки особливо
яскраво виявляються на рівні творчого процесу, що суттєво відрізняється від
традиційних міжпредметних зв’язків або взаємного ілюстрування одного
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навчального

предмета

прикладами

з

іншого.

Тому,

застосовуючи

інтегративний підхід, виходимо з того, що зв’язки науки з мистецтвом
віднаходяться, активізуються в єдиному полі творчої реалізації особистості,
де вони обмінюються досягненнями між собою, а іноді інтегруються в єдине
ціле – якісно новий продукт, утворений на перетині різних напрямів
культури.
Однією з найважливіших особливостей інтегративного підходу до
побудови змісту навчання є опертя на дитячу творчість, розкриття творчого
потенціалу особистості дитини в різноманітних формах і видах діяльності.
На основі викладеного виокремлено такі етапи інтегрованого підходу
до процесу навчання і виховання:
1. Цілісність розглядається як властивість навколишнього світу,
формується погляд на предмети (науки) з позиції інших предметів (наук).
2. Розкриваються взаємозв’язки в навколишньому світі, зв’язки
матеріалу, що вивчається, з життям, історією, культурою.
3. Формування

системності

мислення

(художнього,

наукового),

інтерпретація науки, мистецтва через символи і знаки.
Прикладом реалізації принципу інтеграції у процесі формування в
учнів цілісної художньої картини світу може бути досвід роботи
спеціалізованої

школи

№ 287

м. Києва

(науковий

керівник

експериментального майданчика – Оксана Рудницька, доктор педагогічних
наук, професор, завідувач відділу Інституту педагогіки і психології
професійної освіти НАПН України).
В основу вибору теми експериментальної роботи як складової
комплексної Програми розвитку дітей «Росток», спрямованої на формування
в молодших школярів цілісного сприйняття навколишнього світу, було
покладено наукову ідею про необхідність використання різновидів мистецтва
з метою стимулювання емоційно-чуттєвих форм осягнення дійсності.
Сьогодні чітко усвідомлюється їх роль у розвитку суб’єкта освітнього
процесу. Поряд зі здобуттям знань емоційно-почуттєві форми осягнення

258

дійсності спонукають до особистісного переживання навколишніх явищ, у
такий спосіб допомагаючи усвідомити їх розмаїття. Саме такі форми
пізнання властиві мистецтву, яке набуває більшої ваги в галузі педагогічних
знань як своєрідний регулярний інструмент впливу на становлення
особистості.
Мистецтво вдосконалює здатність бачити, відчувати, споглядати.
Мистецькі твори пропонують художні образи, безпосередньо звернені до
сенсорної сфери учня й спрямовані на те, щоб «захопити» його, примусити
співчувати та співпереживати, нагадати про гармонії всесвіту, недосяжні
системному аналізові. Окреслені функції мистецтва зумовлюють його
ефективність у формуванні світосприйняття особистості.
Педагог

В. Сухомлинський

розкриває

домінанту

в

структурі

особистості дитини, а саме: сприйняття навколишньої дійсності крізь призму
літературного мистецтва – зокрема, казки / оповідання, стверджуючи, що
дитині притаманний надзвичайний потяг до природи. Природа для дитини –
це той світ, у якому вона постійно шукає і відкриває щось нове, фантазує,
задовольняє власну допитливість. Досвідчений педагог стверджує, що успішна
адаптація дитини до навколишнього світу можлива за умови гармонійної
єдності навчально-виховного процесу з дитячим світом казки. На думку
педагога, фантазуючи, дитина переживає різноманітні почуття, які збагачують її
емоційну сферу, формують відчуття прекрасного, доброго.
Вибір

морально-етичного

інтеграційного

критерію

корелює

з

підвищенням ролі морального виховання особистості в низці сучасних
завдань

виховання.

Проблема

морального

виховання

підростаючого

покоління набула нині особливої значущості у зв’язку зі стабілізацією
суспільно-політичної ситуації в країні, зростанням ролі моралі в регуляції
суспільних відносин, становленням менталітету, а також відродженням і
зростанням у житті суспільства духовно-моральних норм спілкування з
позиції толерантності (Додаток Д):
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– художньо-мовленнєвий критерій: «Хто назве більше слів, близьких
за значенням», «Назви прислів’я і приказки», «Чи правильно вчинив герой?»,
«Хто правий?», «Ким бути і ким не бути»;
– оцінно-ціннісний

критерій:

«Поведінка

персонажа

в

різних

ситуаціях», «Якості персонажів», «А я так роблю?»;
– морально-етичний критерій: «Поясни поняття», «Як знайти друга?»,
«Дослідники і письменники».
Педагогіка

людиноцентризму

розвиває

чутливість

до

всього

людського, насамперед до людського в самому собі. Кожна дитина, на
переконання В. Сухомлинського, має пройти тривалу школу відчуттів і
сприймань, яка б виробила в ній широкий діапазон почуттів, любов і повагу
до людини, особливо до знедоленої.
Організація роботи учнів початкових класів із художнім текстом
морально-етичного спрямування сприяє виробленню моральності на таких
рівнях: людиноцентризм, емпатійність, діалогізм, гуманізм, філософський
рівень світорозуміння, аксіологічність, духовність (Додаток Е).
На творах літератури, у тому числі фольклорних, у учнів початкової
школи виховується почуття прекрасного. Цьому допомагає довершена
художня форма твopiв, яка передає своєрiднicть i неповторнicть образного
мислення народу. Тільки тодi, коли твip буде сприйматися як цiлicне явище
мистецтва, він викликатиме естетичну насолоду, впливатиме на особистість,
збагачуючи її інтелект, емоцiйно-естетичну сферу, мораль, мовлення. Цiлicне
сприймання твору можливе лише за умови, коли його художня форма
розглядається в тісному взаємозв’язку з iдейно-моральним змістом.
Відповідно до класифікації творів за критерієм «моральна якість» у
межах інтеграції пропозицією є такі інтегровані тематичні блоки, у межах
яких передбачено формування моральної особистості учнів початкової
школи під час читання художніх творів (літературних казок) і вивчення
фольклорних жанрів у процесі реалізації проекту «Росток» (Додаток Д):
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Тематичний інтегративний блок 1: Формування знань про сім’ю в
системі морального виховання дітей Мета: Розширення ареалу соціальноморальних почуттів і стосунків дітей.
Тематичний інтегративний блок 2: Вивчення мікросоціуму в
системі

морального

виховання

учнів

початкової

школи

Мета:

Розширення кола спілкування дітей, сприяння усвідомленню значущості
трудової діяльності дорослих.
Тематичний інтегративний блок 3: Вивчення соціальної сфери в
системі

морального

виховання

учнів

початкової

школи

Мета:

Забезпечення умов для накопичення й узагальнення знань про навколишню
дійсність.
Тематичний інтегративний блок 4: Вивчення рідної природи –
засіб морального виховання учнів початкової школи Мета: Виховання в
дітей елементів екологічної свідомості, ціннісних орієнтацій у поведінці та
діяльності, що забезпечують відповідальне ставлення до навколишнього
природного середовища як невід’ємного складника рідного краю.
Тематичний інтегративний блок 5: Сторінки історії та культури
Мета: Виховання почуття любові, гордості та патріотизму щодо своєї малої
Батьківщини.
У психолого-педагогічній літературі розглядається також питання
інтеграції різних видів діяльності (навчально-мовленнєвої, художньомовленнєвої, ігрової, театрально-ігрової – один із видів сюжетно-рольової
гри, побудованої на матеріалі літературних текстів, спеціально підготовленої
й розіграної для глядачів), як такої, що сприяє формуванню моральної
особистості.
Оскільки театрально-мовленнєва діяльність традиційно визначається в
межах художньо-мовленнєвої діяльності як засіб розвитку виразного,
красивого, образного, літературного мовлення [10, с. 79-80; 83; 332; 499],
вона дає дитині можливість висловити своє ставлення до літературного
образу, емоції, увійти в роль казкового персонажу, самостійно побудувати
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зв’язне висловлювання; як засіб сприяння глибшому засвоєнню художніх
образів, усвідомленню змісту, ідеї художнього твору через сприймання
театру, показаного вихователями або акторами.
Різноманітні відношення в системі «природа – суспільство – людина»
розвиваються в єдності раціональних та емоційних форм осягнення
дійсності, загальних і неповторно-суб’єктивних. Справедливість цього
твердження доводить той факт, що в структурі світоглядної орієнтації
людини розрізняють світосприйняття, світоспоглядання, світорозуміння.
Світовідчуття, світоспоглядання і світосприйняття належать до емоційнопочуттєвої сфери, яка завжди є неповторно індивідуальною, і лише одна зі
структур – світорозуміння – до раціональної сфери людини. Усі вони не
існують у «чистому вигляді», оскільки цілісна структура світогляду
узагальнює різнорівневі уявлення про світ, спрямованість подій у світі сенс
людського життя тощо. Залежно від того, яке місце посідають ці образи у
структурі суспільної свідомості людини, виокремлюються філософський (або
ідеологічний),

науковий

(формується

точними

науками),

релігійний

світогляди.
У системі загальної середньої освіти, як правило, передбачалося
формування наукового й філософського різновидів світогляду. Щодо
художнього, то завдання його формування в учнів ніяк не фіксувалося
традиційною педагогікою. Навіть в офіційних програмних документах не
йшлося про реалізацію світоглядної функції мистецтва, його виховна й
розвивальна функції зазначалися, а світоглядна обмежувалася відповідними
вміннями й навичками.
З позиції особистісно орієнтованого підходу, однією з провідних тез
якого є розкриття в освітньому процесі цілісної та гармонійної картини світу,
збагаченої розмаїттям відчуттів, із повноцінним відтворенням у ній
різноманітних явищ культури, змінилося й розуміння світоглядної функції
мистецтва як синтезу чуттєвих образів, які сприяють сенсорному розвитку
особистості.
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Викладені позиції було акцентовано у визначенні концептуальних
положень експериментальної роботи, якими є:
– інтегративний підхід до викладання мистецьких предметів;
– оволодіння розмаїттям художньо-мовних засобів мистецтва.
Здобуті результати відтворюють такі узагальнення:
1. Основою

реалізації

інтегративного

принципу

використання

різновидів мистецтва у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу
є опанування специфіки мовно-виражальних засобів.
2. Інтеграція має відбуватися на двох рівнях: теоретичному (рівень
знань та понять) й емпіричному (суб’єктивні міжсенсорні асоціації, які
виникають у процесі художнього сприйняття).
3. Провідним

принципом

викладання

мистецьких

предметів

є

стимулювання потреби у творчому самовираженні учнів.
4. Доцільними

видами

творчого

самовираження

слід

вважати

використання взаємозв’язку зорово-слухових уявлень для комплексної
характеристики явищ навколишнього світу та їх сенсорної диференційованої
вербальної оцінки.
5. Проведено

локальні

спостереження

позитивного

впливу

інтегрованого вивчення мистецтва на загальну успішність учнів.
Діяльнісний

підхід

передбачає

певну

спрямованість

діяльності

педагогічного працівника. Нова інформація вводиться не через трансляцію
предметного знання, а через самостійне «відкриття» його дітьми. Мотивація
забезпечується певною постановкою навчальної задачі. «Відкриття» дітьми
понять, явищ і законів здійснюється за допомогою виконання ними
предметних дій з реальними об’єктами та їх графічними схемами. Дія
виконується в зовнішньому плані, будується орієнтовна основа цієї дії.
Первинне закріплення забезпечує проходження етапу зовнішньої мови – діти
проговорюють уголос і водночас виконують письмово встановлені алгоритми
дії, проговорюють «про себе» (внутрішня мова). У процесі виконання

263

узагальнювальних тренувальних вправ дія переходить у внутрішній план та
автоматизується (розумова дія).
Технологія діяльності має забезпечити системний тренінг усіх видів
діяльності [445, с. 24-27]: самовизначення (потреба в діяльності й необхідні
здібності);

нормореалізація

(виконання

відомої

норми

діяльності);

нормотворчість (побудова нової норми діяльності, якщо немає відомої).
Отже, діяльнісна технологія – це така організація освітнього процесу,
коли неучасть дитини у процесі пізнання неможлива:
– кожен учень завжди має конкретне завдання (воно може бути
колективним), про виконання якого обов’язково потрібно прозвітувати перед
іншими;
– від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого
колективного завдання.
Учні отримують завдання, які інтегрують на матеріалі уроку в
індивідуальну творчу діяльність. Це дає можливість не тільки здобути нові
знання, а й реалізувати свої здібності в досягненні прогнозованого результату
власного навчального проекту. Зауважимо, що навчальні завдання, навчальні
проблеми повинні мати не тільки пізнавальний, а й виховний зміст, певне
емоційне наповнення. Важлива глибока зацікавленість учня в розв’язанні
навчального завдання, особиста мотивація.
Наприклад, у процесі вивчення курсу «Навколишній світ» (4-й клас,
розділ «Рослини») пошукова діяльність організовується за допомогою
спеціальних запитань і завдань:
– Кого, на вашу думку, можна назвати нашими зеленими друзями?
– Придумайте і проведіть у класі гру «Наші зелені сусіди».
– Пофантазуйте на тему: «На Землі зниклі рослини». Якими могли би
бути наслідки такої події?
– Запропонуйте рецепти страв з продуктів рослинного походження
(рослина – продукт – страва). Чи корисні вони, на вашу думку? Чому? Чи
можна створити «квітковий годинник»? Що ви для цього використаєте?
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– Розробіть проект невеличкого дитячого парку. Запропонуйте його
побудову.
У кожному конкретному випадку на кожному етапі ставляться й
розв’язуються конкретні завдання. Індивідуальна робота може поєднуватися
з колективною, можуть бути створені одна або кілька творчих груп. Творчий
звіт кожен учень має зробити самостійно. Це, як показало дослідження,
посилює мотивацію оскільки у процесі звітування дитина висловлює
особисті враження, думки, емоції, фіксує та відтворює власний досвід і
досвід колективної діяльності.
Відбувається рефлексія як обов’язковий етап будь-якої успішної
діяльності. Для кожної дитини стає зрозуміло, що конкретно вона зробила, у
чому полягає її внесок у загальну справу, де її особистий успіх і що надалі
вона може зробити самостійно або у групі. Етап рефлексії допомагає
формувати в дітей готовність до подальшої творчої діяльності, розкрити свій
творчий потенціал, самореалізуватися й допомогти надалі організовувати
власну або колективну роботу. Наприклад, побачити проблему, накреслити
шляхи її розв’язання, побудувати проект, визначити його зміст і форму,
терміни його виконання, організаційно-технічні й матеріальні умови його
забезпечення.
Після початку роботи над навчальною проблемою або проектом
педагогічний працівник має залишити позицію лідера й надати здобувачам
освіти можливість усвідомити: вони працюють цілком самостійно і тільки за
необхідності надавати їм допомогу. Між учителем й учнями мають
виникнути рівноправні суб’єкт-суб’єктні відносини. Важливо намагатися
ставити перед учнями такі завдання й проблеми, щоб навчальний проект мав
конкретне практичне, а не лише пізнавальне значення. Водночас суто
пізнавальні проекти, безперечно, також відіграють достатньо позитивну роль
у процесі розвитку особистості. Як зазначалося, необхідним етапом
інтегративно-діяльнісного підходу до навчання є етап рефлексії, підбиття
підсумків, який передбачає вибір критеріїв оцінки роботи дітей. Успішність
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останнього етапу залежить від успішності попередніх етапів. Водночас
обов’язково треба враховувати той факт, що основним завданням оцінки є
подальша мотивація творчої діяльності учнів.
Інтегративний і діяльнісний підходи до педагогічного проектування
методів формування уявлень про світ дають змогу не тільки розвивати
цілісний погляд на світ, а й суттєво посилити критерій міцності знань та
активізувати темп вивчення матеріалу без перевантаження дітей; сприяти
вияву творчості учнів, коли створюються сприятливі умови для їх
самореалізації, а саме накопичується досвід:
а) розв’язання проблем (не тільки навчальних);
б) подолання труднощів;
в) конструктивного ставлення до них, досягнення й здобуття успіху в
результаті виконання будь-яких завдань.
Педагогічне
передбачають:

проектування

1) виконання

уроків

творчих

й

позаурочної

завдань;

діяльності

2) побудову

проектів;

3) підготовку творчих звітів; 4) захист проектів.
Будь-яке творче завдання ґрунтується на використанні певного
навчального матеріалу, який потрібно усвідомити й використати для
побудови проекту, що пропонує альтернативний вихід із проблемної
ситуації. У такий спосіб у дитини виникає потреба в новому знанні, відкритті
його для себе, аби використати як необхідний елемент у процесі досягнення
успіху в творчій діяльності.
Щоб

зробити

використовуємо

процес

прийом,

багатолінійністю».

Після

навчання
який

цікавим

можна

введення

для

кожної

назвати

поняття,

дитини,

«випереджальною

що

потребує

для

відпрацьовування тривалий час, ми ознайомлюємо учнів із такими
математичними фактами, що не входять на цьому віковому етапі до
обов’язкових

результатів

навчання,

а

сприяють

розвиткові

дітей,

розширенню їхнього світогляду, формуванню інтересу до математики,
готують до подальшого, глибшого вивчення математичних понять.
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Отже, тренувальні вправи виконуються паралельно з дослідженням
нових математичних ідей, тому вони не стомлюють дітей, тим більше, що їм
надається, як правило, форма гри (кодування і розшифрування, відгадування
загадок тощо). Наприклад, після вивчення прийомів додавання в межах 9
планується достатньо великий час для формування відповідних навичок
лічби, що доводяться до автоматизму, але за паралельного вивчення таких
питань, як «Кубик Рубика», «Чарівні цифри», «Рівність фігур» тощо.
Розглядувані

питання,

як

правило,

безпосередньо

пов’язані

з

досліджуваним матеріалом, розширюють і поглиблюють його або послідовно
продовжують одну зі змістово-методичних ліній курсу:
1) грань «Кубика Рубика» складається з 9 клітинок, що дає змогу
запропонувати учням велику кількість цікавих для них вправ на лічбу в
межах 9;
2) у формі гри продовжується ознайомлення з геометричною фігурою
«куб»;
3) під час ознайомлення з «чарівними цифрами» узагальнюються
знання дітей про додавання та віднімання чисел і властивості цих операцій,
виникає можливість глибше усвідомити зміст понять «число» та «цифра»,
уперше розглядається історичний аспект розвитку поняття про число.
Отже, кожна дитина з невисоким рівнем підготовки має можливість,
«не поспішаючи», відпрацювати необхідну навичку, а більш підготовлені
діти постійно одержують «поживу для розуму», що робить уроки математики
привабливим для всіх дітей – і сильних, і слабких. Тому принципово важливо
створити в класі атмосферу довіри, доброзичливості, захопленості, що дає
змогу дитині бути розкутою у своїй пізнавальній та емоційній реалізації;
повірити у свої сили кожному учню. Зауважимо також, що в курсі велика
увага приділяється розвитку варіативності мислення, творчих здібностей
дітей, їхньої емоційної сфери. Для цього розроблено й реалізовано нові
методики вивчення розділів шкільної програми з математики:
1) формування обчислювальних навичок та геометричних уявлень;
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2) розв’язок рівнянь і текстових задач (у тому числі задач на рух, на
частини і відсотки).
Отже,

інтегративний

і

діяльнісний

підходи

до

педагогічного

проектування є ефективними у формуванні цілісної наукової і світоглядної
картин світу, які перебувають у тісному взаємозв’язку, а також розкриває
широкі можливості для проектування варіативного складника у змісті
освітнього компонента.
Інтегративний і діяльнісний підходи сприяють переосмисленню
загальної структури організації освітнього процесу, спеціальній підготовці
здобувачів освіти до процесу сприйняття, розуміння й осмислення інформації
(з позицій науки, мистецтва, історії, розвитку культури, навколишнього
середовища), формування в учнів понять і уявлень про усього у світі як
єдиному цілому.
Застосування інтегративного підходу в освітній галузі сприяє реалізації
низки принципів розвитку освіти [30; 243; 554], які були виокремлені нами у
процесі педагогічного проектування освітніх авторських проектів.
Формування цілісної картини світу, планетарного мислення, що є
складовою принципу гуманітаризації освіти, передбачає інтеграцію у
свідомості

людини

окремих

елементів,

об’єктів,

явищ

і

процесів

навколишнього світу в єдину цілісну картину; конкретних, вузьких
регіональних проблем – у глобальні, планетарні проблеми.
Принцип національної спрямованості освіти передбачає інтеграцію
освіти з національною історією, традиціями, українською культурою.
Принцип відкритості освіти орієнтує її на цілісний неподільний світ й
інтеграцію у світові освітні структури.
Принцип єдності навчання і виховання є інтегративним, оскільки
полягає в органічному поєднанні навчання й виховання з метою формування
цілісної та всебічно розвиненої особистості випускника закладу загальної
середньої освіти.
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В умовах інтегративного підходу до педагогічного проектування
важливу роль відводимо принципу додатковості, сформульованому нами в
концепції педагогічного проекту «Росток» [448, с. 43].
Згідно із задекларованим принципом додатковості у процесі інтеграції
елементи взаємно доповнюють один одного, утворюючи єдине ціле з новою
якістю. Принцип додатковості потребує, щоб зміст, методи і технології
навчання

і

виховання,

а

також

навчально-методичне

забезпечення

педагогічного процесу ідейно, змістовно й методично становили єдиний
навчально-виховний комплекс, який поєднує гуманітарний, природничий,
екологічний,

технічний,

художньо-естетичний

аспекти

сприйняття

навколишнього світу.
Розкриваючи сутність принципу додатковості, уважаємо за необхідне
вказати на кореляцію цього принципу із народознавчим підходом, що
виходить традиційно з розуміння «народознавства» як:
– сукупності знань сучасних наук про народ, його багатогранне життя,
історично зумовлені напрями творчої діяльності;
– галузі емпіричних педагогічних знань і досвіду народу, втіленої в
домінуючих поглядах на мету і завдання виховання в сукупності народних
засобів, умінь і навичок виховання та навчання;
– системи знань про мову, літературу, історію, географію, психологію,
демографію народу, яка запобігає історичному безпам’ятству і сприяє
формуванню в дітей народного світогляду та прилученню до світової
культури через народ [101; 146].
Застосування

народознавчого

підходу

дає

змогу

структурувати

навчальний матеріал, який репрезентує автохтонність соціокультурного
світогляду й лінгвокультури.
Реалізація принципу додатковості перебуває в тісному взаємозв’язку з
принципом наступності. Проведення занять на етапі середньої ланки освіти
вибудовувалося з урахуванням здобутих на етапі початкової школи
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мистецьких знань й умінь учнів (відповідно до вимог державної Програми
«Освіта» (Україна ХХI століття):
1. Музичне

мистецтво.

Структура

музичної

діяльності

учнів.

Сприймання музики, спеціально створеної для слухання, сприймання музики
у зв’язку з вихованням; музично-драматичні ігри для розвитку сенсорних
здібностей. Виконавство: спів, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих
музичних інструментах.
Творчість: пісенна, музично-ігрова, танцювальна, імпровізація на
музичних інструментах. Музично-освітня діяльність: знання загального
характеру, спеціальні знання, пов’язані з різними видами музичної
діяльності.
Характеристика окремих методів і прийомів музично-естетичного
виховання: художнє виконання твору як метод залучення до музичної
культури українського народу; наочно-виразний показ виконання; пояснення
і розповідь як емоційно-образний прийом ознайомлення з музикою.
2. Народна музично-пісенна творчість. Жанрова характеристика
української народної пісні. Обрядові: зимові (колядки, щедрівки), весняні
(веснянки, гаївки), літні (купальські, петрівочні, жниварські). Родиннозвичаєві: колискові й весільні пісні, похоронні плачі. Родинно-побутові –
пісні, в яких оспівується людська праця, ремісницькі та робітничі пісні.
Соціально-побутові; історичні, кріпацькі, козацькі, рекрутські, наймитські.
Пісні – балади, жартівливі, танцювальні, коломийки.
Специфіка застосування обрядових родинно-побутових, соціальнопобутових пісень у національному вихованні учнів.
3. Народна хореографія. Походження та розвиток народного танцю.
Національна самобутність українського народного танцю. Регіональні
особливості народного танцю й українського національного костюма.
Класифікація танців за системою походження назви окремих танців. 1.
Від назви форми танцю: зірка, кривий танок. 2. Від назви суспільної верстви:
козачок, чумак, опришки. 3. Від назви руху: гопак, тропан, повзунець.
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4. Узагальнені уособлення: Микола, Катерина. 5. Від професії – бондар,
коваль, шевчик, стельмах. 6. Від назви трудових процесів – рукодільниці,
льон, мак. 7. Від національності – польки, козачки. 8. Від назви місцевості –
гуцулка, подолянка.
Специфіка використання всього різновиду українських танців у
національному вихованні учнів початкової школи.
4. Образотворче мистецтво. Образотворче мистецтво, як відображення
реальної дійсності в художніх образах. Вираження художником свого
ставлення до життя засобами форми, кольору, композиції.
Значення живопису в патріотичному вихованні учнів початкової школи.
Види живопису (станковий, театрально-декораційний, монументальний).
Жанри картин: історичний, батальний, міфологічний, побутовий,
пейзажний, портретний, натюрморт.
Зміст ознайомлення учнів із мистецтвом живопису.
Завдання ознайомлення дітей з репродукціями картин: формування
здібностей художнього бачення картин, цілісності сприймання їх змісту й
розвиток естетичних почуттів та уявлень; виховання естетичних оцінок;
виховання інтересу та поваги до національного мистецтва.
Методичні прийоми ознайомлення дітей з живописом: художньообразне передавання змісту картини вчителем; постановка запитань,
орієнтованих на виявлення розуміння дітьми змісту картини та засобів її
виразності; «уявні подорожі у світ картини», поєднання читання художнього
твору й розглядання картин; розповідь про життя художника.
5. Театральне

мистецтво.

Специфіка

театрального

мистецтва.

Драматургія – основа театру. Сценічний образ спектаклю. Театр і глядач.
Розвиток театрального мистецтва в Україні. Театр і школа.
Завдання національного виховання учнів із засобами театрального
мистецтва.
Ознайомлення учнів із театральною майстерністю. Робота над голосом,
рухами, інтонацією.
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Участь учнів у театральних гуртках. Уміння драматизації літературного
твору. Читання в образах, ролях тощо.
Театральна

майстерність

–

основа

педагогічної

майстерності.

Використання різних сценічних прийомів у роботі з дитячим колективом.
Окрім

проведення

уроків

образотворчого

мистецтва

й

музики,

хореографії, експериментом передбачалася організація позаурочних знань
театрального гуртка, спрямованого на інтеграцію мистецьких знань і
особистісних уявлень у художньому синтезі, який розкриває процеси
взаємопроникнення засобів виразності (візуальних, слухових, пластичних),
ефект їх трансформації в єдине ціле полісенсорного впливу на емоційнопочуттєву сферу учнів.
Відомо, що театр перетворює окремі мистецтва як його складові на
новий тип специфічної образності, з притаманним цьому поєднанням мовновиражальних засобів, які викликають у процесі сприйняття нашарування
пов’язаних між собою відчуттів. Наприклад, він не механічно поєднує
мистецтво маленького актора, режисури, музики, живопису, а надає їм іншої
якості

як

компонентам

синтетичного

сценічного

образу,

що

підпорядковується єдиному художньому задуму й архітектоніці його творчої
реалізації. Завдяки цьому окремі засоби виразності набувають ширшого
системного значення, пронизуючи всі елементи художнього синтезу. Так,
музична інтонація спрямовує темпоритм акторської мови, темброву палітру
звучання всієї дитячої вистави, образи живопису визначають просторову
композицію

драматичної

дії,

пластику

рухів.

У

такий

спосіб

взаємопроникнення окремих видів мистецтва зумовлює їх збагачення і
допомагає усвідомити зв’язки художньої мови.
Інтегрована театрально-мовленнєва діяльність сприяє виробленню
активної комунікативної позиції учня, оскільки в основі спілкування лежить
комунікативна активність як особливий вид соціальної активності, яка
розуміється в контексті соціальної адаптації людини.
Комунікативна активність виявляється на рівні таких складових:
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– емоційної, що виявляється у почуттях симпатії, товариськості, дружби
(аналізовані якості спостерігаються у своєму вияві у змісті театральномовленнєвої діяльності, яка забезпечує переживання виховуваних рис);
– пізнавальної, що виявляється в зацікавленому пізнанні дитиною своїх
ровесників;
– ціннісно-орієнтаційної, що знаходить свій вияв в умінні адекватно
оцінювати ті чи ті якості особи, орієнтуючись при цьому на суспільно
значущі критерії (на ґрунті комунікативної активності, в основі якої і лежить
піклування про інших, формується почуття товариськості й дружби,
чуйність, такт, утверджується культура спілкування та культура бажань).
Дидактичними етапами такого засвоєння є: 1) сприйняття художнього
матеріалу, його осмислення; 2) запам’ятовування елементів художньої мови
та їх міжсенсорних характеристик; 3) використання засобів художньої мови у
виконанні завдань, спрямованих на творче самовираження.
При цьому враховувалась роль кожної з названих ланок процесу
засвоєння художньої мови, їх порівняна самостійність у розвитку здатності
до творчого самовираження опанованими засобами мистецтва.
Визначення етапів інтеграції актуалізує питання реалізації принципів
між- та внутрішньопредметної інтеграції в системі викладання природничих і
гуманітарних предметів. У низці досліджень наголошено, що серед
методологічних принципів, які сприяють збереженню та відтворенню
навколишнього середовища, а також культурних надбань є такі принципи:
інтеграції; історизму; збереження природних і культурних комплексів у їх
цілісності

і

єдності;

гармонії

людини

й

довкілля;

емоційного

співпереживання (емпатії) [452, с. 44-48].
Окреслені принципи сформульовані нами у процесі дослідження
проблеми інтеграції уявлень учнів про навколишній світ (науковопедагогічний

проект

«Росток»):

екологізації

освіти,

системності,

гуманізації, гармонізації, особистісно зорієнтованої освіти. Принципи
реалізуються в інтегративному і діяльнісному підходах до викладання
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навчального матеріалу: у змісті, методах і технологіях. У центрі такого
підходу перебувають особистість, її взаємозв’язки з навколишнім світом –
природою і соціумом, а також її самореалізація шляхом організації творчої
діяльності.
4.1.1. Роль принципу наступності в педагогічному проектуванні
Інтегративний підхід до педагогічного проектування співвідносний з
принципом

безперервності

і

наступності

освіти,

який

визначає

пріоритетним досягнення цілісності й наступності в навчанні та вихованні,
які неможливі без міжпредметної і внутрішньопредметної інтеграції.
Загальнонаукова категорія наступності відіграє значну роль у педагогічному
проектуванні. Вона має об’єктивний і загальний характер, виявляючись як
узагальнене поняття у природі, суспільстві та пізнанні [33; 101; 146].
Наступність є важливим елементом двох основних діалектичних законів –
заперечення заперечення й переходу кількісних змін у якісні. Тому
наступність

можна

розглядати

у

філософському,

соціальному

й

педагогічному аспектах.
У філософському розумінні термін розкриває об’єктивний зв’язок між
різними етапами та ступенями розвитку, зв’язок між новим і старим у
процесі розвитку. Сутність зводиться до збереження тих або тих елементів
цілого (чи окремих характеристик) під час переходу до нового стану.
Наступність у соціальному аспекті пов’язана з реалізацією двох основних
параметрів у процесі розвитку соціальних явищ: передаванням «соціальних і
культурних цінностей від покоління до покоління <...> засвоєнням цих
цінностей кожним новим поколінням, кожною новою соціальною системою.
Наступність – особливий механізм «пам’яті суспільства», який здійснює
накопичення і зберігання культурної інформації минулого, на основі якої
створюються нові цінності» [33; 101; 146; 259].
Традиційно розкривається тільки один аспект наступності в освіті,
зокрема подається наступність у навчанні як послідовність і систематичність
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подання навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів
навчально-виховної роботи, що має місце при переході від одного уроку до
наступного, від одного року навчання до іншого. При цьому зазначається, що
у навчанні відбувається осмислення пройденого на новому, вищому рівні,
підкріплення наявних знань новими, розкриття нових зв’язків, що в цілому
підвищує якість знань, умінь і навичок [146; 257; 368]. Аналогічно
тлумачиться наступність у навчанні С. Гончаренком: «Наступність у
навчанні – послідовність і систематичність у розумінні навчального
матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного
процесу. Здійснюється при переході від одного уроку до наступного (тобто в
системі уроків), від одного року навчання до наступного. Досягнення
наступності в шкільній практиці забезпечується методично і психологічно
обґрунтованою побудовою програм, підручників, дотриманням послідовності
руху від простого до складнішого в навчанні та організації самостійної
роботи учнів і взагалі всією системою методичних засобів» [101, с. 227].
На нашу думку, означення поняття «наступності», яке надає
С. Гончаренко, є доволі прогресивним і показує, яким способом (методично й
психологічно) та якими засобами вона може забезпечуватися в освітньому
процесі й узагалі всією системою методичних засобів.
Проблема наступності в навчанні розглядалася у працях класиків
педагогіки Я. А. Коменського [246; 247], Й. Песталоцці, Ф. Дістервега [146],
К. Ушинського [552] та ін. Однак вона не була розв’язаною через відсутність
єдиної система навчання. Тому не передбачалася наступність шкіл і не було
можливості переходу на навчання з нижчого ступеня на вищий.
У

процесі

розвитку

педагогічної

науки

інтерес

до

проблеми

наступності посилюється, уточнюються й доповнюються різні аспекти цього
поняття. На початку XX ст. із появою єдиної системи навчання
актуалізувалася і проблема наступності навчання. Особливого значення вона
набула наприкінці 50-х – на початку 60-х років, коли почало спостерігатися
значне зниження успішності учнів середньої школи.
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Ретроспективний аналіз надає нам підставу висловити свою думку про
те, що феноменом «наступність» варто окреслити один із основних
дидактичних принципів, як, наприклад, у педагогіці окреслені тепер тісно
взаємопов’язані між собою принцип систематичності й послідовності.
Предметну наступність між різними класами в системі загальної
середньої освіти вивчали багато педагогів і дидактів. На думку А. Кухти
[282, с. 87], наступність у навчанні:
1) виражає

об’єктивну

необхідність

забезпечення

логічних

взаємозв’язків, взаємозумовленості й оптимального співвідношення між
окремими сторонами, частинами і етапами навчання та всередині них;
2) здійснює опертя на попередні знання учнів і забезпечення їх
подальшого розвитку й підготовки до вимог змісту та форм навчання в
майбутньому;
3) дотримання посильних оптимальних вимог до учнів і поступальновисхідного розгортання всього навчального процесу в його організації, змісті
й методах роботи з метою забезпечення високої ефективності навчання.
Отже, наступність варто і доречно реалізовувати не лише в лінійному, а
й у концентричному вивченні будь-якої навчальної дисципліни / навчального
предмета. Зокрема, у процесі реалізації природничо-математичної освіти в
початковій та основній школі фізичні поняття повторюються впродовж
кількох років навчання (табл. 4.1).
Ці поняття утворюють предмет значно глибшого і досконалішого
вивчення навчального матеріалу також у старшій школі, де зміст курсу
фізики представлено різнопрофільними програмами. Отже, наступність у
процесі вивчення фізичних понять полягає в поступовому уточненні й
доповненні, що одночасно дає змогу уникати логічно невиправданих зайвих
повторень.
Серед

українських

науковців,

які

працювали

над

проблемою

наступності, слід назвати В. Мадзігона [312; 313], Р. Гуревича [113].
Наприклад, В. Мадзігон, аналізуючи наступність у трудовому навчанні
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здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти і профтехучилищ,
схарактеризував цей феномен як «загальнодидактичний принцип, на підставі
якого здійснюються двосторонні поліструктурні логічні зв’язки між
відповідними дидактичними об’єктами і навчальний процес організовується з
урахуванням оптимального розвитку здібностей учнів» [313, с. 2].
У праці О. Мороза [335] поняття «наступності» конкретизовано як
«загальнопедагогічний принцип, який стосовно навчання вимагає постійного
забезпечення нерозривного зв’язку між окремими сторонами, частинами,
етапами і ступенями навчання та всередині них; розширення і поглиблення
знань, отриманих на попередніх етапах навчання, перетворення окремих
уявлень і понять в струнку систему знань, умінь та навичок; поступальновисхідного (спіралеподібного) розгортання навчального процесу відповідно
до змісту, форм і методів роботи за умови обов’язкового обліку якісних змін,
які відбуваються в особистості учнів та студентів» [335, с. 10].
Таблиця 4.1

Зміст освітньої галузі

Окремі фізичні поняття у початковій та основній школі
Основна школа
Початкова школа
Природознавство
Фізика
(5–6-й класи)
(7–9-й класи)
Тіла, речовини,
Вивчення природи
Фізика як природнича
частинки
людиною: методи
наука. Методи
дослідження природи
дослідження фізичних
(спостереження,
явищ. Спостереження та
вимірювання,
експеримент – 7-й клас
експеримент) – 5-й клас
Визначення маси Тіла. Характеристики тіла: Фізичне тіло і речовина.
тіл за допомогою їх довжина, маса, об’єм,
Маса тіла. Одиниці маси.
зважування
густина. Їх вимірювання. Вимірювання маси тіл.
Речовини. Атоми і хімічні Будова речовини. Атоми
елементи. Молекули. Рух і молекули. Будова атома.
молекул. Дифузія.
Рух і взаємодія атомів і
Твердий, рідкий,
молекул. Залежність
газоподібний стан речовин швидкості атомів і
– 5-й клас
молекул від температури
тіла. Дифузія – 7 клас
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Закінчення таблиці 4.1

Явища природи: механічні,
теплові, електричні,
Агрегатні стани
магнітні, хімічні звукові, речовини. Фізичні
Три агрегатні стани
світлові. Теплові явища в властивості тіл у різних
речовини
природі (випадання дощу, агрегатних станах.
снігу, утворення та
Кристалічні та аморфні
плавлення льоду)
тіла
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Оцінюючи процес засвоєння знань, К. Ушинський доводив, що
опанування знань має відбуватися на основі наступності, послідовності й
поступовості. Процес засвоєння знань відомий педагог уявляв як процес, у
якому встановлюються зв’язки між новими (здобутими) і засвоєними
знаннями, між якими наявні внутрішні зв’язки, і ці зв’язки існують
незалежно від того, на якому предметі й коли вони були набуті. Завершуючи
думку, педагог констатує, що йдучи все далі та далі, ми не повинні залишати
позаду себе те, що вже набули [552].
У сучасній освітній моделі наступність реалізується під час складання
навчальних

програм

і

методичного

керівництва

для

вчителів,

де

наголошується на важливості забезпечення взаємозв’язку знань у змісті і
методах навчання. Для першого завдання слід забезпечити формування
системи знань, умінь і навичок учнів з предмета, простежити опанування
системи знань упродовж років навчання, врахувати поєднання методів
навчання й організації самостійної роботи учнів у процесі виявлення зв’язку
нової інформації з уже засвоєною учнями системою знань. Водночас
наголошується на вагомості та зростанні ролі співпраці вчителів при
виробленні загальних підходів у методиці навчання [12, с. 26].
У

дидактиці

постійно

надається

велике

значення

опертю

і

взаємозв’язкам нового матеріалу та вже наявних знань, хоча й недостатньо
враховувався розвиток наявних знань під впливом нових.
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Зазвичай, наступність у навчанні вичерпувалася, з одного боку,
взаємозв’язком змісту і методів навчання, що представлено в програмах,
підручниках і методичних рекомендаціях, а з іншого, – системою роботи
вчителя, отже, розглядався підхід до проблеми наступності з боку вчителя.
Такий
обов’язкове

двосторонній
врахування

характер
проблеми

освітнього

процесу

детермінує

наступності

позиції

навчально-

пізнавальної діяльності учнів, тобто з погляду розвитку знань, умінь,
навичок у свідомості учня, встановлення їх системи і внутрішнього
взаємозв’язку (бо саме так розуміли наступність Я. А. Коменський і
К. Ушинський). У зв’язку з цим «наступність навчання є не лише одна з
найважливіших умов цього розвитку, вона, разом з тим, включає
наступність у навчання, тобто внутрішній взаємозв’язок у свідомості
засвоюваних знань, учнів, їх систематизацію і застосування в різноманітних
умовах навчання і життя» [12, с. 27].
Отже, у педагогіці принцип наступності слід тлумачити одночасно як
загальнодидактичний принцип і як вияв принципу систематичності й
послідовності, ураховувати як іманентну характеристику двосторонній
характер наступності нових знань і старого досвіду, який виокремлюється під
час формування нового матеріалу з опертям на набуті (засвоєні) знання,
систему зв’язків, що склалися, тобто виявляється саме у процесі розвитку
здобутих знань під впливом нових, коли відбувається

осмислення

пройденого на новому, вищому рівні.
Особливо важливою ланкою є загальна середня освіта, до змісту якої
закладаються основи світогляду, природничо-наукової й мовно-літературної,
морально-етичної культури особистості, формується система знань, умінь і
навичок, орієнтована на самостійну діяльність і профільне навчання учнів у
системі загальної середньої освіти.
Наприклад, дидактичною умовою підвищення якості й ефективності
природничо-наукової освіти в середній школі є формування системи
інтеграційних знань учнів з урахуванням внутрішньо- і міжнаочних зв’язків,
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оскільки останні є способом розкриття в змісті навчання сучасних тенденцій
розвитку науки, які виникають під впливом процесів інтеграції, тому з їх
допомогою здійснюється наступність між різними галузями знань, що веде
до формування цілісного образу світогляду [401].
Загальноприйнятим є той факт, що фундаментальні поняття, закони і
теорії фізики є основами розвитку інших природничих наук. Однак
послідовність вивчення і зміст навчальних предметів природничо-наукового
циклу, регламентованих чинним базисним навчальним планом, не повною
мірою забезпечує наступність як між ступенями початкової та основної
школи, так і між структурними компонентами природничих наук.
Задля досягнення оптимального результату у формуванні в учнів
ключових фізичних понять під час дотримання наступних вертикальних і
горизонтальних

зв’язків

окремі

дослідники

пропонують

розпочинати

пропедевтичне вивчення фізики вже на етапі початкової школи. Такий підхід
можна запровадити, використовуючи сенситивні особливості молодших
школярів, тобто реалізувати через елементи гри. За цих обставин варто
погодитися з Ю. Діком, який доводив, що «пропедевтичний етап здобування
фізичної і астрономічної освіти починається вже в початковій школі, і його
можна розглядати як перший ступінь шкільної фізичної освіти» [129].
Виявлений
компонентами

А. Пишкалом
методичної

взаємозв’язок

системи

(або

системи

методики)

наступності
дає

змогу

з

нам

інтерпретувати наступність як зв’язок між явищами в процесі розвитку,
коли нове, змінюючи усталене, зберігає в собі деякі його елементи [404,
с. 112–114].
Методист

виокремлює

внутрішні

й

зовнішні

вияви

проблеми

наступності стосовно методичної системи, яка охоплює такі інваріантні
компоненти: мету, зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання,
що становлять основу методики викладання кожного навчального предмета.
Відповідно, функціонування цієї системи визначається закономірностями,
пов’язаними з внутрішньою будовою й зовнішніми зв’язками.
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В умовах стабілізації шкільного навчання елементи методики впродовж
тривалого періоду у своєму розвитку залишалися незмінними. Стабілізація
визначила розвиток кожного з них і зв’язків між ними, що мали здебільшого
лінійний характер. За цих умов проблема наступності виявляла себе своєю
«зовнішньою» стороною. Проблема вивчення складніших і глибших
подальших взаємозв’язків передбачала з’ясування й уточнення міжнаочних і
внутрішньонаочних зв’язків і зв’язків між окремими ланками в системі
освіти, тобто між початковою й основною школою, між основною та
старшою школою, а також між школою і вишем. Вирішення цих питань не
сприяло істотним і якісним зрушенням та кардинальним змінам внутрішньої
структури і зовнішніх зв’язків системи; відповідно, й проблема наступності
виявила себе «внутрішньою» стороною.
Отже, наступність у процесі навчання слід розглядати як із позицій
засвоєння змісту, так і з позицій вдосконалення системи розумових дій, а
також

усіх

дій,

опановуватиметься

за

допомогою

учнями.

З

яких

цією

цей

метою

зміст

опановувався

кожному

й

педагогічному

працівникові треба навчитися планувати управління розумовою діяльністю
учнів, зокрема: 1) чітко уявляти обсяг знань, необхідних для виконання
завдання; 2) бачити всю систему розумових дій, що допоможуть виконати
роботу (порівняння, аналізу, синтезу, класифікації тощо); 3) правильно
поділяти систему дій на окремі операції, мета кожної з яких спрямована на
розв’язання певної задачі.
Тоді наступність, наприклад, у навчанні фізики зводиться до
встановлення необхідних зв’язків і органічних та правильних співвідношень
між частинами навчального предмета на різних ступенях його вивчення. За
цих умов навчання в початковій школі реалізує принцип наступності у
формуванні пізнавального інтересу учнів до фізики, коли готує учнів до
вивчення тем, пов’язаних із фізичними поняттями і забезпечує пропедевтику
у вивченні природознавства в 5–6-х класах та в процесі систематичного
вивчення фізики у 7–9-х класах основної школи. За цих обставин під
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наступністю

слід

результативне

розуміти

процес,

виконання

який

навчальної

забезпечує
діяльності,

неперервне

й

вдосконалення,

узагальнення й систематизацію знань, умінь і навичок учнів як результат
сформованості в них стійких мотивів до навчання, тобто завдяки
пізнавальному інтересу.
Отже, наступність як загальнодидактичний принцип виявлятиме такі
функції, які в загальному аспекті можна поділити на:
– методологічні,
– регулятивні,

що створюють теорію організації процесу навчання;

які визначають практику його реалізації.

Методологічні

функції

дидактичного

принципу

наступності

утворюватимуть:
1) систематизувальна,

яка

забезпечує

здатність

принципу

бути

основним логічним вузлом у розвитку теорії процесу навчання, необхідним
для формулювання дидактичних правил і положень;
2) динамічна, що відображає закономірності динаміки й діалектики
педагогічного процесу;
3) конструктивна, яка полягає в тому, щоб поєднати три педагогічні
підходи: минуле, сьогодення і майбутнє – у їх безпосередній взаємодії;
4) інтеграційна, що забезпечує цілісність освітнього процесу та його
результатів.
Регулятивні функції реалізовуватимуться через:
1) структурну, яка відображає спрямованість змін у змісті навчання
задля створення умов, що забезпечують цілісність результатів його розвитку;
2) субординативну, що пов’язана зі взаємною підлеглістю компонентів
педагогічної системи, зміною характеру взаємозв’язків між ними і надає
уявлення про різні варіанти взаємодії вчителів і учнів;
3) координувальну, яка виявляється у взаємодії вчителів різних
предметів, сім’ї і громадськості.
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Щоб принцип наступності розкрити повністю, слід розглянути його
вимоги, які, по-перше, є його складовою, а по-друге, визначають стратегію й
тактику навчання.
До вимог реалізації принципу наступності в навчанні варто віднести:
– планування змісту навчання учнів;
– створення умов, за яких потреба учнів у знаннях випереджала б
розвиток профільної підготовки й одночасно взаємодію із загальною освітою;
– тематичне і хронологічне узгодження програм;
– виокремлення

напрямів

в

освітньому

процесі

всебічного

й

гармонійного розвитку особистості в системі загальної середньої освіти;
– накопичення даних, які характеризують рівень сформованості й
динаміку зміни особистих якостей учнів;
– виявлення та усунення негативних («кризових») ситуацій у процесі
формування особистості учня;
– виявлення в особистості здобувача освіти позитивних якостей і
сприяння їх подальшому розвитку;
– оптимальний

вибір і доцільне поєднання форм, методів і засобів

формування знань, умінь і якостей учнів;
– дотримання єдності педагогічних дій;
– поетапний розвиток суб’єктивної та свідомої ролі учнів у процесі
навчання в основній школі;
– створення умов для безперервного використання й розвитку
засвоєних учнями понять і їх систем у змісті навчальної діяльності.
Визначені вимоги можуть змінюватися залежно від характеру
взаємопов’язаних педагогічних явищ, тому доцільно виокремити етапи
реалізації принципу наступності, до головних з яких належать:
1) добір навчального матеріалу із фіксуванням початкового і верхнього
рівня сформованої якості або виду діяльності;
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2) визначення основних структурних елементів курсу, розділу, теми,
які є провідними як для формування світогляду учнів, так і для процесу
пізнання;
3) вибір ефективних методів, форм і засобів навчання.
Відповідно до принципу наступності в системі закладів загальної
середньої освіти різні предмети мають бути пов’язані між собою за
принципом наступності; навчальний матеріал занять має складатися із
навчальних елементів, зміст яких планується відповідно до кожного рівня
навчання чи профілю, а для оцінки ефективності розробленого методичного
забезпечення повинні використовуватися завдання різної складності.
4.2. Проектування освітнього процесу в початковій і основній
школі на прикладі педагогічного проекту «Росток»
З огляду на потреби часу реформування сучасної системи загальної
середньої освіти розгортається на засадах багатоваріантності педагогічного
проектування,

гуманітарної

парадигми,

яка

надає

педагогічному

працівникові та здобувачеві освіти свободу вибору змісту, напрямів, темпу,
методів, форм і прийомів навчання, сприяючи розвиткові нестандартного
мислення у процесі розв’язання навчальних завдань, спрямованих на
активізацію

навчально-пізнавальної

діяльності

шляхом

застосування

відповідних алгоритмів, а також можливостей навчальних програм нового
покоління.
Водночас,

як

показують

результати

численних

досліджень,

ефективність «традиційного» навчання навчальних предметів у закладах
загальної середньої освіти значною мірою не відповідає сучасним вимогам до
рівня нової освітньої парадигми й підготовки педагогів, не забезпечує
формування в учнів належного рівня компетентностей, не розкриває
достатнього спектра перспектив для подальшої навчальної мобільності
шляхом безперервної самоосвіти й навчання упродовж життя. Викладене
пояснює необхідність педагогічного проектування альтернативних освітніх
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технологій, які сприятимуть успішному розв’язанню актуальних проблем
формування ключових компетентностей і якісної предметної підготовки
учнів у системі загальної середньої освіти.
Практичні

аспекти

дослідження

з

реалізації

педагогічного

проектування освітнього процесу в системі загальної середньої освіти
реалізуються через низку педагогічних проектів, які розроблені, впроваджені
або повною мірою реалізовані в освітньому процесі окремих сучасних
закладів загальної середньої освіти. До таких проектів належать авторські
проекти: науково-педагогічний проект «Росток», проект «1 учень – 1
комп’ютер», проект з підготовки вчителів до проектної інноваційної
діяльності «Академія інноваційного розвитку освіти (АІРО). Кожний
науково-педагогічний проект є програмою розвитку особистості (здобувача
освіти і педагогічного працівника) і оновлення освітнього середовища.
Метою кожного науково-педагогічного проекту є підвищення рівня
фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного і творчого
розвитку особистості у процесі організації активної пізнавально-пошукової
діяльності на засадах інтеграції, гуманітаризації та екологізації змісту й
методів навчання, що реалізуються в навчально-методичному забезпеченні
навчально-виховного процесу.
Отже, сучасні вимоги, які висуваються до педагогічного проектування,
вимагають

інформаційної

альтернативи

традиційним

педагогічним

технологіям з урахуванням подальшого використання у вітчизняному
освітньому середовищі. Таку альтернативу становлять науково-педагогічні
комплексні проекти з розроблення змісту, методів й інноваційних технологій
навчання, які становлять програму розвитку дітей початкової, основної та
старшої школи. Навчально-методичне забезпечення проектів базується на
концепції формування картини світу на основі ідеї єдності, взаємозв’язків
природних явищ і процесів; соціокультурного й морального розвитку
особистості учня. Оскільки упровадження науково-педагогічних проектів в
освітній процес здійснюється на всіх етапах загальноосвітньої підготовки,
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такі проекти дають змогу розв’язати проблему наступності навчання, а також
реалізації особистісного зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання.
Педагогічний

проект

«Росток»

передбачав

розроблення

пакета

нормативних документів стосовно діяльності експериментальних закладів
загальної середньої освіти, на базі яких було організовано експериментальну
роботу.

