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РЕФЕРАТ  

Заключний звіт складається зі вступної частини (обкладинка, титульний 

аркуш, список авторів, реферат, зміст, перелік умовних позначень, передмова), 

основної частини (вступ, суть звіту, висновки, рекомендації), списку публікацій.  

Загальний обсяг звіту – 75 ст., список опублікованих праць – на 20 -ти 

сторінках.  

Звіт відображає результати науково-дослідної роботи співробітників 

відділу інновацій  та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН 

України з теми «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього 

середовища гімназії», виконується відповідно до постанови Президії НАПН 

України від 19.04.2018 р. № 1-2/6-123; постанови Президії НАПН України від 

21.06.2018 р. № 1-2/8-187; постанови Президії НАПН України від 20.12.2018 р. 

№ 1-2/14-356; постанови Президії НАПН України від 23.12.2019 р. 

№ 1-2/12-385; рішення бюро Відділення загальної педагогіки та філософії 

освіти НАПН України від 29.05.2018 р., протокол № 6; договору 

№ 12/1/1-19 Нпр від 03 січня 2019 р. 

Ключові слова за темою: нова українська школа, базова середня освіта, 

гімназія, освітнє середовище гімназії, педагогічне проєктування, технологія 

проєктування.  

Терміни виконання наукового дослідження: початок: 01.01.2019 р.; 

закінчення: 31.12.2021 р. 

Об’єкт дослідження – процес проєктування освітнього середовища 

закладу загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади проєктування 

освітнього середовища гімназії. 

Мета дослідження полягає в розробленні, обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці організаційно-педагогічних засад проєктування 

освітнього середовища гімназії.  

Дослідження здійснювалось за допомогою теоретичних і емпіричних 

методів, а саме: аналізу, синтезу, порівняння, конкретизації, узагальнення, 

абстрагування, класифікації, моделювання, проєктування, аналізу наукових 

літературних джерел, вивчення шкільної документації, опитування 

(анкетування й інтерв’ю), спостереження, педагогічного експерименту 

(констатувальний і формувальний етапи), методів математичної статистики.   

Основними результатами наукового дослідження є:  

Проаналізовано та узагальненню організаціно-педагогічні та 

психолого-педагогічні особливості проєктування освітнього середовища 

гімназії як закладу освіти ІІ ступеня, зокрема висвітлено сучасні пріоритетні 

напрями, дидактичні та методологічні принципи та психолого-педагогічні 

засади проєктування освітнього середовища гімназії. 

Розкрито сутність трансформаційних процесів в структурі освітнього 

середовища гімназії, зокрема висвітлено тенденції у змінах формування 
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змістового, технологічного компонентів освітнього середовища гімназії з 

урахуванням особливостей дистанційної освіти та змішаного навчання. 

Проаналізовано фінансовий аспект процесу проєктування освітнього 

середовища. 

Проаналізовано та систематизовано педагогічні умови проєктування 

освітнього середовища гімназії та критерії оцінювання освітнього середовища 

гімназії. З’ясовано можливості учителя як суб’єкта педагогічного проєктування 

шкільного освітнього середовища. 

Розроблено технологію проєктування освітнього середовища гімназії,  її 

основні етапи з блочним конструктом. Висвітлено організаційно-педагогічні 

особливості проєктування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору. 

Визначено особливості проєктування варіативного складника освітньої 

програми сучасної гімназії. Подано актуальну інформацію стосовно 

педагогічних умов його проєктування, презентовано модель та методику його 

проєктування. 

Розроблено авторський підхід до проєктування освітнього середовища за 

критерієм інноваційності. Запропоновано розгляд інноваційності освітнього 

середовища гімназії як умови забезпечення ефективності реформи «Нова 

українська школа». Подано розроблені концептуальні засади проєктування 

інноваційного освітнього середовища сучасної гімназії та методи визначення 

рівня інноваційності освітнього середовища гімназії. Розроблено програму з 

підготовки вчителя до проєктування інноваційного освітнього середовища 

гімназії. 