Зокрема,

було

розгорнуто

роботу

над

експериментальним

навчальним планом, авторськими експериментальними програмами, новими
підручниками і навчальними посібниками для початкової та середньої
школи, сучасним освітнім середовищем. На першому етапі було розроблено
й апробовано концептуальні засади, основне діагностувальне та науковометодичне

забезпечення

експериментальної

дослідницької

роботи,

розроблено й апробовано програми, посібники й підручники для початкової
школи з:
1) усного та писемного мовлення;
2) математики;
3) інтегрованого курсу «Навколишній світ»;
4) англійської мови;
5) основ безпеки життєдіяльності та мистецтва.
Важливою особливістю другого етапу практичної роботи стало
розв’язування проблеми наступності навчання під час переходу школярів із
початкової до середньої і старшої школи.
Комплексна програма педагогічного проекту «Росток» реалізовувалася
відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти України і на
практиці відповідала вимогам Державного стандарту початкової освіти, що
сприяло упорядкуванню та підвищенню ефективності наукових пошуків.
Нормативно-правове

забезпечення

діяльності

навчальних

закладів

за

науково-педагогічним проектом «Росток» було забезпечено наказами
Міністерства освіти і науки України, що становлять:
– наказ МОН України від 31.01.2005 № 63 (Додаток Ж) про
підготовку вчителів до роботи в науково-педагогічному проекті «Росток» з
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(Навчальний план підготовки вчителів початкової школи до роботи у
науково-педагогічному проекті «Росток»); (Положення про навчальнометодичний центр із забезпечення підготовки педагогічних кадрів до
роботи в науково-педагогічному проекті «Росток»), (Положення про
інформаційно-консультативний центр розвитку науково-педагогічного
проекту «Росток»);
– наказ МОН України від 06.08.2014 № 905 про завершення дослідноекспериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у
початковій школі і впровадження педагогічної технології «Росток» у
загальноосвітніх навчальних закладах із Додатком Ґ, що містить звіт про
результати дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним
проектом «Росток» з 2009 по 2014 р.; Додатком Ґ (Перелік навчальних
програм за педагогічною технологією «Росток»; Додатком З (Типовий
навчальний план початкової школи з українською мовою навчання), який
містить чотири таблиці навчальних планів; із Додатком З (Пояснювальна
записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
І–ІІ ступенів, що працюють за педагогічною технологією «Росток) та листом
Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти» (лист № 14.1/10-2795 від 13.08.2014) про виконання наказу
Міністерства освіти і науки України та впровадження педагогічної
технологій «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах з Додатком до
нього у вигляді програми впровадження педагогічної технології «Росток» у
основній школі.
Пошукова та науково-дослідна робота за цих умов здійснювалася за
такими головними напрямами:
– наукові

основи

інтеграції

знань

учнів

у

процесі

вивчення

інтегрованих курсів початкової і середньої школи;
– наступність навчання під час переходу з дошкільного закладу до
початкової школи і від початкової до середньої школи на засадах інтеграції
змісту навчання;
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– виховання екологічної культури учнів через інтеграцію змісту
навчання; інтегрований підхід до формування здорового способу життя
учнів;
– естетичне виховання учнів на основі інтеграції предметів художньоестетичного, гуманітарного і природничо-математичного циклів у початковій
і середній школі;
– профорієнтація учнів за допомогою комплексного діагностування
їхнього розвитку в умовах профільного навчання;
– особистісно

орієнтований

підхід

до

формування

творчої

індивідуальності вчителя.
У науково-дослідних дисертаційних дослідженнях та у практиці
організації й реалізації науково-педагогічних проектів добре відомо, що
основою

науково-методичного

забезпечення

будь-якого

педагогічного

дослідження є концепція, тобто його провідна ідея, представлена у вигляді
певної системи положень, поглядів чи ідей. Концептуальні засади «Програми
розвитку дітей «Росток» розкрито в журналі «Початкова школа» (1998. № 11.
С. 42–43), цю концепцію апробовано в 40 загальноосвітніх навчальних
закладах України, у процесі апробації її було деталізовано й упорядковано в
структуру, доповнено вихідні принципи, розширено зміст виховного
компонента.
Основні ідеї та погляди, закладені у змісті інтегрованого курсу
«Навколишній світ» на етапі початкової школи, набули розвитку в
навчальних посібниках для класів основної школи. У програмі цього курсу
для 5–6-х класів пріоритетними залишилися ідеї єдності світу, взаємозв’язків
Землі та Всесвіту, взаємодії земних сфер, живого і неживого в природі,
з’ясування життєво важливих потреб людства та необхідності збереження
природи.
Навчально-методичне забезпечення за проектом «Росток» реалізує
інтегративний підхід до оновлення змісту навчання у 1–6-х класах, коли в
учнів початкової школи уявлення про навколишній світ формуються
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інтегровано як цілісне єдине уявлення про навколишній світ, а не подається у
вигляді окремих фізичних, хімічних та біологічних явищ і процесів, як
відбувається під час вивчення відповідних навчальних дисциплін у основній і
старшій школі.
Відтак, інтегративний підхід до змісту навчання впливає на розвиток
особистості учня, а інтегровані проекти тісно взаємодіють між собою як
змістовно, так і процесуально. Такі курси створені з урахуванням принципів
інтегративного й діяльнісного підходу і відіграють важливу роль у
розв’язуванні проблеми наступності навчання, у процесі фізичного,
психологічного, морального та соціального розвитку учнів під час переходу
від початкової школи до навчання в основній і старшій школі.
Розкриємо

принципи,

на

засадах

яких

реалізується

науково-

педагогічний проект «Росток». У сучасній освіті інтенсивно розвиваються
процеси активізації науково-педагогічної ініціативи і творчості на засадах
гуманізації, інтеграції, екологізації, діяльнісного підходу та гармонійного
поєднання

загальнолюдських

духовних

цінностей

із

національним

характером освіти. Результатами такої творчості стають нові концепції та
моделі освіти, методи, технології навчання і виховання, навчальні програми,
підручники й навчальні посібники, створюються сучасні типи навчальних
закладів. Розв’язання актуальної проблеми практичного втілення цих
результатів педагогічної творчості у зміст і методи навчання та виховання
юного покоління має стати суттєвим внеском у розвиток сучасної освіти
України.
Завдяки демократизації освіти сьогодні розроблено багато шляхів
розв’язання сформульованої проблеми. Науково-педагогічний проект
«Росток» розглядається як один із таких і досить ефективних варіантів, що
реалізується на засадах таких принципів:
Принцип гуманізації та особистісного підходу, що вимагає вбачати в
кожній дитині й кожній дорослій людині, причетній до освітнього процесу,
неповторну унікальну особистість, постійно розкривати та наголошувати на
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її досягненнях у цьому процесі, шляхетність почуттів та знахідки розуму.
Важливо, щоб кожен не тільки відчував себе особистістю, а й поважав іншу
особистість, її індивідуальність та неповторність незалежно від того,
наскільки вона здається зрозумілою іншим.
Принцип системності в освіті, який забезпечує безперервне,
постійне, системне застосування нових підходів до навчання і виховання, які
базуються на сучасній теоретико-методологічній основі.
Принцип екологізації освіти вимагає такого змісту освіти, який дав би
можливість

формувати

розуміння

взаємозв’язків

процесів

і

явищ

навколишнього світу, об’єктивної та універсальної цінності природи;
виховувати дбайливе ставлення до неї, уявлення про людину як невід’ємну
частину природи.
Принцип єдності національного й загальнолюдського в освіті дає змогу
запобігти як космополітичним, так і націоналістичним перекрученням у
навчанні та вихованні особистості.
Принцип

пріоритету

розвивального

навчання

та

виховання

передбачає врахування безпосереднього і безумовного впливу навчання та
виховання на розвиток дитини, формування в неї нових здібностей,
утверджує перевагу діяльнісної парадигми освіти над знаннєвою. Знання, які
закладаються в зміст освіти, – не мета, а засіб навчання діяльності, розвитку
особистості, її сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви,
специфічних творчих здібностей та інших якостей.
Принцип пріоритету творчої діяльності передбачає створення таких
методик і технологій навчання, навчальних посібників та підручників, які
побудовані на діяльнісному творчому підході до навчання, активізують
пошукову активність і створюють найкращі умови для творчої діяльності
учнів.
Принцип додатковості потребує, щоб зміст, методи та технології
навчання

і

виховання,

а

також

навчально-методичне

забезпечення

педагогічного процесу становили єдиний навчально-виховний комплекс,
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який

поєднує

гуманітарний,

природничий,

екологічний,

технічний,

художньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу.
Принцип інтеграції відображає глибокий взаємозв’язок фізичних,
психічних, моральних і духовних аспектів розвитку особистості; передбачає
реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, методів та технологій навчання
відповідно

до

комплексної

Програми

розвитку

дітей

у

науково-

педагогічному проекті «Росток» (під інтеграцією ми розуміємо процес і
результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину
цілісну систему для одержання якісно нового результату освіти).
Реалізувати всі виокремлені принципи повною мірою в межах
конкретної педагогічної ініціативи – складне завдання, але важливо
намагатися максимально враховувати їх під час підготовки та використання
виховних, навчальних, методичних матеріалів. Тому в процесі розвитку
науково-педагогічного проекту «Росток» зазначені принципи стали тими
орієнтирами, які вказують напрями розв’язання завдань цього педагогічного
експерименту.
Орієнтація проекту «Росток» на принцип пріоритету розвивального
навчання та виховання спонукала нас звернутися до наукової спадщини
Л. Виготського, який одним із перших увів у психологічну теорію поняття
діяльності, виклав основи творчої діяльності дитини. Одночасно ми
спиралися на дослідження Д. Ельконіна, П. Гальперіна, В. Давидова, праці
яких вважаються основою теорії розвивального навчання; сучасні теоретичні
дослідження методології діяльності О. Анісімова, дослідження з питань
особистісно орієнтованого виховання І. Беха, сучасну дидактику початкової
школи О. Савченко, теорію системно-діяльнісного підходу до навчання
Л. Петерсон.
У процесі дослідження ми дійшли висновку, що розвивальне навчання
є одним із важливих аспектів гуманізації освіти, а також необхідною
умовою її. Справді, гуманізація передбачає рішучий поворот освіти до
особистості учня, забезпечення максимально сприятливих умов для

291

виявлення та розвитку його задатків і здібностей на основі прийняття
особистісних цілей та запитів дитини. Розвивальне навчання реалізує саме
такі цілі й зумовлює формування пошукової активності як необхідного
компонента навчальної діяльності. Відомо, що притаманна людині форма
пошукової активності – її духовність, оскільки саме формування духовності
людини є метою гуманізації освіти.
Критично оцінюючи психологічні теорії, в яких стверджувалося, що
розвиток дитини не залежить від процесів виховання і навчання, а є
самостійним процесом, засновники теорії розвивального навчання дійшли
висновку про взаємозалежність процесу розвитку дитини й освітнього
процесу.

Л. Виготський

наголошував

на

тому,

що

педагогіка

має

орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день дитячого розвитку,
тільки тоді вона зможе покликати до життя процеси розвитку, які тепер
перебувають у зоні найближчого розвитку. Видатний педагог, знавець
дитячої психіки Ш. Амонашвілі наголошував, що педагогічне завдання
полягає в тому, щоб створити освітній процес зі своїми предметнопросторовими, морально-соціальними якостями, який дасть можливий
простір для задоволення дитиною її пристрасті до розвитку, більше того, цей
процес повинен випереджати вияв окремих якостей дитини й запрошувати їх
до активного руху. Отже, потрібно пропонувати дитині необхідні для
становлення її багатогранної природи умови. Тобто, під впливом навчання та
виховання, конкретних умов навчально-виховного процесу формуються
здібності, яких у дитини ще не було. На цій основі побудовано теорію
розвивального навчання, основна сутність якої в тому, що вона підтверджує
безпосередній вплив навчання на розвиток дитини, формування в неї нових
здібностей.
Традиційно вважається, що основою навчання та виховання є його
зміст, від якого похідні методи і технології. Водночас, як підкреслює
О. Савченко, навчання розвиває учнів не тільки своїм змістом, а й
процесуальною стороною, тобто тим, як воно організоване. О. Савченко
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виокремлює низку напрямів навчально-виховної роботи з розвитку дитини
(розвиток

процесів

сприймання,

оволодіння

всім

діапазоном

загальнонавчальних умінь і навичок, накопичення індивідуального досвіду
пошукової діяльності, розвиток уяви й літературної творчості, вправляння в
комбінуванні, конструюванні, перетворенні) та зазначає: «Ігнорування будьякого із цих напрямів роботи звужує, збіднює розвивальний вплив
найдосконалішого змісту навчання» [496].
Відповідно до висновків сучасних наукових досліджень із розвитку
особистості у процесі навчання і виховання, основою науково-педагогічного
проекту «Росток» став інтегративно-діяльнісний підхід. Його сутність – у
системній організації освітнього процесу на засадах створення науково
обґрунтованої структури діяльності в межах кожного навчального предмета,
яка виступає системоутворювальним чинником.
Навчальні предмети інтегруються в єдину пізнавальну систему, що дає
змогу формувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ через
пошуково-практичну діяльність.
Учні набувають необхідних знань за допомогою різноманітних
способів активізації пізнавальної діяльності: спостережень, дослідів, вправ із
моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу;
спеціальних вправ, спрямованих на розвиток уяви, завдань на самостійний
пошук інформації, вправ із літературної творчості: складання казок, легенд та
оповідань про навколишній світ, поетичних вправ, вправ та завдань, які
формують загальнонавчальні вміння.
Науково-педагогічний проект «Росток» базується на твердженні, що
навчальна діяльність дитини будується насамперед у результаті сходження
від абстрактного до конкретного, від загального до часткового, тобто
відтворюється історичний процес народження та розвитку знань. Природно,
що розглянутий підхід до навчання та виховання дуже тісно пов’язаний з
принципом інтеграції. У науково-педагогічному проекті «Росток» принцип
інтеграції використовується як для побудови змісту, так і для розроблення
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методів і технологій навчання та виховання. Цей принцип тісно пов’язаний з
принципом розвивального навчання.
Отже, однією з необхідних умов розвивального навчання є його зміст,
який будується шляхом сходження від абстрактного до конкретного. Але,
щоб узагальнити зміст, подати його в цілісному вигляді, потрібно
інтегрувати матеріал навколо певної основної ідеї, проблеми. У такий спосіб
пропонований підхід до навчання дає змогу надати учням спочатку загальне,
цілісне уявлення про проблему, а потім її конкретизувати, уточнювати,
поглиблювати. Цей підхід відповідає і віковим особливостям учнів.
Так, у проекті «Росток» принцип інтеграції був реалізований у процесі
розроблення його ядра – інтегрованого курсу «Навколишній світ» для
початкової школи та 5–6-х класів основної школи. Його метою є формування
в учнів цілісної картини світу, адекватної віковим особливостям сприйняття
учнів молодшого шкільного віку. Зміст курсу «Навколишній світ»
інтегрується

навколо

взаємопов’язаної

послідовності

загальних

ідей.

Реалізуючи їх у цьому курсі, ми послідовно розкриваємо перед дитиною
багатогранний, різноманітний, але цілісний та єдиний світ, в якому живемо.
У курсі «Навколишній світ» інтегруються інтереси учнів, спрямовані
на вивчення довкілля. Наприклад, спостереження на констатуючому етапі
експерименту, а також висновки психологів висвітлили динаміку інтересів
молодших школярів. Із широкого кола питань про світ, у якому ми живемо,
найбільше їх цікавлять такі:
1) навчання, школа, спілкування, взаємовідносини;
2) космос, походження зірок і планет; гострі проблеми цивілізації,
зокрема екологічні проблеми в їх конкретному втіленні;
3) професія, побут, відпочинок, мода;
4) природа, походження людини.
У змісті інтегрованого курсу «Навколишній світ» враховано питання,
які найбільше цікавлять учнів молодшого шкільного віку і які неможливо
повною мірою відобразити в традиційному курсі природознавства. Саме
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інтегрований підхід до розроблення змісту курсу «Навколишній світ» дає
змогу включати виділені питання, підпорядковуючи їх інтегративній логіці
побудови навчального матеріалу, а також закономірностям розвитку дітей.
Окрім того, враховано результати психологічних досліджень про те, що
«матеріал», із якого будується уява дитини, значно бідніший, ніж у дорослих.
У дитини значно менша кількість образів і якість комбінацій, їх
різноманітність. Тому уяву дитини в період молодшого шкільного віку (від 7
до 11 років) важливо постійно збагачувати.
Слід зауважити, що інтегрований зміст потребує інтеграції методів і
технологій навчання та виховання. Тому в проекті «Росток» розробляються
інтегровані методи та відповідні технології. Наприклад, у цих розробках
враховано психологічні дослідження з проблем функціональної асиметрії
півкуль головного мозку. Розроблення технологій навчання спрямовано на
те, щоб гармонійно поєднати в єдиній методичній системі методи, які
допомагають розвивати одночасно праву та ліву півкулі головного мозку,
органи чуття, емоції. У такий спосіб розробляється комплексна методика, яка
враховує гуманно-особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки
дитини і того, що вона сприймає світ цілісно й на цьому будується її
діяльність. Зокрема, у методику навчання різних предметів органічно
вплетені заняття мистецтвом: живопис, ліплення, музика, поезія; читання,
інсценізація й різноманітні елементи трудового навчання. Такий підхід
зумовлено потребою дати можливість учням відчути радість від навчання з
метою формування в них глибокої зацікавленості в навчальній праці,
оскільки будь-яке заняття мистецтвом, якщо воно подається жваво, з
фантазією, сприяє цьому. На це свого часу звертали увагу великі педагоги Й.
Песталоцці й В. Сухомлинський.
Як зазначалося, одним із провідних принципів науково-педагогічного
проекту «Росток» є принцип екологізації. Відомо, що екологізація освіти
може здійснюватися різними шляхами: у результаті створення спеціальних
курсів екології, запровадження додаткових екологічних розділів у традиційні
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навчальні курси, а також значного посилення питань екологізації змісту з
усіх навчальних курсів, що можливо завдяки інтеграції навчального
матеріалу наукової галузі екології і проникненню її сьогодні практично в усі
сфери довкілля та життєдіяльності людини.
У проекті «Росток» цей варіант екологізації розглядається як
пріоритетний і використовується під час розроблення змісту навчальних
курсів.
На практиці зазначений варіант реалізується через внесення до змісту
всіх навчальних курсів елементів екологічної освіти:
– навчання учнів екології (формування знань про закономірності та

взаємозв’язки природних явищ, єдність живої і неживої природи, суспільства
та природи, елементів знань про поліпшення стану навколишнього
середовища);
– екологічного

виховання (формування здатності до наукового,

морального, естетичного міркування з екологічних питань, потреби в
активній діяльності, спрямованій на охорону навколишнього середовища;
мотивів і навичок екологічно доцільної поведінки);
– розвитку інтелекту (здатності до ймовірнісного аналізу ситуацій,

емоцій, здібності до розпізнавання універсальних та утилітарних цінностей).
У науково-педагогічному проекті «Росток» основними орієнтирами
стали такі напрями розвитку сучасної освіти, як гуманізація, інтеграція й
екологізація навчально-виховного процесу, його розвивальне спрямування.
Окреслені напрями в межах проекту розглядаються як визначальні.
Прагнення суспільства до цілісного розвитку особистості, гуманізації
та екологізації освіти потребує певних кроків до поєднання навчальних
предметів у цілісну освітню систему. Одним із таких напрямів є створення
нових інтегрованих курсів і запровадження їх у практику роботи початкової,
основної і старшої школи. Побутує думка, що інтеграція знань дає
можливість продемонструвати учням єдність і цілісність світу, сприяє
подоланню дисциплінарної розчленованості наукового знання.
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Для того щоб упевнитись, що це справді так, необхідно з’ясувати місце
і роль інтеграції в навчальному процесі, виявити рівні й форми її,
обґрунтувати різні підходи до створення інтегрованих курсів.
Проблема інтеграції знань учнів потребує глибокого наукового аналізу.
Аналіз історичних і філософських джерел надає змогу зробити висновок, що
інтеграція навчання, як і діалектична протилежність її – диференціація,
виникли з двох історичних форм організації знань: енциклопедичної та
дисциплінарної. Енциклопедична форма знань ще у Стародавній Греції
передбачала ознайомлення з основами наук у їх цілісності, взаємозв’язку та
гармонії,

співвідношенні

відомостей

про

довкілля

з

філософськими

поглядами на світ як єдине ціле. Енциклопедична й дисциплінарна форми
організації знань у системі освіти співіснують і взаємно доповнюють одна
одну впродовж століть. Іще Я. А. Коменський створював із метою навчання
дітей своєрідні мініатюрні енциклопедії, де розповідалось про землю, воду,
світила, явища природи, тварин, рослини, мінерали, людину, її заняття.
Водночас Я. А. Коменський уважав, що підліткам і студентам уже необхідна
дисциплінарна структура знань, причому природничі науки потрібні
молодим людям насамперед.
Поступово співвідношення інтеграції й диференціації в структурі
шкільної освіти змінювалося залежно від панівних філософських і
методологічних ідей. Так, німецький натураліст і педагог Е. Росмеслер у
1860 р.

виступив

з

ідеєю

інтеграції

природничо-історичної

освіти,

справедливо вважаючи, що основою світогляду є цілісне розуміння природи,
тому окремі дисципліни (фізика, геологія, ботаніка, зоологія, антропологія)
мають із самого початку їх вивчення перебувати в тісному взаємозв’язку
[132]. Умовою досягнення такої єдності є заміна лінійної структури курсів
природознавства на концентричну. Від початку дається поверховий, але
цілісний опис цілісної природи. У ньому відомості про природу повинні
даватися не в межах окремих дисциплін, а «за потребою» для розвитку
органів чуття, допитливості, уміння орієнтуватися в навколишньому світі.
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Цілісне бачення природи, відповідно до ідей Е. Росмеслера, у кожному
наступному курсі стає більш повним, глибоким, піддається новій обробці.
Важливо, що особливу увагу Е. Росмеслер приділяв поясненням (причинним
та історичним), виявленню родинних зв’язків між видами, впливу організмів
на неживу природу й один на одного. Елементи антропології в його програмі
були тісно пов’язані з етнографією й еволюцією культури. Таким чином,
система Е. Росмеслера відповідала енциклопедичній традиції в навчанні,
тобто

в

ній

дисциплінарних

були

закладені

знань

основи

зв’язувалися

інтеграції

філософськими

знань.

Фрагменти

установками

на

сприйняття природи як єдиного цілого.
Послідовником інтегрованого підходу до вивчення природознавства
можна вважати, на нашу думку, відомого педагога А. Герда [146]. Він
говорив, що окремим природничим наукам немає місця в початковій школі,
де повинна вивчатися тільки одна нероздільна наука про навколишній
органічний і неорганічний світ. А. Герд розробив спеціальний інтегрований
курс для початкової школи у формі предметних уроків «Світ Божий»
(1883 р.). Його зміст включав цілісне й порівняно закінчене коло загальних
знань про форму, обертання та сфери Землі, зміну дня і ночі, пори року,
ґрунти й корисні копалини, органи рослин, форми пристосування тварин,
будову і життя людського організму, зв’язки людини та живих істот із
навколишнім середовищем.
Порівняння ідей Е. Росмеслера та А. Герда виявило відмінності в їхніх
поглядах на інтеграцію знань учнів про природу. Якщо для Е. Росмеслера
ідея формування світогляду і пізнання єдності природи була стрижнем, що
цементує зміст навчання з перших до останніх етапів, то А. Герд уважав, що
розвиток

світогляду

становить

кінцеву

мету

вивчення

всього

природознавства. На думку А. Герда, світогляд потрібно не нав’язувати із
самого початку навчання, а формувати поступово, як висновок із усього
курсу. Такого результату можна дійти, послідовно вивчаючи основи
природничих дисциплін.
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Нові підходи до інтеграції природничих знань у середній школі
запропонував німецький учитель Ф. Юнге (1832–1905), який виявив ряд
понять та емпіричних узагальнень, навколо яких, на його думку, потрібно
інтегрувати

навчальний

матеріал

[146].

Ці

узагальнення

важливо

усвідомлювати на матеріалі, доступному розумінню дітей. Ф. Юнге
пропонував вивчати природу за біоценозами, починаючи з найпростіших,
розташованих поблизу школи (ставок, поле, сад тощо) і завершуючи всіма
мешканцями земної кулі – єдиним всеосяжним співтовариством. Найширша
інтеграція

природничо-наукових

знань

здійснювалася

Ф.

Юнге

на

завершальному етапі – у 8-му класі, де знання про живі істоти і незалежність
цих знань від чинників навколишнього середовища узагальнювалися та
розширювалися. Описуючи світло, теплоту, електрику, силу ваги, Ф. Юнге
спеціально підкреслював вплив цих чинників на рослини, тварин і людину.
На нашу думку, саме роботи Ф. Юнге заслуговують на спеціальний
ґрунтовний історико-методологічний аналіз як одна з перших спроб
інтеграції знань про живі системи.
В умовах вітчизняної школи початку XX ст. ідеї інтеграції
природничих знань намагався реалізувати Д. Кайгородов (1846–1924) [146],
який уважав, що природа повинна вивчатися в тій «гармонійній цілісності», в
якій вона постає перед поглядом спостерігача, і це сприятиме духовноморальному й фізичному оздоровленню підростаючих поколінь.
З метою інтеграції знань учнів Д. Кайгородов використовував
переважно ідею організації матеріалу природознавства за біоценозами.
Теми складеної ним програми: «Ліс», «Сад», «Поле», «Луки», «Ставок»,
«Ріка». Кожна тема складається з розділів про рослини, тварин і
неорганічний світ. У результаті зміст шкільного природознавства зводився
до описів видів, їх місцеперебування, вивчення біоценотичних зв’язків і
практичного

значення

досліджуваних

об’єктів.

Загальнобіологічні

закономірності, фундаментальні узагальнення науки, про які говорив Ф.
Юнге, залишилися поза увагою.
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Новою спробою інтеграції навчання можна назвати комплексні
програми 20-х років XX ст. Весь навчальний матеріал з цього напряму
інтеграції

розподілявся

«Суспільство».

Природа

за

трьома

рубриками:

розглядалась

як

«Природа»,

джерело

«Праця»,

промислової

і

сільськогосподарської сировини. Людина була представлена як жива
машина, котра створює матеріальні цінності. Зміст навчання був зведений до
своєрідної

енциклопедії

машинного

виробництва.

Традиційна

схема

побудови курсів ботаніки і зоології збереглася, оскільки не перешкоджала
розгляду природи як джерела сировини й об’єкта праці.
Час від часу розвиток інтегрованих курсів припинявся паралельно з
поверненням до дисциплінарної системи навчання, що означало забезпечення
«точно окресленого кола систематизованих знань». Поступово у школі
залишилися окремі інтегровані курси в початкових класах або інтегровані
теми (наприклад: «Культурні рослини», «Домашні тварини» тощо).
Аналіз практики зарубіжної школи показав, що у світовій дидактиці
досить поширеними є різні форми інтеграції навчання. Як правило,
інтегровані курси початкової школи мають оглядовий характер. У середній
школі існують подібні інтегровані курси для учнів, які не мають наміру
здобувати академічну освіту, а також предмети пропедевтичного характеру.
Систематичні курси, у свою чергу, передбачають окремі інтегровані теми.
У сучасній світовій дидактиці можна виокремити різні форми
інтеграції природничих знань.
Об’єктна інтеграція – це поєднання в темах, розділах, курсах різних
дисциплінарних образів одного об’єкта (Земля, вода, повітря тощо).
Понятійна інтеграція охоплює теми або курси, які розкривають зміст
загальнонаукових понять (енергія, рух, речовина, інформація, рівновага
тощо). Багатьом із таких понять відповідають загальнонаукові дисципліни
(термодинаміка, кібернетика, механіка). Вони, у свою чергу, самі мають
інтегрований характер. До понятійної інтеграції умовно можна віднести
напрям біолого-біонічно-спортивної інтеграції, а саме теми на взірець:
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«Плавання», «Поле», «Рух», що розглядаються у біології, фізиці, спорті,
техніці.
У теоретичній інтеграції (концептуальній) систематизувальним
чинником є певна наукова теорія, наприклад, квантова теорія у фізиці, хімії,
біології; еволюційна концепція у біології, хімії, астрономії, техніці,
соціології.
Методологічна інтеграція стосується як філософської методології,
так і окремих методів наукового пізнання. До такої інтеграції ми відносимо,
наприклад, сутність і застосування системного підходу, постановку і
розв’язання проблем у природознавстві; пояснення та прогнозування в науці;
структуру,

сутність

і

застосування

спостереження,

експерименту,

моделювання тощо.
Проблемна інтеграція охоплює міждисциплінарні проблеми, такі як
проблеми здорового способу життя, охорони навколишнього середовища.
Зовнішня інтеграція найбільше підходить для початкової школи.
Навчальний матеріал зосереджується на розгляді й описі явищ зовнішнього
середовища. «Жива природа України», «Зимові свята», «Рослини весною» –
все це приклади тем, які містять відомості з географії, біології, сільського
господарства, історії, мистецтвознавства тощо.
Діяльнісна інтеграція ґрунтується на синтезі знань, необхідних для
виконання певної діяльності. Оскільки діяльнісний підхід до навчання
вважається сьогодні одним із найефективніших для розвитку особистості,
така форма інтеграції, на нашу думку, набуватиме дедалі більшого значення.
У межах діяльнісної інтеграції знань використовуються різні види роботи з
учнями:

дискусії,

організація

творчої

групової

роботи,

складання

міждисциплінарних планів і проектів тощо.
Практична інтеграція орієнтована на всебічний розгляд продуктів
або процесів, які виникли в результаті науково-технічного прогресу і також
потребують знань із різних галузей науки (антибіотики, синтетичні речовини,
біотехнологія, комп’ютери тощо).

301

Психолого-педагогічна інтеграція, на нашу думку, полягає в
спеціальній організації інформації відповідно до теоретичних моделей
процесу навчання, розроблених у психології і дидактиці.
Виокремлені

форми

інтеграції

в

процесі

навчання

часто

перекриваються і використовуються в різних поєднаннях. Наприклад, дві
форми інтеграції об’єднуються в складну поняттєво-діяльнісну інтеграцію в
процесі формування таких понять, як енергія, матерія, атом (у фізиці,
біології, астрономії). Зазначені поняття формуються завдяки застосуванню
таких видів діяльності, як вимірювання, визначення, побудова моделей,
експериментування.

за

поняттєво-проблемного

підходу

зміст

понять

розкривається в процесі проблемного навчання (пошук, постановка і
розв’язання проблем).
Аналіз вітчизняних програм і підручників, які нині використовуються в
початковій та основній школі показав, що існують не тільки окремі
самостійні інтегровані курси, такі як «Навколишній світ», «Довкілля»,
«Природознавство». Крім того, систематичні курси природничо-наукового
циклу містять ряд інтегрованих розділів, які стали органічною частиною
їхнього змісту. Це такі інтегровані теми, як «Будова атома», «Тіла і
речовини» (фізика, хімія), «Охорона рослин», «Вплив господарської
діяльності

людини

на

рослинний

світ»

(біологія,

екологія,

основи

сільськогосподарської праці).
Ефективність викладання природничих дисциплін у школі можна
суттєво

підвищити

завдяки

використанню

матеріалів

інтегрованого

характеру. До таких матеріалів ми відносимо навчальні тексти, завдання для
учнів,

методичні

рекомендації

для

вчителів,

засоби

наочності

з

міжпредметної тематики. Розроблено фізико-біологічні теми: «Симетрія в
природі», «Живі барометри»; біолого-медичні, екологічні: «Людина і
тварини», «Харчування й органи травлення», «Очищення води» тощо.
Слід зазначити, що інтеграція знань надає гносеологічне відображення
картини світу. Здебільшого інтегровані курси ґрунтуються на філософських
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ідеях, які стосуються структури світобудови, місця людини у Всесвіті, змісту
й цінності її життя. У процесі інтеграції всі знання співвідносяться з цими
ідеями, розглядаються крізь їх призму. Отже, загальні ідеї про світ, сутність
людини та загальнолюдські цінності гуманітаризують дисциплінарне знання,
роблять його особистісно орієнтованим, звертають увагу на проблеми
виживання і розвитку людини, її єдності з природою. В історії розвитку
освіти ми бачимо тільки окремі фрагменти такого підходу до інтеграції
знань. Якщо спроби інтеграції знань обмежуються внутрішньопредметними
або міжпредметними зв’язками, це перешкоджає філософському осмисленню
картини світу, розвиткові ціннісного ставлення до природи і людини. Крім
того, адекватне відображення основ наук як феномена культури в системі
освіти можна забезпечити лише за діалектичної взаємодії інтеграції й
диференціації знань.
У процесі дослідження проблеми інтеграції знань учнів у 1–4-х класах
початкової школи і 5–6-х класах основної школи ми розробили інтегрований
курс «Навколишній

світ», який містить

концентрично

побудований

навчальний матеріал про природу, людину та суспільство. Результати
апробації цього курсу в межах педагогічного експерименту з розроблення
змісту, методів і педагогічних технологій і Комплексна програма розвитку
дітей «Росток» показали, що він цілком достатній для розв’язання завдань
пропедевтичного характеру. У процесі дослідження виникли питання: Чи
достатнє те цілісне бачення людини, природи і суспільства, яке отримують
учні в початкових класах? Чи можна обмежитися інтегрованим курсом у
початковій школі як вступом до вивчення основ наук, і вже в 5–6-х класах
основної школи перейти до предметної системи навчання?
Теоретичний аналіз проблеми, а також результати експерименту дали
змогу вважати таку інтеграцію недостатньою. Необхідно поширювати її й на
5–6-й класи основної школи, що зумовлено й віковими особливостями
розумового розвитку учнів від 6 до 11 років, і несвоєчасністю вивчення
окремих тем і дисциплін у цьому віці. Крім того, неможливо тільки в
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результаті

диференційованого

навчання

та

міжпредметних

зв’язків

сформувати в здобувачів освіти цілісне уявлення про природу, місце і роль у
ній людини, розуміння екологічних проблем, виробити необхідні для життя
уміння і навички.
Загальна ідея курсу «Навколишній світ» – нерозривний зв’язок
людини, суспільства і природи. Розглядувана ідея виходить за межі суто
природознавства і належить до знань про світ у цілому. Зміст і методи курсу
«Навколишній світ» ґрунтуються на сучасних дидактичних принципах,
спрямованих на особистісно орієнтовані технології навчання і виховання
учнів. В інтегрованому змісті курсу відображено глибокі взаємозв’язки, які
існують

між

гуманітарними, природничими, етичними, естетичними,

моральними та іншими аспектами процесу пізнання світу. Інтеграція
стосується також методів і технологій викладання курсу «Навколишній світ».
Це, зокрема, елементи методик викладання біології, фізики, хімії, географії і
навіть предметів естетичного циклу: музики, образотворчого мистецтва,
трудового навчання тощо. У методиці викладання курсу «Навколишній світ»
поєднуються елементи традиційних і нових методів викладання різних
предметів, експериментальних і теоретичних, сенсорних та ігрових,
репродуктивних і творчих та ін.
Однією з найважливіших особливостей курсу «Навколишній світ» є
його екологічне спрямування. У процесі вивчення курсу формуються
елементи екологічних знань і вмінь, основні та елементарні уявлення не
тільки про об’єкти і явища природи, а й про їх взаємодію та взаємозв’язки,
про місце людини в природі: показано, що людина – не сторонній її
спостерігач або володар, а невід’ємна складова природи.
Отже, курс «Навколишній світ» слід уважати також результатом
інтеграції основних аспектів проблеми збереження й охорони життя, які
постають системоутворювальним

чинником для побудови структури й

змісту інтегрованого курсу. До таких аспектів ми відносимо: екологічний
(збереження та охорона природи в цілому, а також збереження фізичного
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життя й охорона здоров’я людини як частини природи); духовно-творчий
(збереження, охорона духовного життя людини, розвиток її творчого
потенціалу, спрямованого в діяльності особистості на гуманні цілі).
З огляду на основні концептуальні ідеї і підходи, на яких будувався
курс «Навколишній світ», можна зробити висновок, що інтеграцію не варто
обмежувати рамками природознавства. На нашу думку, інтеграція означає
перехід від узгодження предметів на підставі традиційних міжпредметних
зв’язків до їх тісної взаємодії, до використання загальнометодологічних
принципів і всебічного вивчення комплексних проблем.
Розглядаючи проблему інтеграції знань учнів, потрібно розглянути
питання взаємодії та співіснування інтегрованих курсів з традиційними
шкільними предметами. Результати дослідження свідчать, що інтегровані
курси не повинні стати альтернативою систематичних курсів основної і
старшої школи. Наприклад, біологія не може «розчинитися» в жодному
інтегрованому курсі, а має залишитися самостійним предметом вивчення.
Однак самостійність біології не перешкоджає формуванню інтегрованих
курсів, тем і розділів, що передбачають ознайомлення з тим чи тим
біологічним матеріалом. Повний курс біології, у свою чергу, може містити
інтегровані теми і розділи.
Орієнтація сучасної культури на загальнолюдські цінності потребує
розвитку нових поглядів на освіту і виховання, створення принципово нових
навчальних курсів. Основи кожної дисципліни мають базуватися на
філософських, світоглядних ідеях про сутність життя і людини. Це можливе
тоді, коли глобальні інтегруючі ідеї постійно присутні у свідомості учнів і
вчителів. Інноваційний підхід до навчання в сучасних умовах дасть змогу
сунути діалектичну суперечність між інтеграцією й диференціацією освіти.
Отже, ефективна реалізація науково-педагогічного проекту «Росток»
забезпечується такими принципами: гуманізації та особистісного підходу;
системності

в

освіті;

екологізації

освіти;

єдності

національного

й
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загальнолюдського; пріоритету розвивального навчання та виховання;
пріоритету творчої діяльності; додатковості.
Упровадження науково-педагогічного проекту «Росток», інтегрованого
курсу «Навколишній світ» забезпечується понятійною, методологічною й
діяльнісною інтеграцією, що дає змогу концентрично конструювати
навчальний матеріал про природу, людину й суспільство на етапі початкової
й основної школи (1–4 класи початкової школи; 5–6 класи основної школи) з
метою розв’язання завдань пропедевтичного характеру.
4.3. Педагогічні

проекти

з

упровадження

інформаційно-

комунікаційних технологій у системі загальної середньої освіти
Соціально-економічна й соціокультурна зумовленість інформатизації
вітчизняної загальної середньої освіти дає змогу інтерпретувати поняття
«навчальне інформаційне середовище» (складне, багатоаспектне утворення,
своєрідний результат усіх інформаційних потоків, на перетині яких
перебуває людина (або соціальна група) на засадах ресурсної (знаннєвої) і
комунікаційної концепцій. Ресурсна концепція базується на уявленні про
інформаційне середовище значною мірою як технічну систему, що дає
можливість зберігати інформацію і сприяє набуттю системних знань про світ.
Комунікаційна

концепція

розглядає

інформаційне

середовище

й

інформаційні системи, що входять до неї, як компоненти, як засіб трансляції
знань й обміну галузевої інформації.
З огляду на те, що визначальною особливістю сучасного суспільства
стає зміна статусу інформації, перетворення її на основну цінність у
навчальній і подальшій фаховій діяльності, трансляція інформації (збір
даних, перероблення й збереження, трансформація інформаційних блоків)
безпосередньо

пов’язані

з

процесом

управління.

Інформаційні

й

телекомунікаційні технології класифікуються як засоби обміну інформацією
та її смисловими значеннями між суб’єктами, допомагають оптимізувати
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інформаційні

процеси,

від

підготовки

інформаційної

продукції

до

моделювання і прогнозування організаційних процесів інформатизації
шляхом розроблення інформаційних технологій, що розуміються як процес,
який використовує сукупність засобів і методів збору, обробки та
передавання даних (первинної інформації) задля отримання інформації нової
якості про стан об’єкта, процесу чи явища (інформаційного продукту).
Інформаційні технології тлумачаться як сукупність новітніх систем і
методів оброблення даних, які становлять цілісні технологічні комплекси й
забезпечують створення, трансляцію та збереження інформаційного продукту
відповідно до закономірностей того середовища, в якому ці технології
розвиваються. Інформаційні технології, будучи різноаспектним поняттям,
розуміються також як представлені у формалізованому вигляді (придатному
для практичного використання) наукові знання і практичний досвід, які
дають

змогу

раціональним

способом

організувати

той

чи

інший

інформаційний процес, який доволі часто повторюється [244, с. 30].
Привертають увагу праці [547; 551], де доведено, що на формування
наукових уявлень про культуру сприйняття інформації значною мірою
впливали

спеціальні

дослідження,

присвячені

вивченню

основних

характеристик інформації (поява інформатики як науки про інформацію й
методи її оброблення). На думку дослідників, створення універсальних
математичних теорій інформації дало можливість використовувати їх задля
аналізу інформаційних процесів будь-якого характеру. У контексті нашого
дослідження цінними є роботи, в яких до інформаційної культури відносять
процеси, пов’язані з функціонуванням інформації в соціокультурному
просторі [553]. Зокрема, процес інформатизації вітчизняної середньої школи
пов’язуємо з підготовкою учасників навчального процесу до: 1) відбору й
користування всіма видами носіїв навчальної й соціокультурної інформації;
2) використанням інформаційних носіїв як знарядь інтелектуальної праці.
Отже, інформаційна технологія, що застосовується до різноманітної
інформації,

сприяє

створенню

інформаційного

продукту,

забезпечує
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здійснення процесу сприйняття й перероблення інформації, надання їй
аксіологічного значення, що, у свою чергу, дає змогу переконливо говорити
про інформатизацію закладу загальної середньої освіти корелятивно до
розвитку інформаційного суспільства.
Оскільки одним із найважливіших напрямів розвитку інформаційного
суспільства

у

вітчизняній

освіті

є

використання

комунікаційних

технологій,

інформатизація

інформаційно-

становить

необхідний

компонент, а також умову загальної модернізації освіти, відновлення змісту
й форм освітньої діяльності, управління освітою. У цих умовах заклад
загальної середньої освіти має формувати в здобувачів освіти нові вміння:
адаптуватися до світу і знайти себе в ньому, самостійно віднаходити
інформацію, аналізувати, узагальнювати й передавати її іншим людям,
оволодівати новими технологіями. Адекватною відповіддю на виклики часу
є реалізація нової моделі освітнього процесу, орієнтованого на самостійну
роботу учнів, колективні форми навчання, формування необхідних
навичок. Значну роль у цій трансформації може й має відіграти активне
застосування

в

освітньому

процесі

інформаційно-комунікаційних

технологій (ІКТ), оскільки їхнє вивчення й застосування в навчальному
процесі дає учням можливість набувати навичок й умінь, необхідних для
життя та роботи в сучасному суспільстві. Технології є ефективним
інструментом задля розвитку нових форм і методів навчання, що
підвищують якість освіти; широке застосування ІКТ створює умови задля
забезпечення доступності освіти, адаптаційного переходу від навчання на
все життя до навчання впродовж усього життя, що забезпечує вироблення
мобільності в умовах розвитку інформаційного суспільства й економіки,
яка базується на знаннях.
Упродовж першого десятиліття XXI ст. на теренах України виконано
низку робіт із розроблення й упровадження комп’ютерних технологій у
практику навчальних закладів різного рівня, а також на державному рівні
розроблено концепцію.
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Роботу спеціальної групи фахівців із комп’ютерних технологій було
спрямовано на:
1) проектування й використання комп’ютерних технологій навчання;
2) розроблення комплексу інструментальних програмних засобів,
авторських мов, орієнтованих на конструювання діалогових програм
навчального призначення;
3) укладання
конструювання

авторських

навчальних

системи

програм),

(системи

експериментальних

автоматизації
експертно-

консультативних систем (програмних систем для інструментальної й
методичної підтримки баз знань навчального призначення);
4) формування
методичних

засобів,

дидактичних
орієнтованих

комплексів
на

прикладних

вивчення

різних

програмнонавчальних

предметів/дисциплін.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах
загальної середньої освіти має своє дистанційне упровадження.
Яскравим прикладом подібного використання ІКТ в освіті інвалідів є
спеціальна загальноосвітня школа «Надія» Солом’янського району м. Києва,
на базі якої організовано дистанційну форму навчання в режимах он-лайн і
оф-лайн із 19 учнями 7–11-х класів під час вивчення навчальних предметів
базового компонента: хімії, інформатики, англійської мови, історії України,
всесвітньої історії, предмета «Людина і світ», географії. На сайті закладу
розміщено електронну бібліотеку навчально-дидактичного та методичного
спрямування, відеоматеріали, розроблені вчителями школи, електронні вебпосібники та систематизовані матеріали. За допомогою сайту забезпечується
зв’язок з учнями, обмін інформацією з педагогічними працівниками школи,
партнерами в Україні та за кордоном.
На сучасному етапі в школі «Надія» створено:
– лабораторію
– центр

дистанційного навчання;

додистанційної підготовки (комп’ютерний клас);

– інтернет-навчальний

клас;
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– обмінний

фонд ПК закладу для видачі учням;

– програмне

забезпечення – оболонку для забезпечення технічної

можливості проведення дистанційних занять з учнями.
За результатами дослідження Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти у практичному започаткуванні експериментальної діяльності
можливі різні варіанти використання нетбуків навчальними закладами, що
працюють за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер» (рис. 4.1), а саме:
Варіант № 1. Кожний учень отримує нетбук, який буде закріплено за
ним. У такий спосіб комплект нетбуків використовується тільки в одному
класі. Цей варіант є найзручнішим для учнів, котрі можуть носити нетбуки
додому. Результати дослідження показують, що школи використовують
нетбуки для організації позакласної роботи у вихідні дні, у випадку хвороби
дитини та під час карантину.
Перевагами застосування варіанта № 1 є можливість порівнювати
рівень адаптації до навчання, мотивації, інформаційної обізнаності учнів у
експериментальному класі що працює за моделлю навчання «1 – 1» та в
контрольному класі. Недоліками його є те, що вчителям необхідно
готуватися до уроків та вирішувати всі організаційні питання самостійно
(тому що часто вчитель є єдиним експериментатором у школі).
Варіант № 2. Комплектом нетбуків користуються кілька класів
(одним нетбуком – кілька дітей). Відповідно до санітарних норм
використання комп’ютерів під час освітнього процесу, складається графік
застосування нетбуків у різних класах. Варіант № 2 дає змогу ефективно
використовувати техніку в школі, залучати до експерименту більшу
кількість класів та учнів.
Запропоновано альтернативний варіант, який можна розглядати як
окремий – варіант № 3: комплект використовується на паралелі класів.
Відмінністю другого варіанта від третього є те, що між учителями
відбувається постійний обмін методичними та дидактичними матеріалами
для проведення уроків. У цьому варіанті методичне й дидактичне
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забезпечення з кожного окремого предмета розробляється одним із учителів,
а застосовують ці напрацювання всі вчителі паралелі. Перевагами
застосування варіанта № 3 є те, що він полегшує працю вчителів, котрі
обмінюються напрацюваннями: методичними та дидактичними матеріалами,
що сприяє їх накопиченню.
Заклади загальної середньої освіти надають перевагу варіантам № 2 та
3. Це можна пояснити прагненням адміністрації школи зробити освітній
процес сучаснішим та якіснішим, охопити якнайбільшу кількість учнів
інноваційною технологією навчання, ефективно використовувати техніку.
Отже, описані варіанти використання нетбуків стали можливими лише
за умов безкоштовного отримання навчальними закладами зазначених
засобів навчання. Така умова, безперечно, сприяла досягненню позитивних
результатів у ході експерименту. За інших умов можуть запроваджуватися
інші варіанти використання нетбуків.