Висвітлено особливості організації освітнього середовища з досвіду 

Вальдорфської педагогіки. Подано детальний аналіз змістовно-дидактичного 

компоненту освітнього середовища Вальдорфської школи. Висвітлено 

особливості соціальної взаємодії учасників освітнього процесу Вальдорфської 

школи. Обгрунтована та представлена предметно-просторова складова 

освітнього середовища Вальдорфської школи. 

За результатами дослідження підготовлено 2 практичних посібника: 

«Проектування освітнього середовища гімназії: теорія і практика» та 

«Науково-методичне забезпечення проектування освітнього середовища 

гімназії». Основні результати дослідження висвітлено у фахових статтях (24), у 

наукових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях (7), тезах та 

матеріалах конференцій (126), 5 публікацій у закордонних наукових журналах, 

що індексуються в Web of Science Core Collection іn Scopus; 

Видано 3 збірники тез за матеріалами організованої конференції та 

науково-практичних семінарів. Науковці відділу є співавторами 

аналітико-методичних матеріалів Дистанційне навчання в умовах карантину: 

досвід та перспективи. / кол. автор.; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. 

М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с. Та співавторами 

«Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні», 

підготовленої до 30-річчя незалежності України. 
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Наукова новизна здобутих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше визначено методологічні орієнтири та психолого-педагогічні 

особливості проєктування освітнього середовища гімназії, як закладу освіти ІІ 

ступеня; систематизовано традиційні та інноваційні принципи проєктування 

освітнього середовища гімназії; визначено педагогічні умови проєктування 

освітнього середовища гімназії; розроблено та експериментально перевірено 

технологію проєктування освітнього середовища гімназії. 

Упровадження результатів дослідження здійснювалось в два етапи: на 

першому – вони були оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських 

конференціях і семінарах, у статтях у фахових видань, на сторінці відділу в 

мережі Facebook та сайті Інституту педагогіки НАПН України; на другому – 

використовуються закладами освіти, про що зазначено у відповідних довідках 

про впровадження.  

Результати дослідження адресуються адміністрації і вчителям гімназій, 

які здійснюватимуть проектування її освітнього середовища, викладачам і 

студентам педагогічних факультетів закладів вищої освіти, викладачам і 

слухачам курсів, які викладаються в закладах післядипломної педагогічної 

освіти, дослідникам базової середньої освіти, докторантам, представникам 

громадських організацій, які працюють у сфері освіти. Об’єктами 

впровадження будуть заклади загальної середньої освіти, заклади вищої освіти, 

заклади післядипломної освіти, громадські організації. 

Соціальний ефект упровадження результатів дослідження полягає в 

підвищенні якості базової середньої освіти шляхом розроблення й ефективної 

реалізації технології проєктування освітнього середовища гімназії. Результати 

дослідження можуть застосовуватися для створення навчальних програм курсів 

для студентів закладів вищої освіти, навчальних і методичних посібників, 

варіативних проєктів освітнього середовища й освітніх програм гімназій, 

концепцій і програм розвитку закладів загальної середньої освіти. 

Галузь використання – педагогіка, фахова методика; ліцеї; система вищої 

педагогічної та післядипломної освіти. Об’єкти впровадження – заклади 

загальної середньої, вищої, післядипломної педагогічної освіти.  

 

ПЕРЕДМОВА 

Проблема проєктування освітнього середовища гімназії реформування 

змісту і структури навчання в системі загальної середньої освіти стала одним із 

напрямів педагогічних досліджень, який має ґрунтовну теоретичну основу. 

Поняття «педагогічне проектування» розглядається вченими і практиками як 

інтегративна діяльність, яка установлює в інноваційному процесі єдність 

теоретико-методологічних і практико-технологічних складників та утверджує 

сутність інновації – отримання реальних, стійких результатів, що 

характеризуються новизною та ефективністю. Методологічними орієнтирами 

проєктування освітнього середовища гімназії є особистісно орієнтований 

підхід, принципи гуманізації та гуманітаризації, розгляд змісту освіти як однієї 

з умов становлення особистості та успішного її входження в самостійне життя. 
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Сьогодні в освітньому процесі пріоритетом є не засвоєння формальних знань, 

умінь і навичок, а гуманність відносин, свобода самовиявлення, культивація 

індивідуальності, творча самореалізація особистості тощо. Проєктування в 

освіті може здійснюватися на різних рівнях. Під рівнем в даному випадку 

розуміється ступінь узагальненості (універсальності) проєктних процедур і 

результату, яка використовується в рамках проєктних дій. Звісно ж, що в 

залежності від вимог до результату і формам уявлення продукту педагогічне 

проєктування може бути виконано на концептуальному, змістовному, 

технологічному, процесуальному рівнях. Концептуальний рівень проєктування 

орієнтований на створення концепції об'єкта або на його прогностичне 

модельне уявлення, наприклад, модель освітнього стандарту, концепція 

програми, проєкт навчального план. Продукт, отриманий на цьому рівні, носить 

універсальний характер і може слугувати методологічною основою для 

створення аналогічних продуктів наступного рівня. Змістовний рівень 

проєктування передбачає безпосереднє отримання продукту з властивостями, 

відповідними діапазону його можливого використання і функціонального 

призначення, наприклад, стандарт початкової освіти, програма розвитку 

гімназії, навчальний план гуманітарного факультету інституту економіки і 

фінансів. Технологічний рівень проєктування дозволяє дати алгоритмічний опис 

способу дій в заданому контексті, наприклад, технологія повного засвоєння 

навчального матеріалу, технологія побудови ситуації особистісно-орієнтованого 

навчання, методика колективного навчання.  Процесуальний рівень виводить 

проєктну діяльність в реальний процес, де є потреба у продукті, готовому до 

практичного застосування, наприклад, певні дидактичні або програмні засоби, 

методичні розробки окремих уроків і позакласних справ. 

Аналіз літературних джерел показав, що результати досліджень проблеми 

педагогічного проектування широко представлено в науковому доробку як 

вітчизняних учених – Т. Батієвської,  О. Коберника, І. Єрмакова,  І. Козлова, 

І. Ковальчука,  Н. Коршунової,  А. Лігоцького,  А. Макаренка Т. Подобєдової, 

Л. Онищук,  О. Онопрієнко,  Н. Плахотнюк,  В. Стрельнікова,  А. Цимбалару 

та ін., так і зарубіжних -  В. Безрукової, В. Гінеціанського,  Дж. Джонса, 

Я. Дітріха,  В. Докучаєвої,  О. Заїр-Бека, У. Кілпатрика, В. Краєвського, 

І. Лернера, В. Монахова, К. Моріса, Г. Щедровицького, В. Ясвіна та ін. У 

форматі дослідження опрацьовано публікації А. Арнольдова, В. Моляко, 

В. Полонського та ін., в яких розкрито роль освітнього середовища в процесі 

навчання, та праці В. Батича, В. Слободчика, Д. Соломона, в яких розвивальне 

середовище представлено як складник соціально-педагогічного проектування 

освітнього простору. У дослідженні ми послуговувалися визначенням поняття 

«освітнє середовище», яке дослідниками розглядається як штучно побудована 

система розвитку особистості в процесі спеціально організованого навчання з 

метою досягнення нею освітніх результатів; особливий технологічний засіб, 

розвитком якого можна керувати.  

Загальновідомо, що проєкт освітнього середовища гімназії відображає 

взаємозв’язок його складників, який зумовлений загальною метою, проміжними 
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цілями і завданнями освітнього процесу, а відтак в умовах реформування змісту 

і структури навчання в системі загальної середньої освіти педагогічне 

проєктування освітнього середовища може здійснюватися з метою його 

створення, модернізації або підтримки.  

Гімназія як головна ланка національної системи освіти має забезпечити 

учнів необхідною базовою теоретичною підготовкою з навчальних предметів за 

галузевою ознакою, практичною підготовкою з фізичної культури, основ 

здоров’я, валеології; сформувати позитивне ставлення до збереження й 

зміцнення власного здоров’я, соціально-психологічні здоров’язбережувальні 

компетентності, стиль життя, який сприятиме саморозвитку особистості з 

питань використання сучасних способів оздоровлення, оволодіння необхідними 

руховими навичками, умінням своєчасно приймати рішення щодо запобігання 

шкідливим звичкам і небезпечній поведінці. Саме тому важливою складовою 

проєктування освітнього середовища є створення у закладі освіти умов для 

формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я учнів. Забезпечення 

цієї функції освітнього середовища буде успішним за таких умов, як: 

активізація позитивного ставлення до здорового способу життя, розширення 

знань учнів і набуття ними умінь і навичок здорового способу життя, 

застосовування сучасних педагогічних і соціально-оздоровчих технологій у 

процесі формування в них компетентнісного та особистісно орієнтованого 

ставлення до власного здоров’я. 