Рис. 4.1. Варіанти використання нетбуків навчальними закладами
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Навчально-методичне забезпечення, що використовувалося під час
педагогічного експерименту, тлумачний словник пояснює так: 1. E-contentпідручники в електронному вигляді, без інтерактивності, презентації.
2. Мультимедійний контент – з аудіо-, відео-, flash-анімацією, але не
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нетбуки використовуються на уроках математики. На другому місці – уроки
української мови та читання, на третьому – уроки з англійської мови й з
курсу «Я і Україна» («Навколишній світ»). Під час вивчення інших предметів
нетбуки застосовуються епізодично.
Такий розподіл використання техніки можна пояснити тим, що уроків
із математики, української мови та читання впродовж тижня більше, ніж
уроків з іноземної мови та з курсу «Я і Україна». Виявлений розподіл
позитивно корелює з чинним програмно-педагогічним забезпеченням для
зазначених предметів. Найбільшу кількість прикладного програмного
забезпечення створено для вивчення математики та інформатики: тренажери
з математики, «Математика – 1 клас», «Сходинки до інформатики»,
«Скарбниця знань», «Веселі мотори» тощо.
Під час вивчення інших предметів використовують такі комп’ютерні
програми:

Scratch

TuxPaint,

пакети

програмного

забезпечення:

«Природознавство», «Образотворче мистецтво, 1 клас».
Застосовуючи модель е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер», учитель
може використовувати не тільки електронний освітній контент, а й програму
для управління класом, які дають йому можливість надсилати файли на
комп’ютери учнів, дистанційно вмикати або вимикати їхні браузери,
одержувати поточну інформацію про успіхи школярів, організовувати парну,
групову роботу, моментально отримувати зворотний зв’язок, контролювати
засвоєння навчального матеріалу, організовувати спілкування дітей тощо.
Дослідження засвідчило, що програму е-learning для управління класом
використовують 100 % учителів-експериментаторів.
На рис. 4.3 відображено форми використання нетбуків під час вивчення
предметів.
Отже, наше дослідження доводить ефективність використання нетбуків
у позакласній діяльності. Таке використання ґрунтується на особливостях
шкільних нетбуків: мобільності, автономності роботи, наявності значної
кількості функцій.
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– використання навігації, що індивідуалізує навчання, допомагає в
ефективному розв’язанні завдань, повторенні та підготовці до контролю;
– автоматизація пошуку в базах даних, обчисленнях, оформленні
результатів, що підвищує продуктивність праці;
– моделінг, необхідний в умовах дефіциту навчального обладнання і
реактивів, оскільки безпечний і незамінний у дослідженні явищ мікро- і
макросвіту, організації віртуальних лабораторій, моделюванні суспільних
процесів тощо;
– інтерактив, необхідний для забезпечення діяльнісного підходу до
навчання, самонавчання, індивідуального підходу до навчання, для тренінгів,
контролю із збереженням параметрів і накопиченням результатів для
обґрунтованої й об’єктивної оцінки навчання;
– комунікативність, забезпечення зв’язку через мережу з іншими
учнями, вчителем, зовнішніми консультантами, батьками, віддаленим
(унікальним, небезпечним) обладнанням.
Аналіз педагогічних напрацювань показав, що контент, який відповідає
всім зазначеним характеристикам, в Україні не сформований, тому вчителіекспериментатори розробляють власні інтерактивні дидактичні матеріали та
електронні освітні ресурси.
За звітний період Інститутові надіслано більш як 200 дидактичних і
методичних розробок вчителів.
Розробки уроків містять: конспект уроку, демонстраційний матеріал у
вигляді презентації, дидактичні матеріали, тести, іноді додаються фото, відео
тощо. Дидактичні матеріали найчастіше створені в текстовому редакторі. В
окремих випадках – це розробки в Excel, Flash.
Надані матеріали проаналізовано й систематизовано, найкращі з них
розміщені

на

сайті

проекту

«1

учень

–

1

комп’ютер»

(http://1to1.iteach.com.ua/) у розділі «Навчальні матеріали», перебувають у
відкритому доступі та можуть бути використані всіма учасниками дослідноекспериментальної роботи.
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У результаті аналізу звітів експериментальних шкіл встановлено, що на
уроках активно використовуються ресурси Інтернету для початкової
школи – сторінка «Початкова школа» на IteachWiki. Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти започаткував створення анотованого переліку
посилань на корисні інтернет-ресурси, які розроблені в різних країнах та
перебувають у відкритому доступі.
Так, за результатами нашого дослідження, мають попит у користувачів
електронні бібліотеки, електронні енциклопедії, віртуальні музеї.
Отже, робота з відкритими світовими освітніми ресурсами сприяє тому,
що в учнів виробляються варіативність мислення, мобільність, цілісне
бачення світу.
Більшість експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів
реалізують завдання експерименту, чітко дотримуючись державних програм
із відповідних предметів. Але є школи, що виявляють творчу ініціативу.
Наприклад, результатом цієї ініціативи є створення без додаткового
фінансування інформаційних міні-центрів. Особливостями такого освітнього
он-лайн-ресурсу є організація віртуальної адміністративної та навчальної
(дистанційної) діяльності, проведення роботи з батьками, забезпечення
взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу.
Адміністрація та вчителі закладів освіти розробляють інтерактивні
ігрові завдання для учнів, які розміщують на сайті у вільному доступі. Отже,
повторити вдома урок або вивчити матеріал на сайті школи (за умови
відсутності на заняттях через хворобу, особистісні обставини тощо) стало
реальним.
У Кременчуцькому ліцеї № 11 набуто досвіду навчання дітей різних
вікових груп у межах одного уроку з використанням елементів коучингу,
коли старші діти навчають молодших. Тож за допомогою інформаційних
технологій у дітей розвиваються лідерські компетенції й уміння ефективного
спілкування.
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Отже, за допомогою Інтернету й стандартних прикладних програм або
програмних засобів учні можуть: працювати самостійно або в групах на
уроці під керівництвом учителя; виконувати домашні завдання; займатися
дослідницькою діяльністю; спілкуватись і взаємодіяти з іншими людьми;
працювати над реалізацією проектів спільно з однокласниками, учителями й
іншими фахівцями; самостійно набувати знань та формувати життєві навички
й компетенції.
З метою об’єднання вчителів-експериментаторів та інших учасників
проекту та обміну ними досвідом створюються online спільноти і групи.
Наприклад: ще у 2009 р. створено Google-групу CMPC-UA (cmpcua@googlegroups.com). Робота групи організована в такий спосіб, що
переглядати
повідомлення,

розміщені

матеріали

створювати

можуть

веб-сторінки,

усі

бажаючі,

завантажувати

а

писати

файли

та

завантажувати їх мають можливість лише учасники групи. Учасники групи
отримують дайджест повідомлень на власні електронні адреси.
Дослідження засвідчило, що активність учасників групи підвищувалась
під час проведення навчальних семінарів і тренінгів. Усне опитування
учасників виявило, що більшість із них переглядають розміщені матеріали й
повідомлення та визнають їхню значущість. Труднощі в користуванні
виникають через недостатні технічні навички, невпевненість у якості
створених дидактичних і методичних матеріалів, невміння працювати в
соціальних мережах.
З метою покращання такої ситуації та покращення організації
діяльності учасників інтернет-спільноти нами було розроблено та проведено
дистанційний курс навчання «Соціальні сервіси Веб 2.0 для вчителя» (30 год)
на

ресурсі

wiki.iteach.com.ua

(http://wiki.iteach.com.ua/Соціальні_сервіси_Веб_2.0_для_вчителя).
Розроблення та проведення курсу було здійснено т’юторами в межах
волонтерської діяльності. На курсі було зареєстровано 32 учасники,
закінчило навчання – 12. Курс отримав позитивні відгуки вчителів. Інші
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учасники спільноти виявили зацікавленість і бажання пройти подібний курс
у майбутньому, але подальше його проведення виявилося неможливим через
брак фінансування.
У результаті дослідження визначено, що учасники проекту «1 учень –
1 комп’ютер» виявляють активність на тих сервісах, із якими їх ознайомили
під час дистанційного навчання: створюють закладки в групі, у блозі
«1 учень – 1 комп’ютер», на сторінках wiki.iteach – Програма «1 учень –
1 комп’ютер», коментують фото в альбомах Picasa й діляться навчальними
новинками в соціальній мережі Facebook тощо.
Відповідно до викладеного одним із завдань наступного етапу
роботи є організація подібного курсу для тих учасників, котрі працюють у
проекті більше року (рівень удосконалення) із завершенням повного циклу
навчання.
У процесі експериментальної роботи було запроваджено предмет «Мій
перший нетбук», який трансформувався у предмет «Інформаційна культура»
(Додаток И;

Додаток К)

за

рахунок

варіативної

складової

Базового

навчального плану для учнів 1-го класу та створено навчально-методичний
комплект, який включає: програму для курсів за вибором, факультативних
занять, гуртків навчального закладу системи загальної середньої освіти,
робочий зошит для учнів (І та ІІ частина), методичний посібник для вчителя.
Необхідність цього курсу зумовлена тим, що учні 1-го класу
потребують первинних навичок користувача, дітям потрібен спеціальний час
для оволодіння цими початковими навичками, ознайомлення з роботою
пристрою, вивчення правил безпечної роботи з комп’ютерною технікою
тощо.
Досвід використання нетбуків у інших країнах доводить, що за умов
постійного доступу учнів до комп’ютерів на уроках з усіх навчальних
предметів надалі немає необхідності у викладанні цього окремого предмета в
початковій школі.
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Просунуті курси та міні-тренінги,
дистанційні курси тощо

Intel «Навчання для майбутнього»

Базовий курс «1 учень –1 комп’ютер»

Базовий курс з ІКТ
(Intel «Getting Started» або MS «Digital Literacy»)

Рис. 4.4. Рівні підготовки вчителів до використання ІКТ
в освітньому процесі за моделлю навчання «1 учень – 1 комп’ютер»
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Дослідження виявило, що підготовка вчителів до використання ІКТ в
освітньому процесі за моделлю навчання «1 учень – 1 комп’ютер» має бути
системною й багаторівневою.
Педагогічні працівники, які не володіють комп’ютерною технікою,
мають пройти підготовку початкового, нульового рівня.
1. Для

забезпечення

підготовки

вчителів

цього

рівня

можна

рекомендувати курси таких світових лідерів ІТ-технологій, як «Інтел»
«Getting Started» (педагогічно спрямований) та Майкрософт «Digital Literacy»
(не спрямований на вчителів, а дає лише базові комп’ютерні навички).
2. З метою науково-методичного забезпечення І рівня – базового курсу
«1 учень – 1 комп’ютер» – розроблено Програму тренінгу та створено
посібник для вчителя «Організаційно-методичні основи використання ІКТ за
моделлю навчання «1 учень – 1 комп’ютер».
3. Курси за програмою «Інтел» «Навчання для майбутнього» як
наступний рівень підготовки вчителя.
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4. Майстер-класи, дистанційні або міні-тренінги для вдосконалення
навичок за умови оновлення програмного забезпечення, розроблення
інноваційного контенту, розвитку веб-технологій тощо.
4.4. Проект з підготовки педагогічних працівників до проектної
діяльності «Академія інноваційного розвитку освіти»
Процес реалізації освітніх реформ передбачає широку й різноманітну
інноваційну і проектну діяльність. До такої діяльності долучаються
педагогічні працівники, методисти, менеджери освіти. Іноді цей процес має
достатньо хаотичний, безсистемний характер. Освітні проекти, як показує
практика,

почасти

виявляються

теоретично

необґрунтованими,

не

перевіреними експериментально і практично не готовими до впровадження.
Однією з причин цього є непідготовленість педагогічних працівників до
сучасної інноваційної проектної діяльності.
Проблеми

інноваційної

освітньої

діяльності,

інноваційного

проектування в освіті, підготовки педагога до інноваційної діяльності
відображені в анналах історії педагогіки, неодноразово розглядалась у різні
історичні періоди відомими представниками психологічної та педагогічної
наук (Л. Виготський, Дж. Дьюї, О. О’Нейл, С. Русова, В. Сухомлинський,
К. Уошборн, К. Робінсон, С. Шацький, І. Бех, О. Савченко); досліджувалась
науковцями і фахівцями з означених питань (Л. Богданова, Л. Ващенко,
Л. Даниленко, О. Іонова, Н. Клокар, О. Козлова, О. Попова, М. Поташник).
Одним з останніх важливих документів, у якому визначено й
унормовано інноваційну освітню діяльність, є, зокрема Закон України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014. У статтях 66 і 67 Закону використовуються
поняття: інноваційна діяльність, інтеграція інноваційної діяльності. У
контексті нашого дослідження важливим є визначені законом мета й основні
завдання інноваційної діяльності. Зокрема: «основною метою інноваційної
діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових
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досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових
конкурентоспроможних технологій <...> для забезпечення інноваційного
розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу». До основних
завдань

інноваційної

конкурентоспроможних

діяльності
наукових

і

віднесено:

науково-прикладних

одержання
результатів;

застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців з вищою
освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного
забезпечити розроблення та впровадження інноваційних наукових розробок.
Фактично ці завдання були для нас основними «реперними точками» в
розробленні проекту з підготовки педагогічних працівників до інноваційної
діяльності. На нашу думку, проект такого спрямування має спиратися на
підходи, які вже зарекомендували себе в інноваційному проектуванні як
результативні. Ми звернули увагу на продуктивні можливості інтеграції
інноваційної діяльності, основні напрями якої також чітко виписані в Законі
про вищу освіту (ст. 67).
Серед основних напрямів інтеграції інноваційної діяльності наукових
установ визначено: участь у розробленні та виконання державних цільових
програм економічного і соціального розвитку; проведення спільних наукових
досліджень, експериментальних й інноваційних розробок, у тому числі не
тільки за рахунок державного бюджету та власних надходжень; участь у
створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних
структур та інших організаційних форм кооперації; упровадження спільно
створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки;
ведення спільної видавничої й інформаційно-ресурсної діяльності.
Відповідно до наведених напрямів, визначених законом, нами
розпочато дослідження з інноваційного проектування моделей підготовки
педагогів до інноваційної діяльності та в результаті розроблення відповідної
моделі. Зважаючи на багатоаспектність проблеми, ми відштовхувались від
міжнародного досвіду розуміння інновацій та їх реалізації, звернувшись до
найповнішої, на нашу думку, міжнародної енциклопедії інновацій «The
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Routledge International Handbook of Innovation Education» – міжнародний
довідник з інноваційної освіти розкриває відомі й відкриває нові аспекти та
напрями інноватики в освіті й науці. Аналіз цієї роботи з освітньої
інноватики орієнтує на сучасні алгоритми пошуку можливостей розвитку
новаторів у цілому, а також розвитку інноваційного потенціалу суспільства,
конкретної країни, молоді з особливими здібностями й талантами в галузі
наук, технологій тощо. Нині більшість урядів країн світу зацікавлені саме в
цьому, оскільки це є одним із найвагоміших важелів розвитку їхньої
економіки; аналогічною є траєкторія розвитку вітчизняного освітнього
середовища [47; 164; 182; 183].
У своїй роботі ми враховували також незалежний (від будь-яких
настанов) характер інноваційної освітньої діяльності. Як зазначає відомий
новатор і дослідник сучасних тенденцій в освіті К. Робінсон у праці «Школа
майбутнього», розвиток і поширення інноваційної діяльності в освіті – це
достатньо незалежний процес і «...відбувається всюди, де є охочі до знань
учні і вчителі, готові ці знання передати. І виклик полягає у тому, щоб
створити

і

підтримувати

таку

атмосферу

[http://www.litopys.lviv.ua/content/shkola-maybutnogo,

с.

у
68].

школі»
Відповідно,

пошук нового змісту, методів, технологій, моделей підготовки педагога до
інноваційної, проектної діяльності є завжди актуальним. Незалежний
характер інноваційної діяльності у школі, важлива роль інноваційного
проектування у формуванні професійної компетентності вчителя і учня
підтверджуються численними публікаціями та виступами на наукових
конференціях освітян – науковців і практиків-новаторів. У процесі
дослідження ми переконались, що проектна технологія – одна з інноваційних
технологій навчання і виховання, яка забезпечує формування основних
компетенцій учня. Водночас варто зауважити, що здійснення проектної
діяльності вимагає відповідних компетентних дій педагога.
Проектна

педагогічна

діяльність

набуває

системності,

багатовекторності, різнорівневого взаємодоповнення, коли вчитель має змогу

322

вибирати посильні форми, способи й засоби конструктивної участі в процесі
методичного оновлення змісту навчання. При цьому зміст освітньої
діяльності реалізується на рівні:
1) національного виховання й навчального навантаження (за розділами
і темами);
2) обґрунтування обсягу та структурної динаміки освітнього змісту з
наукових (теорія, закон, закономірність, експериментальний проект, гіпотеза,
поняття) позицій) шляхом організації в різних системах кодування та
перекодування інформації (терміни, тексти, графіка, символи, знаки,
предмети).
Як зазначалося, розмежовується інноваційна активність педагога на
рівнях стратегічного, тактичного, технічного й ситуативного менеджменту,
що

передбачає

в

кожному

окремому

випадку

певну

внутрішню

самоорганізацію його професійного та ментального досвіду і водночас
взаємодоповнення зазначених смислових площин перетворення дійсності.
Ефективна проектна діяльність педагога можлива за таких умов
виконання її як науково-проектної роботи [449; 450; 563; 564; 578; 579]:
а) розуміння

теоретико-методологічних

засад

інноваційного

програмово-методичного обґрунтування модульно-розвивального навчання,
насамперед сутнісних відмінностей між концепціями навчального матеріалу
та соціально-культурного змісту педагогічної взаємодії;
б) знання основоположних характеристик компонентів аналізованого
забезпечення експериментальної освітньої системи;
в) уміння

наповнити

програмово-методичного

універсальні

компонента

теоретичні

якісним

схеми

змістом,

кожного

оптимальною

структурою, оформленням відповідної системи принципів і правил;
г) конкретна проектно-мисленнєва діяльність як досвід створення
програмово-методичних

засобів

інноваційного

типу,

який

реалізує

проблемно-модульний підхід у створенні експериментальної системи
шкільної освіти.
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Науково-освітні (наукові проекти навчальних модулів), предметноосвітні (сценарії навчальних занять), власне навчальні (розвивальні мініпідручники) і психологічні (освітні програми самореалізації особистості
учня) складники засвідчують причетність учителів середньої школи до
інноваційної

педагогічної

діяльності,

змістом

якої

є

створення

та

використання названих новітніх засобів. Водночас це означає запровадження
найкращих європейських стандартів освіти в нашій країні.
Зважаючи на те, що на відміну від науково-методичної роботи
програмово-методична здійснюється на рівні наукового проектування, вона
водночас вдало поєднує найважливіші способи організації теоретичного
знання і педагогічних схем здійснення навчальної практики в освітній галузі,
першочерговим завданням модернізації національної загальної середньої
освіти є організація змістовного інноваційного пошуку педагогічними
працівниками власних версій названих програмових і методичних засобів, а
відтак здійснення самостійного професійного відбору найважливіших
складових соціокультурного досвіду на обсяг, структурність і якість за
кількома групами показників та критеріїв. За такого змістовного наповнення
інноваційної

педагогічної

діяльності

йдеться

про

обґрунтування,

проектування та використання освітнього змісту, а не навчального матеріалу
розділу чи теми і, більше того, не про навчальний предмет, а про той чи той
шкільний курс як навчальну дисципліну.
Інформаційне суспільство висуває нові вимоги до особистості, а отже,
й до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. За
сучасних умов педагогічний працівник не є єдиним носієм знань, він –
організатор усіх видів освітньої діяльності здобувача освіти і компонентний
консультант і помічник. Своєю чергою, здобувач освіти перестає бути
пасивним споживачем інформації, він переходить у ранг активного суб’єкта
власної пізнавальної діяльності.
Отже, нині кожен педагогічний працівник має перейняти головні ідеї
інноваційного навчання, усвідомити позитивний вплив їх на освітній процес і
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стати активним організатором і помічником здобувачеві освіти в освітньому
процесі, а також безпосередньо брати участь у процесі реформування освіти.
Інноваційна діяльність учителя стає на сьогодні одним з основних і дієвих
напрямів модернізації та реформ освіти, а відтак, і одним із суттєвих
напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України загалом.
Кінцевий результат таких перетворень певною мірою залежатиме від того,
наскільки буде можливим активізувати творчий потенціал педагогічних
працівників, які тепер працюють у системі освіти, зорієнтувати їх на цінності
сучасного

інформаційного

суспільства, на

очікувані

результати,

які

становлять перспективу, визначену законами нормативно-правовими актами
уряду та Міністерства освіти і науки України.
Основою

інноваційних

перетворень

у

навчально-виховному

процесі й в освіті в цілому є: упровадження досягнень психологопедагогічної науки в практику; вивчення, узагальнення та поширення
передового педагогічного досвіду; інноваційна спрямованість педагогічної
діяльності вчителя та керівників освітньої галузі, що зумовлюють такі
аспекти:
1) соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного
оновлення освітньої політики;
2) прагнення педагогічних працівників до освоєння та застосування
нових педагогічних ідей і пропозицій – педагогічних новацій;
3) конкуренція закладів загальної середньої освіти, яка стимулює
пошук нових форм, методів організації освітнього процесу, детермінує
відповідні критерії щодо нових методичних систем і моделей у реалізації
навчально-виховного процесу й основних його компонент у сукупності
соціокультурних і творчих характеристик особистості вчителя, яка виявляє
готовність учителя вдосконалювати свою педагогічну діяльність, наявність
внутрішніх засобів та методів, що забезпечують цю готовність.
До основних чинників і мотивів інноваційного потенціалу
педагогічного працівника відносимо:
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1) творчу здатність генерувати нові уявлення та ідеї, спрямовані на
творчий розвиток освіти з урахуванням умов її подальшого розвитку;
2) професійну установку на досягнення пріоритетних завдань освіти,
що випливають із постанов і законів про освіту;
3) уміння проектувати й моделювати свої ідеї на практиці та
реалізовувати їх з урахуванням досягнутих педагогічних умов.
Реалізація

інноваційного

потенціалу

вчителя

забезпечується

шляхом забезпечення таких умов: свобода дій і незалежність його у
використанні конкретних методик; чітке уявлення та нове розуміння
цінностей освіти; з’ясування потреби в конкретних змінах в освіті та
прагнення

до

таких

змін;

моделювання

експериментальних

систем

(компонент навчально-виховного процесу чи основних його складових);
високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина й
різнобічність інтересів педагога.
До основних завдань у підготовці педагогічних працівників до
інноваційної діяльності, пов’язаної з проектуванням освітнього процесу
в закладі загальної середньої освіти, належать такі:
1) допомога кожному вчителеві в розвитку його ціннісних орієнтацій і
гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до реалізації
актуальних проблем сучасної школи;
2) надання вчителю можливості усвідомити методологію розв’язання
професійно-педагогічних проблем, побудовану на гуманістичній парадигмі;
3) розкриття перед педагогічним працівником способів побудови
конкретних концепцій роботи школи та самого вчителя, з урахуванням
своєрідності умов їхньої діяльності;
4) віднайдення разом з учителем способів реалізації концептуальних
схем у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної
роботи;
5) орієнтування вчителя на осмислення ним результатів педагогічних
нововведень, сприяння виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.
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З іншого боку, розвиток інноваційного освітнього середовище сприяє:
– формуванню розвинутої творчої уяви;
– формуванню стійкої системи знань, що розкривають сутність,
структуру та види інноваційної педагогічної діяльності;
– виробленню вмінь цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї
з використанням інтелектуальних інструментів і механізмів самореалізації;
– формуванню системи психолого-педагогічних знань про оволодіння
інноваційними процесами і їх упровадження в систему освіти;
– розвиткові умінь застосовувати спеціальні психолого-педагогічні
методи, прийоми та засоби, використання яких дає змогу активно залучатися
в інноваційну педагогічну діяльність.
Сучасному

вчителеві

інноваційного

спрямування

мають

бути

притаманними: педагогічний гуманізм (довіра до учнів, повага до їх
особистості, гідності, виховання впевненості у своїх здібностях і
можливостях); емпатійне розуміння учнів (прагнення та вміння відчувати
іншого як себе, розуміти внутрішній світ школярів, сприймати їхні
позиції); співробітництво (поступове перетворення учнів на рівноправних
співавторів, співтворців педагогічного процесу); діалогізм (уміння слухати
учня, цікавитись його думкою, розвивати міжособистісний діалог на
засадах рівності, взаємного розуміння та співтворчості); особистісна
позиція (творче самовираження, за якого вчитель постає перед школярами
як особистість, котра має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів
та емоцій).
Отже, феномен проектної діяльності відтворює не лише особливості
процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему
освітньої

практики,

а

й

органічно

містить

характеристику

моделі

індивідуального стилю діяльності вчителя-новатора. Інноваційна діяльність
передбачає

найвищий

ступінь

педагогічної

творчості,

педагогічне

винахідництво нового в педагогічній практиці, спрямоване на формування
творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в
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суспільстві й виявляється у визначенні мети, завдань, а також змісту і
технологій інноваційного навчання.
Своєю чергою, педагогічний працівник, що здійснює педагогічне
проектування – це особа, котра здатна брати на себе відповідальність,
оперативно

враховувати

найперспективнішим

ситуацію

соціальним

соціальних

змін,

він

є

учителя

дослідника,

що

типом

як

спрямований на науково обґрунтовану організацію освітнього процесу з
прогностичним спрямуванням, а також має адекватні ціннісні орієнтації,
гнучке

професійне

мислення,

розвинену

професійну

самосвідомість,

готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації
та володіє мистецтвом рефлексії.
Отже, коли вивчають роботу педагогічного працівника, пов’язану з
проектною педагогічною діяльністю в умовах інновацій, то переважно
з’ясовують:

1) ставлення

вчителя

до

новаторства

та

ступінь

поінформованості про проблеми діяльності вчителя-новатора; 2) особливості
мотиваційної сфери фахівців освітньої галузі, які беруть участь в
інноваційній діяльності; 3) систему уявлень педагогічних працівників про
формування цілей власної діяльності; 4) рівень самооцінки теоретичних
знань і професійної готовності вчителя до інноваційної педагогічної
діяльності; 5) вміння вчителя оцінити ефективність апробованих і
впроваджуваних педагогічних нововведень.
До недоліків забезпечення педагогічного проектування, пов’язаного із
засвоєнням педагогічних нововведень, слід віднести: нерозробленість
механізму реалізації педагогічної інновації в кожному конкретному
навчальному

закладі;

брак

необхідного

навчально-методичного

забезпечення; недостатню поінформованість учителів із питань організації і
проведення інноваційної діяльності; відсутність відібраних і перевірених
критеріїв оцінки ефективності інноваційної діяльності; суттєве навантаження
вчителів навчальною та іншими видами діяльності; обмеженість наявних
ресурсів та ін.
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Отже, під готовністю педагогічного працівника до інноваційної
діяльності

слід

розуміти

інтегральну

якість

його

особистості,

яка

характеризується наявністю та певним рівнем сформованості мотиваційноорієнтаційного, змістовно-операційного й оцінно-рефлексійного компонентів
у їх єдності, що виявляється в прагненні до інноваційної діяльності й у
підготовленості до її виконання на професійному рівні, що на практиці
вимагає інноваційного педагогічного планування.
Викладене дає змогу говорити про засадничі напрями розроблення
проекту

зі

створення

інноваційної

моделі

підготовки

керівних,

педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними
освітніми технологіями «Академія інноваційного розвитку». Результатом
проекту

має

стати

теоретичне

змістовно-функціональних
організаційно-педагогічних

й

експериментальне

компонентів
умов

моделі;

інноваційного

обґрунтування
формулювання

розвитку

системи

підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до
роботи за інноваційними освітніми технологіями, їхньої професійної та
психологічної готовності до нових потреб ринку праці, нестандартного
творчого

мислення,

самовдосконалення,

ефективного

спілкування,

Програмою

професійного

інноваційної діяльності.
Дослідження

здійснювалося

згідно

з

розвитку педагогічних працівників, на виконання п. 63 Програми спільної
діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії
педагогічних наук України на 2014–2016 роки від 07.05.2014. Нами
розроблено науково-педагогічний проект «Підготовка керівних, педагогічних
та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми
технологіями «Академія інноваційного розвитку». Зазначений проект
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення
науково-педагогічного проекту «Підготовка керівних, педагогічних та
науково-педагогічних

кадрів

до

роботи

за

інноваційними

освітніми

технологіями «Академія інноваційного розвитку» від 22.05.2014 № 632.
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Проект розроблявся з метою наукового обґрунтування, створення та
експериментальної перевірки нової моделі підготовки керівних, педагогічних
та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми
технологіями, яка передбачає функціонування її складових у вигляді
відповідних центрів, які відображають основні змістові лінії.
У рамках проекту було визначено такі напрями діяльності центрів:
1. Центр інноваційного навчання, який здійснює:
– організацію та проведення навчально-практичних семінарів для
різних категорій працівників освітньої галузі за тематикою, що формується
відповідно до їх запитів:
– використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
– моніторинг ІКТ-компетентності в управлінській діяльності;
– оцінку запроваджуваних інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі;
– виявляє

та

здійснює

моніторинг

практичних

і

методичних

особливостей створення інноваційного освітнього середовища;
– надає оцінку застосування мультимедійного обладнання;
– оцінює організацію дистанційного навчання;
– оцінює

організацію

інноваційної

діяльності

й

дослідно-

експериментальної роботи в закладах освіти;
– забезпечує інноваційний менеджмент;
– здійснює моніторинг і психолого-педагогічний супровід освітнього
процесу.
Прикладом такого центру є навчальний центр для освітян України
«ОСВІТНІЙ WEEKEND».
Упродовж навчального року щосуботи та в канікулярні дні
проводяться навчальні курси, які мають суттєво розширити знання і
забезпечити формування компетентностей, необхідних педагогу в умовах
сучасних змін. Навчання орієнтовано на освітян, які бажають постійно
підвищувати свій професійний рівень. Організація навчальних тренінгів і
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майстер-класів здійснюється на засадах сучасних технологій із залученням
провідних висококваліфікованих вітчизняних та міжнародних фахівцівпрактиків у освітній галузі, таких як учителі-новатори, ініціативні
керівники навчальних закладів, управлінці, засновники інноваційних
освітніх проектів, тренери бізнес-компаній (Panasonic, Bristar, Microsoft,
Epson та ін.), психологи. Інформацію про відповідні тренінги та майстеркласи та їх розробників і авторів подано в табл. 4.2. Всі вони є авторами
тренінгових занять, майстер-класів, методик і технологій, які надають
слухачам тільки перевірені на власному досвіді стратегії інноваційного
розвитку освітніх закладів та практичну допомогу у професійному й
особистісному зростанні.
Навчальні курси поділено на відповідні рівні та розроблено з
урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду. Кожен наступний рівень
доповнює попередній.
За тематичним календарем (де зазначено дату, тему, хто проводить і
для якої категорії слухачів) педагогічний працівник за власним бажанням
обирає будь-яку потрібну тему й попередньо бронює місце. Після закінчення
кожного курсу «випускники» отримують відповідні сертифікати та свідоцтва,
необхідні для атестації педагогічних працівників.
На сьогодні проект «Академія інноваційного розвитку освіти»
вибудовується як частина інноваційного освітнього кластеру, основна мета
якого – підвищити внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність
учасників освітнього процесу в Україні завдяки співпраці, наукових
досліджень, навчання, реалізації інноваційних проектів та інших заходів.
Важливою складовою проекту «Академія інноваційного розвитку
освіти» є співпраця з установами та провідними компаніями інноваційного
спрямування, котрі працюють на освіту, накопичено низку різноманітних
технологій

та

методик,

згуртовано

найкращих

фахівців-практиків,

запроваджено десятки освітніх проектів, які пройшли перевірку часом і
довели свою ефективність для тих, хто хоче досягти максимального рівня
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професіоналізму й компетентності в найкоротші терміни, бути сучасним та
конкурентоспроможним в освітній сфері.
Таблиця 4.2
Інформація для вчителів про тематику тренінгів і майстер-класів
Інформація про викладача-тренера
Автор та розробник освітніх курсів із
питань стратегічного менеджменту,
впровадження інтелектуальних технологій у
педагогічну діяльність, магістр державного
управління, адміністративного
менеджменту, тренер міжнародної
кваліфікації
Автор та розробник освітніх курсів із
запровадження ІКТ в освітній процес і
управління освітнім закладом, кандидат
педагогічних наук, магістр державного
управління, методист вищої категорії

Автор тренінгів та координатор проектів з
питань створення єдиного інформаційного
простору громади та представників влади
для вирішення спільних питань у галузі
освіти, розвитку життєвих, професійних і
кар’єрних навичок педагогів. Лідер GEGспільноти «Навчаємося з Google». Т’ютор
Відкритого університету інноваційної
педагогіки – «Школа молодого творчого
педагога». Стажування: Центр розвитку
освіти (Варшава, Польща)
Тренер з інформаційних технологій,
засновник Центру нової освіти,
сертифікований учитель-експерт Microsoft,
автор інноваційної методики дистанційного
навчання, тренер міжнародних програм
Intel, дизайнер навчального контенту

Тема
тренінгу / майстер-класу
«Інноваційні інструменти
візуалізації знань»

«Освітнє лідерство або
лідерство в освіті. Епортфоліо вчителя»
«Моніторинг та оцінювання
навчальної діяльності учнів
засобами ІКТ (дистанційне
навчання, вимоги до
дистанційних курсів)»
«Навчальне середовище школи
засобами Google Apps for
Education»
«Фандрейзинг (залучення
ресурсів) для розвитку
навчального закладу»
«Культура мережевого
спілкування»
«Інструменти Google для
ефективної організації роботи
директора, заступника
директора та педагога»
«Перевернутий клас:
покрокова інструкція для
вчителя»

Інформаційне джерело: власні дослідження автора
2. Центр освітнього консалтингу, який:
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– інформує

педагогічну

громадськість

про

організаційні

умови

запровадження інноваційних проектів у навчальному та виховному процесі;
– здійснює координацію проектної та дослідно-експериментальної
діяльності в навчальних закладах;
– презентує нові інноваційні освітні проекти, запроваджені на
всеукраїнському й міжнародному рівні;
– ознайомлює педагогічну спільноту з найкращими інноваційними
освітніми проектами;
– здійснює консультаційну допомогу при проведенні досліджень в галузі
освітньої політики, зокрема: вивчення, узагальнення й поширення позитивного
досвіду реформування та модернізації освітніх систем зарубіжних країн;
– надає консультаційну

допомогу в підготовці аналітичних

та

методичних матеріалів, рекомендацій за відповідним напрямом діяльності.
– здійснює аналіз діяльності фондів і організацій, що пропонують
грантову (донорську) підтримку інноваційних проектів;
– організує

співпрацю

із

зарубіжними

навчальними

закладами,

організаціями й установами (обмін освітніми делегаціями, освітній туризм,
тощо).
3. Центр освітніх експертиз здійснює:
– високопрофесійний науковий, нормативно-правовий та експертний
супровід освітніх проектів;
– проведення експертизи науково-методичної літератури;
– надання

консультативної,

організаційної

й

науково-методичної

допомоги у проведенні різноманітних експертиз;
– добір і підготовку висококваліфікованих експертів та управлінців у
галузі освіти, здатних аналізувати й формувати освітню політику, розробляти
та запроваджувати інноваційні проекти.
4. Центр електронної просвіти, який:
– здійснює розроблення, упорядкування та добір електронних освітніх
ресурсів;
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– інформує громадськість про нові електронні освітні ресурси;
– співпрацює з провідними компаніями, розробниками електронних
освітніх ресурсів тощо.
Варіант реалізації роботи такого центру – освітня професійна спільнота
он-лайн: професійна освітня спільнота «АІРО», яка має на меті поєднати
вчителів, методистів, керівників освітньої галузі, інших фахівців у галузі
освіти в єдину професійну мережу в он-лайн. Проект допомагає у розв’язанні
проблем, з якими стикаються педагоги в щоденній професійній діяльності.
Участь у спільноті дає можливість для встановлення корисних контактів,
творчого і професійного розвитку.
Професійна освітня спільнота має конкретні характеристики, які
забезпечують системну й безперервну роботу електронного ресурсу, а саме:
1. Достовірність і якість інформації.
У спільноті «АІРО» кожен освітянин знайде перевірені й схвалені
вчителями-практиками чи методистами матеріали. Оцінювання матеріалів
кожним

учасником

спільноти

гарантує

коректність

і

достовірність

інформації. З їхніх оцінок формується рейтинг контенту, який може бути
критерієм для пошуку того чи того матеріалу.
2. Обмін досвідом і методична підтримка. Методична підтримка
кращих учителів і методистів допоможе у складних робочих ситуаціях,
прискорить професійне зростання. Учасники спільноти запрошуються на
профільні

конференції

в

режимі

он-лайн, відвідують

майстер-класи

українських і міжнародних експертів, беруть участь в освітніх проектах. Для
учасників спільноти доступ до всіх заходів і он-лайн-курсів – безкоштовний.
3. Потрібна інформація впродовж короткого часу (до 30 секунд). Для
зручності пошуку ми створюємо базу знань і тематичний рубрикатор. На
додаток до рубрикатора створено додаткові інструменти пошуку: за тегами,
за авторами матеріалів, за групами, за рейтингом обговорення.
4. Зручність і швидкість спілкування. Спілкування в спільноті
підтримується за допомогою індивідуальних і групових чатів. Ви самі
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створюєте групи за інтересами або берете участь в уже зареєстрованих
групах. У чатах можна легко ділитися зображеннями, посиланнями й
документами. Для зручності спілкування файли учасників зберігаються в
хмарі. Тому обмін можна здійснювати з колегами за посиланнями з
комп’ютерів та мобільних пристроїв.
5. Завжди в курсі подій. Стрічка новин дає змогу не пропустити жодної
важливої події у спільноті або в групах. Підпишіться на цікавих авторів,
вчителів, методистів і отримайте повідомлення про їхні нові публікації,
дискусії та проекти.
6. Спільні проекти. Ідея проекту розміщується у спільноті й одразу
формується команда однодумців для його реалізації. Якщо знайшли
цікавий проект у спільноті – приєднуйтесь до його команди. Нагадування у
пошті допоможуть зробити спільний проект із колегами вчасно. Результати
проекту презентуються у трансляції он-лайн для всієї спільноти або
конкретної групи.
7. Доступ до спільноти будь-де. Доступ до спільноти є завжди з
комп’ютерів і мобільних телефонів, під’єднаних до мережі Інтернет. Для
мобільних пристроїв потрібно встановити додатки для смартфонів і
планшетів з офіційних Apps Store і Google Play.
Видавничий центр, що: 1) сприяє виданню наукової та навчальної
літератури, а також презентації книг, які розкривають різні аспекти науковоосвітянської взаємодії; 2) надає практичну допомогу та консультації щодо
проходження процедури для надання відомчого грифу; 3) організовує
спецвипуски з інноваційної педагогічної тематики за змістом інноваційних
курсів, які розроблені й викладаються в навчальному центрі «АІРО»,
випускні роботи курсантів із питань розроблених ними інноваційних освітніх
модулів, концепції педагогічних проектів, стартапів тощо, пропонує широкий
спектр послуг за новітніми розробками в галузі різних видів друку та
поліграфічної промисловості: підручників, посібників, щоденників для учнів
шкіл з індивідуальним оформленням, флаєри тощо.
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Пошук інноваційних освітніх технологій і загалом реформування
освіти у різних країнах світу – давній і безперервний процес. Він
відбувається майже впродовж усього історичного періоду існування самого
поняття

«освіта».

пріоритетних

Завжди

завдань

в

демократичних

їх

розвитку

суспільствах
ставало

одним

із

формування

високоінтелектуальної, компетентної у своїй професії особистості. Ще у 80-х
роках ХХ ст., у період реформування освіти США, відомий філософ освіти
Дж. Гарднер писав: «Ті, хто дійсно відданий інтересам демократичного
суспільства, мають наполягати на тому, щоби вільні люди могли мати
найвищі стандарти навчання <...> Головний ідеал нації не буде досягнутим,
якщо основною метою вільної людини буде посередність» [620, с. 74].
Інноваційна активність в освіті України завжди була високою. Такий
висновок можна зробити, аналізуючи наукові публікації за всі роки
незалежності

нашої

держави.

Упровадження

проекту

«Академія

інноваційного розвитку освіти» забезпечує реалізацію стратегії державної
освітньої

політики

щодо

її

інноваційного

розвитку,

формування

компетентної, розвиненої особистості. До назви проекту невипадково
включено словосполучення «інноваційний розвиток освіти», що розуміється
як «комплекс створених та запроваджених організаційних та змістовних
нововведень, розвиток низки факторів та умов, необхідних для нарощування
інноваційного

потенціалу

освітньої

системи»

[566,

с. 84–85;

567].

Ознайомлення широкої педагогічної громадськості з освітніми інноваціями,
здійсненням наукового супроводу впровадження освітніх інновацій та
залученням педагогів до активної участі в інноваційних процесах можливе за
умови пошуку ефективних форм навчання дорослих і забезпечення їхньої
професійної та психологічної готовності до нових потреб ринку праці,
нестандартного

творчого

мислення,

самовдосконалення,

ефективного

спілкування, інноваційної діяльності. Саме ці завдання відповідають
складовій формулі нової школи, реформування якої триває в Україні:
«Українська школа буде успішна, якщо <...> змін зазнає процес і зміст
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підготовки вчителя» [344, с. 18]. Проект «Академія інноваційного розвитку
освіти» ми розглядаємо як один із досить значущих і вагомих варіантів
пошуку таких нових форм навчання впродовж життя.
Результати впровадження проекту доцільно буде застосовувати у процесі
вибору ефективних методів навчання впродовж життя, що, своєю чергою, торує
шлях до підвищення професійної майстерності, ерудиції та загальної культури
керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів, розвитку їх ініціативи й
творчості, активізації роботи з упровадження в освітню практику інноваційних
технологій і педагогічного досвіду і, як результат, підвищення ефективності
освітнього процесу в закладах освіти України.
Отже,
обов’язкову

інформатизація
умову

інформатизації

соціокультурної

модернізації

освітнього

вітчизняної

середовища.

дійсності
освіти,

визначає

яка

Застосування

полягає

як
в

інформаційно-

комунікаційних технологій є ефективним інструментом задля розвитку нових
форм і методів навчання, що підвищують якісь навчання; дає змогу
забезпечити дистанційне упровадження під час навчання в сучасному закладі
загальної середньої освіти, а також сприяє адаптації здобувачів освіти до
майбутньої мобільності в умовах інформаційного суспільства. Упровадження
моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер» передбачає варіанти використання
навчальними закладами (ідеться про навчально-методичне забезпечення, яке
охоплює дидактичний електронний, мультимедійний й інтерактивний
контент), сприяє урізноманітненню форм використання нетбуків для
предметного навчання.
Використання стандартних прикладних програм або програмних засобів у
навчальному

процесі

передбачає

відповідну

підготовку

педагогічних

працівників до проектної діяльності, обмін досвідом професійної onlineспільноти. Реалізація проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науковопедагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями
«Академія інноваційного розвитку»» сприяє виробленню професійних умінь і
навичок педагогічних працівників у рамках діяльності центрів.
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Проблеми, а також актуальні питання, окреслені у цьому розділі
дисертації, знайшли своє відображення у низці праць автора [412; 414; 415;
422; 423; 430–432; 443; 444; 455; 457; 462–467; 475; 476; 478; 481; 631; 632].
Висновки до четвертого розділу

Програмово-методична інноваційна робота проводиться на основі
наукового проектування, поєднуючи способи організації теоретичного
знання й педагогічних схем здійснення навчальної практики в освітній галузі.
Модернізація національної загальної середньої освіти передбачає організацію
змістовного інноваційного пошуку педагогічними працівниками власних
версій зазначених програмових і методичних засобів, а відтак – здійснення
самостійного

професійного

відбору

найважливіших

складових

соціокультурного досвіду за обсягом, структурністю і якістю за кількома
групами показників і критеріїв.
Визначено навчальний електронний, мультимедійний та інтерактивний
навчальний контент з урахуванням інтегративних тенденцій в освітній галузі.
Одним з основних чинників успішної роботи дітей з нетбуками визнано
наявність

відповідного

освітнього

контенту,

включаючи

педагогічне

програмне забезпечення. До такого контенту висуваються певні умови.
Навчальний контент для забезпечення моделі навчання «1 учень –
1 комп’ютер» об’єднує такі характеристики: візуалізація недоступних для
безпосереднього

спостереження

явищ

і

об’єктів

у

цілісному

мультимедійному представленні, зручному темпі, послідовності й формі;
використання

навігації,

що

індивідуалізує

навчання,

допомагає

в

ефективному розв’язанні завдань, повторенні та підготовці до контролю;
автоматизація пошуку в базах даних, обчисленнях, оформленні результатів,
що підвищує продуктивність праці; моделінг, необхідний в умовах дефіциту
навчального обладнання й реактивів, оскільки безпечний та незамінний у
дослідженні явищ мікро- і макросвіту, організації віртуальних лабораторій,
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моделюванні

суспільних

забезпечення
індивідуального

процесів

діяльнісного
підходу

до

тощо;

підходу
навчання,

інтерактив,

до
для

навчання,
тренінгів,

потрібний

для

самонавчання,
контролю

зі

збереженням параметрів і накопиченням результатів для обґрунтованої й
об’єктивної оцінки навчання; комунікативність, забезпечення зв’язку через
мережу з іншими учнями, вчителем, зовнішніми консультантами, батьками,
віддаленим (унікальним, небезпечним) обладнанням.
Відповідно до чинної Державної цільової соціальної програми
впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти
інформаційно-комунікаційних

технологій

визначено

провідні

напрями

інформатизації освітнього середовища на основі інтеграції: підвищення
якості шкільної освіти, створення механізму її стійкого інноваційного
розвитку, варіативності й індивідуалізації навчання; загальне підключення
закладів загальної середньої освіти до глобальних інформаційних ресурсів з
використанням високошвидкісних каналів; створення та використання в
навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів і
організацію ефективного доступу до них через Інтернет; створення умов
задля здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з
обмеженими можливостями; формування дистанційної системи та виявлення
обдарованих здобувачів освіти, налагодження їх ефективного електронного
зв’язку з провідними фахівцями та науковцями; створення мережі
електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечують інформаційну й
науково-методичну підтримку навчального процесу.
Використання ІКТ у проектуванні освітнього процесу суттєво
розширює можливості запровадження інтегративно-діяльнісного підходу в
системі загальної середньої освіти й урізноманітнює навчальну діяльність як
здобувача освіти, так і педагогічного працівника, сприяючи формуванню
ІКТ-компетентності кожного з них, підвищує рівень мотивації й активності в
навчальній діяльності та формує позитивні особистісні якості, пов’язані із
самооцінкою, самоаналізом і рефлексією.
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Навчально-методичне забезпечення за авторським проектом «Росток»
реалізує інтегрований підхід до оновлення змісту навчання у 1–6-х класах,
коли уявлення про навколишній світ в учнів початкової школи формуються
інтегровано як цілісне єдине уявлення про навколишній світ, а не подається
окремими фізичними, хімічними та біологічними явищами і процесами, як
відбувається у процесі вивчення відповідних навчальних дисциплін у
основній та старшій школі.
Інтегрований підхід до змісту навчання впливає на розвиток
особистості учня; інтегровані курси перебувають у тісному взаємозв’язку як
змістовно, так і процесуально. Такі інтегровані курси створені з урахуванням
принципів особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів і відіграють
важливу роль у розв’язуванні проблеми наступності навчання, у процесі
фізичного, психологічного, морального і соціального розвитку учнів під час
переходу від початкової школи до навчання в основній і старшій школі.
Авторська

інтеграційно

орієнтована

модель

навчання

передбачає

функціонування її складових у вигляді відповідних центрів, які відображають
основні змістовні лінії.
Реалізації розробленої моделі навчання сприятимуть визначені й
схарактеризовані

напрями

діяльності

центрів

проекту

«Академія

інноваційного розвитку освіти»: 1. Центр інноваційного навчання. 2. Центр
освітнього консалтингу. 3. Центр освітніх експертиз. 4. Центр електронної
просвіти. 5. Видавничий центр.
Визначена рамка фахових й особистісних якостей педагогічного
працівника

інноваційного

спрямування

визначається

складниками

(педагогічний гуманізм, емпатійне розуміння учнів, співробітництво,
діалогізм, особистісна позиція), реалізація яких сприятиме освітній
діалогізації, а також виробленню особистісної освітньої траєкторії з
урахуванням потреб і рівня освітніх досягнень учня.
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Розділ 5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
5.1. Методика проведення експериментального дослідження
Основним критерієм ефективності педагогічних проектів, що набули
свого розвитку під час науково-дослідної роботи, є підтвердження їх
результативності в освітньому процесі за підсумковим моніторингом із
участю незалежних експертів. За позитивної оцінки запропонованих
педагогічних продуктів, останні можуть бути введені до системи загальної
середньої освіти й рекомендовані до впровадження.
Відокремлений процес реалізації комплексу заходів із планування,
організації

і

безпосереднього

здійснення

моніторингу

інноваційних

пропозицій охоплює експериментальне дослідження.
Ураховуючи той факт, що освітній процес у початковій, основній і
старшій школі перебуває в перманентному динамічному розвитку і є
багатофакторним

явищем,

експериментальна

перевірка

напрацьованих

пропозицій у дослідженні педагогічних проектів потребує проведення
комплексного педагогічного експерименту. Такий підхід є адекватним,
оскільки комплексне моніторингове дослідження надає можливість виявити
досягнення та недоліки з урахуванням їх імовірнісного прояву, з’ясувати
внутрішні зв’язки й залежності між окремими елементами цілісної
педагогічної

системи,

виявити

компоненти

освітнього

процесу,

що

передбачають домінуючий вплив на функціонування і структурну побудову
системи загальної середньої освіти.
У цьому сенсі є зрозумілим, що основними критеріями комплексного
педагогічного
сприйняття

експерименту

проблеми,

які

мають

бути

обрано

за

ті

детермінанти

вектором

наукового

експериментального
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дослідження. Подальше, неодноразове відтворення досліджуваних явищ із
варіюванням реальних умов надає можливість простежити за зміною і
розвитком характеристик навчального процесу.
Водночас,
встановлення
конструктів

комбінований
узгодженості

дослідження

педагогічний

попередніх
із

експеримент

теоретичних

співвіднесеними

до

і

них

передбачає
методичних
практичними

результатами педагогічного процесу, отриманими згідно з реальними
моніторинговими перевірками. Мінімізація відхилень між запланованим і
реальним і наближеність теоретичних і практичних результатів, визначених
за умовами педагогічного експерименту, слугують обґрунтованими доводами
на користь запропонованих педагогічних нововведень.
В

аспекті

сутнісного

оцінювання

запропонованих

теоретико-

методологічних засад з організації педагогічного проектування освітнього
процесу в системі загальної середньої освіти, розглянуто розроблений і
рекомендований для початкової й середньої освіти науково-педагогічний
проект «Росток» та інші інноваційно-педагогічні проекти в площині
проведення комбінованих наукових досліджень. Умови їх супроводу
передбачали послідовність визначених етапів проведення педагогічного
експерименту, його завершеність, наявність зворотного зв’язку, що надавало
можливість визначити якісний і кількісний рівень навчально-пізнавальної
діяльності суб’єктів педагогічного проектування.
Підсумковий аналіз мав демонструвати рівень досягнення очікуваних
результатів, виокремлення найбільш ефективних підходів і прийомів,
провадження механізмів їх систематизації.
Окрім

цього,

результати

педагогічного

експерименту

надають

можливість виходити на новий рівень змісту педагогічних напрацювань, які
піддавалися оцінці в ході моніторингу. Відтак, здійснюваний педагогічний
експеримент

відкриває

можливість

щодо

зворотного

коригування

теоретичних передбачень з метою отримання очікуваних та адекватних
результатів в аспекті навчально-методичних і психолого-педагогічних
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підходів до організації і проведення педагогічного проектування. Основною
ідеєю зворотного зв’язку в педагогічному проектуванні і його моніторингу є
перспектива організації навчальної роботи учнів у системі загальної
середньої освіти за фактом аналізу й урахування неприйнятного спаду
вихідних системних показників.
У такий спосіб відбувається перевірка запропонованих педагогічних
проектів у підсистемі «учитель – учень», спрямована на підвищення
ефективності спільної діяльності вчителя й учнів з метою активізації
пізнавального інтересу, формування предметних компетентностей учнів,
підвищення рівня мотивації та формування світогляду кожного з учасників
навчального процесу.
Прямий зв’язок

Педагогічне
проектування

Моніторинг
інновацій

Експертні
висновки

Зворотний зв’язок

Рис. 5.1. Загальна схема комплексного педагогічного експерименту
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Надана на рис. 5.1 загальна схема педагогічного експерименту
формується із системних компонентів з їх атрибутами і системними
взаємозв’язками.
Під системними компонентами ми розуміємо продукт педагогічного
проектування, процес моніторингу розроблених педагогічних інновацій,
експертні висновки за результатами проведеного моніторингу, прямий і
зворотній зв’язки. Опорними елементами слугують суб’єкти (педагогічні
працівники і здобувачі освіти) освітньої системи.

343

Оскільки дослідницька спрямованість педагогічного проектування й
необхідності їх комплексної експертизи з урахуванням висновків була
обговорена раніше, зупинимось на розгляді сутнісної основи дефініцій
«прямий» і «зворотній» зв’язок у педагогічному проектуванні. За своїм
визначенням прямий зв’язок супроводжує та коригує взаємовідносини
суб’єктів

педагогічного

проектування.

Зворотний

зв’язок

забезпечує

екстраполяцію експертних висновків (позитивних чи негативних) до
проектанта педагогічних інновацій з метою коригування вихідних положень і
прийомів освітніх нововведень.
Отже, зворотний зв’язок має за базову основу ланцюговий причиннонаслідковий ефект, який ураховує можливість коригувати положення
педагогічних проектів у системі загальної середньої освіти за допомогою
моніторингових інформаційних повідомлень. За умови їх урахування зростає
імовірність досягнення певної мети за результатами експерименту. З
урахуванням

додаткових

коментарів

і

міркувань,

наданої

схеми

комплексного педагогічного експерименту, представленої на рис. 5.1, можна
навести в більш розширеному форматі.
Прямий зв’язок

вхід

Коригування

Поправки

Учитель

Процес
навчання

Інформація

Учні

вихід

Моніторинг
Зворотний зв’язок

Рис. 5.2. Логічно-смислова схема взаємозв’язків між компонентами
комплексного педагогічного експерименту в освітній системі
Інформаційне джерело: власні дослідження автора
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Серед специфічних труднощів, які можуть виникати під час організації
та проведення педагогічного експерименту, слід звернути увагу на означені
нижче застереження:
– на ефективність освітнього процесу, взагалі, та результативність
інноваційного

проекту

з

використанням

інформаційно-комунікаційних

технологій певною мірою впливає достатньо велика кількість різноманітних
чинників, ураховувати ті, які вдається лише із залученням спеціальних
методів, прийомів і відповідних засобів, які при зміні умов у різних закладах
загальної середньої освіти і різних вікових групах демонструють якісно різні
результати;
– будь-які

педагогічні

дослідження

є

багатоаспектними

і

багатовимірними, а результати, здобуті в процесі таких досліджень, значною
мірою залежать від особистості кожного здобувача освіти та його
індивідуальних психологічних особливостей. За цієї умови всі учасники
обстеження постійно мають бути в полі зору експериментатора, і він має на
них орієнтуватися.
Наведені застереження надають підстави стверджувати, що будь-яке
психолого-педагогічне обстеження, що проводиться сучасними методами й
засобами,

може

недосконалістю

передбачати

певні

діагностуального

похибки,

інструментарію

що

зумовлюються

і

відображають

імовірнісний характер отриманих у ході комплексного педагогічного
експерименту даних. За цих умов у процесі педагогічного дослідження
виникає завдання підтвердження достовірності отриманих у результаті
статистичного аналізу результатів. Отже, найбільш вірогідні висновки за
результатами кількісних параметрів у ході педагогічного експерименту
можна роботи тільки після їх коректного оброблення за допомогою
математично-статистичного
систематизації,

оброблення

апарату,
і

спеціально

використання

розробленого
даних

для

педагогічного

проектування. Статистичні дані ми розглядали як сукупність кількісних
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характеристик певних явищ соціального походження, здобутих у результаті
наукових спостережень і оброблених із застосуванням відповідних методів. В
експериментальному дослідженні виникла необхідність використання такої
важливої його складової, як методи математичної статистики – базового
інструментарію в педагогічних вимірюваннях та встановленні об’єктивної
оцінки результатів дослідження для інтерпретації отриманих даних.
У ході організації та проведення педагогічного експерименту було
враховано низку обов’язкових вимог, які висуваються до обстежень такого
рівня й дотримання яких забезпечить необхідну вірогідність здобутих
результатів.
Серед таких вимог визначимо такі:
– наявність методичних інновацій в освітньому процесі закладів загальної
середньої освіти, які підлягають апробації;
– відтворення умов освітнього процесу, що дасть змогу виокремити
зв’язки і відносини між усіма суб’єктами процесу навчання;
– з’ясування змістовної сутності педагогічних впливів та адаптація їх до
вікових й індивідуальних особливостей здобувачів освіти;
– забезпечення потрібного рівня фахової компетентності вчителів, які
беруть участь у педагогічному експерименті;
– коректна фіксація кількісних параметрів педагогічного експерименту;
– гуманістична спрямованість педагогічного експерименту;
– створення сприятливого навчально-психологічного середовища під час
проведення експерименту в певному педагогічному підрозділі:
– персоніфікація спілкування й міжособистісної взаємодії між учасниками
педагогічного експерименту;
– зняття психологічних бар’єрів у здобувачів освіти, які беруть участь у
проведенні педагогічного експериментального дослідження.
Відтак, у процесі виконання експерименту з перспективою на кілька
років, ми виходили із запроектованих умов, забезпечуючи необхідний
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матеріально-технічний

супровід

і

створюючи

конкретне

навчально-

методичне середовище.
На початку експерименту встановлювалася така кількість його
учасників, яка давала б змогу упроваджувати результати, здобуті за
підсумками педагогічного обстеження, в реальний освітній процес у 1–
4 класах початкової школи, 5–6, 7–9 класах основної школи і 10–11 класах
старшої школи. Сформований масив висновків є репрезентативним і дає
змогу узагальнювати результати дослідження, проведеного із залученням
певної вибірки учасників, на всю генеральну сукупність, із якої вона
виокремлювалася. Це твердження визначає те, що в кожній вибірці учасники
освітнього процесу повинні мати своє адекватне представлення.
Загальна репрезентативність вибірки здійснювалась у певні способи.
Перший спосіб передбачав конструювання вибірки з випадковим
добором

учнів,

яких

планувалося

залучити

до

експериментального

дослідження. Конструювання репрезентативної вибірки щодо задіяних
учасників педагогічного експерименту може передбачати їх умовний поділ
на групи за визначеними параметрами. У педагогічному дослідженні роль
означених параметрів відіграють: вік учнів (клас), рівень навчальної
успішності (високий, достатній тощо), навчальний заклад (місто чи село) або
його профіль (математичний, гуманітарний, технологічний, спортивний,
мистецький тощо). Забезпечення репрезентативності вибірки відносно
частини учнів кожної групи передбачає, що вони мають бути близькими або
однаковими.
Другий спосіб формування репрезентативної вибірки передбачав
охоплення великої кількості учнів і включення їх до вибірки, що дає
можливість уважати відповідність між кількісними та якісними параметрами
отриманих результатів такими, що відповідають умовам залучення до
експерименту кількісного складу учасників навчально-виховного процесу.
Отже, в нашому дослідженні враховувались певні особливості
навчально-виховного процесу і початкової, і основної школи. Ми дійшли
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висновку, що найбільш придатним для нашого дослідження є саме другий
спосіб формування вибірки, коли її репрезентативність забезпечується
врахуванням таких критеріїв як: показник ієрархії в системі загальної
середньої освіти, активність пізнавальної діяльності учнів, рівень фахових
компетентностей учителів та учнів тощо.
Виходячи із того, що комплексний експеримент у нашому дослідженні
потребував

визначення

педагогічної

доцільності

й

запровадження

інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу,
розпочинаючи з 1-го класу початкової школи, виникла потреба системного
виявлення компетентності вчителів та учнів з означеного напряму.
Педагогічна

необхідність

використання

інноваційного

педагогічного

проектування у формуванні інформаційних компетентностей учителів та
учнів носить порівняльно-статистичний характер. Зокрема, у цьому аспекті
ми порівнювали ефективність навчально-методичного комплексу «Росток» з
іншими інноваційними педагогічними проектами, що мають місце в системі
загальної

середньої

освіти.

У

процесі

безпосереднього

проведення

спостережень, проводилось формування множин учасників, залучених до
провадження педагогічного експерименту. З цією метою формувалися дві
вибірки: експериментальна (Е) та контрольна (К) групи учасників
експерименту. Експериментальна та контрольна групи реалізовували різні
варіанти експериментальної роботи за умови, що усі інші аспекти навчальновиховного процесу в цих групах були однаковими. Обсяг вибірки з
урахуванням рекомендацій спеціальної літератури з основ теорії ймовірності
та математичної статистики може складати в межах 70–100 респондентів.
Відповідно до таких умов розрахунки підтверджують, що подальше
збільшення кількісних параметрів несуттєво впливає на вірогідність
результатів експериментального дослідження і визначається достатнім для
узагальнення одержаних результатів й доведення актуальності висунутих
концепцій і гіпотез.

348

У процесі проведеного дослідження ми мали дотримувались таких
етапів:
а) зіставлення певних характеристик вибірки Е (експериментальні
класи) і вибірки К (контрольні класи) на предмет їх адекватності стосовно
мети дослідження;
б) усунення впливу на результати експерименту неконтрольованих
чинників (особистісний чинник, значні відмінності в методах взаємодії
учителів та учнів у контрольних та експериментальних класах);
в) визначення незалежних змінних у процесі навчально-виховної
діяльності та встановлення зв’язків між ними;
г) добір

достатнього

інструментарію

вимірювання,

валідність

і

надійність його змістовної відповідності поставленим задачам;
д) набуття

узгодженості

в

змісті

засобів

оцінювання

в

експериментальній і контрольній групах.
У дослідженні відбір експериментальних (вибірка е) та контрольних
(вибірка К) класів реалізовувався на основі порівняння результатів
навчальних досягнень учнів 1–4 класів, 5–6 класів, 7–9 класів, 10–11 класів.
До експериментальної вибірки включалися й такі класи, в яких рівні
навчальних досягнень учнів були дещо нижчими (в межах, які допускаються
умовами експерименту), ніж у контрольних класах. Характер відмінностей
між вибірками Е та К визначався на підставі запровадження критерію
Пірсона.

Достовірність

та

обґрунтованість

результатів

комплексного

експерименту забезпечувалася дотриманням умов із його проведення через
вирівнювання усіх чинників впливу на перебіг подій.
Серед основних вимог до проведення експерименту ми виокремили
такі:
1. Усі вчителі, які брали участь у педагогічному експерименті,
працювали

в

експериментальних

групах

(класах)

як

на

етапі

констатувального, так і на етапі формувального етапів педагогічного
експерименту;
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2. З метою забезпечення достовірності результатів дослідження і
можливості реалізації результатів формувального експерименту на освітній
процес у закладі загальної середньої освіти, застосування методів і засобів
навчання в межах паралелі класів здійснювалося у такий спосіб, щоби на
один контрольний клас, який навчався за традиційними методами і
технологіями, припадало не менше одного експериментального класу, де
навчання здійснювалось із використанням інноваційних методів та з
урахуванням рекомендацій педагогічного проекту, який був розроблений у
межах педагогічного дослідження.
3. Учні

експериментальних

запланованих

аспектах

забезпеченням

класів

педагогічного

обладнання,

мали

брати

участь

експерименту,

використанням

в

усіх

пов’язаних

навчальних

із

посібників,

методичними рекомендаціями, програмними й дидактичними засобами
тощо). Контрольний клас кваліфікуємо як еталонну групу, що брала участь
лише в констатувальній частині експерименту.
4. Поділ учнів в експериментальних і контрольних класах був
максимально подібним і кількісно майже однаковим за рівнем успішності та
з урахуванням важливих для експерименту ознак за умови можливої
незначної переваги в рівні навчальних досягнень учнів контрольних груп.
На констатувальному етапі експерименту було важливо дослідити
педагогічні явища, які мають місце в середовищі визначеного освітнього
процесу; формувальний експеримент передбачав можливість конструювання
нових педагогічних методів і технологій через уведення до структури
освітнього процесу системи відповідних інновацій (навчально-методичні
комплекти,

прогресивні

методи

навчання,

програми

педагогічних

інноваційних проектів, а також допоміжно-супровідні програмні носії,
комп’ютерне обладнання із відповідним програмним забезпеченням тощо).
Отже, урахування вимог, які висуваються до проведення експерименту,
дають змогу визначити напрями експериментальної роботи. Головне
завдання експериментальної роботи полягало у визначенні ефективності
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педагогічних проектів на основі інтегративного підходу в системі загальної
середньої освіти.
Ефективність дослідження визначалась у процесі педагогічного
експерименту, який на відміну від усталеного вивчення педагогічного
процесу

у

природних

(звичайних)

умовах

уможливлює

штучне

відокремлення досліджуваного явища від інших, цілеспрямовано змінювати
умови педагогічного впливу на учасників (експерименту).
5.2. Організаційне та технологічне забезпечення дослідження
Лексему «організація» словниковий ресурс визначає як побудову,
структуру чогось чи-то налагодження, приведення чогось у систему за мети її
подальшого дослідження, впорядкування або оновлення [33; 101; 146].
Організаційний план статистичних спостережень за такого розуміння
поняття «організація» передбачало розроблення структури і порядку їх
проведення з фіксацією місця проведення, часових зрізів фактичного
обстеження, суб’єктів та об’єктів педагогічного експерименту, інноваційної
ідеї дослідження, методики систематизації здобутих даних, механізму
оброблення результатів експерименту.
Результатом

організаційного

етапу

підготовки

педагогічного

експерименту має стати науковий сценарій взаємодії в системі «дослідник –
учитель – учні».
Дефініція «технологія» розуміється як сукупність прийомів і способів
одержання, оброблення і систематизації якісних та кількісних показників у
відношенні

до

об’єктів

інноваційного

проектування.

Технологічне

забезпечення педагогічного експерименту в системі загальної середньої
освіти передбачало, у цьому випадку, розроблення «дорожньої карти»
послідовних заходів, прийомів і дій учасників педагогічного експерименту,
згідно з якими має бути спростована чи підтверджена основна ідея
інноваційного проекту. Технологічна карта з визначеним сценарним планом
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експерименту має містити адекватну та зрозумілу для його учасників
інформацію.
У разі змістової чи наукомісткої інструктивної бази системні суб’єкти
(учителі та, особливо, учні), задіяні в експериментальному дослідженні,
можуть неправильно зрозуміти потрібні з їх боку акції чи дії або неадекватно
трактувати наслідки, що виникають за результатом демонстрації навчальної
поведінки.
Категоріальну сутність поняття «забезпечення» розумітимемо як
множину різноманітних дій, прийомів, методик, програм, проектів, технічних
засобів

або

навчальних

пристроїв,

необхідних

для

ефективного

функціонування як системи загальної середньої освіти взагалі, так і
відокремлених її частин (клас, ліцей, гімназія) або певних напрямів
(навчальний, вихований, науковий) зокрема.
Термін «експеримент» слід тлумачити як форму пізнання й метод
наукового дослідження, за яким обстеження проходять у реальних або
штучно створених умовах, необхідних для підтвердження чи спростування
інноваційної концепції дослідження.
Результати експерименту мають допускати однозначне розуміння,
порівняння і зв’язаність. Якщо дефініцію «дослідження» визначати як аналіз,
вивчення, експертизу предмета, процесу чи явища [63, с. 242], то
експериментальне дослідження – це спостереження, в яких пізнання
предметів, процесів чи явищ відбувається за допомогою вибраних або
штучно утворених умов з метою встановлення достатньою мірою правдивих і
неупереджених результатів [215, с. 86-88].
Педагогічний експеримент у нашому дослідженні ми розуміємо як
результат активних взаємовідносин у системі «учитель–учні», який за
позитивної оцінки дасть змогу здійснити інноваційну модернізацію освітньої
системи, окремих її підрозділів чи напрямів функціонування.
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– проведенням

експериментальної

перевірки

можливості

продуктивного застосування інноваційної ідеї у системі загальної середньої
освіти;
– можливостей реалізації змін у сценарному плані освітнього процесу,
які є відповідними до інноваційних пропозицій педагогічного експерименту;
– формуванням специфічних умов, за яких відбувається деталізація
взаємозв’язків у структурному підрозділі освітньої системи;
– забезпеченням

обліку

й

систематизації

здобутих

результатів,

можливістю використання їх в інноваційних перетвореннях педагогічної
системи;
– коригуванням окремих положень інноваційних пропозицій з метою
зняття педагогічних суперечностей, виявлених у ході дослідження.
Розв’язання сформульованих завдань стає можливим за інтегративної
взаємодії

як

організаційного,

так

і

технологічного

забезпечення

дослідницької діяльності. З метою обґрунтованого розуміння змісту
послідовної

інтегративної

взаємодії

складових

організаційного

і

технологічного забезпечення, нами розроблялась структурована модель
сценарію педагогічного дослідження в системі загальної середньої освіти.
Поняття «модель» слід розуміти як сукупність множин окремих системних
складових (елементів), яка відтворює взаємозв’язки між цими множинами й
окремими елементами у спрощеному до певного рівня варіанті, необхідному
для

проведення

конкретного

дослідження

в

реально

встановлених

просторових і часових межах. У даному експерименті моделювання
розглядається як спосіб та форма дослідження рівня ефективності
педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти за
траєкторією

попереднього

прогнозування

інноваційного

розвитку

досліджуваної підсистеми (освітнього підрозділу), а також моніторингу й
експертизи практичних результатів.
Означений

сценарій

забезпечує

оптимізацію

процесу

експериментального дослідження інноваційного педагогічного проекту через
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виокремлення множин компонентів організаційного та технологічного
забезпечення в загальній чи-то локальній педагогічних системах (SП). За цим,
поняття множина визначає певну сукупність елементарних компонентів
будь-якої природи, віднесених до заданої множини в межах проведення
експерименту [149; 150].
Наразі, у певній роботі задіяні такі множини складових організаційного
та технологічного забезпечення педагогічного проекту:
В = {в} – множина педагогічних працівників, які візьмуть участь у
проведенні дослідження;
У = {у} – множина учнів, яких буде залучено до проведення
дослідження;
З = {з} – множина навчальних закладів, які будуть задіяні дослідженні;
Т = {т} – множина об’єктів технічно-навчального призначення;
Ф = {ф} – множина фінансових відрахувань на здійснення
дослідження;
О = {о} – множина організаційних заходів (план дослідження);
С = {с} – множина стадій експериментального дослідження;
Н = {н} – множина наукових проектів, програм, розробок;
М = {м} – множина методичних підходів, способів, прийомів;
К = {к} – множина контрольних засобів у ході навчального процесу;
П = {п} – множина процесів обробки отриманих показників;
Е = {е} – множина експертних оцінок здобутих результатів.
Якщо зауважити, що структура (С) певної системи – це порядок її
частин і елементів, а функція (F) – це порядок процесів [36, с. 33], які за тих
чи інших причин виникають у цілісній системі (S), експериментальну
педагогічну систему (SП) можна представити як певну сукупність складових
організаційного й технологічного забезпечення, які, з одного боку,
визначають статичну будову упорядкованої освітньої конструкції, а, з іншого
боку,

обумовлюють

динамічно

функціональну

взаємодію

як

між

виокремленими складовими організаційного й технологічного забезпечення,
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так і між наданими вище складовими та іншими системними й
позасистемними елементами у певному педагогічному просторі на протязі
визначеного проміжку часу.
Формалізована

сутність

функціонування

експериментальної

педагогічної системи (SП) може бути записана у такому вигляді:
SП = {C, F|C = (В, У, Т, Ф, О, С, Н, М, К, П, Е)}

(5.1)

де: C – множини складових організаційного чи/та технологічного
забезпечення в експериментальній педагогічній системі;
F – множина функцій щодо формування та зміни складових
організаційного

і

технологічного

забезпечення

експериментальної

педагогічної системи.
Алгоритм сценарію експериментального дослідження в системі
загальної середньої освіти наведено у графічній блок-схемі (рис. 5.4).
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Рис. 5.4. Граф структурної моделі сценарію експериментального
дослідження в системі загальної середньої освіти
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

У контексті певної умовності графічної моделі із відображення
сценарію експериментального дослідження в системі загальної середньої
освіти доцільно зауважити, що у наведеному графі зв’язки між складовими
організаційного або технологічного забезпечення в експериментальній
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системі проектуються згідно з логіко-теоретичним аналізом, що, зокрема, дає
змогу усвідомити послідовність та узагальнені критерії реалізації сценарію
експериментального дослідження.
Входи

до

графічної

структурованої

моделі

сценарію

експериментального дослідження (рис. 5.4) є стимулами, а виходи –
реакціями, за допомогою яких стає можливим функціонування зворотного
зв’язку, за сигналами якого відбувається коригування первинних стимулів на
вході педагогічної системи.
Часові

відмітки

експериментального
організаційних

(t0

,

…

,

tn)

дослідження

заходів,

які

на

графі

обумовлюють

повинні

структурної
змінність

здійснюватися

за

моделі
у

часі

планом

експериментального дослідження.
Аналізуючи наведене й враховуючи важливість кожної із складових
організаційного

та

технологічного

забезпечення

у

форматі

експериментального дослідження педагогічних інновацій, уважаємо за
необхідне встановлення рівня впливу окремих складових на очікуваний
результат здійснюваних досліджень в частині множини експертних оцінок
(Е) щодо отриманих результатів.
З метою вивчення ефективності педагогічного проектування можуть
бути застосовані різні методи діагностики впливу на кінцевий результат
компонентів

організаційного

та

технологічного

забезпечення,

запроваджуваних у науковому експерименті. Наразі, згідно з наявними
джерелами у процесі моніторингу можуть проваджуватися такі методи:
метод анкетного опитування [309; 310, с. 10], метод соціометрії [558, с. 19],
метод групових експертних оцінок [150, с. 1–2], метод «стратегія
найближчого сусіда» [220, с. 33], метод групування [60, с. 83], метод
індивідуальних відхилень [501, с. 5–6], метод порівняння паралельних рядів
даних [198, с. 34] та інші.
У площині застосування формалізованого підходу до встановлення
рівнів впливу чинників організаційного й технологічного забезпечення
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педагогічного експерименту на його кінцеві результати, у наведеній
публікації

запропоновано

залежності

рівня

застосування

об’єктивності

оцінок

регресійної

моделі

ефективності

лінійної

впроваджуваних

моделей педагогічного проектування від змінних зовнішніх і внутрішніх
факторів системи загальної середньої освіти (y = f (x1, x2, …, xn; де i = 1, 2, 3,
…, n)). При цьому, основою застосовуваного підходу слугує статистичний
метод найменших квадратів, сутність якого полягає у знаходженні оцінок
обумовлених параметрів генеральної сукупності. За випадків лінійних
зв’язків (відношень) між системними чинниками, відколи результати
спостережень можуть містити тільки випадкову (а не систематичну) похибку,
фінішні експертні оцінки виявляються лінійними функціями від усіх
досліджуваних чинників організаційного та технологічного забезпечення
[588, с. 217-223], тобто підкоряються нормальній закономірності розподілу.
Метод найменших квадратів, використовуваний у регресійному аналізі
за мети знаходження коефіцієнтів рівняння регресії, передбачає мінімізацію
суми квадратів досліджуваних параметрів від модельного значення «y», яке
повинно розраховуватися за наведеною формулою:
y = β0 + β1 x1 + β2 x2 +… + βn xn
де:

y

(5.2)

– модельне значення результативного досліджуваного

параметра;
xi

– задані значення аргументів (параметри обраних чинників

організаційного і технологічного забезпечення дослідження);
βi

– коефіцієнти регресії, що підлягають оцінці (i = 1, 2, …, n).

Відповідно до мети проведення обумовлених досліджень із залученням
методів математичної статистики, доцільно використати масиви даних за
результатами проведених упродовж останніх років інноваційних досліджень
в локальних системах загальної середньої освіти. Міра впливу складових
організаційного

та

технологічного

забезпечення

експериментального
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дослідження педагогічних інновацій визначатиметься за допомоги матриці,
що

відображає

співвідношення

рівня

ефективності

виокремлених

забезпечувальних складових згідно з різними локальними структурами
системи загальної середньої освіти (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Матриця рівнів ефективності складових організаційного і
технологічного забезпечення експериментального педагогічного
дослідження
Локальні
структури

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

(бали)

(бали)

(тис. грн.)

(бали)

(бали)

(%)

(%)

N1

70-100

70-100

00,00

…

…

…

…

Nn

70-100

70-100

00,00

50-100 60-100 70-100
…

…

80-100

…

50-100 60-100 70-100

…
80-100
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Маємо відзначити, що у наданій таблиці й подальших поясненнях,
розрахунках

і

підсумкових

формалізованих

виразах

будуть

використовуватися такі позначення:
у (e) – рівень об’єктивності експертних оцінок, бали;
х1 (в) – рівень професійної підготовки вчителів, які беруть участь у
проведенні експериментального дослідження, бали;
х2 (у) – рівень загальної підготовки учнів, яких було залучено до
проведення експериментального дослідження, бали;
х3 (ф) – рівень бюджетних витрат в розрахунку на 1 учня, тис. грн.;
х4 (н) – рівень актуальності, затребуваності та зрозумілості наукових
інновацій експериментального дослідження, бали;
х5 (м) – рівень методичного забезпечення наукових інновацій, які є
об’єктом експериментального дослідження, бали;
х6

(к) – рівень оснащеності контрольними засобами у ході

проведення експериментального дослідження, %;
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х7 (п) – рівень підготовленості навчального середовища, %;
Ni-n – локальні (регіональні) структури системи загальної середньої
освіти (i = 1, 2, 3, …, n).
Окремо визначимо, що окрім включених до матриці (табл. 5.1)
показників

рівнів

ефективності

складових

організаційного

та

технологічного забезпечення, на рівень об’єктивності експертних оцінок
впливають чимало інших чинників. Однак, через те, що більшість із таких
чинників є суб’єктивними або не мають певної кількісної ознаки чи-то не
дають змогу одержати відносно них потрібну інформацію, виявляється
практично неможливим включити нетипові чинники у запропоновану
досліджувану модель.
У цьому плані слід відзначити, що застосування в педагогічних
наукових дослідженнях прийомів моделювання на противагу словесноописовим формам певних припущень і пояснень, є шляхом до підвищення
рівнів об’єктивності та правдивості у експериментальному визначенні
функціональної

залежності

між

факторними

і

результативними

показниками та практичного освоєння наукових інновацій в рамках
підвищення ефективності процесу навчання.
Підсумовуючи зазначене й застосовуючи до масиву даних (табл. 5.1)
стандартизований метод оцінювання параметрів регресійної моделі, за
фактом математичних розрахунків отримаємо значення відповідних
коефіцієнтів, які є представленими в табл. 5.2.
Таблиця 5.2
Результати оцінювання параметрів регресійної моделі
R = 0,92270843;
R = 0,85139085 (Скореговане значення R2 = 0,74736445)
F (7,10) = 10,233;
p < 0,00074 (Стандартна похибка оцінки: 80,690)
2

Показники

Бета

Стд. Пох.
Бета

Рівень актуальності
0,286688 0,319826
наукових інновацій, бали

Стд. Пох.
t
В
109,5493 174,0019 0,62959
B

0,0112

0,0125

0,89639

p-рів.
0,543080
0,391115
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Закінчення таблиці 5.2
Рівень загальної
підготовки учнів, яких
буде залучено до
проведення дослідження,
бали
Рівень бюджетних
витрат в розрахунку на 1
учня, тис. грн.
Рівень професійної
підготовки вчителів, які
приймають участь у
проведенні дослідження,
бали
Рівень методичного
забезпечення наукових
інновацій, бали
Рівень оснащеності
контрольними засобами
у ході експерименту, %;

0,802117 0,263258

0,0278

0,0091

3,04689

- 0,158480 0,193528

- 3,6354

4,4394

- 0,81890 0,431928

0,204103 0,146696

3,1094

2,2349

1,39133

- 0,168375 0,151291 - 15,1541

13,6166

- 1,11292 0,291781

- 0,154674 0,350002

4,6054

- 0,44192 0,667948

- 2,0352

0,012317

0,194301

Рівень підготовленості
навчального
0,087417 0,134232 2,3404
3,5938
0,65123 0,529576
середовища, %
Умовні позначення: R – коефіцієнт кореляції; R2 – коефіцієнт детермінації;
Скореговане значення R2 – скорегований коефіцієнт детермінації; F – статистичне
значення для F-критерію; р – рівень значущості регресійної моделі; Стд. пох. –
стандартна помилка оцінювання; Бета - оцінка параметрів регресійної моделі для
нормалізованих змінних; Стд. пох. Бета – стандартні похибки оцінок параметрів
регресійної моделі для нормалізованих змінних; В – оцінки параметрів регресійної моделі
в абсолютному виразі; Стд. пох. В – стандартні помилки оцінок параметрів регресійної
моделі в абсолютному виразі; t – статистичні значення t-критерію; р-рів. – р-рівень
значущості оцінки параметрів регресійної моделі.
Інформаційне джерело – власні дослідження автора

Встановлена за результатами проведених розрахунків регресійна
модель лінійної залежності має такий вигляд: у = 109,5493 + 3,6354 х1 +
0,0278 х2 + 3,1094 х3 - 0,0112 х4 - 15,1541 х5 - 2,0352 х6 + 2,3404 х7
Представлена регресійна модель складається із семи змінних величин.
Загальний коефіцієнт детермінації на 85,1% (R2) пояснює простежування
варіацій рівнів об’єктивності експертних оцінок варіацією встановлених
змінних. Результати регресійного аналізу, зокрема, довели, що між рівнем
об’єктивності експертних оцінок і обраними факторними ознаками є тісний
зв’язок: сукупний коефіцієнт множинної кореляції склав 0,9227. Перевірка на
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достовірність доводить наявність невипадкової залежності, а так само
високий рівень адекватності побудованої регресійної моделі (фактичний Fкритерій Фішера дорівнює 10,233). Отже, слід визнати, що вірогідність
нульової гіпотези менша за 0,00074 і дорівнює 0.
Оскільки показники представленого рівняння у регресійній моделі
лінійної залежності оцінені в різних одиницях виміру, для усунення
різновимірності використовується коефіцієнт еластичності, який показує, на
скільки процентів зміниться певний результативний показник зі зміною на
один процент одного з факторів рівняння регресійної моделі лінійної
залежності за умови припущення про те, що усі інші фактори при цьому
матимуть фіксоване значення.
Для лінійних рівнянь, подібних до наведеного виразу регресійної
моделі, коефіцієнт еластичності розраховується за формулою:

Еі = аі

де:

хі
у

(5.3)

Е – коефіцієнт еластичності для і-го фактора;

а1 – коефіцієнт регресії для і-го фактора;
хі – середнє значення і-го фактора;
у

– середнє значення результативного показника.

У табл. 5.3 приведені коефіцієнти еластичності, які в межах
визначеного дослідження регресійної моделі розраховані за формулою 5.3.
Таблиця 5.3
Коефіцієнти еластичності факторів досліджуваної
регресійної моделі
Фактори
Показник

х1

х2

х3

х4

Коефіцієнт еластичності 0,256 0,126 0,055 0,994

х5

х6

х7

0,239

-

-
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Отже, за фіксованого значення усіх інших факторів, зміна одного із
досліджуваних факторів на 1,0%, зумовлює підвищення об’єктивності
експертних оцінок проваджуваного експерименту на: 0,994% – за
потенційного підвищення професійної підготовки вчителів; 0,256 % – у
випадку підвищення рівня актуальності наукових інновацій; 0,239% – у
разі зміни рівня методичного забезпечення; 0,126% – за зростання рівня
загальної

підготовки

учнів;

0,055%

–

за

збільшення

фінансових

відрахувань. Відносно чинників рівня забезпеченості контрольними
засобами чи-то рівня ефективності процесів оброблення отриманих
показників, то, оскільки вони вимірюються у відсотках, значення
коефіцієнта еластичності для них позбавлене економічного сенсу.
За результатами наведених спостережень та розрахунків можна
зробити висновок, що найбільший вплив на рівень об’єктивності
експертних оцінок мають: рівень професійної підготовки вчителів, рівень
актуальності
інноваційного

наукової

інновації,

педагогічного

рівень

методичного

експерименту.

Усі

забезпечення

інші

складові

організаційного й технологічного забезпечення дослідження впливають
менш суттєво.
Цей висновок корелює з результатами досліджень ефективності
інноваційних педагогічних моделей і проектів із забезпечення освіти нової
якості [68, с. 15]. Серед них ми знаходимо висновок про те, що є конкретні
умови створення освітніх моделей нової якості: 1) у суспільстві і освіті
склалася потреба переходу до нових цілей освіти; 2) накопичено значний
досвід реалізації нових підходів до навчання.
Нова освітня модель:
1) базується на психолого-педагогічній концепції;
2) забезпечує наступність з попередніми системами освіти;
3) дає змогу розв’язувати на вищому рівні завдання, які вирішувались
попередніми системами освіти;
4) має навчально-методичне забезпечення;
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5) зрозуміла масовому вчителю;
6) інновація торкається усіх аспектів освітньої системи;
7) створена система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів
до роботи за новою освітньою моделлю;
8) створені засоби моніторингу якості освіти, адекватні поставленим
завданням.
Комплексний експеримент, проведений у межах нашого дослідження,
повністю

підтвердив

доцільність

виконання

цих

умов

у

процесі

педагогічного проектування нових освітніх моделей.

5.3. Моніторинг

результативності

проектної

педагогічної

діяльності
Визначення доцільності різних аспектів і напрямів інноваційного
педагогічного проектування освітнього процесу в системі загальної середньої
освіти становить визначальний етап педагогічної діяльності стосовно
модернізації освіти. Це питання вивчалось нами у процесі дослідження
шляхом визначення кількох аспектів його реалізації зі спрямуванням на
позитивне передбачення у розв’язанні конкретних проблем. Зазначені
аспекти

(напрями)

збігаються

з

основними

науково-педагогічними

проблемами, які складають предмет дослідження й змістовно описані у
розділі 4 дисертаційної роботи, де було зроблено спробу розкрити практичні
аспекти педагогічного проектування навчально-виховного процесу в системі
загальної середньої освіти.
Наведений у розділі 4 матеріал ілюструє практичну реалізацію
теоретичних думок, ідей і пропозицій, які стали логічним наслідком
глибокого науково-обґрунтованого аналізу кожної з проблем і гіпотетичних
передбачень стосовно можливих шляхів розв’язання кожного з проблемних
питань.
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Зупинимось на динаміці основних показників, які найбільшою мірою
впливали на кінцеві результати педагогічного проектування навчальновиховного

процесу.

Серед

основних

напрямів

експериментального

дослідження у встановленні ефективності інноваційного проектування в
навчально-виховному процесі слід виокремити такі завдання:
1. Дослідження впливу інформаційно-комунікаційних технологій і,
зокрема, впливу навчання за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер» на адаптацію
учнів до навчання у школі. За цих обставин не менш важливою була і така
проблема, як вплив зазначеної моделі на формування особистісної сфери
учнів.
2. Вивчення стану перспективної інтеграції педагогічного проекту
«Росток» у навчальний процес в системі загальної середньої освіти і,
зокрема, з’ясування педагогічних умов ефективності можливих варіантів
його впровадження в початковій, основній і старшій школі.
Під час вивчення впливу інноваційного проектування на особистісний
розвиток учня і вчителя, на позитивні зміни в педагогічному колективі і на
розвиток навчального закладу в цілому здійснювались моніторингові
дослідження,

психолого-педагогічне

діагностування

і

психолого-

педагогічний супровід.
Домінуючою метою психолого-педагогічної діагностики та подальшого
супроводу було всебічне дослідження й корегування впливу нових підходів,
методів і технологій навчання на фізичний, психічний та особистісний
розвиток учнів. Дослідження проводилося в умовах реалізації конкретних
педагогічних проектів: «Росток», «1 учень – 1 комп’ютер» й альтернативних.
Для реалізації мети і психолого-педагогічного діагностування адаптації
учнів до навчання за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер» були визначені такі
завдання:
1. Дослідити, як впливає навчання згідно з моделлю «1 учень –
1 комп’ютер» на адаптацію учнів до школи в порівнянні з учнями
контрольних класів.
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2. Встаановити, як
я формуується осо
обистіснаа сфера уччнів, які навчаютьься
за моделлю
м
« учень – 1 комп’ютер».
«1
Дослідження наа першом
му етапі проводило
п
ося в 9-ти
и закладаах загальн
ної
сереедньої оссвіти різн
них регіоонів Укр
раїни, зад
діяних в експери
иментальн
ній
робооті. Для здобуття достовіррних резу
ультатів на
н початкку навчал
льного рооку
закллади освіти отри
имали сттандартни
ий діагноостувальн
ний інстр
рументарій,
інсттрукції

щ
щодо

прроведенн
ня

дослід
дження

й

оброоблення

отриман
них

резуультатів. Здобуті у ході дослідж
ження реезультати
и були узагальне
у
ені
Інсттитутом ін
нноваційн
них технологій і змісту
з
осввіти, за п
підсумком
м чого бууло
проааналізоваано рівен
нь адапттації учн
нів перш
ших классів як на
н початтку
навч
чального року (перрвинна ад
даптація),, так і в кінці
к
навччального року
р
(поввна
адап
птація).
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Рис. 5.5. Порівня
яння рівн
ня адапта
ації перш
шокласни
иків на по
очатку
н
навчальн
ого року
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Порівн
няння адааптації першоклас
п
сників зд
дійснюваллося за допомогоою
«меттоду сигн
нальних зон».
з
Згід
дно з мето
одом усі учні
у
1-х ккласів роззподіляли
ися
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за рівнями:
р
н
низький,
н
нижче
серреднього, середній
й, вище ссередньогго, високи
ий.
Рівн
ні «вище середньього» та «високий
й» об’єд
днані у ««високому
у рівні», а
«ниж
жче серееднього» та «низзький» – у «низьькому ріівні» відп
повідно до
резуультатів досліджен
д
ння.
Із діагграми, нааданої наа рис. 5.5, можн
на зробитти висно
овок, що у
конттрольнихх класах первинна
п
а адаптаціія була дещо
д
вищ
щою ніж у класах,, у
якихх запровааджено навчання
н
з моделл
за
лю «1 уч
чень – 1 комп’ютеер». Однаак,
навеедене перревищенн
ня не є значущим
з
м і поясн
нюється ввпливом випадков
в
вих
чинн
ників.
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ня рівня адаптації
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в
Риис. 5.6. Поорівнянн
у кінці навчал
льного року
р
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Діаграм
ма, предсставлена на
н рис. 5.6, демонсструє, щоо учні, які навчали
ися
за моделлю
м
« учень – 1 комп’’ютер», ад
«1
даптували
ися до шкколи білььш швидкко і
засввідчили ін
нтеріориззацію цінн
нісних ор
рієнтацій, які стоссуються формуван
ф
ння
соцііалізованоої особи
истості, ніж ті першоклласники, які наввчаються в
конттрольнихх класах. Поліпшен
П
ння адапттації відбулося за рахунок збільшен
ння
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кільькості ти
их дітей, які маю
ють високкий рівен
нь адапттації, та зменшен
ння
кільькості учн
нів, що мають ни
изький рівень
р
адааптації д
до умов навчання
н
я у
загаальноосвіттньому наавчальном
му заклад
ді.
Діаграм
ма, навеедена на рис. 5.7, наоч
чно покаазує, що впродоввж
навч
чального року (ввересень-ттравень) значною
ю мірою підвищи
ився рівеень
адап
птованостті учнів, які навчааються заа моделлю «1 учеень – 1 комп’ютер
к
р».
Такаа тенденц
ція є особ
бливо спррийнятливвою для групи
г
учн
нів «високкого» ріввня
підгготовки та співвідн
носною для
д групи учнів «середнього» рівня підготовкки.
У гррупі учнівв «низькоого» рівняя підготоввки було зафіксова
з
ано пониж
ження ріввня
адап
птованостті учнів, що, нарразі, мож
же бути обумовллено труд
днощами у
спри
ийнятті учнями
у
цієєї групи педагогічн
п
них інновваційних прийомівв.
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Р 5.7. Порівнян
Рис.
П
ння динааміки рівня адапттації учніів 1-х кла
асів, які
навчаютться за моделлю
м
«1
« учень – 1 комп
п’ютер»
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Діаграм
ма, навед
дена на рис. 5.8, наочноо демонсттрує, що
о впродоввж
навч
чального року (вересень
(
ь-травень)) рівень адаптованості учнів, які
я
навч
чаються в контррольних класах
к
і віднесен
ні до грруп з «ввисоким»» і
«серреднім» рівнем
р
під
дготовки, певною мірою зменшивс
з
ся. Водночас у груупі
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учніів із «низзьким» ріівнем під
дготовки, було кон
нстатован
но підвищ
щення ріввня
адап
птації, що
щ є насллідком менших
м
навантаже
н
ень у зісставленніі з учням
ми
«виссокого» та
т «серед
днього» рівня
р
під
дготовки. Дані, нааведені у діаграм
мах
(рисс. 5.7 таа рис. 5.8) наочн
но переко
онують, що в ти
их класаах, де уч
чні
навч
чаються за моделллю «1 учень
у
– 1 комп’ю
ютер», ріівень адааптованоссті
перш
шокласни
иків до кіінця рокуу значною
ю мірою підвищивс
п
ся, а в гр
рупах учн
нів,
які навчають
н
ься у конттрольнихх класах, на
н кінецьь навчального року
у з’явили
ися
ознааки втоми й дезад
даптованості. Таккий стан речей поояснюєтьсся тим, що
щ
навч
чальна моотивація в класах, де учні навчаютьс
н
ся із викоористанняям нетбукків,
зали
ишається високою
ю упродовж навчальногоо року, що спри
ияє кращ
щій
адап
птованостті учнів і зниженню
ю їх утом
млюваностті.
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Рис. 5.88. Порівн
няння дин
наміки рівня адап
птації учнів 1-х кл
ласів,
якіі навчаються у ко
онтрольн
них класаах
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Спираю
ючись на наведеніі результаати експеерименталльного до
ослідженн
ня,
мож
жна зазнаачити, що
щ навчан
ння за моделлю
м
«1 учен
нь – 1 комп’юте
к
ер»
пози
итивно вп
пливає на
н адаптац
цію перш
шокласників до їхх навчанн
ня у шкоолі.
Зокррема, якщ
що на початку навч
чального року
р
(верресень) заареєстровааний рівеень
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адап
птації учн
нів 1-х клласів, які навчаютьься в конттрольнихх класах, був
б вищи
им,
аніж
ж у класахх, що навчаються за
з моделл
лю «1 учеень – 1 коомп’ютер»
», то уже на
кінеець навчаального року
р
(траавень) ситтуація каардинальн
но зміню
ювалася, що
щ
підттверджуєтться дани
ими відповвідних діаграм (ри
ис. 5.7 та ррис. 5.8).
Подалььші

досллідження

й

анааліз

особ
бистісногго

розви
итку

учн
нів

провводилисяя за резулльтатами 2-х років навчан
ння за м
моделлю «1
« ученьь –
1 коомп’ютер»». Зокрем
ма, у хооді педаггогічного експери
именту аналізуваввся
розввиток уч
чнів 4-х класів, які наавчаютьсяя за мооделлю «1
« учень –
1 коомп’ютер»». Для поорівнянняя спостереження проводили
п
ись у тих
х класах, де
навч
чання заа зазначееною мод
деллю нее запровваджувалоось і аналізували
ись
резуультати цих
ц спостережень за такими
и критерііями особ
бистісного розвиткку:
інтеелектуальні, комуунікативніі, органіізаційні та
т креаттивні умііння учн
нів.
Узаггальнені результатти дослід
дження пр
редставлеені в навееденій діааграмі (ри
ис.
5.9).
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Із діаграми (рис. 5.9) видно, що рівень особистісного розвитку учнів,
які навчаються за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер», за всіма показниками
вищий за рівень розвитку учнів, які навчаються в контрольних класах.
Найбільша різниця спостерігається за показником «креативні уміння». Це
можна пояснити тим, що креативність слід розглядати як певний
інтегративний показник, який передбачає у своєму змісті варіативність,
продуктивність і нестандартність мислення, тобто саме ті якості, які
активно розвиваються під час використання нетбуків у навчально-виховному
процесі.
Суттєву перевагу в рівні показників «комунікативні уміння» і
«організаційні уміння» в учнів, які навчаються за моделлю «1 учень –
1 комп’ютер», можна пояснити тим, що хоча робота з нетбуками на заняттях
є чітко регламентованою та вимагає високої організованості від учнів,
водночас ця робота передбачає безперервну комунікацію між учнями,
учнями та вчителем онлайн і офлайн, комунікацію в мережах з іншими
людьми.
Незначне
підтверджує

перевищення
достовірність

за

показником

нашого

«інтелектуальні

дослідження,

адже

уміння»
показник

інтелектуального розвитку є стійкою характеристикою особистості, що,
практично, не змінюється упродовж життя. Успіхи, що є досягненням
особистості, пояснюються, насамперед, саме розвитком комунікативних,
організаційних і креативних умінь.
Отже, згідно з результатами проведених психолого-педагогічних
досліджень, можемо стверджувати, що використання на заняттях нетбуків
позитивно впливає на здобувачів освіти, підвищує рівень їх адаптації та
розвиває особистісні якості.
Виходячи з результатів дослідження, отриманих на попередніх етапах,
нами

прораховувалась

перспектива

впровадження

моделі

навчання

«1 учень – 1 комп’ютер», що відображено на відповідній діаграмі (рис. 5.10).
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Рис. 5.10. Перспективне планування із охоплення учнів навчанням за
моделлю «1 учень – 1 комп’ютер»
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Результати дослідно-експериментальної роботи дали змогу виявити
суттєві гальмівні чинники, які обмежують масштабне запровадження
подібних моделей навчання із застосуванням шкільних нетбуків. Серед
зазначених гальмівних чинників найсуттєвішими є такі:
– недостатнє

матеріально-технічне

забезпечення

загальноосвітніх

навчальних закладів;
– недостатня

розробленість

методик

використання

сучасних

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх
закладів;
– недостатній фаховий рівень підготовки педагогічних кадрів до
використання

інформаційних

засобів

навчання

та

інформаційно-

комунікаційних технологій;
– невисока мотивація педагогічних працівників щодо використання
сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;
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– застаріла нормативна база (наприклад: «Державні санітарні правила
та норми влаштування й обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в
навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах»
(ДСанПіН 5.5.6.009-98. Постанова Головного державного санітарного лікаря
України за № 9 від 1998 року);
– досить незначна кількість україномовних програмно-комп’ютерних
розробок для процесу навчання в системі загальної середньої освіти;
– відсутність вимог, критеріїв щодо створення якісного освітнього
контенту тощо.
Серед наведених гальмівних чинників особливо слід виокремити
проблему недостатньої готовності педагогічних працівників до використання
інформаційних комп’ютерних технологій в освітньому процесі, а саме:
– майже

повна

відсутність

технологічної

підготовки

(знання

елементарних особливостей роботи Wi-Fi мережі, пристроїв, які дають змогу
утворити локальну мережу в класі, принципу їх дії, вміння ліквідувати
елементарні негаразди в роботі мережі, обізнаності з принципами роботи
комп’ютера тощо);
– недосконалість методологічної підготовки (розуміння дидактичних
особливостей щодо організації роботи на заняттях в середовищі «1 учень –
1 комп’ютер»;
– низький рівень організаційної підготовки (усвідомлення того, що
вчитель – не єдиний транслятор інформації на заняття, а організатор
пошукової діяльності у світі інформації;
– потребує підвищення рівень психологічної підготовки (знання
фізіологічних і вікових особливостей у сприйнятті учнем екранної інформації
та

роботи

з

комп’ютером;

(зокрема,

одна

з

причин

недостатньої

вмотивованості учителів у набутті інформаційно-комунікаційної грамотності
– відсутність в нормативних документах про атестацію педагогічних
працівників показника рівня ІК-компетентності вчителя).
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Отже, як проміжний висновок маємо сказати, що найважливішим
гальмівним чинником у навчанні за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер» є
обмеженість спеціальних знань та вмінь у педагогічного працівника, що
спричиняє у підсумку його небажання проектувати й застосовувати
інноваційні моделі навчання з використанням ІКТ.
Додатково ми з’ясували, що до інших гальмівних чинників слід
віднести такі:
– відсутність у штатних розкладах загальноосвітніх навчальних
закладів посад технічних працівників для обслуговування комп’ютерної
техніки;
– невизначеність у Державних освітніх стандартах норм формування
ІК-компетентностей в учнів.
Для

змістовнішого

аналізу

результатів

експериментального

дослідження особливостей педагогічного проектування в системі загальної
середньої освіти та результатів моніторингу процесу навчання за проектом
«1

учень

–

1 комп’ютер»

було

здійснено

моніторинг

за

іншими

педагогічними проектами, які реалізовувались під нашим науковим
керівництвом. Це педагогічні проекти, реалізовані в межах національних
проектів, державних і регіональних цільових програм (зокрема: Державна
цільова

програма

загальноосвітніх

впровадження

навчальних

у

закладів

навчально-виховний

процес

інформаційно-комунікаційних

технологій «Сто відсотків» та національний проект «Відкритий світ»
(упродовж 2011–2012 років; Регіональна цільова програма «1 учень –
1 комп’ютер» у закладах: Сумська загальноосвітня школа №15, «Алчевська
інформаційно-технологічна

гімназія»,

«Луганський

навчально-виховний

комплекс – спеціалізована школа І ступеня-гімназія № 30» (упродовж 2010–
2015 років).
У межах цих досліджень були здобуті такі результати.
На початку комплексного експерименту до 2011 року показник
володіння педагогічними працівниками комп’ютером усереднений показник
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по Україні дорівнював 30–50%. Реалізація комп’ютеро орієнтованих проектів
забезпечила формування у вчителів стійких практичних навичок, які мають
відношення до ІКТ-технологій. Результати моніторингу показали, що станом
на 30 січня 2012 р. показник володіння комп’ютером учителями шкіл,
задіяних в експерименті, становив 99,6%.
Комплексний підхід до підвищення комп’ютерної обізнаності за
Проектом «1 учень – 1 комп’ютер» не лише надав основні орієнтири у
розв’язанні цієї проблеми, а й продемонстрував як традиційні, так і
нестандартно-креативні варіанти відносно розв’язання її. До таких варіантів
варто віднести:
– розроблення та практичну реалізацію педагогічних програм, проектів,
освітніх модулів щодо професійної підготовки вчителів на базі закладів
післядипломної педагогічної освіти;
– реалізацію освітніх ініціатив від компаній і міжнародних корпорацій,
що становлять мережеві освітні ресурси, розробників комп’ютерної техніки
та програмного забезпечення навчального процесу;
– організацію комп’ютерного всеобучу на регіональному рівні, а також
безпосередньо в навчальних закладах.
Водночас комп’ютеро орієнтовані проекти, реалізовані в закладах
загальної середньої освіти, показали, що в регіонах комп’ютерна грамотність
вчителів і рівень ІКТ-компетентностей значною мірою залежить від
менеджменту освітнього закладу. Саме адміністрація школи, здійснивши
моніторинг ситуації, має сформулювати завдання щодо розв’язання
проблеми з урахуванням резервів і можливостей, які часто не вимагають
додаткового

фінансування.

Підвищення

ІКТ

компетентності

може

відбуватися у форматах:
а) «Учитель – Учитель»;
б) «Школа – Школа»;
в) «Учень – Учитель» шляхом обміну інформацією і продуктами
комп’ютерного забезпечення.
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Регіональні

цільові

програми

із

формування

електронно-

інформаційного навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер» на базі
шкільних

нетбуків

у

загальноосвітніх

закладах

2010–2015 рр.

були

розроблені згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
11.03.2010 р. № 196 «Про впровадження моделі навчання «1 учень –
1 комп’ютер».

Дані

програми

передбачали

технологічне

і

змістове

розгортання електронно-інформаційного навчального середовища в системі
загальної середньої освіти, створення необхідних соціальних, психологічних
і педагогічних умов для забезпечення доступу учнів до сучасних освітніх
ресурсів на базі експериментальних закладів.
З цією метою на порталах у системі післядипломної педагогічної освіти
для всіх категорій педагогічних працівників і батьків була сформована база
допоміжних навчально-методичних матеріалів, розроблений методичний
посібник із проекту «Освітнє середовище «1 учень – 1 комп’ютер», що дає
повноцінне уявлення про середовище й методику роботи в ньому.
Передбачалось,

що

сучасне

інформаційне

середовище

сприятиме

формуванню в учнів якостей, необхідних людині у ХХІ столітті: уміння
працювати з інформацією і критично її оцінювати, здатність до розв’язання
креативних завдань, спроможність мислити глобальними категоріями,
готовність працювати в команді, бажання розвивати власну інформаційну
культуру.
Понад 5 років учителі успішно працювали з Корпорацією Intel, яка є
провідним розробником технологічної складової проекту «1 учень –
1 комп’ютер» у межах всесвітньої ініціативи Intel World Ahead («Світ
майбутнього починається сьогодні»).
Отже, навчання за моделлю «1 учень – 1 комп’ютер» формує в учнів
необхідні життєві компетенції: навчальні, інформаційні й комунікативні.
Поряд з цим, можна з достатньою вірогідністю стверджувати, що при цьому
підвищується професійний і творчий рівень учителів, які працюють у
проекті. Окрім цього, слід відзначити, що під час проведення експерименту
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доведено підвищення результативності управління методичною роботою
вчителів за допомогою електронного середовища.
Отже,

на

перспективним

підставі
і

проведеного

виправданим

дослідження

спрямування

ми

проектної

вважаємо

діяльності

з

використанням ІКТ на отримання таких результатів:
– формування комп’ютерної грамотності не тільки у учнів а й учителів
та батьків;
– забезпечення широкого доступу учасників освітнього процесу до
світових інформаційних ресурсів;
– підвищення

результативності

освітнього

процесу

та

якості

викладання предметів шляхом розширення комплексу засобів трансляції
інформації;
– зростання рівня засвоєння учнями навчального матеріалу через
розвиток їх інтересу до сучасних засобів комунікації;
– налагодження взаємозв’язку між усіма учасниками освітнього
процесу (учителями, учнями, шкільними адміністраціями й батьками).
Аналіз стану перспективної інтеграції проекту «Росток» у навчальний
процес закладів загальної середньої освіти, з’ясування педагогічних умов
ефективності педагогічного проектування, адаптованих варіантів його
реалізації стало основним напрямами експериментального дослідження в
початковій та основній школі.
А. Інтегративний підхід до формування в учнів цілісної картини
світу.
Пріоритетною

у

виборі

тематики

експериментальної

роботи,

спрямованої на формування в учнів цілісного сприйняття навколишнього
світу, була визначена ідея з необхідності використання методів, технологій
викладання різних предметів, у тому числі і мистецтва задля стимулювання
емоційно-чуттєвих

форм

сприйняття

дійсності,

які

спонукають

до

особистісного переживання навколишніх явищ і допомагають усвідомити їх
розмаїття. Представлені форми пізнання властиві зокрема мистецтву, яке
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набуває все більшого значення у викладанні природничих предметів,
відповідного формування природничої картини світу.
У системі загальної середньої освіти презентовано низку навчальних
програм, які передбачають логічні операції, ознайомлення з конкретними
фактами, опанування понять і формул. Мистецтво ж, навпаки, розвиває
здатність бачити, відчувати та спостерігати, що зумовлює формування
світосприйняття окремої особистості. Від простої сукупності знань поняття
«світогляд» відрізняється тим, що поєднує результати пізнавальної та
практичної діяльності. На цьому ґрунті формуються переконання, які стають
основою образу життя, життєвих програм, ціннісних орієнтацій.
У системі загальної середньої освіти відбувається формування
наукового

і

філософського

світоглядів

із

позицій

особистісно

зорієнтованого підходу, що одночасно змінює й розуміння світоглядної
функції мистецтва як синтезу чуттєвих образів, які сприяють сенсорному
розвитку особистості. На цьому слід зробити акцент у визначенні
концептуальних

положень

експериментальної

роботи,

до

яких

ми

відносимо такі: інтегративний підхід до викладання предметів; оволодіння
розмаїттям художньо-мовних засобів мистецтва; стимулювання в учнів
потреби творчого самовираження.
При цьому інтегративний підхід передбачав розгляд певних рівнів:
– теоретичний рівень узагальнення та систематизації знань учнів
(розглянуто чинні програми з образотворчого мистецтва та музики на
предмет узгодженості з програмою вивчення навколишнього світу, здійснено
спробу їх синхронно-тематичної побудови);
– емпіричний рівень інтеграції особистісно-чуттєвих вражень від
художнього сприйняття світу, яке ґрунтується на зорово-слухових асоціаціях
(проведено інтегративні уроки, розроблено завдання для учнів). Оволодіння
розмаїттям художньо-мовних засобів ознайомлює учнів з мовою мистецтва,
розкриває можливості використання її для формування цілісної картини
світу, а стимулювання творчого самовираження учнів сприяє засвоєнню
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знань завдяки творчим проявам дитини, розвитком її власного «Я». Для
реалізації цих ідей нами було розроблено програму «Мистецтво» та
підручник-альбом для 1 класу, у якому зібрано матеріал, що відповідає темам
навчального курсу «Навколишній світ».
Експериментальна робота проводилася за такими формами:
– надання наукових консультацій учителям із проведення ними
інноваційної діяльності на навчальних заняттях;
– проведення засідань методичних об’єднань з питань сучасних
досягнень у галузі психології та педагогіки;
– організація науково-практичних слухань, семінарів, конференцій з
питань удосконалення навчально-виховних та управлінських технологій.
До експериментальної роботи були залучені науково-методичні ради,
предметні кафедри, творчі групи для складання щомісячних планів-розкладів
індивідуальних й колективних форм методичної роботи.
Окрім цього, з членами педагогічного колективу проводилися:
педагогічні

ради;

консультації;

методичні

наради

психолого-педагогічні

при

ради;

директорі;

семінари;

педагогічні

читання;

науково-практичні

декади

педагогічної

тематичні

конференції;
майстерності;

методичні практикуми; семінарські заняття; інструктивно-методичні наради;
співбесіди; майстер-класи тощо.
Досить продуктивною ідеєю стало використання мультимедійних
засобів навчання системи у процесі вивчення курсу «Навколишній світ».
Проміжні

показники

якості

навчальних

досягнень

учнів

з

курсу

«Навколишній світ» у 3-4 класах надано в табл. 5.4 та на рис. 5.11.
Аналіз результатів дослідження з курсу математики за програмою
«Росток» свідчить, що у процесі навчання кожна дитина активно,
самостійно або за допомогою вчителя осмислює матеріал, творчо
застосовує його в нестандартних умовах та свідомо запам’ятовує для
подальшого навчання.
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Таблиця 5.4
Навколишній світ
Класи

Класи, які працюють
за проектом «Росток»
96,6%

3-4 класи

Спеціалізовані класи
93,7%

Навколишній світ («Я і Україна»)

3-4 класи

92,00%

93,00%

94,00%

Спеціалізовані класи

95,00%

96,00%

97,00%

Класи, які працюють за проектом «Росток»

Рис. 5.11. Порівняльні показники навчальних досягнень учнів
у спеціалізованих класах та у класах, які працюють за програмою
«Росток»
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Розгляд контрольних робіт показав, що учні, які навчаються за
програмою «Росток», уміють на достатньо високому рівні: складати рівняння
за умовами певної задачі, виконувати дії з дробовими виразами, що не
передбачено програмою загальноосвітньої школи для навчання учнів 5 класу
але не викликає перевантаження і суттєвих труднощів.
Опосередковані показники навчальних умінь учнів з математики
наведено у табл. 5.5 та на рис. 5.12.
Таблиця 5.5
Математика
Класи
3-4 класи
6-9 класи
10-11 класи

Класи, які працюють
за проектом «Росток»
86,6%
70,55%
82,25%

Спеціалізовані класи
82,2%
68,35%
66,85%

Інформаційне джерело: власні дослідження автора
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Математика (алгебра, геометрія)

10-11 класи

6-9 класи

3-4 класи

0,00%

20,00%

40,00%

Спеціалізовані класи

60,00%

80,00%

100,00%

Класи, які працюють за проектом «Росток»

Рис. 5.12. Порівняльні показники навчальних досягнень учнів
у спеціалізованих класах та у класах, які працюють за програмою
«Росток»
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Плануючи структуру уроків в межах програми «Росток», вчитель
відводить більше часу на самостійну роботу. Основною особливістю таких
уроків є те, що діти «відкривають» знання у процесі самостійної
дослідницької діяльності. Це дає змогу учням на уроках будувати ефективні
алгоритми власної пошукової діяльності, а предметні поняття набувають для
них особистісного значення й стають цікавими. У процесі навчання
застосовуються проблемні, продуктивні і дослідницькі методи. Вони
сприяють розвитку творчого мислення та уяви учнів. Водночас залишаються
актуальними інформаційні та репродуктивні методичні підходи.
Отже, моніторинг результатів дослідження показав, що здатність
подолання особистої обмеженості, розширення своїх знань, перехід від
невміння до уміння навчатися – це є основним позитивним результатом у
процесі викладання курсів математика і навколишній світ за педагогічним
проектом «Росток». Оскільки науково-методичне забезпечення базується на
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основному принципі розвивального навчання – інтегративному сприйнятті
навколишнього світу, яке дає цілісне уявлення про нього, увесь комплекс
методів і технологій, розроблених і застосованих у його викладанні,
спрямований саме на те, щоби допомогти дітям зрозуміти закони довкілля і
навчитися жити у ньому.
Фізика, хімія, біологія, природознавство, астрономія, геометрія, алгебра
– це предмети, які дають змогу пізнати основні закономірності світобудови.
Під час вивчення цих предметів формується наукова картина світу.
Література,

мова,

географія,

музика,

образотворче

мистецтво,

економіка – це предмети, які вводять учнів до світу уявлень про
життєдіяльність, життєтворчість людей, формують філософську картину
світу, показують способи спілкування між людьми, створюють уявлення про
основи ментальності народу.
У педагогічному проекті «Росток» опрацьовувалась гуманістичноемоційна

парадигма

освіти

(знання

заради

вмінь),

яка

передбачає

формування особистості не під шаблон, а створення умов для повного
розвитку здібностей, нахилів, талантів, закладених у кожній дитині (принцип
природовідповідності в освіті). Здібність до самовизначення в житті, коли
учень стає суб’єктом власної освіти й розвитку, потребує, своєю чергою,
діагностування особистості дитини, визначення індивідуальної траєкторії її
розвитку. Навчити учнів мислити на рівні узагальнень означає: формувати
логіку мислення, вміння аналізувати той чи інший факт життя і знаходити
шляхи розв’язання проблемних моментів.
В

основу

програми

«Росток»

покладено

наукові

доробки

Ш. Амонашвілі [101; 146], І. Беха [38–41], Л. Виготського [80], О. Савченко
[496–500], В. Сухомлинського [527] та багатьох інших видатних науковців –
фундаторів педагогічної науки. Результатом досліджень робіт цих науковців
стало вивчення процесів, пов’язаних з розвитком особистісних здібностей
дитини. Враховуючи те, що основою усіх розвивальних програм є діяльність
(рухлива, інтелектуальна, творча), технологія навчання за програмою
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«Росток» базується на діяльнісному підході, який передбачає спрямованість
процесу навчання дітей на розвиток ключових компетентностей і наскрізних
умінь окремої особистості, застосування здобутих знань на практиці,
формування здібностей дитини до самоосвіти і самореалізації. Засади
програми допомагають зрозуміти, що кожна дитина має свої задатки, певний
рівень якості знань, індивідуальну траєкторію розвитку.
Інтегрований підхід ураховує факт, що важливим джерелом пізнання
світу є мистецтво є, а тому у нашому дослідженні значну увагу ми приділили
образотворчому мистецтву (табл. 5.6).
Таблиця 5.6
Інтеграція образотворчого мистецтва у змісті навчання початкової
школі в Київській гімназії № 287 у процесі
експериментальної перевірки проекту «Росток»
Класи
3
4

клас,
клас

5
6

клас,
клас

7 клас

8 клас

звичайні
Програма
стандартна для
загальноосвітнього
навчального
закладу

за проектом «Росток»
Додатково:
використання програми з
образотворчого мистецтва,
адаптованої до курсу «Навколишній світ»

Додатково:
Програма для 12використання
елементів
театру;
річної школи
різноманітних видів декоративної творчості
Програма
стандартна для
Додатково:
загальноосвітнього
уроки паперової пластики та орігамі
навчального
закладу
Додатково:
Програма
використання лекційно-семінарських занять
стандартна
для з художньої культури світу,
загальноосвітнього авторські розробки тем
навчального
декоративно-прикладного
закладу
мистецтва (розпис пляшок,
воскові писанки тощо)
Інформаційне джерело: власні дослідження автора
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Інтеграція змісту на уроках з образотворчого мистецтва ґрунтується на
власному досвіді дитини і знаннях, отриманих на уроках навколишнього
світу, народознавства, музики, театру, історії, літератури, математики.
Творчий процес сприяє встановленню стосунків творчої взаємодії між учнем
і вчителем у форматі «рівний – рівному». Головне завдання вчителя який
реалізує

інтегративно-діяльнісний

підхід

–

дати

можливість

учневі

реалізувати себе у різноманітних художніх творах, розвинути його здібності,
сформувати вміння правильно та красиво говорити, триматися перед
аудиторією, мати естетичний смак, розвинену пам’ять та логічне мислення.
У процесі дослідно-експериментальної роботи нами проводилось
спостереження діяльності учнів не тільки на уроках, але і у позаурочний час.
Учні гімназії мають можливість відвідувати гуртки, секції, студії, кабінет
народознавства (естетичний центр). Спостереження показали, що така
багатогранна діяльність сприяє глибокому засвоєнню знань, розвитку
пізнавальних інтересів, творчому збагаченню особистості.
Про результативність інтегративно-діяльнісного підходу у процесі
проведення дослідно-експериментальної роботи свідчить:
– високий показник якості знань учнів з основних предметів;
– розвиток

інтересу

здобувачів

освіти

до

процесу

пізнання,

особистісного переживання навколишніх явищ;
– спрямування діяльності вчителя на розвиток творчого ставлення
учнів до навчальної діяльності, пошуку раціонального виконання завдань;
– створення

необхідної

психологічної

атмосфери

підтримки

особистості;
– позитивний вплив інтеграції змісту навчального матеріалу на якість
його засвоєння, єдності форм пізнавальної діяльності, інтерактивних
педагогічних технологій на формування в учнів цілісної уяви про світ;
– висока мотивація до процесу навчання;
– достатня готовність учнів до виконання різних видів діяльності;
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– позитивний психологічний клімат у класі (настрій, працездатність,
атмосфера демократичної діалогізації).
У процесі комплексного педагогічного експерименту були використані
такі діагностувальні методики:
– спостереження

за учнями, що навчаються за проектом «Росток»;

вивчення самопочуття, настрою і працездатності учнів без втручання у
перебіг оцінюваних подій;
– проведення

анкетування: «Пізнавально-навчальна активність», «Що

нам цікаво».
Методика експертних оцінок (рейтинг) – аналіз професійної діяльності
вчителя – проводилася за методикою Г. Єльникової [150]. Групові
обстеження за темою «Самотест шляхів розвитку»; психодіагностичні
дослідження щодо визначення якості знань з основних предметів; коефіцієнт
всебічного розвитку і здоров’я дітей проводилися за методикою О. Дубогай
[139, с. 23-24].
Проведене дослідження дало також можливість визначити професійну
готовність педагогів до інноваційного пошуку; його зміст визначався
системою

факторно-критеріальних

спрямованість,

широта

узгодженість

(когерентність),

показників,

охопленості,

а

саме:

інтенсивність,

інформаційність,

стратегічна

упорядкованість,
формалізованість,

професійність, соціально-культурна активність (табл. 5.7).
Результати

проведеного

анкетування

показали,

що

найменше

усереднене значення мав показник «Інтенсивність» – 0,40, що означає
здатність педагогів відтворювати науково-методичні і організаційні вимоги.
Найвищі усереднені оцінки у ході задіяного анкетування отримали
нижченаведені показники (табл. 5.7):
– «формалізованість» – 0,53, тобто здатність вчителів передавати
досвід педагогічного проектування, здобутий у ході навчально-практичної
діяльності відповідно до сучасних науково-технологічних можливостей;
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– «когерентність»

– 0,53, тобто узгодженість інноваційних пропозицій

педагогічного проектування із загальнодержавною освітньою політикою та
навчальними стандартами;
– «соціально-культурна

активність» – 0,50, тобто наявність творчої

позиції вчителів у процесі педагогічного проектування;
– «стратегічна

спрямованість» – 0,49, тобто діяльнісна спрямованість

вчителю на досягнення мети за інноваційною траєкторією педагогічного
проектування;
– «упорядкованість»

– 0,47, тобто чітка єдність і структурованість знань

і умінь вчителя, що характеризують рівень його професійної компетентності.
Таблиця 5.7
Результати анкетування
№

Назва
факторно-критеріального
показника

Значення факторно-критеріальних показників
Об’єктна-конкретизовані

Усереднене

1. Стратегічна спрямованість

0,56

0,43

0,54

0,39

0,47

0,52

0,49

2. Широта охопленості

0,55

0,46

0,50

0,33

0,38

036

0,43

3. Інтенсивність

0,46

0,38

0,40

0,33

0,38

0,43

0,40

4. Формалізованість

0,59

0,53

0,70

0,34

0,51

0,51

0,53

5. Упорядкованість

0,56

0,38

0,52

0,41

0,53

0,42

0,47

6. Узгодженість

0,53

0,55

0,53

0,51

0,55

0,51

0,53

7. Інформаційність

0,41

0,47

0,54

0,47

0,40

0,37

0,44

8. Професійність

0,38

0,54

0,56

0,33

0,43

0,48

0,45

0,43

0,50

0,65

0,43

0,50

0,48

0,50

9.

Соціально-культурна
активність

Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Результати дослідно-експериментальної роботи показали, що учні, які
навчались за науково-педагогічним проектом «Росток», мають високі
інтелектуальні, творчі, художні, музичні здібності (ініціативні, уміють
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доводити справу до логічного завершення і вміють самостійно працювати,
нестандартно мислити й діяти, фантазують і створюють казкові сюжети).
Отже, проект «Росток» надає змогу розвивати в учнів навички
критичного мислення, які передбачають формування оригінальних думок,
розв’язання нестандартних проблем, продукування новітніх ідей, «відкриття»
нових знань, уміння висловлювати особисті думки, вміння слухати інших,
доводити діалогізувати. За результатами досліджень у класах, які працюють
за проектом «Росток», показники якості навчання з усіх предметів є вищими
в порівнянні із даними по навчальному закладу та для спеціалізованих класів.
Окрім наведених вище (рис. 5.11 і 5.12) діаграм із курсів «Навколишній світ»
і «Математика», нижче надані порівняльні діаграми з курсу «Географія»
Таблиця 5.8
Географія
Класи

Класи, які
працюють за
проектом «Росток»
75,8%

6-10 класи

Спеціалізовані класи
93,7%

Навколишній світ («Я і Україна»)
6-10
класи
0,0%

20,0%

40,0%

Спеціалізовані класи

60,0%

80,0%

100,0%

Класи, які працюють за проектом «Росток»
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Упродовж

п’яти

років

(2011–2016)

відповідно

до

завдань

експериментальної роботи з теми «Інтегративний підхід до формування в
учнів цілісної картини світу» було проведено дослідження, спрямоване на
виявлення
особистості.

емоційної,
Фінішний

вольової,

мотиваційної

моніторинг

й

пізнавальної

продемонстрував

такі

сфери

результати:
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підвищений рівень інтелектуального (рис. 5.13), художнього (рис. 5.14),
музичного (рис. 5.15) розвитку учнів за проектом «Росток»:

Інтелектуальні
здібності

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Спеціалізовані класи

Класи, які працюють за проектом «Росток»

Рис. 5.13. Інтелектуальні здібності
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Художні
здібності

0,00%

10,00%

20,00%

Спеціалізовані класи

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Класи, які працюють за проектом «Росток»

Рис. 5.14. Художні здібності
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Музичний дар

0,00%

20,00%

Спеціалізовані класи

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Класи, які працюють за проектом «Росток»

Рис. 5.15. Музикальний дар
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Оцінка рівнів творчої діяльності здійснювалася на основі таких
критеріїв:

активність,

логіка

мислення,

імпровізація,

ініціативність,
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упевненість у власних силах, потяг до самостійної роботи, нестандартні дії
тощо. Динаміка оцінок, представлена на рис. 5.16, свідчить про відсутність
класів із репродуктивним рівнем діяльності.
5

Рівень
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Рис. 5.16. Рівні діяльності класів, які працювали за програмою «Росток»:
0-3 – репродуктивний рівень; 3,1-4,2 – продуктивний рівень; 4,3- 5 – творчий рівень
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Отже, проект «Росток» сприяє формуванню в учнів початкової та
основної школи високого рівня інтелекту і творчої пізнавальної діяльності,
що актуалізує проблему його масового впровадження в освітній процес
закладів загальної середньої освіти.
Б. Інтегрований підхід до формування в учнів здорового способу
життя
Як відомо, що здоровий учень краще навчається, а здоровий вчитель
краще навчає. І тому ключовим завданням педагогічного проектування у
школи

є

комплексний

підхід

до

створення

здорового

середовища

життєдіяльності дитини й системи її базових ціннісних орієнтирів.
Згідно з програмою експериментального дослідження, на ІІ етапі
експерименту, передбачалось виконання таких завдань:
– поглиблений розвиток освітньо-оздоровчої моделі «Школа здоров’я»
– це школа розвитку»;
– розширений

моніторинг психофізіологічного стану учнів в школі;

– апробація педагогічних технологій на основі особистісного та
діяльнісного підходу до навчання учнів;
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– діагностування здібностей учнів;
– проведення

постійно

діючого

індивідуального

консультування

вчителів.
Формування в учнів навичок здорового способу життя має бути
системним і сприяти гармонійному розвитку їх психофізичних здібностей.
Проектна діяльність показує, що така робота не повинна зводитись до
періодичного інформування колег щодо питань збереження здоров’я, а має
передбачати такі системні заходи:
– науково-теоретичне обґрунтування проблеми щодо формування
здорового способу життя;
– практичне

втілення наукової інформації в освітній процес;

– активне використання даних психофізіологічної служби закладу
загальної середньої освіти.
Упровадження у практику школи вказаних системних заходів,
інноваційних форм і методів навчання та формування здорового способу
життя учнів послідовно вимагає підвищення професійності педагогів. Для
цього робота науково-методичної ради організована таким чином, щоби вона
сприяла успішному впровадженню інноваційних пропозицій у роботу
педагогічного колективу. Зокрема проводяться науково-методичні читання з
тем:

«Психічне

здоров’я

учнів

в

умовах

особистісно-орієнтованого

навчання», «Стан психологічного здоров’я старшокласників», а також
семінари з тем: «Як навчити дітей аналізувати свої позиції та поведінку, що
впливають на здоров’я, з метою прийняття правильних рішень» та
«Профільне навчання: проблеми впровадження, оцінювання ефективності
формування функціональних знань учнів». З успіхом проводяться підсумкові
конференції, на яких розглядаються такі теми:
– «Як позначити для учнів рамки шкідливих звичок»;
– «Взаємозв’язок школи, родини, психолога у питанні попередження
ризиків, що виникають під час навчання та у групі подовженого дня»;
– «Ігрові ситуації на уроках у першому класі»;
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– «Позакласна робота з учнями 7-х класів щодо зміцнення власного
здоров’я і формування необхідних життєвих навичок» тощо.
Задля подальшого педагогічного проектування освітньо-оздоровчої
моделі «Школа здоров’я – школа розвитку», педагогічним колективом
створюються необхідні умови для розвитку, збереження та зміцнення
здоров’я учнів. Працюючи у проекті з використанням здоров’язберігаючих
технологій, за основу ми поклали такі принципи:
– освіта не має шкодити здоров’ю учня і педагога;
– освіта має сприяти збереженню здоров’я учнів та педагогів;
– освіта

має зміцнювати і поліпшувати здоров’я дітей.

З огляду на визначені принципи в педагогічному проекті здійснюється
інтеграція знань про здоров’я і засобів його збереження в системі на усіх
уроках. Обов’язковою є організація освітнього процесу з урахуванням
здоров’язбережувальних чинників, а саме: розклад уроків, тривалість перерв
та харчування, наявність рекреаційних територій на території школи тощо.
Зокрема,

у

початковій

школі

на

уроках

виконуються

вправи

для

розвантаження учнів («фізкульт-хвилинки», декламація віршів під музику,
позначення звуків та букв за допомогою тіла, рухливі ігри під час усної
лічби, читання «потягом»). Для запобігання порушенню зору у дітлахів
використовуються

нетрадиційні

методи

профілактики

далекозорості,

косоокості та короткозорості. Вправи на зразок: «Розстели свої думки по
підлозі, хай спокійно повистрибують з голови» чи «пригадай кожної секунди
новий колір: червоний, синій, зелений або білий» – сприяють психічному
розслабленню, за яким настає і фізичне розслаблення. Особливої уваги
потребує правильна постава учня. Тому вправи із контролю за поставою
(«мішечки», «підрівняй спинку» тощо) застосовувались учителями в
освітньому процесі кожного дня. Біологічна потреба в рухах учнів початкової
школи реалізується не тільки на перервах («рухливі перерви»), але й на
уроках: математики

(гра «Математичний

танок» та «Математичний

струмочок»), навколишнього світу, української мови (гра «Сядь – встань» чи-
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то «Ми зростаємо»). На початку уроків проводяться обов’язкові дихальні
вправи: «Хто витриваліший», «Закрий долонькою ротика».
Педагогічне

проектування

освітнього

процесу

передбачало

безперервну роботу із збереження і зміцнення здоров’я дітей. У другій
половині робочого дня діють години здоров’я у групах подовженого дня.
Вчителі постійно співпрацюють з батьками учнів та ведуть лист здоров’я
дитини, надають рекомендації з відвідування спортивних секцій і режиму
дня.
Учні перших класів вчаться за окремим навчальним планом і режимом
дня (35-хвилинні уроки, дві прогулянки, сон, 3 -х разове харчування). Діти
мають

свій

особистий

спортивний

куточок,

ігрові

кімнати

для

розвантаження, «сухий» басейн та інші оздоровлюючі зони.
В основній школі здійснюється інтеграція знань про здоров’я і засоби
його збереження на усіх уроках. Благодатну основу для цього має
інтегрований курс «Навколишній світ». У 5-6 класах проводяться спецкурси
«Я і моє здоров’я», головною метою яких є озброєння учнів основами
навичок з гігієни, оволодіння санітарною культурою та формування знань
про цінність здоров’я. У 7-8 класах працюють спецкурси з теми «Пізнай себе,
будемо творцями свого здоров’я». Їх мета – гармонійний розвиток
особистості й формування основних якостей: духовного багатства, моральної
чистоти, фізичної досконалості. З метою утворення атмосфери культу
здоров’я і пріоритетної цінності життя, у експериментальних навчальних
закладах започатковано весняний фестиваль «Краса. Молодість. Грація».
У

окремих

закладах

стала

можливою

сезонна

вітамінізація

(кисневмісна «пінка» в суміші лікарських трав), для попередження
травматизму

проводяться

«Тижні

безпеки»,

місячники

профілактики

шкідливих звичок. Учням повсякчасно читають лекції лікарі – гінекологи,
окулісти, наркологи та ін.
У 9-х класах проводиться моніторинг здоров’я на уроках ОБЖД (пульс
та постава). Учні старших класів переглядають фільми з проблем цінності
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життя, як найвищої цінності, на основі яких пишуть твори на уроках
української мови. Силами учнів школи створені агітбригади «За здоровий
спосіб життя», «Юні пожежники», «Безпека руху». Через ці форми агітації
учні активно пропагують знання про здоров’ятворення. На уроках фізичного
виховання

запроваджено

диференційований

підхід

із

урахуванням

різнорівневих станів здоров’я та фізичної підготовленості учнів, за наявності
працюють об’єкти оздоровлення (тренажерний зал, басейн тощо).
Експеримент довів, що в педагогічному проектуванні навчального
процесу важливо звернути увагу на розвиток в учнів пізнавальних здібностей
та ресурсів пам’яті. Задля цього в початковій школі уведені заняття-тренінги,
які активізують творче мислення учнів, виховують впевненість у власних
можливостях. Результати занять вказують на зростання швидкості читання,
«гнучкості» та оригінальності мислення. Зважаючи на це, у процесі реалізації
проекту «Росток» було розроблено і впроваджено програму розвивальних і
коригувальних занять для учнів молодшої школи, спрямованих на розвиток
образної пам’яті, логічного мислення й уваги. Мета програми: надати учням
перших класів основи ейдетичних навичок, розвинути образну пам’ять та
творче мислення. Заняття проводились раз на тиждень з учнями перших
класів. З метою перевірки їх результативності були порівняні результати
запам’ятовування у дітей у період прийому до школи з результатами
запам’ятовування

наприкінці

навчального

року.

На

початку

занять

проводилися тести «Запам’ятай 10 слів» та «Впізнання 9 фігур», спрямовані
на визначення обсягу пам’яті – як зорової, так і аудіальної. В процесі занять
для

оцінки

ефективності

роботи

проводилося

тестування

учнів

з

використанням методики «Запам’ятай 10 образів» – варіація на тему 10 слів
із застосуванням цифрообразів.
Результати проведеного моніторингу переконливо довели, що в усіх
класах, які брали участь в експерименті, була позитивна динаміка. Так, у 287
школі м. Києва в 1-а класі 100% учнів демонстрували суттєве покращення
аудіальної пам’яті, в 1-б у 96% дітей спостерігалося покращення пам’яті, а в
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1-в класі цей показник складав 86%. За результатами цього моніторингу на
базі науково-методичних центрів «Росток» проведені семінари «Розвиток
пам’яті, уваги та мислення на уроках з різних предметів». У процесі
експериментальної роботи були активізовані зв’язки педагогічного колективу
з батьківськими та громадськими організаціями.
Отже, запроваджуваний інтегрований підхід дав позитивні результати
щодо формування в учнів здорового способу життя, що відповідає основним
вимогам

до організації

навчально-виховного процесу

відповідно до

пріоритетів реформування сучасної української школи.
В. Упровадження діяльнісного методу навчання у викладання
фізико-математичних дисциплін за проектом «Росток»
Реформування системи освіти в Україні вимагає якісних змін у
форматах та методах освітнього процесу, необхідних для формування
життєвої компетентної особистості. Виконання основних заходів дослідноекспериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток», який
проводився на базі шкіл, учасників проекту, показало, що використання
технології діяльнісного методу сприяє формуванню загальнонавчальних
компетентностей

учнів,

досягається

мета

з

формування

життєвої

компетентної особистості, яка творчо самостверджується у соціумі, вміє
ставити певні цілі й досягати їх.
Успішність навчання учнів значною мірою визначається рівнем
оволодіння методами і технологіями навчання. Вони дають можливість
оволодіти такими компетентностями, як організаційні компетентності
(оволодіння

учнями

ефективних

способів

організації

навчання);

загальнопізнавальні (вміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати
та відтворювати матеріал); загально-мовленнєві (сприйняття елементів
культури

спілкування,

слухання

та

мовлення);

контрольно-оцінні

(застосування способів перевірки та самоперевірки, оцінювання отриманих
результатів). Такі групи життєвих компетентностей формуються під час
періоду навчання учнів у школі. Особливо ефективно відбувається цей
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процес при використанні діяльнісного підходу до навчання, який став одним
із провідних у педагогічному проекті «Росток». Проектом передбачалось
створення інноваційної системи навчально-виховного процесу на підґрунті
діяльнісного підходу у процесі навчання, за результатом якого успішно
формується життєво компетентна особистість.
Основною метою освітнього процесу, який побудовано на засадах
педагогічного

проекту

«Росток»,

стало

відтворення

передумов

для

формування життєвих компетентностей учнів на основі діяльнісного підходу
до

викладання

природничо-математичних

дисциплін

і

виявлення

позитивного впливу діяльнісного підходу на процес формування життєвих
компетентностей учнів.
Для більш ефективного проведення експерименту на додаток до
основного

навчально-методичного

забезпечення

проекту

вчителями-

експериментаторами були розроблені авторські програми (спецкурси,
підручники). Зокрема: програма з основ теорії ймовірностей для 6–7 класів,
програма з інформатики для 6–7 класів, а також методичні розробки до
уроків

математики,

навколишнього

світу,

фізики

для

7

класів

із

застосуванням технології діяльнісного методу навчання. Створено також
алгоритм методичної допомоги вчителю з метою підготовки уроків за
технологією діяльнісного методу навчання. Окрім цього, було розроблено і
проведено уроки за технологією діяльнісного методу з електронною
складовою (із застосуванням засобів ІКТ).
У початковій й основній школі виконувались заходи, передбачені
дослідно-експериментальною роботою:
– комплексне

педагогічне

дослідження

особливостей

розвитку

пізнавальної сфери учнів 4-х класів, які навчаються згідно з науковопедагогічним проектом «Росток» з урахуванням оптимізації вибору профілю
подальшого навчання;
– психолого-педагогічний супровід процесу адаптації п’ятикласників;
– тематично-розвивальні заняття з учнями;
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– групові заняття з учнями;
– анкетування й індивідуальні консультації учнів, батьків і вчителів.
Підсумкові показники роботи педагогічного колективу спеціалізованої
школи № 185 імені В. І. Вернадського з експериментального дослідження
«Впровадження діяльнісного методу навчання у викладанні фізикоматематичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток»
свідчать про наявні позитивні зміни у набутті учнями як предметних фізикоматематичних, так і загальнонавчальних компетентностей. З’ясовано, що
діяльнісний метод навчання, а також система додаткових психологопедагогічних заходів, які запроваджувались в умовах експерименту «Росток»,
дають змогу створити дієву лінію наступності навчання між початковою і
старшою школою, у результаті чого відбувається формування життєво
компетентної особистості, яка творчо самостверджується в соціумі, вміє
ставити цілі та їх досягати. Певною мірою це підтверджує дослідження
особливостей психологічної адаптації п’ятикласників, які навчаються за
проектом « Росток».
Стосовно вікових етапів розвитку особистості, період навчання у 5–8-х
класах відноситься до періоду отроцтва (проміжок між молодшим шкільним
віком і ранньою юністю). Він охоплює період з 10–11 до 13–14 років. Це час
бурхливого розвитку пізнавальних процесів дитини. В інтелектуальній
діяльності учнів у цей час підсилюються індивідуальні особливості, пов’язані
з розвитком у дітей самостійного мислення, інтелектуальної активності,
творчого

підходу

новоутворенням

до

цього

виконання
періоду

завдань.

виступає

Основним

становлення

особистісним
нового

рівня

самосвідомості, концепції свого «Я», що виявляється у прагненні дитини
зрозуміти себе, свої можливості та свої особливості, свою схожість й
відмінність у порівнянні з іншими людьми. Дитина прагне усвідомити, що
вона унікальна й неповторна.
У цей період у школі докорінно змінюються й умови навчання дитини.
Учні відходять від схеми «один класний керівник» і вносяться до системи
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«класний керівник – учителі-предметники». Те, що цей перехід збігається із
завершенням дитинства, сприяє адаптації учня до нових учителів та умов
навчання. Для багатьох учнів перехід від одного вчителя до багатьох
учителів з різними вимогами і стилем викладання також є певною умовою
їхнього

дорослішання.

Більшістю

дітей

перехід

до

п’ятого

класу

усвідомлюється як важливий крок у їхньому житті. Значною мірою на це
впливає і той факт, що дитина закінчила початкову школу. Незважаючи на
те, що й раніше діти вивчали різноманітні предмети, тепер вони
розпочинають не лише розуміти, а й усвідомлювати зв’язок цих предметів із
певною галуззю знань.
Бажання гарно вчитись і робити так, аби дорослі були ними задоволені,
у п’ятикласників досить сильне, оскільки вони перебувають в очікуванні
змін, сподіваючись на те, що у школі їм має буде цікаво (особливо, якщо цей
інтерес знизився наприкінці початкових класів).
У цей час в учнів яскраво виражене емоційне ставлення до навчального
предмета. Практично усі п’ятикласники уважають себе здібними в будьякому навчальному предметі. Часто критерієм такої оцінки є не реальна
успішність у певному предметі, а суб’єктивне ставлення до нього. Така
оцінка можливостей утворює сприятливі умови для розвитку здібностей,
умінь та інтересів учня, оскільки вкрай важливо, щоб заняття викликали у
дітей позитивні переживання. Проте надмірне захоплення емоціями (як
негативними, так і позитивними) і прагнення максимально позитивно
забарвити навчальну діяльність учнів може призвести до виникнення у них
«емоційної втоми», яка може виявлятися в негативних емоціях.
Загальне позитивне ставлення до себе й уявлення про свої можливості,
ще не спирається на оцінку своєї реальної успішності й призводить до того,
що діти охоче беруться за багато справ, будучи впевненими в тому, що вони
їх усі виконають. Водночас, за перших ознак неуспіху чи-то поразки, вони
полишають заняття, особливо не переживаючи про наслідки. Їхні пояснення
при цьому (наприклад, «Перестало подобатись», «Не можу» і т. п.) є
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реальними причинами, які в подальшому можуть призвести до зниження
самооцінки дитини у певній сфері, саме через відсутність позитивного
ставлення. При цьому через переважання емоційної регуляції такі ситуації не
впливають на загальне позитивне ставлення учня до себе. Свої власні невдачі
діти сприймають як ситуативні, тимчасові. Вони впевнені в тому, що це не
залежить від їхніх здібностей і можливостей.
Для вивчення індивідуальних особливостей психологічної адаптації
учнів 5-х класів до освітнього процесу у середній школі використовувалась
проективна методика «Дерево», згідно з якою кожному учневі пропонувалося
із зображень дерев обрати два з них за певним критерієм. Отримані
результати дають змогу визначити основну спрямованість дитини у певний
період і спрогнозувати, яку наразі мету вона ставить перед собою на
найближчий проміжок її навчання у школі.
Результати психологічного діагностування п’ятикласників наведено в
табл. 5.9, 5.10, 5.11 і рис. 5.16, 5.17, 5.18.
Таблиця 5.9
Загальні результати дослідження
індивідуальних особливостей адаптації учнів 5-А класу

Орієнтація на
спілкування
і надання дружньої
підтримки

Орієнтація на лідерство

Орієнтація на подолання
перешкод для
досягнення
мети

Відчуття комфорту,
впевненість

Орієнтація
на самоствердження

Схильність до швидкої
втомлюваності

Орієнтація
на ігрову діяльність

до навчання у середній школі

9
(36%)

3
(12%)

1
(4%)

3
(12%)

2
(8%)

4
(16%)

3
(12%)
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40%

Орієєнтація на сп
пілкування і
надаання дружньо
ої підтримки
и
3
36%

Орієєнтація на лід
дерство

35%

30%

Орієєнтація на по
одолання
переешкод для до
осягнення меети

25%

Відч
чуття комфор
рту, впевнен
ність
20%

16%

12%

15%

Орієєнтація на сам
мостверд-жеення

12%

12%

8%

10%

Схилльність до швидкої
ш
втом
млювалості

4%
5%

Орієєнтація на ігр
рову діяльніссть
0%

Рис. 5.166. Особли
ивості психологіч
чної адапттації учн
нів 5-А кл
ласу до
навчаання в сер
редній школі
ш
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Таблиця
Т
5.10
Загальні реззультати
и дослідження інди
ивідуаль
ьних особбливостей
й адаптац
ції
учнів 5-Б
5 класуу до навч
чання в сеередній ш
школі
Орієнтація
О
я на
с
спілкуван
ння і
надання
я
дружньоої
підтримк
ки

(35,71%
%)

Орієнттація на
подол
лання
переш
шкоди
Відчутття
Орієєнтація наа
О
Орієнтація
я
для
комфортту,
ігрову
наа лідерство
досягнення мети впевненіість
дія
яльність
без под
долання
переешкод

(
(25,00%)

(7,1
14%)

(14,29%
%)

(1
17,86%)

Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора
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40,00
0%

Оріієнтація на спілкування
с
і
над
дання дружньої підтримкки

35,71%

35,00
0%

Оріієнтація на лідерство
л

25,00%

30,00
0%
25,00
0%

17,86%
14,29%

20,00
0%
15,00
0%

Оріієнтація на подолання
п
перрешкод для досягнення
д
м
мети
Оріієнтація на самостверд-ж
с
ження

%
7,14%

10,00
0%
5,00
0%

Оріієнтація на іггрову діяльн
ність

0,00
0%

Рис. 5.177. Особли
ивості пссихологіч
чної адапттації учн
нів 5-Б кл
ласу до
навчаання в сер
редній школі
ш
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора

Таблиця
Т
5.11
Загальні реззультати
и дослідження інди
ивідуаль
ьних особбливостей
й адаптац
ції
учнів 5-В
5 класуу до навч
чання в сеередній ш
школі
Оріієнтація наа
спіл
лкування і Орієнтаація
н
надання
на лідер
рство
д
дружньої
піідтримки
4
((13,79%)

8
(27,59%)

Орієєнтація
на
Відчуття
ція
дося
ягнення комфорту,
Орієнттація на Орієнтац
к
на
ігров
ву
меети без
вердження діяльністть
певненість
ь самоств
подолання вп
пер
решкод
2
4
5
6
(66,9%)
(13,79%)
(17,,24%)
(20,69%
%)

Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора
Орієєнтація на сп
пілкування і
надаання дружнььої підтримки
и

27,5
59%

30,00
0%

Орієєнтація на лідерство
20,69%

25,00
0%
17,24%

20,00
0%
13,79%

13,79
9%

15,00
0%
10,00
0%

Орієєнтація на по
одолання
переешкод для до
осягнення меети
Відч
чуття комфор
рту, впевнен
ність

6,90%

Орієєнтація на саамостверд-ження

5,00
0%
0,00
0%

Орієєнтація на ігр
рову діяльніість

Рис. 5.188. Особли
ивості пссихологіч
чної адапттації учн
нів 5-В кл
ласу до
навчаання в сер
редній школі
ш
Інформ
маційне дж
жерело: влассні дослідж
ження автоора
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За результатами дослідно-експериментальної роботи можна говорити
про створення нової моделі загальноосвітнього навчального закладу на
засадах інтеграції, гуманізації та екологізації освіти.
Сучасні інноваційні процеси в педагогіці обумовлені певними
суперечностями, головні з яких в системі освіти це невідповідність старих
методів навчання та виховання новітнім умовам життя. Педагогічний проект
«Росток» дав нам змогу приділити особливу увагу розвитку творчої
особистості, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені
рішення, усвідомлювати проблеми й намагатися брати посильну участь у
розв’язанні їх. До прикладу, Сумська класична гімназія з поглибленим
вивченням англійської мови з 1-го класу працювала за комплексною
Програмою розвитку дітей «Росток» за такими напрямами:
1) інтегративна технологія навчання;
2) особистісно зорієнтоване навчання й виховання;
3) раціональна організація навчальної діяльності;
4) розвиток загальних і спеціальних умінь та навичок у навчальній
діяльності гімназистів різних вікових груп.
Гімназія стала науково-методичним центром апробації авторських
експериментальних програм для 1–11 класів, профільних навчальних
посібників

і

підручників,

розроблених

у

рамках

експерименту.

У

навчальному плані гімназії сформовано необхідний обсяг змісту, який
передбачався педагогічним проектом і є обов’язковим на кожному ступені
навчання. Навчальний план розроблявся у такий спосіб, щоб створити умови
для отримання повноцінної освіти всіма учнями із урахуванням державних
стандартів, вимог експерименту і, що особливо важливо, особистісних
можливостей учнів.
Навчальними планами, розробленими відповідно до проекту «Росток
передбачено: зміни у змістовній структурі окремих предметів, введення
нових предметів, перехід до профільного навчання у 9 класі з утворенням
динамічних груп природничо-математичного і гуманітарного напрямів. При
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цьому група гуманітарного напряму завершує вивчення математики і фізики
в 9 класі, а група з природничо-математичним спрямуванням вивчає їх у
профільних 10–11 класах у відповідності до обраного профілю навчання. У
філологічному та суспільно-гуманітарному 10 та 11 класах рекомендовано
інтегративний курс «Еволюція природничо-наукової картини світу» в рамках
програми «Росток». Отже, цим інтегративним курсом завершується вивчення
предметів природничого циклу в класах гуманітарного профілю. За проектом
«Росток» розроблено спеціальний курс «Основи теорії ймовірностей», який
розкриває учням 6–8 класів світ випадковостей. Для учнів 6–7 класів
складено навчальний посібник «Основи теорії ймовірностей», дидактичні
матеріали та методичні рекомендації з вивчення окресленого курсу. Цей
предмет розвиває в учнів імовірнісні уявлення, вводить їх у реальний світ,
надає необхідні знання й готує їх до активного життя і діяльності.
Важливим

етапом

проектування

стало

розроблення

структури

профільного навчання. Групи природничо-математичного напряму (9 клас)
розподілялись у 10 класі фізико-математичний та хіміко-біологічний профілі.
Групи гуманітарного напряму (9 клас) поділяються на групи суспільногуманітарного та філологічного профілю. Розподіл у 9 класі учнів на групи і
більш раннє введення низки предметів дає змогу завершити в цьому класі
вивчення хімії, біології, географії (окрім класів, які мають хіміко-біологічний
напрям навчальної діяльності). Створення в 9-х класах динамічних груп і
профілювання старшої школи надає можливість вибору програм навчання,
які значно більшою мірою відповідають потребам й можливостям учнів.
Удосконалюючи науково-методичну роботу, учителі англійської мови
класичної

гімназії

створили

навчальні

методичні

комплекси

для

прогімназійних класів, базовим підґрунтям яких є інтегрований курс
«Навколишній світ». Автори навчально-методичного комплексу врахували
вікові особливості учнів, а тому навчальний матеріал намагалися підібрати
цікавий, доступний для розуміння, з опорою на життєвий досвід учнів та
міжпредметні зв’язки. Тренувальні вправи, як лексичні, так і граматичні,
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враховують принципи «від відомого до невідомого», «від простого до
складного», частина цих вправ має творчий характер. Прикладом такого
інтегрованого курсу став курс «Гіди-перекладачі», на який виділяються дві
години на тиждень у 10 та 11 класах. Водночас розроблено інтегрований
навчальний посібник «Читай, запам’ятовуй, перекладай, висловлюйся»
(інтенсивний курс) для 10 класу (авт.: Ольховик Т. І. та Ковальова Л. І.). Цей
посібник містить інформаційний матеріал з метою розширення світогляду та
знань з географії, історії, мистецтва, побуту, традицій свого народу та
англомовних країн світу. Такий підхід дає змогу розв’язувати проблеми із
спілкування

іноземною

мовою

і

успішно

здійснювати

особистісно-

орієнтований підхід у навчанні.
Учителі української мови та літератури, працюючи над інтегрованим
курсом «Українознавство», який передбачає паралельне, взаємопов’язане
вивчення в 5 класі української мови, літератури, народознавства та історії,
адаптували його, поєднавши програму з української мови та літератури із
темами українознавства. Учителями української мови та літератури
використовувались такі методичні шляхи активізації пізнавальної діяльності
учнів: 1) створення проблемних ситуацій: постановка і розв’язання питань,
які наразі потребують знань із суміжних предметів; 2) випереджальні
домашні завдання, спрямовані на повторення знань із курсів суміжних
предметів; 3) поєднання індивідуальних і групових завдань (за інтересами, за
вибором) із колективною навчальною роботою в класі; 4) проведення
позакласної роботи, яка допомагає узагальнити знання учнів з інших
предметів, видів мистецтв тощо.
Окрім цього, запровадження інтегрованого курсу дає можливість
скоротити й нормалізувати тижневе навантаження учнів, уникнути повторень
шляхом використання знань з інших дисциплін.
Учнів, задіяні в цьому проекті, вирізняє, перш за все, ерудиція,
культура мовлення, розвиток творчих здібностей, спроможність до наукових
пошуків і нетипових узагальнень. Експериментальні методики, які були
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розроблені за траєкторією комплексної програми розвитку дітей «Росток» з
хімії, біології, географії й навколишнього світу забезпечують перехід на
профільність процесу навчання й передбачають глибоке вивчення предметів
та спеціалізацією вже у середніх класах; сприяють вихованню екологічної
культури учнів, формуванню здорового способу життя, розвитку творчої
індивідуальності на основі інтеграції предметів природничо-математичного
циклу у середній школі.
За програмою «Росток» у освітньому процесі урок залишається
основною формою роботи з учнями. Методична мета – створення на уроці
умов для вияву пізнавальної активності учнів, а саме:
– утворення проблемних ситуацій під час навчання;
– застосування інтерактивних форм та методів організації навчальної
діяльності, що допомагає розкриттю особистого досвіду учнів;
– складання й обговорення плану уроку разом з учнями;
– встановлення атмосфери зацікавленості кожного учня роботою класу;
– стимулювання дітей до висловлювання власної думки, залучення
способів виконання завдань без побоювання помилитися;
– використання дидактичного матеріалу, який надає учням можливість
вибирати найбільш важливий зміст навчального матеріалу;
– здійснення оцінки не тільки кінцевого результату, але і процесу
діяльності учня за ходом навчальної діяльності;
– заохочування бажання дітей у віднайденні свого стилю діяльності.
Пізнавальна

активність

учнів

у

процесі

проектної

діяльності

виявляється в таких складниках:
– мотиваційному (наявність потреб, мотивів і мотивацій у знаннях, у
пізнавальній діяльності; посилений інтерес до окремих навчальних завдань /
предметів);
– інтелектуальному (розумова й мовленнєва активність, постановка
проблем на поглиблення змісту виучуваного навчального матеріалу);
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– емоційно-вольового (задоволеність учінням, захопленість навчальною
інформацією, самостійність і наполегливість у здійсненні навчальнопізнавальних дій, самоучінні);
– процесуального

(сформованість

певних

навчально-пізнавальних

навичок, умінь, методики самоучіння, самоконтролю власної навчальнопізнавальної діяльності та її результатів, технології розв’язання стандартних і
нетипових навчальних задач).
Мотиваційний компонент має на меті збудити і закріпити в особистості
стійке

позитивне

ставлення

до

навчальної

діяльності,

викликати

допитливість, закріпити особистісно значущий сенс навчальних дій у змісті
проектної діяльності. Педагогічний працівник повинен не тільки виявляти
наявність пізнавального мотиву здобувачів освіти, а й визначати рівень його
сформованості, стійкості.
Змістовий компонент включає дві підсистеми: уже засвоєні знання,
вміння і навички, на яких ґрунтується вивчення нового, і власне нові знання і
способи дій, що є об’єктом засвоєння.
Процесуальний компонент – способи діяльності (дії, операції), з яких
складаються способи виконання проектної діяльності.
Розглянемо детальніше викладені положення.
У рамках розглядуваних мотиваційних характеристик виокремлюється
пізнавальний інтерес, який становить компонент пізнавальної активності.
Сталі пізнавальні інтереси забезпечують активну діяльність учнів, тому що в
процесі навчання пізнавальний інтерес вступає у конфлікт з тим запасом
знань, яким володіє учень. Це і викликає в індивіда внутрішню потребу
задовольнити інтерес шляхом пізнавальної діяльності. Створити у навчанні
умови, які сприяли б формуванню в учнів пізнавальних інтересів, є шляхом,
передумовою підвищення якості навчання, якості всебічного розвитку
особистості. Інтерес у навчанні є своєрідним епіцентром активізації
навчання, розвитку пізнавальної активності учнів, формування у них
позитивного ставлення до процесу й результатів своєї праці.
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Як форма вияву матеріальних і духовних потреб людини інтерес
відіграє істотну роль у будь-якій її діяльності. Пізнавальні потреби, що
виявляються в інтересі, спонукають особистість активно відшукати способи і
засоби їх задоволення, стимулюють пізнавальну активність у здобуванні
знань, сприяють поглибленню світогляду, викликають прагнення працювати.
Отже, вони є важливою умовою справді творчого ставлення до виконуваного
завдання, в подальшому – професійно спрямованої діяльності на етапі
профільної підготовки.
Характерною особливістю інтересу є його зв’язок з емоційною сферою
людини. Емоції, на нашу думку, є невід’ємним компонентом пізнання. У
людини (на відміну від тварини) чуттєво-оцінні акти виражаються мовою,
інтелектуалізуються за допомогою оцінних понять і суджень. На вищих
стадіях свого розвитку інтерес завжди активний – він обов’язково пов’язаний
із вольовою спрямованістю особистості на продуктивну діяльність.
Принципово важливою ознакою пізнавального інтересу вважається не
накопичення інформації в процесі вибіркової діяльності особистості, а
активні дії суб’єкта в її переробленні, відповідно, ініціативність пошуку,
самостійність у здобутті знань є найхарактернішими виявами пізнавального
інтересу, який не тільки впливає на всі психічні процеси, зумовлюючи
результативність навчання, а й визначає вплив навчання на особистість
здобувача освіти.
Отже, пізнавальний інтерес постає в різноманітних модифікаціях: як
засіб навчання, мотив навчальної діяльності, стійка якість особистості.
Взаємозв’язок мотивації й пізнавального інтересу – явище складне і
багатоаспектне. Передусім у структурі мотивації він може відігравати
провідну роль і може підпорядковуватись іншим мотивам; пізнавальний
інтерес усвідомлюється учнем раніше від інших мотивів; пізнавальний
інтерес, як мотив, легший для розпізнавання в учня; має меншу ситуативну
залежність.
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Пізнавальний інтерес як стійка якість особистості виявляється в
найрізноманітніших ситуаціях, визначаючи творчо-пошуковий характер
будь-якого виду діяльності.
Отже,

пізнавальний

інтерес

є

складним

своєрідним

процесом

формування особистості, який відбиває значущі сторони її внутрішнього
(інтелектуального й емоційного) розвитку.
Визначаючи цінність пізнавального інтересу як чинника підвищення
ефективності процесу навчання, слід звернути увагу і на те, що він активізує
всю пізнавальну діяльність здобувача освіти в цілому і психічні процеси, які
лежать в основі його творчо-пошукової, дослідницької діяльності.
Суть розвитку пізнавальної інтелектуальної діяльності особистості
полягає у формуванні культури тих внутрішніх процесів, які лежать в основі
здатності до постійного виникнення, розвитку, оформлення й оброблення у
людини нових думок, упровадження в предметну діяльність що слугує
найбільш очевидним критерієм рівня інтелектуального розвитку.
Пізнавальну активність суб’єктів навчання інтерпретується також з
позиції «дослідницької пізнавальної активності, що викликана проблемною
ситуацією в умовах навчання» [119; 196; 265; 541] і визначається мірою
відповідності обраного засобу розв’язування задачі її характерові; проявом
спроможності до аналізу, синтезу й узагальнення в процесі розв’язання; мірою
самостійності в пізнавальних діях, судженнях. Це дає змогу стверджувати, що:
– перший

рівень

пізнавальної

активності

характеризується

неадекватністю вибору способу розв’язання задачі, слабким виявом здатності
аналізувати,

синтезувати

й

узагальнювати

у

процесі

розв’язування,

відсутністю самостійності в діях, судженнях;
– другий рівень свідчить про сформованість умінь вибирати з кількох
варіантів розв’язання задач кращий, середній рівень вияву здатності
аналізувати, синтезувати й узагальнювати, повну самостійність у діях і
судженнях у процесі розв’язування задач;
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– третій

рівень

характеризується

адекватним

вибором

способу

розв’язування задачі; високим рівнем здатності аналізувати, синтезувати,
узагальнювати; самостійністю дій і суджень.
Оскільки пізнавальна діяльність кваліфікується як процес виявлення
активності, спрямованої на об’єкт пізнання, складна цілісна система
пізнавальної діяльності передбачає розвиток таких характеристик учня у
процесі здійснення проектної діяльності:
1. Конвергентна здатність (рівень інтелекту – операції мислення і
мовлення; аналіз, синтез, узагальнення; передбачення; домислювання;
перенесення знань в інші умови; встановлення внутрішньопредметних
зв’язків).
2. Креативність (творчий потенціал, оригінальність, унікальність).
Суть креативності (творчості) як психологічної властивості полягає в
інтелектуальній активності і чуттєвості до побічних продуктів своєї
діяльності. Для творчої людини найбільшу цінність складають побічні
результати діяльності, щось нове й незвичайне, для нетворчої людини
важливі результати по досягненню мети, а не новизна.
3. Здатність навчатися передбачає існування загальної здібності,
аналогічної загальному інтелекту й реалізацією креативності. На успішність
навчання впливають як загальний інтелект, так і установки, інтереси,
мотивація та інші психічні якості особистості.
4. Пізнавальні стилі (потреба в пізнавальній діяльності; навчальна
мотивація: пізнавальна, комунікативна, емоційна, саморозвитку, досягнення,
зовнішня; позитивне ставлення, захоплення навчальною діяльністю).
5. Самооцінка

(самокритичність;

впевненість;

прагнення

до

самовдосконалення).
Отже,

навчальні

проекти

допомагають

розв’язувати

проблеми

підготовки молодого покоління, здатного до творчої праці, здійснювати
дослідницьку

діяльність,

самостійного

навчання

і

спілкування,

що
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передбачає

розвиток

проектувальних,

гностичних,

комунікативних

й

організаційних умінь.
На основі ґенезисної структури навчально-пізнавальної діяльності
критеріями ефективності проектної діяльності учнів ми визначаємо позитивні
зміни

у

функціонуванні

потребнісно-мотиваційної,

цілевизначальної,

орієнтовно-виконавчої та рефлексійно-оцінної фаз навчально-пізнавальної
діяльності та підвищенні якості її результату (див. рис. 5.19)

Активна навчальнопізнавальна діяльність
учнів під час роботи
над проектом

Осмисленість

Потребнісномотиваційна
фаза
Потреба у
навчанні
Предметна
вмотивованість
Спрямованість на
успіх

Раціональність

Цілевизначальна фаза

Орієнтовновиконавча
фаза

Здібності
до цілевизначення

Готовність
до командної роботи

Проектувальні
здібності

Результативність

Результат
діяльності

Якість
результат
у діяльності

Рефлексійно-оцінна
фаза
Рефлексійні
здібності

Виконавчі
здібності

Рис. 5.19. Критерії діагностування рівня активності навчальнопізнавальної діяльності учнів під час роботи над навчальним проектом
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Однією з провідних якостей особистості, яка зумовлює ефективність
пізнавальної діяльності, є пізнавальна активність, яка виявляється у
спрямованості, прагненні до ефективного оволодіння знаннями, активізації
вольових зусиль на досягнення навчально-пізнавальної мети.
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У межах нашого дослідження за визначеними стадіями було
проаналізовано рівні пізнавальної активності учнів, які дають змогу
діагностувати розглядуване особистісне утворення у процесі проектної
діяльності (табл. 5.12).
Таблиця 5.12
Пізнавальна активність учнів закладів загальної середньої освіти
під час проектної діяльності

Другий

Перший

Нульовий

Рівні
пізнав.
процесу

Активність учня у процесі проектної діяльності
за підходами
Методичний

Технологічний

Рівневий

Нульова активність
Учень пасивний, слабко
реагує на вимоги вчителя,
не виявляє бажання до
самостійної роботи, надає
перевагу режиму тиску зі
сторони педагога
РепродуктивноВідтворювальна
Ситуативна
наслідувальна
активність
активність
Учень
повинен
Активність учня
активність
Досвід у навчальної розуміти, запам’ятати виявляється лише в певних
діяльності
і відтворити знання, навчальних ситуаціях
накопичується через оволодіти способами (цікавий зміст заняття,
засвоєння зразків, при його застосування за прийоми навчання, тощо);
цьому рівень власної зразком
визначається переважно
емоційним сприйманням
активності
особистості
недостатній
ПошуковоІнтерпретаційна
Виконавча активність
Позиція учня зумовлена не
виконавча
активність
Виявлення суті,
тільки емоційною
діяльність
Учень не просто
проникнення в
готовністю, але і
приймає завдання, сутність явища,
здобутими звичними
але і сам шукає
прагнення пізнати
прийомами навчальних дій,
засоби його
зв’язки між явищами, що забезпечує швидке
виконання (має
оволодіти способом сприймання навчального
місце великий
застосування знань у завдання і самостійність у
ступінь
нових умовах
ході її розв’язання
самостійності)
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Третій

Закінчення таблиці 5.12
Творча активність
Завдання може
ставитись учнем, і
засоби його
розв’язання
обираються нові,
нестандартні

Творча активність
Не просто
проникнення у
сутність явищ, їх
взаємозв’язки, а
спроба знайти для
цієї мети новий
спосіб

Творча активність
Позиція учня під час
проектної діяльності
характеризується готовністю
включатись у нестандартну
навчальну ситуацію,
пошуком нових засобів її
розв’язання

Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Використання рівневої диференціації пізнавальної діяльності дає змогу
цілеспрямовано працювати над розвитком в учнів пізнавальної активності.
У процесі організації проектної діяльності задля забезпечення розвитку
пізнавальної активності учнів мають бути застосованими такі засоби
підвищення пізнавального інтересу: 1) показ новизни навчального матеріалу;
2) доступність виучуваного матеріалу; 3) показ практичної ролі знань, зв’язок
із

життям;

4) досягнення

сучасної

науки;

5) емоційність

учителя;

6) спонукання до навчальної діяльності; 7) створення проблемної ситуації;
8) методи стимулювання.
Критеріями розвитку пізнавального інтересу визначено: 1) широту
розумової діяльності; 2) самостійність мислення; 3) швидкість орієнтування
при розв’язанні нестандартних завдань: уміння думати; визначати аналогії;
4) проникнення в сутність явища: виділення головного, суті; проблемна
ситуація; прийом несподіваності; узагальнення; 5) усвідомлення учнем своєї
навчальної діяльності, процесу мислення.
Водночас варто зазначити, що проект «Росток» спрямована на розвиток
творчих здібностей учнів і їх інтелектуального рівня. Одним з напрямів
інтелектуального становлення дітей є їх мовленнєвий розвиток. Учні
розуміють більшу кількість слів і сприймають більше інформації. Звідси
швидкість розуміння суті та змісту. Такі учні засвоюють програму навчання з
більшою швидкістю. Учителі початкових класів використовують різні
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методи й прийоми для розвитку навичок читання і літературних здібностей
дітей.
Курс математики (авт. – Петерсон Л. Г.), розроблений в межах проекту,
викликає в учнів велику зацікавленість з 1-го класу. Завдання спонукають
здібних дітей нестандартно мислити, шукати шляхи виконання завдань. Учні
з великим бажанням працюють на уроках, в позаурочний час у групі
подовженого дня, беруть участь у шкільній олімпіаді з математики, у
Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру».
Великі можливості для розкриття творчих здібностей дітлахів
відкриває курс «Навколишній світ» (розробник курсу – автор дослідження).
Зміст навчального предмета сприяє розвитку естетичних, художніх,
художньо-образотворчих, музичних здібностей учнів. Формування трудових
навичок є складовою частиною у курсі «Навколишній світу», але часу на їх
закріплення на уроці не вистачає. У цьому разі, щоб діти мали змогу виявити
свої трудові здібності, у групі подовженого дня проходять заняття з
трудового навчання та художньої праці.
Отже, надані факти узагальнюють й переконливо засвідчують єдність
навчального і виховного процесів в межах педагогічного експериментального
дослідження. Отримані позитивні висновки щодо результативності навчання
і виховання учнів за педагогічним проектом «Росток», демонструють
актуальну можливість виконання завдань із створення сучасної моделі
закладу загальної середньої освіти на засадах інтеграції, гуманізації та
екологізації національної освіти.
5.4. Рекомендації щодо практичного впровадження дидактичних
засад і моделі педагогічного проектування в системі загальної середньої
освіти
У рекомендаціях ми визначили подальші напрями експериментального
дослідження або практичної реалізації новації для більш глибинного
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усвідомлення вирішуваного завдання й надання зрозумілого алгоритму
реальних дій. Надані за підсумками дослідження поради чи-то пропозиції
мають базуватися на теоретичних і практичних усвідомленнях щодо їх
прийнятності, зрозумілості й корисності.
Практичні рекомендації з упровадження інтегративно-діяльнісного
підходу до педагогічного проектування освітнього процесу в системі
загальної середньої освіти можуть розглядатись як пропозиції, спрямовані на
структуризацію

освітнього

середовища,

підвищення

умотивованості

педагогічних працівників і формування креативних, комунікативних та
організаційних умінь здобувачів освіти.
Підсумкові узагальнення та практичні рекомендації є невід’ємною
складовою удосконалення навчально-виховного процесу. Використовуючи
рекомендації у освітній практиці, ми, за К. Ушинським, передаємо не досвід,
а поради, що із нього виникли. Орієнтовна модель узагальнення кінцевих
результатів і надання практичних рекомендацій наведена на рис. 5.19.
У прикінцевих висновках вважаємо коректним стверджувати, що
проведені експериментальні дослідження щодо практичного впровадження
педагогічного

проектування

в

системі

загальної

середньої

освіти

продемонстрували достатньо високу ефективність і наявну перспективність
інтегрування до системи загальної середньої освіти таких педагогічних
проектів: 1. Запровадження цільової програми за моделлю «1 учень –
1 комп’ютер»

із

формування

інформаційно-електронного

навчального

середовища. 2. Перспективне інтегрування моделі розвитку дітей «Росток» у
навчальний процес системи загальної середньої освіти.
За підсумком проведених психолого-педагогічних досліджень з
ефективності

педагогічного

інтегрування

в

систему

проектування,
загальної

доречно

середньої

констатувати, що

освіти

представлених

педагогічних проектів сприятиме здійсненню позитивних зрушень у
навчальному процесі за напрямами:
– підвищення рівня адаптованості учнів до школи;
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– формування

креативності,

комунікативних

й

організаційних

компетенцій учнів і вчителів;
– цілісне сприйняття учнями навколишнього світу;
– виховання екологічної культури учнів на засадах інтеграції навчання;
– розвиток естетичної сфери світосприйняття дітей;
– залучення учнів до сприйняття основ здорового способу життя;
– зростання

рівня

результатів

навчання

за

умови

створення

комп’ютероорієнтованого навчального середовища на базі шкільних нетбуків;
– підвищення професійного, організаційного та творчого рівня учителів
у процесі педагогічного проектування;
– закріплення практичних умінь користування інтернет-ресурсами;
– особистісно

зорієнтований

підхід

до

формування

творчої

індивідуальності;
– утворення проблемних ситуацій під час освітнього процесу;
– організація навчальної діяльності на основі особистого досвіду учнів;
– складання й обговорення плану уроку разом з учнями;
– встановлення атмосфери зацікавленості щодо роботи у класі;
– стимулювання учнів щодо висловлювання власних міркувань;
– можливість учнів вибирати прийнятний зміст навчального матеріалу;
– здійснення оцінки не лише кінцевого результату, а й поточної роботи
учнів;
– заохочування учнів до формування власного стилю діяльності.
За результатом пояснювально-рекомендаційних роботи здійснено
заходи:
1. Згідно з заявками регіональних органів управління освітою було
проведено низку науково-практичних конференцій за темою «Науковометодичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі в Білій
Церкві, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Луганську,
Миколаєві, Одесі, Полтаві, Севастополі, Сімферополі, Сумах, Рівному, Харкові
та Херсоні.
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Структура
навчального процесу в підрозділах системи
загальної середньої освіти
Педагогічне
проектування

Навчальна
діяльність

Експериментальне дослідження
Вивчення здобутих
результатів

зворотний зв’язок

Вивчення змісту та
методів проекту
Вивчення
навчальної
складової

Вивчення
організаційної
складової

За
оцінкою
вчителів

За
оцінкою
учнів

Вивчення
креативної
складової

Вивчення
інформаційної
складової

За
оцінкою
батьків

За
оцінкою
експертів

Вивчення особистісних якостей
вчителів та учнів

Аналіз результатів дослідження

Надання практичних рекомендацій

Рис. 5.20. Орієнтовна модель вивчення і узагальнення кінцевих
результатів експериментального дослідження та формування
рекомендацій відносно впровадження інтегративного та діяльнісного
підходів до педагогічного проектування в системі загальної середньої
освіти
Інформаційне джерело: власні дослідження автора
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2. У семи регіонах країни в розрізі Донецької, Дніпропетровської,
Полтавської, Київської, Миколаївської, Одеської областей та м. Київ, за
результатом відбору конкурсантів визначено для участі в дослідженнях 17
загальноосвітніх закладів освіти I–III ступенів.
3. Проведено шість Всеукраїнських навчально-практичних семінарів,
де пройшли навчання 118 учителів, задіяних у експериментальних
дослідженнях.
4. Спільно з профільними вчителя створено понад 200 авторських
методичних і дидактичних розробок у друкованому і комп’ютерному
форматах.
5. Покладено початок створенню електронних бібліотек із навчальних
видань, методичних розробок, практичних напрацювань педагогічних
працівників.
6. Сформовано спільноту учасників запроваджуваних проектів, яка
станом на 01.01.2017 р. об’єднувала 312 учасників: учителів і батьків.
7. Розроблено і проведено дистанційний курс навчання «Соціальні
сервіси Веб 2.0 для вчителя» з участю т’юторів у рамках волонтерської
діяльності за темою педагогічного проектування навчальної діяльності.
Головна мета узагальнення кінцевих результатів і форматування
практичних рекомендацій із впровадження педагогічного проектування в
системі загальної середньої освіти полягає у тому, аби якнайширше розкрити
способи і прийоми, за допомогою яких досягається найбільший позитивний
ефект у структуруванні освітньо-навчальної системи.
За цієї умови у педагогічній практиці з’являються технологічноорганізаційні аспекти, пов’язані із багаторазовою відтворюваністю здобутих
результатів та можливістю їх тиражування в інших структурних підрозділах
системи загальної середньої освіти. Окрім цього, важливим зостається
питання

ідентифікаційного

експериментальних

проектів

співставлення
із

нормативами

основних
усталених

положень
освітянських

технологій. Наведені чинники визначають практичну «вигідність» або
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«технологічну досконалість» певного педагогічного проекту і розкривають
його слабкі й сильні сторони.
Педагогічні переваги проектування освітнього процесу в системі
загальної середньої освіти взагалі, досліджуваних проектів – зокрема –
неабиякою мірою залежать від сукупності об’єктивних і суб’єктивних
чинників, які впливають на порядок формування кінцевих результатів
експериментального дослідження педагогічного проектування. За цих
обставин у частині виокремлення дієвих практичних рекомендацій слід
віднайти певний механізм аналізу ефективного впровадження педагогічного
проектування. SWOT-аналіз є достатньо дієвим методом стратегічного
планування розвитку систем, який передбачає визначення сильних та
слабких

сторін,

можливостей

та

загроз,

встановлення

відношень

і

взаємозв’язків між цими факторами з мети їх використання для формування
стратегії поточної реструктуризації педагогічної системи. У світовій практиці
SWOT-аналізи використовуються з 60-х років ХХ сторіччя й призначаються
для прогнозування організаційних напрямів еволюції виробничих систем.
Таблиця 5.13
SWOT-аналіз ефективності впровадження педагогічного проектування
навчального процесу в системі загальної середньої освіти
СИЛЬНІ СТОРОНИ
- високий рівень адаптації
школярів до навчального процесу у
школі;
- сприятливі умови для розвитку
особистих якостей і навичок учнів;
- результативне формування
креативних, комунікативних,
організаційних умінь школярів під
час навчальних занять;
- набуття уміння працювати з
інформацією та критично її
оцінювати;
- цілісне сприйняття учнями

СЛАБКІ СТОРОНИ
- попередня обмеженість спеціальних
знань та професійних умінь учителів;
- занизька умотивованість вчителів у
набутті інформаційно- комп’ютерної
грамотності;
- недосконалість знань учителів в області
фізіологічних і вікових особливостей
учнів;
- недостатність підтримки проектів з
боку офіційних освітянських підрозділів;
- обмежуюча інертність директорів
освітніх навчальних закладів;
- недосконалість у розробленні методик
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- оточуючого їх навколишнього
світу;
- позитивний психологічний клімат
у класі та висока мотивації до
процесу навчання;
- високий показник якості знань
учнів з основних навчальних
предметів;
- налагодження зв’язку між усіма
групами учасників освітнього
процесу;
- розширений доступ учнів до
світових інформаційних ресурсів
МОЖЛИВОСТІ
- формування навчальних
компетентностей та загальної
обізнаності учнів ;
- розвиток інтересу учнів до
сучасних засобів комунікації;
- встановлення пріоритетності
самостійної роботи учнів;
- розвиток в учнів навичок
критичного мислення;
- створення необхідної
психологічної атмосфери підтримки
особистості;
- застосування елементів
профільного навчання у
загальноосвітніх закладах;
- спрямування діяльності вчителя
на розвиток творчого ставлення
учнів до навчальної діяльності;
- використання на заняттях
шкільних нетбуків та
інформаційного інтернет-ресурсу;
- підвищення інформаційнокомп’ютерної грамотності вчителів

із використання інформаційних
технологій у навчально-виховному
процесі;
- застарілість державних норм та правил
у багатьох сферах навчальної діяльності;
- нестаток україномовних програмних
продуктів для навчального процесу;
- недостатність публічних акцій,
пов’язаних із проведенням
роз’яснювальної роботи

ЗАГРОЗИ
- можливість неузгодженості пропозицій
педагогічних проектів з чинними нормами
і положеннями директив МОН України;
- відсутність критеріїв щодо утворення
якісного освітнього контенту
педагогічного проектування навчальних
процесів;
- недостатня забезпеченість навчальних
закладів комп’ютерною технікою;
- недосконалість технологічної
підготовки із налагодження Wi-Fi мережі і
пристроїв, які дають змогу утворювати
локальну мережу в окремому класі, певній
школі тощо;
- недостатність державного фінансування
для впровадження педагогічних проектів
щодо формування комп’ютерної
компетентності серед шкільного загалу
учнів і вчителів;
- невдоволення батьків у разі
необхідності із самостійного придбанні
шкільних нетбуків;
- низький рівень інвестиційної
привабливості системи загальної
середньої освіти
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

Однак завдяки тому, що матриця SWOT-аналізу не містить економічних
категорій, його можна використовувати для аналізу ефективності будь-якого
явища чи-то процесу, у тому числі для вивчення дієвої доцільності
впровадження педагогічного проектування навчального процесу [623, с. 39].
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Як видно з табл. 5.12, нині існує достатньо багато слабких сторін і
загроз у процесі повноцінного і швидкого розвитку педагогічного
проектування в системі загальної середньої освіти. Виявлені в процесі
SWOT-аналізу прогалини, недопрацювання й недоліки (як об’єктивні, так і
суб’єктивні) можуть бути додатково ураховані, проаналізовані й мінімізовані
шляхом формування рекомендацій, які покликані спомагати ефективному
впровадження педагогічного проектування в навчальний процес системи
загальної середньої освіти (табл. 5.13).
Надані у положеннях табл. 5.13 рекомендації до впровадження
педагогічного проектування освітнього процесу в системі загальної середньої
освіти

мають

за

мету

полегшити

і

прискорити

процес

інтеграції

запропонованих інновацій у реальне середовище шкільної освіти, адже
динамічна розбудова й оновлення системи загальної середньої освіти країни
є наскрізним напрямом у становленні української нації як такої, яка
прогресує у своєму потягу до навчання.
Таблиця 5.14
Рекомендації до впровадження педагогічного проектування
освітнього процесу в системі загальної середньої освіти
ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ
РЕГІОНАЛЬНИМ СТРУКТУРАМ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
- визначення закладів, які
- сформувати освітній простір для
братимуть учать в експерименті;
експериментального дослідження з педагогічного
- реалістичний підхід у виборі
проектування;
експериментальних майданчиків;
- визначити рівень готовності членів педагогічних
- удосконалення матеріальної бази
колективів до проведення педагогічного
освітніх закладів;
експерименту;
- підвищення відповідальності за
- сприяти у придбанні закладами загальної
проведення експерименту;
середньої освіти нових засобів інформаційного
- підвищення рівня
забезпечення;
компетентності регіональних
- визначити схеми контролю і консультаційної
освітніх закладів
роботи в експериментальних навчальних
підрозділах;
- забезпечити фінансування необхідних заходів в
межах проведення експериментального дослідження
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Продовження таблиці 5.14
КЕРІВНИКАМ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
- сформувати напрями реалізації завдань
- розуміння цілей та послідовності
педагогічного проектування в структурному
виконання педагогічних
освітньому закладі;
інновацій;
- організувати роботу творчої групи з реалізації
- прояв творчої ініціативи
завдань програми педагогічного проектування;
учителів у виконанні методичних
- укласти можливі угоди з соціальними і
завдань;
комерційними партнерами педагогічного
- залучення допомоги соціального
експерименту;
і комерційного характеру;
- формувати у педагогічних працівників закладу
- умотивованість вчителів закладу
готовність із виконання експериментального
до проведення експерименту;
дослідження;
- організація супроводу освітньої
- забезпечити адміністративний супровід освітнього діяльності педагогічних
процесу в межах педагогічного експерименту;
працівників закладу;
- спланувати систему внутрішньошкільних
- набуття системності
семінарів, нарад, співбесід за результати
впровадження педагогічного
проектування
експерименту
ШКІЛЬНИМ МЕТОДИЧНИМ РАДАМ
- на засіданнях шкільних методичних рад
- забезпечення моніторингу
обговорювати результати навчальної діяльності в
методів і прийомів навчальної
межах проведення експериментального
діяльності;
дослідження;
- накопичення і поширення
- організувати обмін досвідом між учителями
досвіду з педагогічного
закладу з форм роботи за педагогічним
проектування;
- перевірка рівня знань вчителів з
проектуванням;
проблемних питань навчання;
- провести діагностику теоретичних та
психологічних знань і умінь вчителів з проблемних - пожвавлення шкільного життя та
розвиток творчих навичок учнів;
питань;
- усвідомлення батьками своєї
- розробити положення про шкільні онлайнролі у спільному вихованні дітей;
конкурси з проблеми навчання за педагогічними
проектами;
- забезпечення контрою за рівнем
- підготувати рекомендації на допомогу батькам для навчальної діяльності вчителя;
допомоги дітям у сприйнятті нових умов навчання; - стимулювання вчителів, які
- провести та проаналізувати відкриті уроки для
мають вагомі здобутки в навчанні
обміну досвідом та виявленні недоліків;
учнів
- організувати участь талановитих учителів закладу
в конкурсах професійної майстерності
УЧИТЕЛЯМ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
- опрацювати зміст впроваджуваних проектів,
- усвідомлене сприйняття сутності
завдання і методи їх інтеграції в освітній процес;
і спрямованості педагогічних
проектів;
- сприйняти необхідність використання
інформаційних технологій навчання і необхідність - підвищення рівня ефективності
та результатів навчального
їх впровадження в освітній процес;
процесу;
- постійно удосконалювати практичні навички
- підвищення професійного рівня
роботи із засобами комп’ютерного забезпечення
освітнього процесу та пристроями локальної мережі та спеціальних навичок
педагогічних працівників;
ресурсного забезпечення інформацією;
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Закінчення таблиці 5.14
- скласти особисту програму щодо підвищення
- самоконтроль за особистим
рівня науково-методичної роботи, проаналізувати
рівнем професійної підготовки;
результати минулої навчальної діяльності;
- розвиток в здобувачів освіти
- активно стимулювати здобувачів освіти до
компетентності та упевненості у
самостійної діяльності, що має забезпечити їх
власних силах;
самоосвіту, самовираження та саморозвиток за
- підвищення рівня
перебігом освітнього процесу;
відповідальності педагогічного
- забезпечити контроль і оцінку результатів
працівника за результати його
навчання не лише на кінець року, а й у поточній
роботи;
діяльності;
- розвиток у школярів креативних
- першочергову увагу приділяти виконанню учнями умінь та навичок;
завдань творчого та розвивального спрямування;
- урахування державних
- сформувати модель поєднання інновацій
нормативів педагогічної
педагогічних проектів та державних стандартів
діяльності
освіти;
БАТЬКАМ УЧНІВ
- набуття навичок у користуванні
- підтримувати доцільне, але певною мірою
комп’ютерними засобами;
обмежене, користування засобом електронного
- збагачення уявлень дитини щодо
спілкування з боку дитини в домашньому
тісного взаємозв’язку
середовищі;
- пов’язувати інформаційно-віртуальне спілкування віртуального та реального світів;
- розвиток творчих здібностей
дитини із «живим» спілкуванням у оточуючому її
дітей
навколишньому середовищі;
- якнайбільше використання творчої енергії дитини
під час спілкування з нею, виконання певних видів
роботи чи перебування у різних побутових
середовищах
Інформаційне джерело: власні дослідження автора

За системоутворювального підходу упровадження новітніх досягнень із
методології

умотивованого

та

зацікавленого

навчання

є

не

тільки

актуальним, а й суспільно затребуваним критерієм формування здорової і
всебічно

розвинутої

особистості,

гідного

представника

України

у

загальноєвропейській спільноті. Поряд із динамічним розвитком усіх галузей
життєдіяльності громади, мають відбуватися перетворення і в освітніх
технологіях через запровадження активних методів навчання на базі
технологічного

забезпечення,

пов’язаного

з

новітніми

інформаційно-

комп’ютерними мережами. Упровадження інновацій сприятиме подальшій
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модернізації вітчизняної освітньої системи, а також практичному утіленню
педагогічних проектів у дошкільних і загальноосвітніх начальних закладах.
Проблеми, а також актуальні питання, окреслені у цьому розділі
дисертації, знайшли своє відображення у низці праць автора [445; 446; 450–
453; 456; 458; 473].
Висновки до п’ятого розділу
Експериментальне навчання було побудовано на основі тісного
взаємозв’язку і взаємовпливу дидактичної системи організації і здійснення
інноваційного

проектування,

забезпечення

ефективності

педагогічної

діяльності учителів у загальноосвітньому навчальному закладі. Оскільки
освітній процес у початковій, основній і старшій школі перебуває у
перманентному динамічному розвитку і є багатофакторним явищем,
експериментальна
інновацій

завжди

перевірка
потребує

напрацьованих
проведення

пропозицій

комплексного

педагогічних
педагогічного

експерименту.
Оскільки порівняння результатів експерименту в різних групах
проводилось за комплексною методикою, попередньо було враховано
чинники для дотримання вимог чистоти, надійності, достовірності і
валідності здобутих даних, зокрема під час відбору контрольних і
експериментальних груп. У дослідженні відбір експериментальних (вибірка
е) та контрольних (вибірка К) класів реалізовувався на основі порівняння
результатів навчальних досягнень учнів 1–4 класів, 5–6 класів, 7–9 класів,
10–11 класів.
Ступінь

впливу

складових

організаційного

та

технологічного

забезпечення експериментального дослідження педагогічних інновацій
визначатиметься за допомоги матриці, що відображає співвідношення рівня
ефективності виокремлених забезпечувальних складових згідно з локальними
структурами системи загальної середньої освіти.
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Нова освітня модель має такі характеристики:
1) базується на психолого-педагогічній концепції;
2) забезпечує наступність з попередніми системами освіти;
3) дає змогу розв’язувати на вищому рівні завдання, які розв’язувалися
попередніми системами освіти;
4) має навчально-методичне забезпечення;
5) зрозуміла масовому вчителю;
6) інновація торкається усіх аспектів освітньої системи;
7) створена система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів
до роботи за новою освітньою моделлю;
8) створені засоби моніторингу якості освіти, адекватні поставленим
завданням.
Серед

основних

напрямів

експериментального

дослідження

у

встановленні ефективності інноваційного проектування в освітньому процесі
слід виокремити такі завдання: 1. Дослідження впливу інформаційнокомунікаційних технологій і, зокрема, впливу навчання за моделлю
«1 учень – 1 комп’ютер» на адаптацію учнів до навчання у школі. За цих
обставин не менш важливою була і така проблема, як вплив зазначеної
моделі на формування особистісної сфери учнів. 2. Вивчення стану
перспективної інтеграції педагогічного проекту «Росток» в освітній процес
системи загальної середньої освіти і, зокрема, з’ясування педагогічних умов
ефективності можливих варіантів його впровадження в початковій, основній
і старшій школі.
Аналіз стану перспективної інтеграції проекту «Росток» в освітній
процес закладів загальної середньої освіти, з’ясування педагогічних умов
ефективності педагогічного проектування, адаптованих варіантів його
реалізації стало основним напрямами експериментального дослідження в
початковій та основній школі:
1) інтегративний підхід до формування в учнів цілісної картини світу;
2) інтегрований підхід до формування в учнів здорового способу життя;
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3) упровадження діяльнісного методу навчання у викладання фізикоматематичних дисциплін за проектом «Росток».
У початковій й основній школі виконувались заходи, передбачені
дослідно-експериментальною роботою:
1) комплексне

педагогічне

дослідження

особливостей

розвитку

пізнавальної сфери учнів 4-х класів, які навчаються згідно з науковопедагогічним проектом «Росток» з урахуванням оптимізації вибору профілю
подальшого навчання;
2) психолого-педагогічний супровід процесу адаптації п’ятикласників;
3) тематично-розвивальні заняття з учнями;
4) групові заняття з учнями;
5) анкетування й індивідуальні консультації учнів, батьків і вчителів.
Експериментальні дослідження щодо практичного впровадження
педагогічного

проектування

в

системі

загальної

середньої

освіти

продемонстрували достатньо високу ефективність і наявну перспективність
інтегрування до системи загальної середньої освіти таких педагогічних
проектів: 1. Запровадження цільової програми за моделлю «1 учень –
1 комп’ютер»

із

формування

інформаційно-електронного

навчального

середовища. 2. Перспективне інтегрування моделі розвитку дітей «Росток» у
навчальний процес системи загальної середньої освіти.
Відповідно

до

завдань

експериментальної

роботи

з

теми

«Інтегративний підхід до формування в учнів цілісної картини світу» було
проведено дослідження, спрямоване на виявлення емоційної, вольової,
мотиваційної й пізнавальної сфери особистості. Фінішний моніторинг
продемонстрував такі результати: підвищений рівень інтелектуального,
художнього, музичного розвитку учнів за проектом «Росток». Оцінка рівнів
творчої діяльності здійснювалася на основі таких критеріїв: активність,
логіка мислення, імпровізація, ініціативність, упевненість у власних силах,
потяг до самостійної роботи, нестандартні дії.
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Як

результат

дослідження

було

розроблено

рекомендації

до

впровадження педагогічного проектування освітнього процесу в системі
загальної середньої освіти. Якісні та кількісні дані, здобуті в результаті
експерименту, свідчать, що рівень адаптації учнів значно підвищився в
експериментальній

групі

порівняно

з

контрольною;

упровадження

інноваційного проекту «Росток» сприяв у змісті природничо-математичного
циклу формуванню природничої наукової картини світу; гуманітарному –
культури мовлення, розвитку мовної особистості. Упровадження проекту
«Росток»

сприяло

розвитку

творчих

здібностей

учнів

і

їхнього

інтелектуального рівня. Одним із напрямів інтелектуального становлення
дітей став їх мовленнєвий розвиток.
Експериментальна

система

підготовки

педагогічних

працівників

зумовила зростання майстерності в розробленні інноваційних педагогічних
проектів.
Навчальними планами, розробленими відповідно до проекту «Росток
передбачено: зміни у змістовній структурі окремих предметів, введення
нових предметів, перехід до профільного навчання у 9 класі з утворенням
динамічних груп природничо-математичного і гуманітарного напрямів.
Позитивні

результати

проведеного

дослідження

педагогічного

проектування навчального процесу за проектом «Росток» дали змогу
рекомендувати

розроблену

інтегративно-діяльнісну

технологію

до

подальшого упровадження в освітній процес закладів загальної середньої
освіти.

Результати

дослідно-експериментальної

роботи

дають

змогу

окреслити перспективу створення нової технології навчання на засадах
інтеграції, гуманізації й екологізації освіти.
Упровадження педагогічного проекту «Росток» сприяло формуванню
природничої наукової картини світу; культури мовлення, розвитку творчих
здібностей учнів.
За результатами дослідження розроблено рекомендації для вчителів
щодо впровадження авторських підходів до педагогічного проектування в
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систему загальної середньої освіти. Експериментальна система підготовки
педагогів зумовила зростання професійної компетентності й педагогічної
майстерності вчителів у процесі розроблення й упровадження інноваційних
педагогічних проектів.
Отже, ознайомлення широкої педагогічної громадськості з освітніми
інноваціями, науковий супровід упровадження освітніх інновацій та
залучення педагогів до активної участі в інноваційних педагогічних проектах
можливі за умови пошуку ефективних форм навчання і дітей, і дорослих та
забезпечення їхньої психологічної готовності до нових потреб ринку праці,
нестандартного

творчого

мислення,

самовдосконалення,

ефективного

спілкування, інноваційної діяльності. Саме такі завдання відповідають
формулі Нової української школи, реалізація якої триває в Україні.
Педагогічне проектування ми розглядаємо як один із шляхів пошуку таких
нових форм навчання впродовж життя.
Результати

впровадження

педагогічних

проектів

доцільно

буде

застосовувати у процесі вибору ефективних методів навчання впродовж
життя. Це, своєю чергою, шлях до формування компетентностей, ерудиції та
загальної культури особистості, розвитку ініціативи і творчості, активізації
роботи з утілення в освітню практику інновацій і, як наслідок, підвищенню
ефективності освітнього процесу в системі загальної середньої освіти
України.
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ВИСНОВКИ
Теоретичний аналіз проблеми дослідження й одержані результати
дослідно-експериментальної роботи дали підстави для формулювання
висновків.
1. На основі теоретичних розробок і даних емпіричних досліджень
з’ясовано, що процес реформування вітчизняної освіти ініціює розроблення й
подальше запровадження системи проектування як змістовного комплексу
соціально-педагогічної
інтеграції

інноваційної

українського

діяльності.

суспільства

до

Активізація

європейського

процесів
простору,

реформування освіти, а також урахування потреб, батьків як замовників
освітніх послуг зумовлюють необхідність педагогічного проектування.
Аналіз

стану розробленості

проектування
цілеспрямована

в

системі

загальної

інноваційна

проблеми

виявив, що

середньої

діяльність,

що

освіти

педагогічне

розуміється

характеризується

як

чіткою

визначеністю необхідності педагогічних перетворень, спрямованих на пошук
конкретних способів розв’язання завдань розвитку освіти, побудову
інноваційних моделей освітнього процесу з метою його перетворення та
вдосконалення. Педагогічний проект є змістовим програмовим документом
комплексу соціально-педагогічних дій з метою інноваційного розвитку
освіти;

реалізується

на

програмово-методичному,

організаційно-

технологічному й експертному рівнях (передбачає послідовне впровадження
на засадах і інноваційних технологій інтеграцію та індивідуалізацію
освітнього процесу; розроблення й запровадження в освітній процес
інформаційно-комунікаційних технологій як сукупності організаційних,
технічних, програмних та інформаційних засобів для реалізації основних
напрямів

роботи

інформатизації

закладу
освітнього

загальної

середньої

середовища

освіти).

організація

В

умовах

педагогічного

проектування передбачає системну підготовку педагогічних працівників до
використання нових підходів до проектної діяльності із застосуванням ІКТ у
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педагогічному проектуванні; формування інформаційної культури у процесі
роботи над проектом.
2. Визначено, що педагогічне проектування інноваційного освітнього
простору базується на застосуванні сучасних проектних методик і має такі
аспекти реалізації: 1) сприяє оновленню всіх аспектів і складових системи
загальної середньої освіти, завдяки чому підвищується ефективність
формування ключових компетентностей як результатів навчання учнів у
процесі планування і виконання поступово ускладнених конкретних завдань;
2) актуалізує використання пошукових, дослідницьких, графічних та інших
видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання
значущих проблем; 3) формує в учнів самостійність і відповідальність за
свою частину спільної праці, уміння працювати в команді, співпрацювати та
спільно ухвалювати рішення; мотивує здобувачів освіти до навчання й
розв’язання актуальних проблем, які передбачають володіння певною
системою галузевих знань.
3. У дослідженні виявлено, що педагогічне проектування в системі
загальної середньої освіти передбачає організацію діяльності педагога й учня
в

їхній

особистісно

розвивальній

взаємодії:

соціальні;

особистісно

орієнтовані; природовідповідні освітні проекти покликані узгодити зміст
освітньої діяльності школи, педагогічні технології з віковою категорією
учнів, природними потребами та інтересами. Управління педагогічним
проектом розглядається як: впорядкована система, спрямована на керування
групою, колективом; складний багатофакторний, цілеспрямований процес
впливу методів управління на керований об’єкт, що передбачає варіативність
і добір методичних прийомів, технічних засобів навчання, відповідних
проектних технологій; їх координацію та взаємодію.
4. З’ясовано,

що

для

сучасної

теорії

і

практики

управління

педагогічним проектуванням пріоритетними є інтегративний та діяльнісний
підходи. Доведено, що ці підходи сприяють активізації й інтенсифікації
освітнього

процесу,

оскільки

забезпечують:

інтеграційний

зв’язок
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управлінської, педагогічної, психологічної, культурологічної основ проектної
діяльності педагога; урахування фундаментального та прикладного характеру
професійних знань і умінь під час проектування; застосування інтегративного
критерію

–

творчого

стилю

діяльності

педагога

з

її

високою

результативністю. У контексті педагогічного проектування компоненти
управління розуміються насамперед як основні складники проектної
діяльності у їх педагогічному змісті. Розглядувана діяльність нерозривно
пов’язана і відбувається в контексті реалізації функцій управління. У рамках
розробленої функціональної моделі педагогічного проектування в системі
загальної середньої освіти репрезентовано сукупність взаємопов’язаних і
взаємозумовлених

складових

процесу

проектування,

спрямованих

на

забезпечення ефективної проектної педагогічної діяльності в системі
загальної середньої освіти.
5. На основі систематизації теоретичних та емпіричних матеріалів
дослідження розроблено технологію і моделі застосування інтегративного та
діяльнісного підходів до організації освітнього процесу і доведено, що це
сприяє

реалізації

низки

принципів

розвитку

освіти

(національної

спрямованості освіти, відкритості освіти, безперервності, єдності навчання і
виховання, наступності).
6. Визначено, що рамка фахових й особистісних якостей учителя,
необхідних для успішного педагогічного проектування, містить такі
характеристики:

педагогічний

гуманізм,

емпатійне

розуміння

учнів,

співпрацю (поступове перетворення учнів на рівноправних співавторів,
співтворців педагогічного процесу), діалогізм (уміння слухати учня,
цікавитись його думкою, розвивати міжособистісний діалог на засадах
партнерства, взаємного розуміння та співтворчості), особистісна позиція
(творче самовираження, за якого вчитель - це особистість, котра має свою
думку, відкрита у вираженні своїх почуттів та емоцій).
7. У процесі дослідження було створено та впроваджено авторські
педагогічні проекти: проект «Росток» – з розроблення змісту, методів і
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педагогічних технологій навчання; проект «1 учень – 1 комп’ютер» – із
створення інформаційно орієнтованого освітнього середовища; проект
«Академія інноваційного розвитку освіти» – з підготовки педагогічних
працівників до інноваційної проектної педагогічної діяльності. У дослідженні
реалізовано модель поєднання оновлення складових системи загальної
середньої освіти - змісту, методів, педагогічних технологій, освітнього
середовища, а також підготовки вчителів до інноваційної діяльності засобами
педагогічного проектування.
Авторський проект «Росток» реалізує передусім інтегративний підхід
до оновлення змісту навчання у 1–6-х класах і його навчально-методичного
забезпечення з метою формування в учнів початкової і основної школи
цілісного уявлення про навколишній світ. Педагогічний проект «1 учень - 1
комп’ютер» спрямовується на психологічну й соціокультурну адаптацію
учнів до навчання у школі в умовах використання нових інформаційних
технологій в освіті. Модель підготовки педагогічних працівників до
інноваційної проектної діяльності «Академія інноваційного розвитку освіти»
передбачає функціонування її складових як відповідних центрів, що
відображають

основні

змістові

лінії.

Реалізації

розробленої

моделі

сприятимуть визначені й схарактеризовані напрями діяльності центрів
проекту «Академія інноваційного розвитку освіти».
8. У дослідженні показано, що електронні засоби навчання з
урахуванням інтегративних тенденцій в освітній галузі сприяють організації
проектної педагогічної діяльності, а саме: 1) електронне навчання забезпечує
візуалізацію недоступних для безпосереднього спостереження явищ і
об’єктів; 2) автоматизує пошук у базах даних, обчислень, оформлення
результатів, що підвищують продуктивність праці; 3) забезпечує моделінг у
дослідженні явищ мікро- та макросвіту, організацію віртуальних лабораторій,
моделювання суспільних процесів тощо; 4) створює інтерактив, потрібний
для

забезпечення

діяльнісного

підходу

до

навчання,

самонавчання,

індивідуального підходу до навчання; 5) продукує комунікативність,
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моделює забезпечення зв’язку через мережу з іншими учнями, вчителем,
зовнішніми консультантами, батьками.
9. У дослідженні знайшла висвітлення діалектика соціокультурного і
педагогічного у змісті педагогічного проектування, яка полягає в тому, що
безпосередня

інноваційна

педагогічна

діяльність

визначає

шляхи

культурного розвитку педагогічного працівника.
Результати експериментального дослідження засвідчують ефективність
запропонованих теоретичних і практичних основ педагогічного проектування
за умови використання їх дидактичних можливостей у вирішенні конкретних
освітніх проблем.
Отже, розв’язання завдань дисертаційної праці зумовило досягнення
мети, однак не вичерпує всіх аспектів проблеми педагогічного проектування
в системі загальної середньої освіти. Подальшого дослідження заслуговують
питання розроблення технологій проектної педагогічної діяльності в умовах
інформаційного суспільства, проектування методів адаптації учнів до
профільної системи навчання; моделей підготовки педагогічних працівників
до системного впровадження проектних технологій оптимізації навчальнопізнавальної діяльності здобувачів освіти.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Природничий проект
Дидактичні матеріали
Орнітоніми з позиції лінгвокультурології / краєзнавства / географії
лат.
Burhinus oedicnemus
Diomedea exulans
Phalacrocorax carbo
Merops apiaster

укр.
авдотка

Gallinago gallinago

альбатрос
баклан
бджолоїдка
(щурка)
бекас

Aquila chrysaetos

беркут

Falco tinnunculus
Gypaetus barbatus

боривітер
бородач

Nycticorax nycticorax
Fulmarus glacialis
Scolopax rusticola

бугай
буревісник
вальдшнеп
(валюш, валюшень)
вівсянка
вівчарик
волове очко
(корольок)
ворон
(крук)
ворона
(ґава)
в’юрок
(юрок)
гага
гагара
гагарка
гаїчка
гайворон
(грак)
галка
гаршнеп
глухар
(готур)
гоголь
голуб
горихвістка
горлиця

Emberiza citrinella
Rallus aquaticus
Troglodytes troglodytes
Corvus corax
Corvus corone
Fringilla montifringilla
Somateria mollissima
Gavia arctica
Alca torda
Parus palustris
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Lymnocryptes minimus
Tetrao urogallus
Bucephala clangula
Columba livia
Phoenicurus phoenicurus
Streptopelia turtur

нім.
der Dickfuß
(der Triel)
der Albatros
der Kormoran
der Bienenfresser
die Bekassine
(die Himmelsziege)
der Steinadler
(der Königsadler)
der Turmfalke
der Bartgeier
(der Lämmergeier)
der Nachtreiher
der Sturmvogel
die Waldschnepfe
die Goldammer
die Wasserralle
der Zaunkönig
der Rabe
die Krähe
(die Rabenkrähe)
der Bergfink
die Eiderente
der Seetaucher
der Tordalk
die Sumpfmeise
die Saatkrähe
die Dohle
die Haarschnepfe
der Auerhahn
die Schellente
die Taube
der Gartenrotschwanz
die Turteltaube
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Passer domesticus
Aegypius monachus
Anser fabalis
Anser anser
Crex crex
Turdus merula
Otis tarda
Coccothraustes coccothraustes
Gallinago media
Centurus
Dromaius novaehollandiae
Alauda arvensis
Galerida cristata
Grus grus
Chloris chloris
Alcedo atthis
Circaetus gallicus
Cuculus canorus
Fringilla coelebs
Eudocimus albus
Oriolus oriolus
Meleagris gallopavo
Branta
Casuarius casuarius
Uria aalge
Kakatoe roseicapilla
Oenanthe oenanthe
Serinus canaria
Buteo buteo
Capon
Anas strepera
Incubantes matrices
Nucifraga caryocatactes
Falco vespertinus
Arteryx australis
Columba oenas

горобець
(воробець, жевжик)
гриф
гуменник
гуска
деркач
дрізд
дрохва
дубоніс
дупель
дятел
(ятел)
ему
жайворонок
жайворонок чубатий
(попелюха)
журавель
(веселик)
зеленяк
зимородок
(водомороз)
змієїд
зозуля
(зигзиця)
зяблик
ібіс
іволга
(вивільга, жовтобрюха)
індик
(індійський півень)
казарка
казуар
кайра
какаду
камінка
канарейка
канюка
каплун
качка
квочка
кедрівка
(горіхівка)
кібець
ківі
клинтух
(голуб-синяк)

der Sperling
(der Spatz)
der Greif
die Saatgans
die Gans
der Wachtelkönig
die Drossel
(die Amsel, der Merl)
die Trappe
der Kernbeißer
große Bekassine
der Specht
der Emu
die Lerche
die Haubenlerche
der Kranich
der Grünfink
(der Grünling)
der Eisvogel
der Schlangenadler
der Kuckuck
der Fink
der Ibis
der Pirol
(der Goldamsel)
der Truthahn
die Bläßgans
der Kasuar
die Trottellumme
der Kakadu
der Steinschmätzer
der Kanarienvogel
der Mäusebussard
der Kapaun
die Ente
die Bruthenne
(die Glucke)
der Tannenhäher
der Rotfußfalke
der Kiwi
die Hohltaube
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Larus fuscus
Caprimulgus europaeus
Trochilus
Vultur gryphus
Cannabina cannabina
Falco rusticolus
Loxia curvirostra
Anas platyrhynchos
Numenius arquata
Sylvia borin
Mergus merganser
Jynx torquilla
Sterna hirundo
Scolopax
Gallina
Hirundo rustica
Cygnus
Ciconia ciconia

Fulica atra
Menura novaehollandiae
Lullula arborea
Circus macrourus
Erithacus rubecula
Leptoptilus crumeniferus
Larus marinus
Clangula hyemalis
Muscicapa striata
Rhea americana
Aythya ferina
Podiceps cristatus
Upupa epops
Bombycilla garrulus
Aquila rapax
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Pernis apivorus
Pavo cristatus
Melopsittacus undulatus
Pelecanus onocrotalus

клуша
козодой
колібрі
кондор
коноплянка
кречет
кривоніс
(шишкар)
крижень
кроншнеп
кропив’янка
крохаль
крутиголовка
крячок
(мартин)
кулик
курка
(куріпка)
ластівка
лебідь
лелека
(боцюн, бацян, бу-сол,
бусел, гайстер, жабоїд,
чорногуз)
лиска
лірохвіст
лісовий жайворонок
лунь
малинівка
(берестянка,
вільшанка)
марабу
морська чайка
морянка
мухоловка
нанду
нирок
норець
одуд
омелюх
орел
орлан
(морський орел)
очеретянка
осоїд
пава
папуга
пелікан

die Heringsmöwe
der Ziegenmelker
der Kolibri
der Kondor
der Hänfling
der Jagdfalke
der Fichtenkreuzschnabel
die Stockente
großer Brachvogel
(die Kronschnepfe,
die Brachschnepfe)
die Grasmücke
der Gänsesäger
der Wendehals
die Flußseeschwalbe
die Schnepfe
das Huhn
die Schwalbe
der Schwan
der Storch

das Bläßhuhn
der Leierschwanz
die Heidelerche
die Weihe
das Rotkehlchen
der Marabu
die Mantelmöwe
die Eisente
der Fliegenschnäpper
(der Fliegenfänger)
der Nandu
die Tafelente
der Haubentaucher
der Wiedehopf
der Seidenschwanz
der Adler
der Seeadler
die Rohrweihe
der Wespenbussard
der Pfau
der Papagei
der Pelikan
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Coturnix coturnix
Accipiter nisus
Gallus
Aquila pomarina
Falco subbuteo
Aptenodytes forsteri
Charadrius dubius
Calidris maritima
Calidris alpina
Sitta europaea
Columba palumbus
Emberiza calandra
Bubo bubo
Plectrophenax nivalis
Paradisea apoda
Coracias garrulus
Remiz pendulinus
Cinclus cinclus
Tetrastes bonasia
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Anas masculinus
Pluvialis apricaria
Parus major
Luscinia svecica
Tyto alba
Aegolius funereus
Strix aluco
Pandion haliaetus
Pyrrhula pyrrhula
Strix uralensis
Garrulus glandarius
Falco biarmicus
Luscinia megarhynchos
Pica pica
Lanius minor
Otus scops
Larus argentatus
Neophron percnopterus
Tichodroma muraria
Struthio camelus
Tetrax tetrax

(баба)
перепел
перепелятник
півень
підорлик
підсоколик
(чеглик, підсоколикбілозір)
пінгвін
пісочник
піщаник
побережник чорногрудий
повзик
(поповзень)
припутень
просянка
пугач
пуночка
райський птах
ракша
(сиворакша)
ремез
рінник
рябчик
садова вівсянка
сапсан
селезень
сивка
синиця
синьошийка
сипуха
сич
(пущик)
сіра сова
скопа
снігур
сова
сойка
сокіл
соловей
сорока
сорокопуд
сплюшка
срібляста чайка
стерв’ятник
стінолаз
страус

die Wachtel
der Sperber
der Hahn
der Schreiadler
der Baumfalke
der Pinguin
der Flußregenpfeifer
der Meerstrandläufer
der Alpenstrandläufer
der Kleiber
(die Spechtmeise)
die Ringeltaube
die Grauammer
der Uhu
die Schneeammer
der Paradiesvogel
die Blauracke
die Beutelmeise
die Wasseramsel
das Haselhuhn
die Gartenammer
(der Ortolan)
der Wanderfalke
der Enterich
der Goldregenpfeifer
die Meise
das Blaukehlchen
die Schleiereule
der Kauz
der Waldkauz
der Fischadler
der Gimpel
(der Dompfaff)
die Eule
der Eichelhäher
der Falke
die Nachtigall
die Elster
der Würger
die Zwergohreule
die Silbermöwe
der Aasgeier
der Mauerläufer
der Strauß
die Zwergtrappe
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Riparia riparia
Lyrurus tetrix
Prunella modularis
Motacilla alba
Lagopus mutus
Philomachus pugnax
Tringa nebularia
Phasianus colchicus
Tringa glareola
Phoenicopterus ruber
Himantopus himantopus
Numida meleagris
Larus ridibundus
Vanellus vanellus
Ardea cinerea
Melanitta fusca
Carpodacus erythrinus
Acanthis flammea
Carduelis spinus
Saxicola torquata
Turdus pilaris
Anas crecca
Cepphus grylle
Recurvirostra avosetta
Anas acuta
Cygnus olor
Anas clypeata
Sturnus vulgaris
Milvus migrans
Anthus campestris
Carduelis carduelis
Accipiter gentilis

стрепет
(хохітва)
стриж
(берегівка, серпокрил,
серпокрилець, щур)
тетеря
(когут, тетерук,
тетерюк)
тинівка
трясогузка
(трясихвіст, плиска)
тундрова куріпка
турухтан
уліт
фазан
фіфі
фламінго
ходуличник
цесарка
чайка
(кавка-галка, мева,
кигитка, рибалка)
чайка звичайна

die Uferschwalbe

чапля
(бушля)
чернь
чечевиця
чечітка
чиж
чикалка
чикотень

die Samtente
der Karmingimpel
der Birkenzeisig
der Zeisig
das Schwarzkehlchen
die Wacholderdrossel
(der Krammetsvogel)
die Krickente
der Alk

чирка
чистун
(чистик)
шилодзьобка
(чоботар)
шилохвіст
шипун
широконіска
шпак
шуліка
(коршак)
щеврик
щиголь
яструб
(крагулець)

das Birkhuhn
(der Birkhahn)
die Heckenbraunelle
die Bachstelze
das Alpenschneehuhn
der Kampfläufer
der Grünschenkel
der Fasan
der Bruchwasserläufer
der Flamingo
der Stelzenläufer
das Perlhuhn
die Möwe
der Kiebitz
(die Lachmöwe)
der Reiher

der Säbelschnäbler
die Spießente
der Höckerschwan
die Löffelente
der Star
der Geier
der Brachpieper
der Stieglitz
(der Distelfink)
der Habicht
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Філологічний проект
Бінарні опозиції
укр. Сові сонце очі коле – нім. Eulen und Licht vertragen sich nicht
(досл.: сови та світло не виносять один одного);
укр. Прирівняв солов’я до зозулі – нім. Jeder meint, sein Kuckuck sei eine
Nachtigall (досл.: кожний гадає, його зозуля соловей);
укр. Старого горобця на полову не зловиш – нім. Alte Sperlinge sind
schwer zu fangen (досл.: старих горобців важко зловити);
укр. Курчат восени лічать, рос. Цыплят по осени считают – англ.
Don’t count your chickens before they are hatched (досл.: не рахуй курчат, доки
вони не вилупилися);
рос. Нет той веточки, чтоб воробей не сидел – нім. Wo Hecken sind, da
sind auch Sperlinge (досл.: де тин, там і горобці);
укр. По горобцях з гармат не стріляють – нім. Auf Sperlinge schießt man
nicht mit Kanonen.
нім: Was hilft’s, dass der Rabe badet, er bleibt doch schwarz (досл.: що
допоможе, що ворон купається, він все-таки залишиться чорним); укр.: Яка
ворона в воду, така і з води, Вороні і мило не поможе – все чорна буде,
Чорний як воронове крило – рос. Черный, как вороново крыло – англ. Black
as a raven.
укр. Краще битися орлом ніж жити зайцем; укр. Не вчи орла літати, а
рибу плавати – нім. Den Adler fliegen lehren (досл.: вчити орла літати); укр.
Куди орли літають, туди сорок не пускають – рос. Куда орлы летают, туда
сороки не достигают.
укр. В кожного солов’я пісня своя, Соловей піснями ситий, При
соловію і воробець співак; нім. Wo die Nachtigall singt, hört man Krähe nicht
(досл.: де співає соловей, там не чути ворону), Wo die Gänse schnattern,
schweigt die Nachtigall (досл.: де гелгочуть гуси, мовчить соловей), Was nützt
dem Tauben die Nachtigall? (досл.: що глухому соловей).
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Компаративний аналіз
внутрішньої форми орнітонімів в українській,
німецькій та російській мовах
укр. мова

нім. мова

горобець [СУМ, ІІ, 134-135]:
der Spatz [D,VI,438]:
‘//стріляний (старий) горобець – —
про того, хто має великий досвід,
кого важко
обдурити;
//образно горобенятко – про
‘//фам. мала дитина’
дитину;
––
––
горобеня – 2 )перен. зневажл.
про людину з невеликою
фізичною силою або таку,
що займає незначне місце
в суспільстві’

––

курка [СУМ, IV, 410]:

das Huhn [БНРС, І,
650]:
‘//курям на сміх;
‘//da lachen ja die (alle)
Hühner;
//пер. мокра курка – про 2 ein verregnetes Huhn,
жалюгідну
на
вигляд
або wie Hühner im Regen
безвольну, нерішучу людину;
hocken (сидіти як мокра
курка під дощем);
//пер. сліпа курка – про людину, ––
що
погано
бачить
або
короткозору;
//Як курка лапою – про що-небудь ––
виконуване, виконане
незграбно, неакуратно
––

––

––

––

––

2ein blindes Huhn;
2ein dummes Huhn –
розм. дурна (обмежена)
людина;
2ein gelehrtes Huhn –
синя панчоха;
2ein lustiges Huhn –
веселун;

––
––

рос. мова

воробей[ССРЯ,ІІ,671]
‘//перен. старый
стрелянный воробей –
про досвідчену,спритну,
хитру людину;
//пер. воробьята – про
дітей’
//пор.
сидеть
нахохлившись как воробей
после дождя’
––

курица [ССРЯ, V, 1867,
1868]:
‘//курям на смех – про
щось безглузде;
//мокрая курица – про
жалюгідну на вигляд або
мляву,
нерішучу людину;
//слепая курица – про
короткозору людину, що
погано бачить;
//Писать, как курица
лапой, почерк как у
курицы–про поганий
почерк;
//Денег куры не клюют –
у когось багато грошей;
//Носится как курица с
яйцом’
––

––
––
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––
//Курці ніде клюнути –
дуже тісно’

2ein ulkiges Huhn –
дивак’
––

––
––

Поняття родоводу в українській лінгвокультурі
1. Поняття родоводу в мовній картині світу українців.
2. Лінгвокультурологічне потрактовування мовних одиниць на позначення
спорідненості і свояцтва в українській мові.
3. Лексеми на позначення спорідненості і свояцтва фразеосемантичного поля
«Фразеологізми з компонентом-назвою особи за спорідненістю і свояцтвом» в українській
мові.
Антропонімне гніздо
Григорій
Григор
Григорко

Гринь
Григорочка

Гриник

Гринько

Гриценя

Грицина

Гриць
Грицько

Гриценко

Грицик

Грицуня

Гриценятко

(Грицунь)
Грицуник

Грицунчик

Грицунчичок

Гриценяточко

Грицюньо

Система роботи,
спрямована на розвиток мовної особистості молодших школярів
у змісті мовленнєвотворчої діяльності в рамках проекту
«Я–особистість»
Роботу, спрямовану на формування мовної особистості на основі
культурологічного підходу, було організовано з урахуванням того, що окреслений підхід
уможливлює розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному віці, а також сприяє
активізації різних видів дитячої активності.
Іншими словами, мовленнєвотворча діяльність дитини спонукається потребою в
самовираженні, відтворенні через мовлення власних почуттів, уявлень, вражень, образів
уяви, що навіяні сприйманням художніх творів та довкілля.
З огляду на те, що особливістю мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному віці є
її взаємозв’язок, взаємопроникнення в інші види дитячої діяльності – синкретичність, вона
має бути зорієнтованою на діалогізацію.
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Організація мовленнєвотворчої діяльності була орієнтована на різні види дитячої
діяльності: гру, малювання, конструювання, театралізацію, спілкування.
Мовленнєві завдання підпорядковувались меті, змісту загальної діяльності, що
зумовлює вибір мовленнєвих дій. Спонукою до виникнення задуму, зміни, збагачення
сюжету гри, малюнка, будови, власної казки тощо був ігровий або літературний мотив,
сильне враження, яке справило на дитину сприймання художнього твору, життєвої
ситуації.
Мовленнєвотворча діяльність спонукалася не тільки в межах організованого
навчання, а й у ситуації ініціативної словесної творчості.
Показниками розвитку мовлення дітей-випускників дошкільних навчальних
закладів стали критерії, викладені в Базовому компоненті початкової освіти:
Лексична компетенція. Збалансований словниковий запас із різних освітніх ліній:
«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Гра
дитини», «Дитина у світі культури», «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»;
добирає найбільш точні слова відповідно до ситуації мовлення; називає ознаки, якості,
властивості предметів, явища, події; вживає слова різної складності, синоніми, антоніми,
епітети, метафори, багатозначні слова; фразеологічні звороти; знає прислів’я, приказки,
утішки, загадки, скоромовки; володіє формулами мовленнєвого етикету відповідно до
ситуації (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент), формами звертання до
дорослих і дітей.
Оперування узагальненими словами різного порядку, стійкими загальновживаними
словосполученнями; мовлення дітей набуває образності; за кількісною та якісною
характеристикою словник дитини сягає такого рівня, що вона може легко спілкуватися з
дорослими і дітьми, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння.
Діалогічна компетенція.
Молодший школяр вільно, невимушено вступає в розмову з дітьми, дорослими (як
знайомими, так і незнайомими); підтримує запропонований діалог відповідно до теми, не
втручається в розмову інших; будує запропонований діалог відповідно до теми; відповідає
на запитання за змістом картини, художніх творів; виконує словесні доручення, звітує про
їх виконання; вміє запитати, відповісти на запитання, заперечити, подякувати, вибачитися,
розповісти про себе, започаткувати діалог; передавати словами і мімікою свою готовність
спілкуватись, обмінюватись інформацією, брати почуте до уваги, домовлятися; ввічливо
ставиться до партнерів по спілкуванню; виявляє свою зацікавленість у розмові, щирість
висловлювання, враховує емоційний стан співрозмовників; розуміє, що словом можна не
лише підняти настрій, але й образити; вживає лагідні, пестливі слова.
Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає
на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в ситуації
спілкування, вживає відповідні мовні і немовні засоби для вирішення комунікативних
завдань; дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету і коректно
виявляє власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та коригує його
залежно від ситуації спілкування.
Дидактична гра «Змагання із лісовими героями»
Мета: вчити дітей утворювати відносні прикметники, ставити запитання до якісних
прикметників (Який? Яка? Яке? Які?); узгоджувати іменники з прикметниками.
Матеріал: іграшкова білочка, предметні картинки
Хід гри: хлопчик Мрійник бере в руки білочку й звертається до неї:
Де ти, білочко, живеш?
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Що ти , білочко, гризеш?
У зимовому ліску,
У дуплі, у сосняку
Я гризу горішки,
І гриби, і шишки.
Діти, у білочки дуже багато друзів, які живуть із нею в лісі, один із них їжачокгострячок. Ось він приніс на своїх голках білочці різні картинки, а нічого про них не
розповів. Білочка й сама багато про них знає, але раптом одна шишка вдарила її, і вона
тепер усе забула. Давайте допоможемо нашій білочці. Хлопчик Мрійник буде вам
показувати вам картинки по черзі, а ви будете називати, які вони бувають. Наприклад:
Пролісок (який?) (ніжний, тендітний, блакитний, синьоокий, білосніжний, як у
синій сорочечці);
береза (яка?) (тоненька, кучерява, струнка, білокора, ніжна, як біло-чорна красуня);
кульбаба (яка?) (жовта, блискуча, золотиста, мов сонечко);
дуб (який?) (старий, міцний, гіллястий, сильний, як велетень);
ялинка (яка?) (вічнозелена, струнка, голчаста, гарна, сяюча, довгождана, новорічна,
казкова);
груша (яка?) (довгаста, жовта, солодка, спіла, соковита);
кавун (який?) (великий, важкий, смугастий, смачний, солодкий, круглий,
полосатий);
яблуко (яке?) (зелене, рожеве, пахуче, червонобоке, кисле, рум’яне, запашне,
кисло-солодке);
огірок (який?) (довгий, зелений, пухирчастий);
дівчина (яка?) (гарна, хороша, чудова, чарівна, прекрасна, приваблива);
очі (які?) (добрі, променисті, замріяні);
воїн (який?) (хоробрий, сміливий, відважний, мужній, рішучий);
листя (яке?) (різнокольорове, жовте, зеленувато-жовте, червонувате, багряне,
осіннє);
зима (яка?) (білокрила, чарівна, морозиста);
осінь (яка?) (різнобарвна, золотокоса, казкова, тепла);
вітер (який?) (сильний, холодний, пронизливий);
промінчик (який?) (теплий, яскравий, золотий);
сонечко (яке?) (лагідне, ласкаве, яскраве, тепле, літнє);
білочка (яка?) (жвава, спритна, непосидюча, прутка, невтомна, рухлива, невпинна,
юрка);
лебідь (який?) (білий, гарний, прекрасний, вродливий);
метелик (який?) (прозорий, легенький, райдужний, ніжний);
вовк (який?) (лютий, злий, грізний).
Дидактична вправа «Зачарована фея»
Мета: розвивати вміння дітей виражати свої почуття за допомогою слів, добирати
адекватні ситуації слова, образні вирази.
Хід гри. Діти обирають фею, її зачарував злий чаклун і прокинеться вона лише
тоді, коли почує від вас лагідні слова. Мрійник пояснює дітям, що комплімент – це
хороші, добрі слова, і пропонує сказати одне одному «солодкі» або «квіткові»
компліменти. Наприклад:
Ти така повітряна, як крем.
Твої щічки розрум’янилися, як троянди.
У тебе такі блакитні очі, як дзвіночки.
Ти така рум’яна, як яблучка
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У тебе очі, як дві волошини
Твої руки ніжні, як ромашки
Твої губи червоні, як маківочки.
Комунікативна гра «Заверши казку»
Мета: вчити дітей придумувати казку за поданим початком; розвивати уяву,
креативне мислення.
Матеріал: казкові ситуації.
Завдання. Наведіть приклади прислів’ї і приказок до моральної якості:
Вірний приятель – то найбільший скарб (товаришування);
Слова щирого вітання дорожчі за частування (вихованість);
У ріднім краї і дим солодкий, Жити – батьківщині служити, За рідний край
життя віддай (відданість Батьківщині);
На добрій землі що посієш, то й вродить;
Як ластівка з ластів’ятами, так матінка з дитинчатами (любов до дітей,
батьків, шана родоводу)
Завдання, спрямовані на розвиток образності мовлення
«Як Ріка розгнівалась на Дощика» (В. Сухомлинський) – ріка – широка, повновода;
сонечко в ріці відбивається, як у дзеркалі; посірів увесь світ; дощ хлюпоще.
«Хлопчик хотів приголубити сніжинку» (В. Сухомлинський) – сніжинка була легка,
ніжна, прозора, мов пушинка; красива, мов зірка; приголубити сніжинку; блищить
крапелька, мов сльозинка.
«Усмішка» (В. Сухомлинський) – грав на срібних струнах жайворонок; біле, мов
спіла пшениця, волосся; в глибині її душі; затьмарився, спохмурнів цілий світ; світ знову
ожив, заграв, заспівав, переливаючись різними барвами; мов маленькі сонця, знову
заясніли кульбабки; заграв на срібних струнах жайворонок.
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Зразок оформлення інформаційно-освітнього проекту
Паспорт проекту
Автор проекту
Назва проекту
Тип проекту
Навчальні предмети
Клас або класи
Кількість учнів
Мета (практична, виховна та розвиваюча)
Очікувані результати (перелік вмінь та навичок, які матимуть учні по завершенні
реалізації проекту)
Опис проекту (чітка схема діяльності учнів по етапах роботи над проектом)
Вхідні знання та навички (знання та навички, які учні повинні мати перед початком
роботи в проекті, необхідні для виконання проектних завдань)
Матеріально-технічне,

інформаційно-технічне

та

методичне

забезпечення

(обладнання, витратні матеріали, навчальна та методична література, інтерв’ю,
фотоматеріали тощо)
Оцінювання знань та вмінь
Очікуваний кінцевий продукт проекту.
Використання методу проектів дає змогу формувати особистісні якості школяра,
які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. В ході роботи
над проектом як учителем, так і учнем накопичується досвід індивідуальної самостійної
навчально-пошукової діяльності.
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Додаток В
Лінгвокультурологічний коментар
до пір року в межах української календарної
обрядовості
Весна – пора року між зимою й літом, яка характеризується подовженням дня,
потеплінням, появою перелітних птахів, розквітом рослин тощо [63, с. 124]. В
українській лінгвокультурі весна – торжество на честь богині життя Лади та її
доньки – богині кохання Лелі; образ пори року у вигляді гарної молодої дівчини з
вінком квітів на голові; дівчину-весну закликають піснями-веснянками [152, с. 80].
Літо – найтепліша пора року між весною та осінню [63, с. 623]. Українська
лінгвокультура репрезентує літо крізь призму сподівання на врожай (Літо родить, а
не поле; Літо раз родить; Бджоли раді цвіту, люди – літу); за християнськими
уявленням літо називали також Святим Петром (найбільше цієї пори свято 12 липня)
[152, с. 80].
Осінь – пора року між літом і зимою, яка характеризується скороченням дня,
поступовим похолоданням, відльотом птахів у вирій, скиданням рослинами листяного
покриву [63, с. 859]. Символіка осені в українській лінгвокультурі пов’язана з образом
матері [152, с. 423].
Зима – найхолодніша пора року між осінню і весною; про початок зимового
періоду в народі образно казали: Варвара мости помостить, Сава заварить, а Микола
закує [152, с. 245]. У народі здавна ніч року, завмирання животворного сонця і
природи; Біла зима й чорне сіно з’їсть; Зима спитає, де літо було; Зима без снігу – не
буде хлібу, Пізня зима – пізня весна; Холодна зима працює на врожай.
Український місяцеоблік:
осінні місяці (вересень – ревун, зарево, сівень, бабське літо, покрійник;
жовтень – грязень, хмурень, листопадник, зазимник, весільник; листопад – грудкотрус,
листопадець, падолист, братчини);
зимові місяці (грудень – студень, лютень, хмурень, стужайло, мостовик,
трусим; січень – просинець, сніговик тріскун, вогневик, льодовик, щипун, сніжень,
лютовій; лютий – крутень, зимобор, криводоріг, казибрід, межинь);
весняні місяці (березень – капельник, протальник, запалі сніги з гір потоки,
соковик, полютий, красовик; квітень – красне, лукавець, дзюрчальник, водолій; травень
– пісенник, травник, громовик;
літні місяці (червень – кресень, ґездень, гнилець, ізок (коник), червивий місяць;
липень – грозовик, дощовик; серпень – копень, густар, хлібочол, жнивець, зоряничник,
городник, спасівець, барильник).
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Українські свята
Андрія – молодіжне свято, близьке за змістом до Катерини. Відзначалося 30
листопада за ст. ст. і відповідало церковному святу Андрія Первозванного. Молодіжні
зібрання цього дня були наповнені веселощами й розвагами і подекуди називалися
великими вечорницями. На Андрія вдавалися до різноманітних прийомів любовношлюбної магії: засівання конопель, ворожінь із балабушками, калитою тощо.
Великдень (Паска) – найзначніше християнське свято на честь воскресіння
Ісуса Христа. Відзначається у першу неділю після весняного рівнодення і повного
місяця, обов’язково окремо від іудейської Пасхи. У народному побуті українців
Великдень чітко утримував елементи язичницької весняної ритуалістики: випікання
обрядового печива, фарбування яєць, ігри, танці й розваги молоді, вшанування
предків, аграрно–магічні, очисні обряди тощо.
Зелені свята – українська назва християнського свята Трійці, що відзначається
на 50–й день після Паски. Троїцько-русальна обрядовість знаменувала завершення
весняного і початок літнього календарного циклу. В основі її лежали культ
рослинності, магія закликання майбутнього врожаю. Напередодні зеленої неділі, у
суботу, що називалася клечаною, обов’язково прикрашали подвір’я та господарські
будівлі клечанням – зеленими гілками клену, верби, липи, акації, ясеня, горіха, дуба
тощо. Гілки встромляли в стріху, на воротах, біля вікон, за ікони. Підлогу або долівку
в хаті встеляли запашними травами: осокою, любистком, м’ятою, пижмою,
ласкавцями, татарським зіллям.
Купала (Івана Купала) – давньослов’янське свято літнього сонцестояння.
Відзначалося 24 червня за ст. ст. у період підготовки до збору врожаю. Первісне
Купалою, очевидно, називали ляльку або опудало, яких купали – топили у воді,
заривали у землю, спалювали.
Маковія – спрощена українська назва церковного свята святих мучеників
Маккавеїв (1 серпня за ст. ст.). Цього дня у церквах разом із хлібним колоссям святили
садові квіти і головки маку, які на Різдво використовувались для приготування куті.
Вдома пекли пироги і коржі з маком.
Масляна (Масниці, Масляниця, сирна неділя) – давньослов’янське свято на
честь весняного пробудження природи. Християнська церква включила Масляну у
свій календар: масляний тиждень напередодні Великого посту (кінець лютого –
початок березня за ст. ст.), проте вона так і не набула релігійного змісту. На Україні
Масляниця не мала такого широкого розмаху, як, приміром, у центрально–російських
областях. Але й тут дорослі та молодь катались на конях, ходили в гості,
влаштовували бенкети у складчину. У наші часи деякі елементи традиційної Масляної
використовуються у святі «Проводи зими».
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Миколи – давнє землеробське календарне свято. Відомі два Миколи весняний,
або Теплий (22 травня ), і зимовий (Зимній) – 19 грудня. У народних віруваннях св.
Микола виступає помічником і заступником хлібороба.
Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. У давніх
слов’ян, як і в багатьох землеробських народів Європи, рік розпочинався навесні. Так,
новорічні свята вважалися чарівним часом, коли пробуджувалася й ставала
небезпечною всіляка нечиста сила. Вірили, що на святках присутні душі померлих
родичів, яких також боялися і намагалися умилостивити. Дуже довго жила віра в те,
що характер новорічного свята впливає на долю всього року.
Свят–вечір (багата кутя, вілія, коляда) – вечір 6 січня напередодні Різдва. З ним
було пов’язано багато звичаїв і обрядів. 6 січня нічого не їли до вечора, поки не
з’являлася перша зоря на небі (вірили, що саме в цей час народився Ісус Христос).
Захисну функцію виконували також звичаї закликання морозу, обряди, якими
застерігалися від бурі, хижих звірів, відьом, чарівників та ін. На це свято було
прийнято вшановувати померлих і живих родичів.
Спаса – свято православної церкви, встановлене на честь Преображення
Господнього (19 серпня за ст. ст.). Цей день був немовби апофеозом радості селянина з
плодів своєї діяльності. За традицією святили яблука, груші, мед, колачі з муки нового
врожаю. Після церковної відправи пригощали одне одного пирогами та фруктами,
особливо дітей і старців.
Хрещення (Водохрещі, Водохреща, Ордань, Ардан, Йордан) – народний
варіант християнського свята Богоявлення. Відзначалося 19 січня і знаменувало собою
закінчення дванадцятиденного періоду святок. Хрещення увібрало в себе багато
язичницьких і християнських обрядів, центральне місце серед яких займали обряди,
пов’язані з водою.
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Додаток Ґ
Додаток
до наказу МОН України
від 31.01.2005 р. № 62
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
В 2004 році завершився другий етап комплексного педагогічного експерименту з
розробки змісту освіти і педагогічних технологій «Комплексна програма розвитку дітей»
за проектом «Росток». За період першого етапу експерименту з 1996 по 1999 рік були
розроблені та апробовані концептуальні засади Комплексної програми розвитку дітей
науково-педагогічного проекту «Росток», програма і прогнозовані результати наукових
досліджень, пакет нормативних документів щодо діяльності експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів, основне діагностичне та науково-методичне
забезпечення експерименту. За цей час виконувалась робота над навчальним планом,
експериментальними навчальними програмами, новими підручниками і навчальними
посібниками для початкової та основної школи, в яких основний акцент був зроблений на
виховання учнів в процесі навчання. Зокрема були розроблені та апробовані нові
програми, навчальні посібники і підручники для початкової школи з усного та писемного
мовлення, математики, інтегрованого курсу «Навколишній світ», англійської мови,
безпеки життєдіяльності, мистецтва. Проведено експертизу і затверджено колегією
Міністерства освіти України програми курсів «Навколишній світ» (автор
Пушкарьова Т.О.) і математика (автор Петерсон Л.Г.) для початкової школи, а також
надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти України» навчальним посібникам
«Вчимося спілкуватись» і «У світі симетрії»» для початкової школи. Крім того
проводились дослідження сучасних моделей психолого-педагогічної діагностики й
самоаналізу розвитку учня, а також управління експериментальним загальноосвітнім
навчальним закладом.
За період з 1999 по 2004 рік (другий етап експерименту) проведено експертизу і
затверджено колегією Міністерства освіти і науки України програми з предметів «Я і
Україна» ( реалізується інтегрованим курсом «Навколишній світ», автор Пушкарьова
Т.О.) і математика (автор Петерсон Л.Г.) для 1 - 4 класів початкової школи. Програмам
надані відповідні грифи Міністерства освіти і науки України. Програми опубліковані в
журналі «Початкова школа» №8, 2001 р. і №5, 2002 р.
На забезпечення вищеназваних програм були розроблені відповідні підручники.
Серед них підручник «Навколишній світ» для 4 класу початкової школи з предмета «Я і
Україна» присуджено 2 місце у Всеукраїнському конкурсі підручників відповідно
Державному стандарту початкової загальної освіти, а автор Пушкарьова Т.О. нагороджена
дипломом II ступеня.
За час другого етапу експерименту в межах науково-педагогічного проекту
«Росток» під керівництвом автора проекту к.п.н., доц. Пушкарьової Т.О. виконанні і
захищені три кандидатських дисертації виховного змісту: Король О.В. «Формування
екологічної культури учнів в інтегрованому курсі «Навколишній світ»; Мільто Л.О. «Роль
особистісно орієнтованих педагогічних технологій у процесі рішення професійних
завдань»; Кондратюк С.М. «Інтегрований підхід до виховання у школярів здорового
способу життя».
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За підсумками другого етапу експерименту були повністю виконані завдання його
психолого-діагностичного забезпечення. Виходячи з сучасних вимог до освіти, а також
результатів
експериментально-дослідної
роботи
в
процесі
виконання
науково-педагогічного проекту «Росток» виникла необхідність розробки комплексного
моніторингу результатів навчання і розвитку учнів, який реалізує мету й завдання
педагогічного експерименту.
Були сформульовані основні завдання комплексного моніторингу результатів
експерименту.
• Визначення досягнутого рівня розвитку, виховання, навчальних досягнень дитини
в порівнянні із середніми показниками у віковій групі.
• Виявлення динаміки індивідуального рівня розвитку кожної дитини й класу в
цілому.
• Визначення причин можливих негативних явищ і розробка рекомендацій з
їхнього усунення.
Аналіз матеріалів діагностики розвитку учнів у процесі апробації розробленого
навчально-методичного забезпечення експерименту дав змогу виокремити три основних
блоки комплексного моніторингу:
1) рівня загального психічного розвитку учнів;
2) навчальних досягнень учнів;
3) діяльності вчителя.
Концепція Комплексної програми розвитку дітей «Росток» успішно’
впроваджується в практику роботи шкіл України і постійно доопрацьовується за
результатами дослідження й зауваженнями експертів і педагогів-практиків, які беруть
участь в експерименті. Концептуальні матеріали, а також результати, отримані на
попередньому етапі експерименту (оцінка наукових консультантів програми, експертів,
перелік розробленого наукового та навчально-методичного забезпечення експерименту,
результати його апробації, висновки учасників експерименту опубліковані в журналі
«Початкова школа» №5 за 2002 р.
В 2004 році була продовжена робота над доопрацюванням програм і підручників для
5-6 класів основної школи з курсів математики, основ теорії ймовірності і навколишнього
світу та над їх навчально-методичним забезпеченням.
За цей рік були розроблені та випущені методичні рекомендації з предмета «Я і
Україна» для початкової школи. Розпочата розробка навчально-методичного забезпечення
нового інтегрованого курсу «Основи здоров’я» (автор Манюк О.І.).
У процесі виконання експериментально-дослідної роботи систематично
узагальнюється досвід учителів-експериментаторів. Матеріали узагальнення досвіду
опубліковані в журналах «Початкова школа» (№5, 2002 р.) і «Позакласний час» (№17-18,
2004 р.).
Завдання організаційного забезпечення, заплановані програмою експерименту цей
період повністю виконані, а саме проводяться:
• щорічні курси з підготовки вчителів за Комплексною програмою розвитку дітей
науково-педагогічного проекту «Росток»;
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• звіти експериментальних навчальних закладів м. Києва щодо виконання планових
завдань експерименту;
• щорічний звіт експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня:
Сумської класичної гімназії, спеціалізованої школи №287 м. Києва, середньої школи №50
м. Херсона, середньої школи №18 м. Миколаєва;
• організована необхідна видавнича діяльність у межах експерименту щодо
забезпечення експериментальних навчальних закладів друкованою продукцією.
Науково-дослідна робота за науково-педагогічним проектом «Росток» реалізується
відповідно до положень: Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету
Міністрів України №1717 від 16.11.2000р., Державного стандарту початкової загальної
освіти, сприяє упорядкуванню і підвищенню ефективності творчого пошуку у створенні
нових освітніх технологій, спрямованих на виховання і ефективний розвиток дитини.

ПРОГРАМА
розвитку науково-педагогічного проекту
«Росток»
на період до 2009 року
Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Росток» визначає основні
напрями та заходи його реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах України.
В основу програми покладені положення Національної доктрини розвитку освіти,
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна програма
«Вчитель», Концепція загальної середньої освіти, постанова Кабінету Міністрів України від
16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і 12 - річний термін навчання», Державний стандарт початкової загальної освіти,
Державний стандарт базової і повної середньої освіти та інші нормативно-правові документи.
Виконання основних заходів науково-педагогічного проекту «Росток» сприяло
науково-практичному вирішенню питань комплексного розвитку дітей, підвищенню
професійної компетентності вчителя, становлення сучасного загальноосвітнього
навчального закладу на засадах гуманізації та інтеграції освіти, застосуванню діяльнісного
підходу, здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі. На цих засадах
були розроблені та апробовані в загальноосвітніх навчальних закладах нові
навчально-методичні комплекти для початкової школи з математики, навколишнього світу,
англійської мови, основ здоров’я; виконувалась розробка навчально-методичних комплектів
для 5 класу основної школи з математики і навколишнього світу. В процесі
науково-дослідної роботи вирішувались наукові проблеми формування інтегрованих
уявлень учнів про навколишній світ, їх екологічної культури, інтегрованого підходу до
здорового способу життя, соціального захисту учнів за допомогою ранньої профорієнтації в
умовах профільного навчання; проблема формування творчої індивідуальності вчителя.
Основні напрями і заходи науково-педагогічного проекту «Росток» мають
довгостроковий характер. Тому, незважаючи на певні позитивні результати, отримані на
попередніх етапах виконання проекту, існує необхідність його розвитку, який і визначає
ця програма.
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Мета проекту «Росток»: підвищення рівня фізичного, психічного, духовного
розвитку учнів через організацію їх активної творчої діяльності на засадах інтеграції,
гуманізації та екологізації змісту, методів, технологій навчання і виховання, реалізованих
у новому навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу загальноосвітнього
навчального закладу в процесі його становлення і розвитку професійної компетентності
вчителя.
Завдання проекту «Росток»:
- виявлення і обґрунтування педагогічних умов підвищення рівня фізичного,
психічного, духовного розвитку учнів в системі початкової та базової і повної середньої
освіти;
- виявлення та обґрунтування структури і видів навчальної діяльності, які
ефективно впливають на підвищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку
учнів;
- дослідження і формулювання теоретико-методологічних засад інтегрованого та
діяльнісного підходів до побудови змісту, методів і технологій навчання і виховання учнів
загальноосвітнього навчального закладу;
- розроблення змісту, методів, технологій навчання і виховання на засадах їх
гуманізації та екологізації з урахуванням інтегрованого та діяльнісного підходів;
- реалізація змісту, методів і технологій в сучасному навчально- методичному
забезпеченні педагогічного процесу загальноосвітнього навчального закладу;
- розробка технології підвищення професійної компетентності вчителя в процесі
реалізації проекту «Росток»;
- виявлення шляхів становлення сучасних загальноосвітніх навчальних закладів і
побудова їх змістовних та структурних моделей на засадах інтеграції, гуманізації та
екологізації педагогічного процесу;
- розробка комплексного моніторингу основних напрямів реалізації
науково-педагогічного проекту «Росток».
Програма спрямована на реалізацію основних складових науково-педагогічного
проекту «Росток»:
1. Комплексна програма розвитку дітей.
2. Розвиток професійної компетентності вчителя.
3. Становлення сучасного загальноосвітнього навчаль-ного закладу. Виконання цих
напрямів науково-педагогічного проекту «Росток» здійснюється за допомогою системи
заходів, яка має такі структурні компоненти (підсистеми): «Навчально-методичне
забезпечення», «Наукове керівництво», «Діагностичне забезпечення», «Кадрове
забезпечення», «Організаційне забезпечення», «Видавнича діяльність».
Основні заходи Програми:
І. Навчально-методичне забезпечення.
1. Впроваджувати в практику роботи експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів Концепцію науково-педагогічного проекту «Росток», розширяти
зміст виховного компоненту, враховуючи результати наукових досліджень, які
виконуються в рамках проекту.
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Науковий керівник проекту «Росток»
постійно
2. Закінчити розробку навчально-методичних комплек-тів на забезпечення
інтегрованого курсу «Навколишній світ» для 1–4 класів початкової школи, який реалізує
навчальний предмет «Я і Україна» (підручник, зошит з друкованою основою, книга для
читання, методичний посібник для вчителя, дидактичний матеріал, електронна версія).
Науковий керівник проекту «Росток»,
авторський колектив.
2005–2007 рр.
3. Розробити методику викладання інтегрованого курсу «Навколишній світ» для 1 4 класів початкової школи (навчальний предмет «Я і Україна»).
Науковий керівник проекту «Росток»
до кінця 2006 року
4. Закінчити розробку навчально-методичних комплек-тів на забезпечення курсу
математики для 1 - 4 класів почат-кової школи.
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
до кінця 2006 року.
5. Закінчити апробацію програм інтегрованого курсу «Навколишній світ» та курсу
математики для 5-6 класів основної школи і подати клопотання про надання їм
відповідного грифу Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник проекту «Росток»,педагогічні колективи експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів упродовж 2006 року
6. Розробити навчально-методичні комплекти на забез-печення інтегрованого курсу
«Навколишній світ» та курсу математики для 5 та 6 класів основної школи.
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
до кінця 2007 року
7. Розробити методику навчального експерименту, як складової частини методики
курсу «Навколишній світ» для 5-6 класів основної школи, які включають в себе
демонстраційні, лабораторні досліди, спостереження в природі, які дадуть змогу
організувати різноманітну навчальну діяльність школярів, дослідницьку та пошукову
спрямованість вивчення курсу.
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
до кінця 2008 року
8. Розробляти концепції і програми курсів математики, фізики, хімії, біології,
географії для основної школи на наукових засадах, покладених в основу проекту «Росток»
і проекти їх навчально-методичного забезпечення.
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
2005–2009 рр.
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9. Закінчити розробку програм і підручників з математи-ки для 6-9 класів з
модернізованим змістом на засадах діяль-нісного та інтегрованого підходів до методів і
технологій навчання.
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
до кінця 2009 року
10. Розробити програму і підручники на забезпечення нового інтегрованого курсу
за вибором для 6-7 класів «Елементи теорії імовірностей», основними завданнями якого є
розвиток варіативного мислення учнів, а також пропедевтика вивчення імовірнісних»
закономірностей в природничих науках та суспільному житті.
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
2005–2007 рр.
11. Закінчити розробку пакету програм з іноземних мов: з німецької мови, як другої
іноземної (5-9 класи); з французької мови, як другої іноземної (5-9 класи); з іспанської
мови, як другої іноземної (7-9 класи).
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
до кінця 2007 року
12. Продовжити розробку підручників з англійської мови для 1–4 класів і
навчальних посібників для курсів за вибором «Гіди-перекладачі» і «Ділова англійська».
Науковий керівник проекту «Росток»
авторський колектив
2005–2008 рр.
13. Проводити апробацію створених програм, підручників, навчальних та
методичних посібників за Проектом «Росток» для 6–9 класів основної школи і підготувати
їх до подання у відповідні науково-методичні комісії для порушення клопотання про
надання програмам грифів Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник проекту «Росток»
педагогічні колективи експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
Постійно
14. Проводити науково-дослідну роботу над проблемою «Інтегрований підхід до
формування у учнів здорового способу життя».
Науковий керівник проекту «Росток»
педагогічні колективи експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
2005–2009 рр.
15. Провести науково-педагогічну апробацію навчаль-них посібників «До. здоров’я
кроком руш» і «З казкою до перемоги» для 1 - 2 класів початкової школи, спрямованих на
систематизацію і підвищення ефективності фізичного розвитку дітей.
Науковий керівник проекту «Росток»,
педагогічні колективи експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
2005–2006 рр.
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II. Наукове керівництво
1. Організувати наукове керівництво експерименталь-ною та науково-дослідною
роботою за темами:
- «Профорієнтація учнів в умовах профільного навчання».
Науковий керівник проекту «Росток»,
педагогічний колектив загальноосвітньої школи №50, м. Херсон
до 2007 року
- «Дослідження нової моделі загальноосвітнього навчального закладу на засадах
інтеграції, гуманізації та екологізації освіти».
Науковий керівник проекту «Росток»
педагогічний колектив Сумської гімназії №2
до 2006 року
- «Комплексний підхід до формування екологічної культури особистості, школяра»
за Комплексною програмою розвитку дітей.
Науковий керівник проекту «Росток»
педагогічний колектив загальноосвітньої школи №18, м. Миколаїв
до 2008 року
- «Інтегрований підхід до формування в учнів цілісної художньої картини світу».
Науковий керівник проекту «Росток»
педагогічний колектив спеціалізованої загальноосвітньої школи №287, м. Київ
до 2007 року
2. Теоретико-методологічні засади формування інтегро-ваних уявлень учнів про
навколишній світ.
Науковий керівник проекту «Росток»
до кінця 2009 року
III. Діагностичне забезпечення
1. Розробити комплексний моніторинг всіх напрямів науково- педагогічного
проекту «Росток».
Науковий керівник проекту «Росток»,
психологічні служби експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
до кінця 2007 року
2. Впроваджувати
розроблену
модель
комплексного
моніторингу
науково-педагогічного проекту «Росток» за результатами його апробації.
Науковий керівник проекту «Росток»,
психологічні служби експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
2008-2009
3. Проводити систематичну діагностику мотивації навчання, самооцінки рівнів
рефлексії, креативності і загального творчого розвитку учнів в межах педагогічного
експерименту «Програма розвитку дітей «Росток».
Психологічні служби експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
постійно
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4. Проводити систематичну діагностику навантаження учнів за показниками стану
здоров’я. Створювати здорове освітнє середовище.
Психологічні служби експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
постійно
5. Вдосконалювати і систематично проводити діагностику динаміки професійної
компетентності вчителя і розвитку педагогічних колективів в умовах експерименту.
Психологічні служби експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
постійно
IV. Організаційне і кадрове забезпечення проекту «Росток»
1. Організувати роботу навчально-методичних центрів на базі ОІППО з підготовки
педагогічних кадрів до роботи за науково-педагогічним проектом «Росток.
НМЦ середньої освіти, обласні інститути післядипломної освіти
Херсонської, Миколаївської, Сумської областей
постійно
2. Організувати
роботу
інформаційно-консультативних центрів на
базі
експериментальних ЗНЗ з розвитку науково-педагогічного проекту «Росток».
Директори експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів,
науковий керівник проекту «Росток»
постійно
3. Проводити постійно діючі навчальні семінари і курси підготовки педагогічних
кадрів до роботи за науково-педагогічним проектом «Росток».
НМЦ середньої освіти,
науковий керівник проекту «Росток».
щорічно
4. Проводити щорічні звіти експериментальних загальноосвітніх навчальних
закладів про виконання науково-дослідної та експериментальної роботи за проектом
«Росток».
НМЦ середньої освіти.
Адміністрації експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів,
науковий керівник проекту «Росток»
щорічно
5. Організовувати авторські колективи та експертні групи для розробки, апробації
та експертизи запланованого наукового та навчально-методичного забезпечення проекту
«Росток».
Науково-методична рада проекту «Росток,
науковий керівник постійно
V. Видавнича діяльність
1. Готувати до друку підручники, навчальні посібники, навчально-методичні
матеріали щодо методичного забезпечення проекту «Росток» і своєчасно подавати їх до
видавництва.
Науковий керівник проекту «Росток»,
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керівництво НВП «Росток А.В.Т.»
постійно
2. Організовувати необхідну видавничу діяльність для створення наукового та
навчально-методичного забезпечення науково-педагогічного проекту «Росток» на базі
науково-виробничого підприємства «Росток авт.» а також видавництва «Антей».
НВП «Росток А.В.Т.», видавництво «Антей»
постійно

Додаток
до наказу МОН України
від 19.10.09 р. № 949
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р. № 62 в
Україні проводиться дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, методів та
технологій навчання і виховання за науково-педагогічним проектом «Росток» (науковий
керівник, автор проекту - начальник відділу менеджменту освіти і педагогічного досвіду
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Пушкарьова Т.О.,
кандидат педагогічних наук, доцент).
Науково-педагогічний проект «Росток» розроблено з урахуванням законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2000 р. №- 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і 12 - річний термін навчання» зі змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 року № 620, положень Національної доктрини
розвитку освіти, Державної програми «Вчитель», Державного стандарту початкової
загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
Концепції загальної середньої освіти 12-річної школи та інших нормативно-правових
документів.
У процесі дослідно-експериментальної роботи за проектом «Росток» вивчаються
питання комплексного розвитку дітей, підвищення професійної компетентності вчителя,
становлення сучасного загальноосвітнього навчального закладу на засадах інтеграції
освіти та застосування діяльнісного підходу і здоров’язберігаючих технологій у
навчально-виховному процесі. Досліджується інтегративно-діяльнісний підхід до
формування продуктивного мислення учнів. Дослідження показали, що інтегрований і
діяльніший підходи дають змогу досягти позитивних результатів у процесі формування
знань про світ, навчальних умінь, продуктивного мислення, готовності учнів до
саморозвитку, самореалізації.
Концепція Комплексної програми розвитку дітей «Росток» понад 10 років успішно
впроваджується у практику роботи шкіл України і постійно доопрацьовується відповідно
до результатів дослідно-експериментальної роботи, зауважень експертів і
педагогів-практиків.
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Результати, отримані на попередньому етапі експерименту: висновки наукових
консультантів проекту, експертів, результати апробації розробленого наукового та
навчально-методичного забезпечення експерименту, висновки учасників експерименту –
опубліковані у фахових виданнях (список публікацій). За результатами проекту захищено
5 кандидатських дисертацій і одна кандидатська дисертація підготовлена до захисту
(вересень 2009 року), розроблено 12 навчальних програм, понад 100 навчальних та
методичних посібників, авторами яких є науковці, методисти, вчителі-практики.
Розроблені та апробовані в загальноосвітніх навчальних закладах навчально-методичні
комплекти для початкової школи з математики, навколишнього світу, української мови.
Програмам «Математика», «Я і Україна» (реалізується інтегрованим курсом
«Навколишній світ») для 1-4 класів надано гриф Міністерства освіти і науки України.
Мають відповідні грифи і підручники із вказаних курсів.
Основні напрями і заходи науково-педагогічного проекту «Росток» мають
довгостроковий характер. Зважаючи на вищесказане, існує необхідність його
продовження і розвитку.
Науковий керівник проекту «Росток»

Т. О. Пушкарьова

ПРОГРАМА
розвитку науково-педагогічного проекту «Росток»
на період до 2014 року
Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Росток» визначає основні
напрями його реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах України.
В основу програми покладені заходи, спрямовані на виконання Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий
зміст, структуру і 12-річний термін навчання» зі змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 року № 620, положень
Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми «Вчитель», Державного
стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, Концепції загальної середньої освіти 12-річної школи та
інших нормативно-правових документів.
Виконання основних заходів науково-педагогічного проекту «Росток»
передбачає практичне вирішення питань комплексного розвитку дітей, самореалізації
учнів, підвищення професійної компетентності вчителя, становлення сучасного
загальноосвітнього навчального закладу на засадах гуманізації та інтеграції освіти,
завдяки застосуванню діяльнісного підходу, використанню здоров’язберігаючих
технологій у навчально-виховному процесі. На цих засадах були розроблені та
апробовані в загальноосвітніх навчальних закладах нові навчально-методичні
комплекти для початкової школи з математики, навколишнього світу, української
мови, створені навчально-методичні комплекти для 5--6 класів основної школи з
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математики і навколишнього світу. У
процесі
експериментальної
роботи
досліджувались наукові проблеми: формування інтегрованих уявлень учнів про
навколишній світ; виховання екологічної культури в учнів початкової та основної
школи; формування пізнавальної мотивації учнів у процесі навчально-пошукової
діяльності; вплив інтегрованого підходу на виховання здорового способу життя;
формування творчої індивідуальності вчителя.
Основні напрями і заходи науково-педагогічного проекту «Росток» мають
довгостроковий характер. Тому, незважаючи на певні позитивні результати, отримані
на попередніх етапах реалізації проекту, існує необхідність продовження
дослідно-експериментальної роботи за науковими напрямами, які визначає ця
програма.
Мета проекту «Росток»: формування здібностей до саморозвитку і
самореалізації особистості учня та вчителя на засадах гуманізації, інтеграції,
екологізації змісту освіти, діяльнісного підходу до методів і технологій навчання і
виховання, реалізованих у новому навчально-методичному забезпеченні педагогічного
процесу загальноосвітнього навчального закладу.
Завдання проекту «Росток»:
- виявлення і обґрунтування педагогічних умов підвищення рівня фізичного,
психічного, духовного розвитку учнів, формування здібностей до саморозвитку і
самореалізації особистості учня і вчителя в системі початкової та основної школи;
- виявлення та обґрунтування структури і видів навчальної діяльності, які
ефективно впливають на підвищення рівня розвитку учнів;
- дослідження і формулювання теоретико-методологічних засад інтегрованого
та діяльнісного підходів до побудови змісту, методів і технологій навчання та
виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу;
- розробка змісту, методів, технологій навчання і виховання на засадах
інтегрованого та діяльнісного підходів та їх реалізація у сучасному
навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу загальноосвітнього
навчального закладу;
- дослідження умов підвищення професійної компетентності вчителя в процесі
реалізації проекту «Росток»;
- виявлення шляхів формування і побудови змістових та структурних моделей
сучасних загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інтеграції, гуманізації та
екологізації педагогічного процесу;
- розробка комплексного моніторингу основних напрямів реалізації
науково-педагогічного проекту «Росток».
Програма спрямована на реалізацію основних складових науково-педагогічного
проекту «Росток»:
1. Формування здібностей до саморозвитку і самореалізації особистості учня.
2. Розвиток творчої індивідуальності та професійної компетентності вчителя.
3. Управління інноваційною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу.
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Виконання цих напрямів науково-педагогічного проекту «Росток» здійснюється
за допомогою системи заходів, яка має такі структурні компоненти (підсистеми):
«Навчально-методичне забезпечення», «Наукове керівництво», «Діагностичне
забезпечення», «Кадрове забезпечення», «Організаційне забезпечення», «Видавнича
діяльність».
Основні заходи Програми:
I. Навчально-методичне забезпечення.
1. Впроваджувати у практику роботи експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів Концепцію науково-педагогічного проекту «Росток», розширити
зміст виховного компонента, враховуючи результати наукових досліджень, які
виконуються в рамках проекту.
Науковий керівник проекту «Росток»
постійно
2. Розробити методику викладання інтегрованого курсу «Навколишній світ» для
5–6 класів основної школи.
Науковий керівник
до кінця 2011 року
3. Апробувати та узагальнити методику навчального експерименту, як складову
частину методики викладання курсу «Навколишній світ» для 5–6 класів основної
школи, яка включає в себе демонстраційні, лабораторні досліди, спостереження в
природі та дасть змогу організувати різноманітну навчальну діяльність школярів,
оптимізувати дослідницьку та пошукову складові вивчення курсу.
Науковий керівник проекту «Росток»,
авторський колектив
2009–2012 рр.
4. Провести
науково-педагогічну
експертизу
та
апробацію
навчально-методичного забезпечення курсу математики для 5–6 класів основної
школи, який реалізує діяльнісний підхід до навчання (зошит-посібник з друкованою
основою, методичний посібник для вчителя, дидактичні матеріали) і порушити
клопотання про надання їм відповідного грифу Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник проекту «Росток»,
авторський колектив.
2009–2014 рр.
5. Дослідити особливості інтегративно-діяльнісного підходу до викладання
курсів природничого циклу в 7–10 класах основної школи на наукових засадах
проекту «Росток».
Науковий керівник,
авторський колектив
2009–2011 рр.
6. Розробити проект навчально-методичного забезпечення курсів природничого
циклу для 7–10 класів основної школи на наукових засадах проекту «Росток».
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Науковий керівник,
авторський колектив
2009–2011 рр.
7. Розробити проект навчально-методичного забезпечення курсу математики
для 7-10 класів з оновленим змістом на засадах діяльнісного та інтегрованого підходів
до методів і технологій навчання.
Науковий керівник, авторський колектив
до кінця 2014 року

8. Розробити навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу за вибором
для 6-8 класів «Елементи теорії ймовірностей», основними завданнями якого є розвиток
варіативного мислення учнів, пропедевтика вивчення ймовірнісних закономірностей в
природничих науках та суспільному житті.
Науковий керівник, авторський колектив
2009–2012 рр.
9. Продовжити апробацію навчально-методичного забезпечення з англійської
мови для 1–4 класів початкової школи.
Науковий керівник, авторський колектив
2009–2011 рр.
10. Продовжити апробацію створених програм, підручників, навчальних та
методичних посібників за проектом «Росток» для 5–9 класів основної школи і
подавати їх до науково-методичних комісій для порушення клопотання про надання
відповідних грифів Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник,
педагогічні колективи дослідно-експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
постійно
11. Реалізувати в межах науково-педагогічного проекту «Росток» систему
заходів з оздоровлення та комплексної діагностики дітей: комплекс
фізкультурно-оздоровчих занять та засобів психологічної гармонізації, які мають
профілактичний та корекційний характер ортопедичного, неврологічного та
дихального напрямів; здійснювати розвиток рухових якостей за віком.
Науковий керівник,
Український центр спортивної медицини,
кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології
Національної медичної академії ПО імені П. Л. Шупіка,
кафедра фізичної реабілітації
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського,
Дитячий фізкультурно-оздоровчий центр м. Севастополя,
дослідно-експериментальні заклади:
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НВК №1 Севастополя, Сумська спеціалізована школа І ступеня №30,
середня загальноосвітня школа № 90 м. Києва
2009–2014 рр.
II. Наукове керівництво
Здійснювати наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за
темами:
- «Теоретико-методологічні засади формування інтегрованих уявлень учнів про
навколишній світ»;
- «Інтегрований підхід до формування в учнів цілісної художньої картини
світу»;
- «Дослідження нової моделі загальноосвітнього навчального закладу на засадах
гуманізації. інтеграції та екологізації освіти»;
- «Інтегрований підхід до формування здорового способу життя в учнів
початкової і основної школи»;

- «Комплексний підхід до формування екологічної культури особистості учня»;
- «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток обдарованості
дитини»;
- «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах
інтегративно - діяльнісного підходу»;
«Впровадження
діяльнісного
методу
навчання
у
викладанні
фізико-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток»;
- «Розвиток творчої індивідуальності та професійної компетентності вчителя»;
«Основи
менеджменту
освітнього
проекту»
на
матеріалах
науково-педагогічного проекту «Росток».
Науковий керівник, аспіранти,
педагогічні колективи дослідно-експериментальних закладів
до кінця 2014 року
III. Діагностичне забезпечення
1. Доопрацювати комплексний моніторинг усіх напрямів науково-педагогічного
проекту «Росток».
Науковий керівник,
психологічні служби дослідно-експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
до кінця 2011 року
2. Впроваджувати
розроблену
модель
комплексного
моніторингу
науково-педагогічного проекту «Росток» за результатами його апробації.
Науковий керівник проекту «Росток»,
психологічні служби дослідно-експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
2009–2014 рр.
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3. Проводити систематичну діагностику мотивації навчання, самооцінки рівнів
рефлексії, креативності і загального творчого розвитку учнів у межах педагогічного
експерименту .
Психологічні служби дослідно-експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
постійно
4. Проводити систематичну діагностику навантаження учнів за показниками
стану здоров’я. Створювати здорове освітнє середовище.
Психологічні служби експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів,
Український центр спортивної медицини,
кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології
Національної медичної академії ПО імені П. Л. Шупіка (за згодою),
кафедра фізичної реабілітації
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського,
Дитячий фізкультурно-оздоровчий центр м. Севастополя
постійно
5. Удосконалювати і систематично проводити діагностику динаміки
професійної компетентності вчителя і розвитку педагогічних колективів в умовах
експерименту.
Психологічні служби
дослідно-експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладів
постійно
IV. Організаційне і кадрове забезпечення проекту «Росток»
1. Організувати роботу навчально-методичних центрів на базі ОІППО з
підготовки педагогічних кадрів до роботи за науково-педагогічним проектом «Росток.
ІІТіЗО МОН України, обласні ІППО (за згодою),
науковий керівник
постійно
2. Організувати роботу інформаційно-консультативних центрів на базі
експериментальних ЗНЗ з розвитку науково-педагогічного проекту «Росток».
Дослідно-експериментальні ЗНЗ,
науковий керівник
постійно
3. Проводити постійнодіючі навчальні семінари і курси підготовки педагогічних
кадрів до роботи за науково-педагогічним проектом «Росток».
ІІТіЗО МОН України, обласні ІППО (за згодою)
науковий керівник
щорічно
4. Проводити щорічні звіти експериментальних загальноосвітніх навчальних
закладів про виконання дослідно-експериментальної роботи за проектом «Росток».
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ІІТіЗО МОН України, дослідно-експериментальні ЗНЗ,
науковий керівник
щорічно
5. Організовувати авторські колективи та експертні групи для розробки,
апробації та експертизи запланованого наукового та навчально-методичного
забезпечення проекту «Росток».
Науковий керівник
постійно
V. Видавнича діяльність
1. Готувати до друку підручники, навчальні посібники, методичні матеріали з
метою навчально-методичного забезпечення проекту «Росток» і своєчасно подавати їх
до видавництва.
Науковий керівник проекту «Росток»,
НВП «Росток А.В.Т..»
постійно
2. Організовувати необхідну видавничу діяльність для створення наукового та
навчально-методичного забезпечення науково-педагогічного проекту «Росток» на базі
науково-виробничого підприємства «Росток авт.»
НВП «Росток А.В.Т.»
постійно
Науковий керівник проекту –
нач. відділу менеджменту освіти та
вивчення педагогічного досвіду ІІТіЗО,
канд. пед. наук, доцент

Т. О. Пушкарьова
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Додаток Д
Проектування на заняттях читання
(формування моральної особистості дошкільників
й учнів початкової школи)
Художньо-мовленнєвий критерій
Показник: характеристика словника морально-етичної спрямованості.
Завдання: Хто назве більше слів, близьких за значенням.
Мета: виявити кількісний і якісний склад словника морально-етичної
спрямованості.
Матеріал: оповідання-казка В. Сухомлинського «Зайчик і горобина».
Хід виконання: після читання оповідання-казки В. Сухомлинського «Зайчик і
горобина», вихователь пропонує дітям назвати якомога більше таких слів до слова «друг»,
що відповідають на запитання «який?» (великий, вічний, давній, досвідчений, єдиний,
новий, останній, очевидний, постійний, справжній, старий, сучасний, близький, вірний,
дорогий, душевний, кращий, надійний, незамінний, щирий).
Методичний коментар: оцінка результатів: 4 бали (високий рівень) одержували
діти, які називали 8–10 слів, 3 бали (достатній рівень) – 5–7 слів, 2 бали (середній рівень) –
2–4 слова, 1 бал (низький рівень) – 0–1 слово.
Показник: знання дітьми прислів’їв і приказок морально-етичної спрямованості.
Завдання: Назви прислів’я і приказки.
Мета: виявити знання дітьми прислів’їв і приказок морально-етичної спрямованості.
Матеріал: оповідання-казка В. Сухомлинського «Як котові соромно стало»,
«Пихатий півень».
Хід виконання: після читання оповідання В. Сухомлинського «Як котові соромно
стало» дітям пропонують пригадати відомі приказки і прислів’я, що стосуються змісту
твору.
Методичний коментар: якщо діти здатні пригадати 2–3 прислів’я самостійно, то
вони одержували 4 бали (високий рівень); за 2 прислів’я – 3 бали (достатній рівень), за 1
прислів’я – 2 бали (середній рівень), якщо не могли пригадати самостійно жодного
прислів’я – 1 бал (низький рівень).
Прислів’я морально-етичного спрямування до змісту аналізованих творів:
Колос повний до землі гнеться, а пустий догори пнеться. Поспішиш – людей
насмішиш. Порожня бочка гучить, повна мовчить. Кожна лисиця свій хвіст хвалить. Не
хвали сам себе, хай тебе люди похвалять. У хвалька язик діє, а рука не вміє.
Показник: уміння зіставляти вчинки персонажів, визначати мотиви їхньої
поведінки.
Завдання: Хто правий?
Мета: виявити здатність дітей порівнювати вчинки персонажів, визначати мотиви
поведінки кожного з них.
Матеріал: казка В. Сухомлинського «Шпак прокинувся».
Хід виконання: після читання казки «Шпак прокинувся» дошкільникам пропонували
визначити, хто з героїв правий, аргументувати свої відповіді, навівши аналогічний
приклад з власного життя.
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Методичний коментар: 4 бали одержували діти, які визначали, хто з героїв правий,
наводячи аналогічний приклад із власного життя (високий рівень); 3 бали – визначав, хто
з героїв правий, аргументуючи свої відповіді, але не міг навести приклади з власного
життя (достатній рівень); 2 бали – визначав правоту героїв (середній рівень); 1 бал –
потребував допомоги вихователя (низький рівень).
Оцінно-ціннісний критерій
Показник: кількісна та якісна оцінка моральних якостей.
Завдання: Поведінка персонажа в різних ситуаціях
Мета: виявити вміння школярів оцінювати моральні якості літературних
персонажів.
Матеріал: казка В. Сухомлинського «Як кіт рибу ловив».
Хід виконання: вихователь пропонує дітям пригадати казки, в яких героєм був Кіт.
Пропонує оцінити вчинки кота в казках «Кіт і Півник», «Кіт у чоботях».
Методичний коментар: 4 бали одержував дошкільний, який пригадав 3-4 казки за
участю Кота та дав оцінку його поведінки, висловив власне судження, навів приклади з
життя (високий рівень); 3 бали – 2 казки, оцінка поведінки, обґрунтування (достатній
рівень); 2 бали – 1 казка та оцінка поведінки (середній рівень); 1 бал – 1 казка (низький
рівень).
Показник: адекватність оцінно-етичних суджень.
Завдання: Якості персонажів
Мета: виявити здатність дітей висловлювати оцінно-етичні судження.
Матеріал: картки із записом слів: «вдячність», «щирість»; казки В. Сухомлинського
«Як бджілка знаходить квітку конвалії», «Їжачок і світлячок».
Хід виконання: педагог пропонував дітям (дошкільникам / учням початкової школи)
пояснити: «Як ти розумієш, що таке «вдячність», «щирість»? Пригадай та назви твори,
персонажам яких були властиві такі якості.
Методичний коментар: оцінка була такою: 4 бали одержували ті дошкільники, які
вміли точно пояснити значення 5 запропонованих слів, пригадати персонажів, яким були
властиві ці якості та назви творів (високий рівень); 3 бали – точне пояснення значення 5
запропонованих слів, приклади до 2 з них (достатній рівень); 2 бали – точне пояснення
значення 3 запропонованих слів (середній рівень); 1 бал – точне пояснення значення 1
запропонованого слова (низький рівень).
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Додаток Е
Класифікація художніх творів за моральними якостями
Моральна
якість

Твори художньої літератури

Прислів’я

Товаришування

Василь Сухомлинський
казка «Фіалка і Бджілка».
Українські народні казки
«Колосок», «Дружні звірі»;
Євген Перм’як оповідання
«Надійна людина»;
Олександр Копиленко оповідання
«Настуся Горошинка»

Міцну дружбу і сокирою не розрубаєш.
Дерево міцне корінням, а людина
дружбою.
Дружба, як дзеркало: розіб’єш, не
складеш.
З одного поліна вогню не розложиш.
Дві головні і в полі горять, а одна і в
печі не горить.
Де дружніші, там сильніші.
Маленька праця краща за велике
безділля

Працелюбність

Василь Сухомлинський
казки «Шпак прилетів»; Чому мама
так хвалить?
Українська народна казка «Круть та
верть»;
Юрій Ярмиш;
оповідання «Робочі черевики»;
Леонід Павленко
оповідання Леоніда Павленка
«Росамита»;
Михайло Стельмах
оповідання «Мій дідусь»

Де робить гурточок, там повний
куточок
Чесна праця – наше багатство
Дерево шанують, як добре родить, а
людину, як добре робить.
Хто літом працює до поту, зимою
поїсть в охоту.
Море переплисти – не кусок хліба
з’їсти.
Щоб довго жити, треба роботу любити.
Щоб добре жити, треба працю любити

Вихованість

Василь Сухомлинський
казка-оповідання «Для чого кажуть
спасибі»; «Їжачок і світлячок»;
Євгенія Башенко
оповідання «Петрусь і подарунки»

Слова щирого вітання дорожчі за
частування.
Кому місяць світить, тому й зорі
всміхаються.
Землю сонце прикрашає, а людину –
праця.
Який Сава, така і слава

Любов до
природи

Василь Сухомлинський
казки-оповідання «Як дзвенять
сніжинки», «Все в лісі співає»,
«Осінь принесла золотисті
стрічки», «Перший льодок»;
Галина Демченко
казка «Сонцевик-чарівник і
Холодний Вітер»;
Іван Сенченко
Казка «Як Олеся заснула в квітці»;
Валентин Бичко
поезія «Підсніжник»; веснянки;
закликання

То сніг, то завірюха, бо вже зима біля
вуха.
Як снігами землю вкрито, то вродиться
в полі жито
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Щирість

Василь Сухомлинський
казка «Хлопчик і дзвіночки
конвалії»
Ірина Прокопенко
оповідання «Як берізка листя
роздарувала»;
колядки; щедрівки

Були б пиріжки, будуть і дружки.
Був би сад, а солов’ї прилетять

Турботливість

Василь Сухомлинський
Не одежа красить людину, а добрі діла.
казки-оповідання «Як синичка мене Краще пізно, ніж ніколи
будить», «Щоб метелик не
поколовся»;
Анатолій Кислій
оповідання «Про що розповів
вітер»;
Леся Українка
поезія «Мамо, іде вже зима»

Відданість
батьківщині

Василь Сухомлинський
оповідання «Пшеничний колосок»;
Борис Грінченко оповідання
«Олеся»;
Микола Вороний поезія
«Євшан-зілля»;
Леся Храплива оповідання
«Вишивані квіти»

У чужій стороні не так світить сонце.
Де рідний край, там і під ялиною рай.
Чужа сторона тугою зорана, сльозами
засіяна.
Знай, люби, оберігай рідний край.
У ріднім краї і дим солодкий.
Жити – батьківщині служити.
За рідний край життя віддай

Лінощі

Василь Сухомлинський
казка-оповідання «Втрачений
день», «Як кіт рибу ловив»;
Юрій Ярмаш
оповідання «Міст»; Леонід Глібов;
байка «Коник-стрибунець»

Мала бджола і та працює.
Землю сонце прикрашає, а людину –
праця.
Хто хоче збирати, той мусить засівати.
Хоче косити, але нема кому коси
носити.
Праця людину годує, а лінь марнує.
Кому влітку холодно, тому взимку
голодно.
На чужу роботу дивитися – ситому не
бути.
Батько хай іде орати – його коні
знають, а я піду гуляти – мене гості
чекають.
П’ять днів нічого не робимо, а шостий
відпочиваємо.
Що ранком не зробиш. То вечором не
здогониш.
Під лежачий камінь вода не тече

Вдячність

Василь Сухомлинський
оповідання «Як синичка будить
мене»,
«Зайчик і горобина»

Як посієш, так і пожнеш.
Близький сусід краще за далекого
брата.
Тяжко щастя знайти, а легко його
загубити
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Любов до
дітей, до
матері,
батьків

Василь Сухомлинський
оповідання «Яблуко в осінньому
саду», «Сьома дочка»;
Українська народна казка «Совині
діти»; Дмитро Ткач оповідання
«Моя мама»

Добре дитині біля матері.
При сонечку тепло, при матері добро.
Від поганого коріння не жди доброго
насіння.
На добрій землі що посієш, то й
вродить.
Як ластівка з ластів’ятами, так матінка з
дитинчатами.
Батька покинеш, то caм загинеш

Довірливість

Василь Сухомлинський
казки «Де ночує водяна лілея», «Як
бджілка знаходить квітку конвалії»,
«Їжачок і світлячок»

Хто рано плаче, той ввечері сміється.
Кому не пече, тому не гаряче.
Усе добре переймай, а зла уникай.
З добрим дружись, а лихих стережись

Хвалькуватість

Василь Сухомлинський
казки «Пихатий півень», «Як котові
соромно стало», «Жаба, що співала
по-журавлиному»;
Андрій Малишко поезія
«Перепелиця»; Валентин Берестов
казка «Лелека і Соловей»

Багато диму – мало тепла.
Колос повний до землі гнеться, а
пустий догори пнеться.
Поспішиш – людей насмішиш.
Порожня бочка гучить, повна мовчить.
Кожна лисиця свiй хвіст хвалить.
Не хвали сам себе, хай тебе люди
похвалять.
У хвалька язик діє, а рука не вміє
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Додаток Ж
Додаток
до наказу МОН України
від 31.01.2005 № 63
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки вчителів початкової школи
до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток»
Пояснювальна записка
Навчальний план курсів підготовки вчителів початкової школи до роботи у
науково-педагогічному проекті модернізації змісту освіти «Росток» складений з
урахуванням сучасних завдань початкової освіти та відповідно Закону України «Про
загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання» від 16.11.2000 №1717 і Державного стандарту початкової загальної освіти.
В плані знайшли відображення основні напрями оновлення змісту та методів
початкової освіти у філософському, психолого-педагогічному та методичному аспектах.
План курсів спрямований на оновлення та поповнення знань вчителів з сучасної
психології учнів молодшого шкільного віку, вікової фізіології, ознайомлення з
інноваційними технологіями навчання та виховання, альтернативними педагогічними
ідеями, варіативними програмами тощо.
Планом передбачено проведення різноманітних форм аудиторної роботи, лекцій,
семінарів, практичних занять, тренінгів, педагогічної практики, під час якої слухачі мають
можливість відвідувати експериментальні загальноосвітні навчальні заклади, які
працюють за проектом «Росток», вивчати особливості навчально-виховного процесу в
умовах науково-дослідної та експериментальної роботи, залучатися до його аналізу,
знайомитися з результатами педагогічної творчості колег. Слухачам курсів пропонуються
факультативи та спецкурси за вибором з метою поглиблення знань з актуальних проблем
навчання та виховання учнів початкової школи за проектом «Росток».
У навчальному плані передбачена конференція, на якій обговорюються актуальні
проблеми Комплексної програми розвитку дітей науково-педагогічного проекту «Росток»,
висвітлюються основні напрями науково-дослідної роботи, передбачається обмін
досвідом інноваційної діяльності.
Години, відведені для самостійної творчої роботи, використовуються для
поглибленого вивчення сучасного змісту, методів, інноваційних технологій початкового
навчання, самоаналізу власної педагогічної діяльності. Слухачі працюють з
науково-методичним забезпеченням науково-педагогічного проекту «Росток», виконують
курсові роботи з обраної теми.
Контрольно-оцінювальна діяльність передбачає захист курсових робіт або
комплексний залік.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

№

Назва розділу

Кількість годин
Очно-заочна форма навчання
Усього

Лекції

СамоПракт.
стійна
заняття
роб.

І

Гуманітарна підготовка

1

Українознавство

4

2

2

2

Філософія освіти

4

2

2

ІІ

Функціональна та фахова підготовка

1

Вдосконалення навчально-виховного процесу за
проектом «Росток»

16

6

10

2

Психологія дитини молодшого шкільного віку

6

2

2

2

3

Актуальні проблеми теорії та методики початкової
школи

62

10

8

44

4

Нормативно-правове забезпечення освіти України

4

4

5

Курсова перепідготовка як засіб розвитку педагогічної
творчості педагога

2

2

6

Інформаційні технології

2

2

7

Охорона життя та здоров’язбережувальні технології

2

8

Факультативи за вибором

4

4

9

Спецкурси за вибором

6

6

10

Конференція з обміну досвідом роботи за проектом
«Росток»

8

8

11 Педагогічна практика

8

8

12 Індивідуальна творча робота

12

ІІІ Контрольно-оцінювальні заняття

4

РАЗОМ

144

2

12
4
24

50

70
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Положення
про навчально-методичний центр із забезпечення підготовки педагогічних
кадрів
до роботи у науково-педагогічному проекті
«Росток»
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 12.04.1996 р.
№116 проводиться науково-дослідна та експериментальна робота з проблеми
«Розробка змісту, методів і педагогічних технологій Комплексної програми
розвитку дітей (проект «Росток»)». Її результатом стали розроблені інноваційні
педагогічні технології інтеграції знань учнів про навколишній світ через
пошуково-творчу діяльність та їх навчально - методичне забезпечення, нові
науково обґрунтовані підходи до виховання екологічної культури, формування
здорового способу життя дітей та учнівської молоді, формування творчої
індивідуальності вчителя.
У зв’язку з поширенням впровадження результатів науково-дослідної роботи
в практичну діяльність експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів
виникла необхідність створення навчально-методичних центрів із забезпечення
підготовки педагогічних кадрів до роботи у науково-педагогічному проекті
«Росток».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це положення є рекомендаціями для обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти, що залучені до роботи у науково-педагогічному проекті
«Росток».
1.1. Навчально-методичний центр із забезпечення підготовки педагогічних
кадрів до роботи за проектом «Росток» (далі «Центр») є структурним підрозділом
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, співпрацює з
Науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки
України, з науково-дослідними установами Академії педагогічних наук України, а
також із відповідними кафедрами педагогічних вищих навчальних закладів.
1.2. Центр створюється за наказом ректора (директора) обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти з метою забезпечення підготовки педагогічних
кадрів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток».
1.3. Основна діяльність Центру спрямована на забезпечення науковометодичного супроводу змісту, методів, педагогічних технологій Комплексної
програми розвитку дітей за проектом «Росток», а також підготовку вчителів до її
виконання.
2. МЕТА І ФУНКЦІЇ
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2.1. Головна мета створення Центру полягає у підвищенні професійної
компетентності вчителів, підготовки педагогічних кадрів до роботи у
науково-педагогічному проекті «Росток», як інноваційною освітньою технологією.
2.2. Основні завдання Центру:
– інформаційна підтримка проекту «Росток»;
– апробація, впровадження та методичний супровід змісту, методів і
педагогічних технологій, розроблених в межах Комплексної програми;
– апробація структурно-логічної моделі навчально-виховного процесу,
розробленої в проекті «Росток».
2.3. З урахуванням визначеної мети і завдань на Центр покладаються такі
функції:
– організація та координація пропаганди і популяризації Комплексної
програми розвитку дітей (проект «Росток»);
– виконання наукових досліджень з професійної підготовки педагогічних
кадрів загальноосвітніх навчальних закладів до організації навчально-виховного
процесу на основі наукових результатів з розробки змісту освіти, методів навчання
і виховання, педагогічних технологій Комплексної програми розвитку дітей;
– надання допомоги в організації і проведенні науково-дослідної роботи на
базі експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів всеукраїнського та
регіонального рівнів, координація їх діяльності та науково-методичне
забезпечення;
– розробка та експериментальна перевірка моделі навчально-виховного
процесу з урахуванням її спрямування на забезпечення профільного навчання в
сучасному загальноосвітньому навчальному закладі;
– організація та проведення методичних, навчальних та проблемних
семінарів, науково-практичних конференцій, навчальних курсів, педагогічних
читань, брифінгів та інших форм науково-методичної та освітньо-консультативної
роботи за проектом «Росток».
3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Центр проводить науково-дослідну та навчально-методичну роботу
самостійно під керівництвом Науково-методичного центру середньої освіти
Міністерства освіти і науки України (науковий керівник – автор проекту «Росток»
Пушкарьова Т.О., доцент відділу виховної роботи та захисту прав дитини, кандидат
педагогічних наук), співпрацює з відповідними управліннями освіти і науки
обласних та міських державних адміністрацій, іншими зацікавленими установами
та організаціями.
3.2. Основні завдання і порядок організації науково-дослідної та навчальнометодичної діяльності затверджуються Науково-методичною радою Центру.
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3.3. Науково-дослідна та навчально-методична діяльність Центру
передбачає:
– науково-методичне
та
програмово-нормативне
забезпечення
навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють
за Комплексною програмою розвитку дітей (проект «Росток»);
– апробацію навчально-методичних матеріалів (навчальних планів, програм,
підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, тощо) на
забезпечення проекту «Росток»;
– професійну підготовку педагогічних працівників до здійснення
навчально-виховного процесу;
– створення регіональної мережі шкіл, які працюють за проектом «Росток»;
– розробку методичних рекомендацій з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників щодо роботи за проектом «Росток»;
– проведення науково-практичних конференцій, семінарів, курсів з проблем
впровадження Комплексної програми розвитку дітей (проект «Росток»).
3.4. Інформаційне забезпечення передбачає:
– підготовку збірників науково-методичних праць за результатами
науково-дослідної та експериментальної роботи;
– обмін досвідом з проблем організації інноваційної діяльності
педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів у межах
Комплексної програми розвитку дітей за проектом «Росток».
4. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
ТА ЙОГО КЕРІВНИЦТВО
4.1. Навчально-методичний центр із забезпечення підготовки педагогічних
кадрів до роботи за Комплексною програмою розвитку дітей (проект «Росток»)
працює на основі плану, який складається на календарний рік і включає поетапне
виконання усіх видів діяльності.
4.2. План роботи розглядається і затверджується в установленому порядку на
засіданні Науково-методичної ради Центру та погоджується з директором
відповідного обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
4.3. Загальне керівництво Центром здійснює директор обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
4.4. Наукове керівництво Центром здійснює заступник директора обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти з наукової роботи, а наукове
консультування – автор науково-педагогічного проекту «Росток» – Пушкарьова
Т.О., доцент відділу виховання і захисту прав дитини Науково-методичного центру
середньої освіти Міністерства освіти і науки України.
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4.5. Вищим колегіальним органом керівництва Центру є Науково-методична
рада, до складу якої входить науковий керівник, представники авторського
колективу та наукові консультанти проекту «Росток», співробітники відповідного
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представники управління
освіти і науки обласної державної адміністрації, науковці та педагоги-практики.
Науково-методична рада збирається у разі необхідності, але не рідше одного разу в
квартал.
5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансування діяльності Центру на забезпечення підготовки педагогічних
кадрів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток» здійснюється
обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти в межах коштів,
передбачених на зазначені цілі чинним законодавством України.
ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-консультативний центр розвитку науково-педагогічного
проекту «Росток»
1. Інформаційно-консультативний центр розвитку науково-педагогічного
проекту «Росток» (далі «Центр») створюється з метою впровадження результатів
наукових досліджень за Комплексною програмою розвитку дітей проекту «Росток»
в практику роботи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів,
обміну досвідом інноваційної діяльності, координації експериментальної роботи,
яка проводиться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від
12.04.1996 р. №116, від 19.01.1998 р. № 15, від 12.01.1999 р. № 6, від 5.09.2001 р.
№623.
2. Центр є структурним підрозділом експериментального загальноосвітнього
навчального закладу, який проводить науково-дослідну та експериментальну
роботу за Комплексною програмою розвитку дітей (проект «Росток»), співпрацює з
Навчально-методичними центрами із забезпечення підготовки педагогічних кадрів
до роботи за проектом «Росток», які функціонують при обласних інститутах
післядипломної педагогічної освіти, Науково-методичним центром середньої
освіти Міністерства освіти і науки України.
3. Центр у своїй діяльності керується цим Положенням та нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки України.
4. Основними завданнями Центру є:
• організація і координація науково-дослідної, експериментальної та
інноваційної роботи за проектом «Росток»;
• організація діяльності, спрямованої на науково-методичне та організаційне
забезпечення наукових досліджень за проектом «Росток»;
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• виконання досліджень з питань перспективного розвитку проекту «Росток»
в Україні;
• узагальнення досвіду експериментальної та інноваційної діяльності
педагогів за проектом «Росток»;
• підготовка Програм науково-дослідної та експериментальної роботи за
Комплексною програмою розвитку дітей (проект «Росток»);
• підготовка та організація наукових звітів про проведення науково-дослідної
та експериментальної роботи за Комплексною програмою розвитку дітей (проект
«Росток»);
• сприяння науковим і творчим контактам педагогів-експериментаторів,
розповсюдження інформації про результати наукових досліджень за проектом
«Росток» в Україні і за кордоном;
• налагодження та підтримка наукового та творчого співробітництва за
проектом «Росток».
5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
• забезпечує проведення наукової експертизи навчально-методичного
забезпечення проекту «Росток» та результатів наукових досліджень для їх
підтримки;
• забезпечує практичне використання отриманих результатів наукових
досліджень;
• взаємодіє з організаціями, які можуть забезпечити наукову, організаційну
або фінансову підтримку наукових досліджень за проектом «Росток» в Україні;
• здійснює підготовку до видання і розповсюдження друкованих,
аудіовізуальних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються наукових
досліджень за проектом «Росток» за результатами їх виконання;
• підтримує наукові та методичні розробки творчих педагогів;
• проводить наукові семінари та конференції, у тому числі міжнародні;
• виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
6. Центр має право:
• розпоряджатися відповідно до законодавства коштами, призначеними для
підтримки наукових досліджень за проектом «Росток»;
• отримувати безкоштовно від установ та підприємств, вищих навчальних
закладів, вчених, причетних до реалізації проекту «Росток» в Україні, інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
• залучати працівників наукових установ, вищих навчальних закладів (за
погодженням з їхніми керівниками), науковців для розгляду проблем Комплексної
програми розвитку дітей за проектом «Росток»;
• поширювати наукову інформацію з метою розвитку, підтримки та
популяризації проекту «Росток.
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7. Органом управління Центру є його Науково-методична рада, до складу
якої входить науковий керівник проекту «Росток», наукові консультанти проекту,
адміністрація та керівники методичних об’єднань.
8. Очолює раду Центру директор експериментального загальноосвітнього
навчального закладу.
9. Науково-методична рада Центру:
• визначає основні напрями діяльності Центру щодо пріоритетних завдань
наукових досліджень, експериментальної та інноваційної діяльності;
• визначає експертів для проведення експертизи наукових та методичних
розробок;
• здійснює контроль за науково-дослідною та інноваційною діяльністю
експериментального загальноосвітнього навчального закладу;
• розглядає та затверджує річні наукові звіти та Програми науково-дослідної
та експериментальної роботи;
• виконує інші функції, передбачені цим Положенням.
10. Організаційною формою роботи науково-методичної ради Центру є
засідання, що проводяться у разі потреби. Засідання скликаються головою Центру з
власної ініціативи або за пропозицією членів ради. Рішення ради Центру
приймається більшістю голосів членів ради та оформляються протоколом, який
підписує голова Центру, і є обов’язковим для виконання.
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Додаток З
Додаток
до наказу МОН України
від 06.08.2014 № 905
ЗВІТ
про результати дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним
проектом «Росток»
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки від 31.01.2005 р. № 62 «Про
розвиток науково-педагогічного проекту «Росток» в Україні на період до 2009 року» та
від 19.10.2009 р. № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за
науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року» в Україні проводилася
дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, методів та технологій навчання і
виховання дітей за науково-педагогічним проектом «Росток».
Метою науково-педагогічного проекту «Росток» є формування здібностей до
саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до
навчання і виховання.
Основними завданнями проекту є:
- гуманізація й екологізація змісту навчання на основі інтегративно-діяльнісного
підходу, реалізованого в науковому та навчально-методичному забезпеченні
педагогічного процесу школи, та в цілому у педагогічній технології «Росток»;
- підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного
і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності.
За період констатуючого етапу дослідження розроблені та апробовані концептуальні
засади науково-педагогічного проекту «Росток», пакет нормативних документів щодо
діяльності експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, основне
діагностичне та науково-методичне забезпечення експерименту. За цей час виконувалась
робота над навчальним планом, навчальними програмами, підручниками і навчальними
посібниками, в яких основний акцент був зроблений на діяльнісну технологію в процесі
навчання. Зокрема були розроблені та апробовані нові програми, навчальні посібники і
підручники для початкової школи з усного та писемного мовлення, математики,
інтегрованого курсу «Навколишній світ», англійської мови, безпеки життєдіяльності,
мистецтва. Проведено експертизу і затверджено колегією Міністерства освіти України
програми курсів «Навколишній світ» (автор Пушкарьова Т.О.) і математика (автор
Петерсон Л.Г.) для початкової школи, а також надано гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти України» відповідним навчальним посібникам для початкової
школи. Крім того проводились дослідження: сучасних моделей психолого-педагогічної
діагностики й самоаналізу розвитку учня; управління експериментальним
загальноосвітнім навчальним закладом.
Проведено експертизу і затверджено колегією Міністерства освіти і науки України
програми з предметів «Я і Україна» ( реалізується інтегрованим курсом «Навколишній
світ», автор Пушкарьова Т.О.) і математика (автор Петерсон Л.Г.) для 1 – 4 класів
початкової школи. Програмам надані відповідні грифи Міністерства освіти і науки
України.
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На забезпечення вищеназваних програм були розроблені відповідні підручники.
Серед них підручник «Навколишній світ» для 4 класу початкової школи з предмета «Я і
Україна» присуджено 2 місце у Всеукраїнському конкурсі підручників відповідно
Державному стандарту початкової загальної освіти, а автор Пушкарьова Т.О. нагороджена
дипломом II ступеня.
За підсумками експерименту були повністю виконані завдання його
психолого-діагностичного забезпечення і розробки комплексного моніторингу результатів
навчання і розвитку учнів, який реалізує мету й завдання педагогічного експерименту.
Аналіз матеріалів діагностики розвитку учнів у процесі апробації розробленого
навчально-методичного забезпечення експерименту дав змогу виокремити три основних
блоки комплексного моніторингу:
1) рівня загального психічного розвитку учнів;
2) навчальних досягнень учнів;
3) діяльності вчителя.
Концепція Комплексної програми розвитку дітей «Росток» успішно впроваджується
в практику роботи шкіл України і постійно доопрацьовується за результатами
дослідження й зауваженнями експертів і педагогів-практиків, які беруть участь в
експерименті.
Продовжена робота над доопрацюванням програм і підручників для 5 – 6 класів
основної школи з курсів математики, основ теорії ймовірності і навколишнього світу та
над їх навчально-методичним забезпеченням.
Розроблені та випущені методичні рекомендації з предмета «Я і Україна» для
початкової школи. У процесі виконання експериментально-дослідної роботи
систематично узагальнюється досвід учителів-експериментаторів. Матеріали узагальнення
досвіду опубліковані в журналах «Початкова школа», «Позакласний час», «Світ
виховання» тощо.
Завдання організаційного забезпечення, заплановані програмою експерименту цей
період повністю виконані, а саме проводяться:
- щорічні курси з підготовки вчителів за Комплексною програмою розвитку дітей
науково-педагогічного проекту «Росток»;
- звіти експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня;
- організована необхідна видавнича діяльність у межах експерименту щодо
забезпечення експериментальних навчальних закладів друкованою продукцією.
Результати підвищення рівня навчальних досягнень, розвитку творчих здібностей,
позитивного ставлення до навчання, загального рівня розвитку дитини та підвищення
рівня професійної компетентності вчителя відображені у дисертаційних дослідженнях:
1. Король Олена Вікторівна (спеціальність 13.00.09, тема: «Формування екологічної
культури учнів 5–6 класів у процесі вивчення інтегративного курсу «Навколишній світ»).
Дисертація захищена 2 липня 1999 року; диплом ДК № 004063.
2. Кондратюк Світлана Миколаївна (спеціальність 13.00.07, тема: «Інтегрований
підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя»). Дисертація
захищена 10 грудня 2003 року; диплом ДК № 021403.
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3. Парфілова Світлана Леонідівна (спеціальність 13.00.09, тема: «Формування
пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчальної діяльності»). Дисертація
захищена 14 квітня 2010 року; диплом ДК № 059001.
4. Удовиченко Ірина Віталіївна (спеціальність 13.00.07, тема: «Наступність
екологічного виховання учнів початкової та основної школи в курсах природничого
циклу»). Дисертація захищена 10 травня 2007 року; диплом ДК № 040726.
5. Мільто Людмила Олександрівна (спеціальність 13.00.04, тема: «Формування
творчої індивідуальності майбутнього вчителя у процесі професійно-педагогічної
підготовки»). Дисертація захищена 12 грудня 2004 року; диплом ДК № 012678.
Результати експерименту також відображені в науково-педагогічних та методичних
журналах (див. таблицю 1).
Завдання, що заплановані програмою експерименту за період з 2005 по 2014 роки
повністю виконані.
Під час впровадження педагогічної технології «РОСТОК» необхідно продовжити
роботу над вдосконаленням програм, навчальних та методичних посібників для
забезпечення навчально-виховного процесу в експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладах, що працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»,
відповідно до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
(постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) та базової і повної
загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України) від 23 листопада
2011 р. № 1392.
Автор педагогічної технології «Росток»

Т. О. Пушкарьова
Таблиця 1

№

Характер
роботи

Назва

Вихідні дані

Обсяг
(в
сторінках)

Автори

І. Наукові та навчально-методичні роботи
11

Пушкарьова
Т.О.

1

Програма розвитку дітей Публіка Педагогічні новації
«Росток» –комплексний
ції
столичної освіти:
педагогічний експеримент
теорія і практика
з розробки змісту, методів
Наук.-метод.
і технологій навчання
щорічник. – К. 2001. –
Вип. с.-26, С.179 – 189

3

2

Комплексний розвиток
Публіка «Початкова школа» –
особистості учня засобами ції
К. 2002, №5, С.9 – 11.
математики

Пушкарьова
Т.О.

4–/3

Пушкарьова
Т.О.
Петерсон
Л.Г.

3

Інтеграція знань учнів у
природничих курсах

Публіка «Початкова школа» –
ції
К. 2002, №5, С.24 –27.
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4

Методи формування
екологічної культури у
навчально- виховному
процесі

5

Інтеграція знань учнів про Публіка «Світ виховання» – К.
навколишній світ засоба- ції
2006, №1 (14), С.29 –
ми дитячої літератури
40.
Розвиток учнів на засадах Публіка «Нова педагогічна
інтеграції змісту освіти
ції
думка» –Рівне, 2006,
№1, С. 60 – 63.

4

6

Пушкарьова
Т.О.

Інформаційно-методичний Публіка «Світ виховання» – К.
центр – інноваційна
ції
2006, №3 (16), С. 21-23.
практика

3

7

Пушкарьова
Т.О.

Інтегроване навчання як
Публіка «Світ виховання» – К.
засіб гармонізації розвитку ції
2006, №3 (16), С. 24-25.
дитини

2

8

Пушкарьова
Т.О.

Здоров’я зберігаючий
потенціал навчальних
технологій

Публіка «Мистецтво та
ції
освіта» – К. 2006, №4
С.5 – 7.

3

9

Пушкарьова
Т.О.

Публіка «Початкова школа» –
ції
К. 2006, №10,
С. 53-54.

2

10

Державна відеотека
педагогічного досвіду:
стан та перспективи
розвитку

Пушкарьова
Т.О.

3–/2

11

Застосування пошукових Публіка «Рідна школа» – К.
методів під час вивчення ції
2007, №12,
курсу «Світ довкілля у 5 –
С. 24-26.
6 класах»

Пушкарьова
Т.О.
Бігун Н.М.

Публіка «Педагогічна
ції
Житомирщина» –
Житомир, 2007, №2, С.
12-15.

4

12

Діяльнісний підхід до
розвитку особистості у
творчій спадщині А.С.
Макаренка

Пушкарьова
Т.О.

Публіка «Вересень» –
ції
Миколаїв, 2007, №3-4,
С. 179 – 184.

6

Пушкарьова
Т.О.

13

Діалогова природа
навчальної діяльності в
контексті креативного
сприйняття
навколишнього світу.
Формування нової моделі
загальноосвітнього
навчального закладу на
засадах інтеграції та
гуманізації освіти

Публіка Теоретичні питання
ції
культури, освіти та
виховання: зб. наук.
праць. Випуск 32 / За
заг. ред.
акад.М.Б.Євтуха,
укладач
О.В.Михайличенко. ––
К.: Вид. центр КПЛУ,
2007, №33, С. 219-221.

3

Пушкарьова
Т.О.

14

Публіка «Біологія і хімія в
ції
школі» – К. 2003, №5,
С.46 – 48.

3

Пушкарьова
Т.О.

12 – / 6 Пушкарьова
Т.О.
Король О.В.
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Публіка «Педагогічні науки».
ції
Зб. наук. праць. –
Суми: СумДПУ ім.
А.С.Макаренка, 2007. –
С. 163-169.

7

Пушкарьова
Т.О.

7

Пушкарьова
Т.О.

16

Инклюзивное образование Публіка Матеріали
в Украине: возможности, ції
Всеукраїнського
опыт и перспективы
науково-методичного
развития
семінару
«Теоретико-практичні
засади
інтегровано-діяльнісно
ї технології в межах
інноваційного
Всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту «Росток» 21
лютого 2007 р. –
Вінниця, 2007. – С. 3 –
9.

6

Пушкарьова
Т.О.

17

Формування цілісної
Публіка Инклюзивное
картини світу в учнів 5-6 ції
образование: путь в
класів у процесі
будущее. –Минск:
викладання інтегрованого
Четыре четверти,
курсу «Навколишній світ»
2007. – С. 156-171.
Науково-педагогічний
проект «Росток» –
практичне втілення нової
моделі освіти.

2

Пушкарьова
Т.О.

18

Публіка Материалы XXVII
ції
Международной
научно-практической
конференции
«Достижения науки и
образования:
перспективы и пути
реализации» 20-21 мая
2008 г. – Севастополь,
2008 – С. 172 – 173.

5

Пушкарьова
Т.О.

19

Діагностування та
Публіка Зб. наукових праць
розвиток пізнавальних
ції
«Педагогічні науки»,
процесів молодшого
вип. 47. – Херсон, вид.
школяра за умови
ХДУ, 2008. С. 44-48.
психологічного супроводу
експериментальної
програми «Росток»

3

Пушкарьова
Т.О.

20

Інтеграція уявлень учнів
про навколишнє
середовище у процесі
розвитку мови в
початкових класах

15

Науково-педагогічний
проект «Росток» –
практичне втілення нової
моделі освіти

Публіка Рідна школа – К. 2008,
ції
№3-4, С. 55–57.
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9

Пушкарьова
Т.О.

21

Особливості реалізації
Публіка «Педагогічні науки».
інтегративного підходу до ції
Зб. наук. праць.
навчання у процесі
Частина друга – Суми:
формування цілісного
СумДПУ ім.
уявлення про світ у дітей
А.С.Макаренка, 2008. –
гірського регіону.
С. 145–153.
Деякі аспекти формування Публіка «Комп’ютер у школі та
інформаційно-комунікацій ції
сім’ї» – К. 2010, №6, С.
ної компетентності
15-19.

5

22

Пушкарьова
Т.О.

3

Пушкарьова
Т.О.

23

Інформаційно-комунікацій Публіка «Комп’ютер у школі та
на компетентність –
ції
сім’ї» – К. 2010, №8, С.
важливий чинник
9-11
формування світогляду
учнів
Електронний контент:
Публіка «Рідна школа» – К.
особливості застосування і ції
2010, №9, С. 9 – 12
нові можливості пізнання
світу

5

Пушкарьова
Т.О.

Окремі аспекти
Публіка «Комп’ютер у школі та
формування
ції
сім’ї» – К. 2011, №4, С.
інформаційно-комунікацій
9-10.
ної компетентності

2

Пушкарьова
Т.О.

Роль ІКТ у створенні
єдиного європейського
освітнього простору

Публіка Формування та
ції
розвиток професійної
компетентності
сучасного педагога в
системі неперервної
освіти : матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
(м. Миколаїв, 12 – 14
травня 2011 р.). –
Миколаїв: ОІППО,
2011, С. 125-126.

2

Пушкарьова
Т.О.

Публіка «Комп’ютер у школі та
ції
сім’ї» – К. 2011, №7, С.
6-8.

3

27

Давайте навчатися
дистанційно

Пушкарьова
Т.О.

28

Учитель і учень в
сучасному
інформаційному просторі

Публіка «Директор школи,
ції
ліцею, гімназії» – К.
2011, №5, С. 15-44

24

25

26

30 – / 14 Пушкарьова
Т.О.
Воронцова
Е.В.,
Войтко О.В.

538
Продовження Додатка З

29

30

Електронний навчальний Публіка «Комп’ютер у школі та
посібник з математики для ції
сім’ї» – К. 2012, №2,
початкової школи
С.26-27.
«Організація
Друк
навчально-методичного
супроводу шкільної освіти
на основі інтегративного
підходу»

С.: ТОВ «Друкарський
дім «Папірус»

2

Пушкарьова
Т.О.

100

Пушкарьова
Т.О.

«Підвищення економічної Публіка «Післядипломна освіта
ефективності освіти»
ції
в Україні» – К 2012,
№2, С.16-19.

3

31

Пушкарьова
Т.О.

8

Пушкарьова
Т.О.

32

Основні
навчально-методичні
роботи (за період
науково-педагогічно
діяльності)

«Вчимося спілкуватись». Публіка Метод.реком. – М.:
Навчальний посібник для ції
«Авангард»,
1 класу початкової школи.
1992.-С.206-208.

3

33

Пушкарьова
Т.О.

Публіка «Директор школи,
ції
ліцею, гімназії» – К.
2012, №5, С. 23-30.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПРОГРАМИ,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України
для використання в загальноосвітніх навчальних закладах,
які працюють за комплексною програмою розвитку дітей
«Росток»
№

Назва

1

Навколишній світ

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
1 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-797

2

Математика

Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
1 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-796

3

Інформаційна культура

Саражинська Н.А.,
Пушкарьова Т.О.,
Гущина Н.І.

Лист ІІТЗО від
1 клас 21.07.10
№1.4/18-3015

Українська мова

Кальчук М.І.,
Кучинський М.В.

Лист ІІТЗО від
2 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-798

4

Автор

Клас

Рік видання
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5

Навчально-методичний
експериментальний посібник
для 2-го класу ЗНЗ
Пушкарьова Т.О.
«Навколишній світ»
(електронний засіб)

Лист ІІТЗО від
2 клас 10.09.12
№14.1/12-Г-273

6

Навколишній світ

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
2 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-797

Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
2 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-796

7

Математика

8

Навчально-методичний
експериментальний посібник Пушкарьова Т.О.,
з математики для 2-го класу Рибалко О.О.,
ЗНЗ «У пошуках скарбів»
Фесенко Т.М.
(електронний засіб)

Лист ІІТЗО від
2 клас 10.09.12
№14.1/12-Г-272

9

Самостійні та контрольні
роботи з української мови

Кальчук М.І.,
Омельченко Н.М.

Лист ІІТЗО від
2 клас 14.06.10
№1.4/18-Г-303

Самостійні та контрольні
10
роботи з української мови

Омельченко Н.М,
Чабайовська М.І.

Лист ІІТЗО від
3 клас 17.09.12
№14.1/12-Г-275

11 Українська мова

Кальчук М.І.,
Кучинський М.В.

Лист ІІТЗО від
3 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-798

12 Навколишній світ

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
3 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-797

14 Математика

Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
3 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-796

Омельченко Н.М,
Чабайовська М.І.

Лист ІІТЗО від
4 клас 17.09.12
№14.1/12-Г-275

Кальчук М.І.,
Кучинський М.В.,
Гайова Л.А.

Лист ІІТЗО від
4 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-798

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
4 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-797

Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
4 клас 02.12.11
№1.4/18-Г-796

15

Самостійні та контрольні
роботи з української мови

16 Українська мова

17 Навколишній світ

18 Математика
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19 Навколишній світ

Депутат В.М.,
Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
5 клас 21.05.12
№Г-103

20 Математика

Дорофєєв Г.В.,
Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
5 клас 22.08.12
№14.1/12-Г-257

21 Навколишній світ

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
6 клас 21.05.12
№Г-103

22 Математика

Дорофєєв Г.В.,
Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
6 клас 22.08.12
№14.1/12-Г-256

23 Хімія

Василенко С.В.,
Коваль Я.Ю

Лист ІІТЗО від
8 клас 02.06.10
№1.4/18-Г-253

Зошит для практичних робіт з Василенко С.В.,
хімії
Коваль Я.Ю.

Лист ІІТЗО від
8 клас 02.06.10
№1.4/18-Г-253

24

ПРОГРАМИ
Кальчук М.І.,
Чабайовська М.І.
Коченгіна М.В.

1 клас

Саражинська Н.А.,
Пушкарьова Т.О.,
Гущина Н.І.

Лист ІІТЗО від
1-2
21.07.10
класи
№1.4/18-3015

Петерсон Л.Г.

Лист ІІТЗО від
1-4
08.12.11
класи
№1.4/18-796

Програма для початкової
28
школи «Навколишній світ»

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
1-4
02.12.11
класи
№1.4/18-Г-797

Програма для початкової
29
школи «Українська мова»

Кальчук М.І.,
Кучинський М.В.

Лист ІІТЗО від
2-4
02.12.11
класи
№1.4/18-Г-798

Пушкарьова Т.О.

Лист ІІТЗО від
5-6
21.05.12
класи
№Г-102

25

Програма для початкової
школи «Українська мова»

Програма для початкової
26 школи «Інформаційна
культура»
Програма для початкової
27
школи «Математика»

30

Програма для основної
школи з «Навколишній світ»

Лист МОН України від
11.09.12 №1/11-14346
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Перелік навчальних програм
за педагогічною технологією «Росток»
№

Назва

Автор

Клас

1

Програма для початкової школи
«Навколишній світ»

Пушкарьова Т.О.

1-4 класи

2

Програма для початкової школи
«Математика»

Петерсон Л.Г.

1-4 класи

3

Програма для початкової школи
«Українська мова»

Кальчук М.І.,
Кучинський М.В.

2-4 класи

4

Програма для початкової школи
«Українська мова»

Кальчук М.І.,
Чабайовська М.І.,
Коченгіна М.В.

1 клас

5

Програма для початкової школи
«Інформаційна культура»

Саражинська Н.А.,
Пушкарьова Т.О.,
Гущина Н.І.

1-2 класи

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання
Таблиця 1

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на
тиждень
1
2
3
4
клас клас клас клас

Інваріативна частина
Мови і літератури
Математика
Природознавство
Суспільствознавство
Мистецтво

Технології

Українська мова

7

7

7

7

Іноземна мова

1

2

2

2

Математика

4

5

5

5

Навколишній світ

2

3

3

3

Музичне мистецтво*

1

1

1

1

Образотворче мистецтво*

1

1

1

1

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика**/
Інформаційна культура**

–

1

1

1
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Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура***

3

3

3

3

18+3

22+3

22+3

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інварі-антної
складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних
консультацій та групових занять, з них:

2

–

1

1

Інформаційна культура

1

–

–

–

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на
учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальнихї годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без
урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

Здоров’я і
фізична культура
Разом

Варіативна частина

* Навчальний заклад може обирати окремі курси «Музичне мистецтво» та
«Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».
** Навчальний заклад може обирати окремі курси «Інформаційна культура» або
«Інформатика».
*** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично
допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
Таблиця 2
Типовий навчальний план
початкової школи з навчанням мовою національної меншини
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень
1 клас 2 клас 3 клас

4 клас

Інваріантна частина
Мови і літератури Українська мова
(мовний і
Мова національної меншини
літературний
компоненти)
Іноземна мова

3

3

4

4

6

5

5

5

1

2

2

2

Математика

Математика

4

5

5

5

Навколишній світ

2

3

3

3

Мистецтво*/музичне
мистецтво,
образотворче мистецтво/

1

1

1

1

Природознавство
Суспільствознавство
Мистецтво
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Трудове навчання

1

1

1

1

Технології

Інформатика**/
Інформаційна культура**

–

1

1

1

Здоров’я і
фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура***

3

3

3

3

19+3

22+3

23+3

23+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної
складової,
курсів
за
вибором,
проведення
індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

1

–

–

–

Інформаційна культура

1

–

–

–

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження
на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету
(без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

Разом
Варіативна частина

* Навчальному закладу пропонується обирати інтегрований курс «Мистецтво», який
включає зміст предметів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво.
** Навчальний заклад може обирати окремі курси «Інформаційна культура» або
«Інформатика».
*** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично
допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
Таблиця 3
Типовий навчальний план
основної школи з українською мовою навчання
Кількість годин на тиждень
Освітні галузі

Навчальні предмети

5
6
7
8
9
клас клас клас клас клас

Інваріантна частина
Українська мова
Мови і літератури

3,5

3,5

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

2

2

Світова література

2

2

2

2

2
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Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

–

1

1

1

1

Основи правознавства

–

–

–

–

1

Музичне мистецтво*

1

1

1

–

–

Образотворче мистецтво

1

1

1

–

–

Мистецтво

–

–

–

1

1

Математика

5

5

–

–

–

Алгебра

–

–

4

4

4

Геометрія

–

–

2

2

2

Навколишній світ

4

4

–

–

–

Біологія

–

2

2

2

3

Географія

–

–

2

2

1,5

Фізика

–

–

2

3

3

Хімія

–

–

2

3

2

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

26,5
+3

29,5
+3

31
+3

31,5
+3

32
+3

1,5

1,5

1

1,5

1

Елементи теорії ймовірностей

–

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження
на учня

28

31

32

33

33

Всього фінансується з бюджету
(без урахування поділу класів на групи)

28
+3

31
+3

32
+3

33
+3

33
+3

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології
Здоров’я і
фізична культура
Разом

Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної
складової,
курсів
за
вибором,
факультативи,
проведення індивідуальних консультацій та групових
занять, з них:

* Навчальний заклад може обирати окремі курси «Музичне мистецтво» та
«Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».
** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого
навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
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Таблиця 4
Типовий навчальний план
основної школи з навчанням мовою національної меншини
Кількість годин на тиждень
Освітні галузі

Навчальні предмети

5
6
7
8
9
клас клас клас клас клас

Інваріантна частина
Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

Мова нац. меншини

2

2

2

2

2

Інт. курс «Література»

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

–

1

1

1

1

Основи правознавства

–

–

–

–

1

Музичне мистецтво*/
музичне мистецтво,
образотворче мистецтво

1

1

1

0,5

0,5

Математика

5

5

–

–

–

Алгебра

–

–

4

4

4

Геометрія

–

–

2

2

2

Навколишній світ

4

4

–

–

–

Біологія

–

2

2

2

3

Географія

–

–

2

2

1,5

Фізика

–

–

2

3

3

Хімія

–

–

2

3

2

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура**

3

3

3

3

3

27,5
+3

29,5
+3

30,5
+3

31,5
+3

32
+3

Українська література
Мови і літератури Іноземна мова

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології
Здоров’я і
фізична культура
Разом
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Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної
складової,
курсів
за
вибором,
факультативи,
проведення індивідуальних консультацій та групових
занять, з них:

0,5

1,5

1,5

1,5

1

Елементи теорії ймовірностей

–

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження
на учня

28

31

32

33

33

Всього фінансується з бюджету
(без урахування поділу класів на групи)

28
+3

31
+3

32
+3

33
+3

33
+3

* Навчальному закладу пропонується обирати інтегрований курс «Мистецтво», який
включає зміст предметів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво.
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично
допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
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Додаток И
Пояснювальна записка
до Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів,
що працюють за педагогічною технологією «Росток»
Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за
педагогічною технологією «Росток», розроблено на виконання Закону України «Про
загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу
Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 «Про затвердження
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114 «Про затвердження
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказу
Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 р. № 1054 «Про внесення змін до
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказу
Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. № 664 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409».
Відповідно до мов навчання передбачено окремі варіанти Типових навчальних
планів для 1 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання (таблиці 1, 3) та з навчанням мовою національної меншини (таблиці 2, 4).
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, до інваріантної
складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі «Природознавство» та
«Суспільствознавство». У навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів, які
працюють за педагогічною технологією «Росток», у 1 - 4-х класах зазначені освітні галузі
«Природознавство» та «Суспільствознавство» реалізуються через інтегрований
навчальний предмет «Навколишній світ».
У 5–6 класах продовжується вивчення інтегрованого навчального предмета
«Навколишній світ», який реалізує завдання предметів «Природознавство» та «Географія»
відповідної галузі «Природознавство».
Вивчення географії України у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання рекомендовано завершувати 17-годинними курсами
фізичної та економічної й соціальної географії своєї області (регіону) відповідно до
програми «Рідний край» та переліку програм і посібників, підготовлених і схвалених до
використання предметною комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України для окремих регіонів країни, районів, а подекуди
окремих міст і сіл Навчальні заклади, які працюють за науково-педагогічним проектом
«Росток», для реалізації завдань навчального предмета «Українська мова» галузі «Мови і
літератури» можуть обирати програми: «Українська мова.1 клас» для загальноосвітніх
навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Кальчук М. І., Коченгіна М.
В., Чабайовська М. І.), що має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України» від 11.09.2012 р. № 1/11 – 14346 та «Українська мова. 2–4 класи» (авт.
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Кальчук М. І., Кучинський М. В.), що має гриф «Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах» від 02.12.2011 р. № 1.4/18/-Г-798. Зазначена
програма для 1-го класу передбачає 8 годин на тиждень, з яких 7 годин інваріантної
частини та 1 година варіативної.
За вибором навчального закладу у 1–4 класах може здійснюватись викладання
навчального предмету «Інформаційна культура» або «Інформатика», які забезпечують
виконання завдань освітньої галузі «Технології».
Навчальний посібник «Інформаційна культура» (авт. Пушкарьова Т. О.,
Саражинська Н. А., Гущина Н. І.), що має гриф «Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах» від 31.07.13 №14.1/12-Г-454, призначений для
вивчення безкомп’ютерного компонента курсу «Інформаційна культура», а також
спрямований на формування відповідних загальнонавчальних умінь та навичок, є
складовою комплекту навчальних посібників. Зазначений посібник відповідає навчальній
програмі для початкової школи «Інформаційна культура» (авт. програми Пушкарьова Т.
О., Саражинська Н. А., Гущина Н. І.), що має гриф «Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах» від 21.07.2010 р. № 1.4/18/-3015.
Навчальними
планами
передбачено
збільшення
часу
на
вивчення
природничо-математичних предметів та за рахунок годин варіативної складової
збільшення часу на вивчення з 6-го класу складової спецкурсу «Елементи теорії
ймовірностей».
У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»,
за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме
навантаження учнів до меж, які не перевищують норм, встановлених Державними
санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. При
визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не
враховуються, але обов’язково фінансуються.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, враховуючи специфіку
педагогічного експерименту, при наявності педагогічних кадрів і необхідних приміщень,
здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 № 128.
Навчальні заклади, які працюють за педагогічною технологією «Росток», можуть
складати власні варіанти навчальних планів та погоджувати їх з відповідними органами
управління освітою.
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Додаток К
Супровідні документи
Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів І-ІІ ступенів, що працюють за педагогічною
технологією «Росток)

Лист Державної наукової установи
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
(Лист №14.1/10-2795 від 13.08.2014 р.)
про виконання наказу Міністерства освіти і науки України
та впровадження педагогічної технологій «Росток»
у загальноосвітніх навчальних закладах
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