Основним складником освітнього середовища гімназії є зміст освіти, який 

реалізується через загальноосвітні предмети, курси за вибором, факультативи, 

гуртки. Пріоритетність його розвитку зумовлена реалізацією ідей 

компетентнісного підходу. Він має базуватися на фундаментальному ядрі змісту 

освіти, який уміщує: систему знань про світ, його природну, соціальну, 

технологічну та інші складові; інтегровані знання щодо цілісної картини світу, 

метазнання й універсальні способи освітньої діяльності, що забезпечують 

умови для формування ключових компетентностей та інших метаособливостей 

особистості (позицій, поглядів, світогляду, системи цінностей, когнітивних 

схем, досвіду, установок, готовності до вибору майбутньої професії тощо).  

Досвід здійснення суб’єктом учіння пізнавальної, репродуктивної, творчої 

діяльності й емоційно-ціннісного ставлення реалізується шляхом застосування 

відповідних способів діяльності щодо реальної досліджуваної дійсності: 

природи, культури, техніки, соціальних комунікацій та інших реальних об’єктів 

освітніх галузей. Організована щодо цих об’єктів освітня діяльність учнів 

сприятиме формуванню у них систематизованих метапредметних (ключових) 

компетентностей.  

Компетентнісний підхід у навчанні певним чином спрямований на 

розуміння й оволодіння учнями універсальними способами діяльності, що 

забезпечують здобуття, перетворення і використання знань; володіння 

навичками аналізу та оцінювання інформації з позицій її властивостей, 

практичного, особистісного і суспільного значення, уміння застосовувати їх у 

своїй діяльності. В основному він спрямований на формування метапредметних 
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знань. Вони визначаються як універсальні знання, які допомагають учню 

самостійно, творчо й критично мислити, формувати здатність до саморозвитку і 

самореалізації, сприяють усвідомленню й осмисленню ним результатів 

пізнавальної діяльності, на основі яких формується цілісна картина світу.  

В умовах реалізації особистісно-орієнтованої парадигми освіти, яка 

ураховує потреби кожного учасника освітнього процесу, більш затребуваними 

стають технології навчання, що дозволяють диференціювати й 

індивідуалізувати освітній процес, сприяють побудові індивідуальної освітньої 

траєкторії. Так розвиток технологічного складника відбувається в основному в 

процесі підвищення ролі інформаційно-комунікаційних засобів навчання, таких, 

як: моделювання комфортного інформаційно-освітнього середовища, мережеві 

системи навчання, дистанційне навчання.  

Модернізація навчальних програм і підручників, варіативність змісту 

освіти зумовлюють необхідність удосконалення сучасного технічного, 

інформаційного і методичного забезпечення освітнього процесу, конструювання 

і визначення нових цілей і завдань освіти в основній школі, яка в умовах Нової 

української школи асоційована з гімназійною освітою. Системному рішенню 

цих завдань має посприяти створення освітнього середовища, яке буде 

спроєктовано на основі актуальних традиційних та  інноваційних дидактичних 

принципах з урахуванням пріоритетних напрямів проєктування освітнього 

середовища гімназії та трансформаційних процесів у розвитку його складових.  

Освітнє середовище включає в себе цільові установки, вимоги до освіти, 

соціокультурні ресурси, авторські моделі педагогічної діяльності викладачів і 

потенціал педагогічного колективу, нормативно-правові документи, що 

регулюють відносини у сфері освіти, матеріально-предметну і рекреаційну базу 

навчального закладу. Усі ці чинники й умови виникають як під впливом 

соціально-економічних процесів, так і цілеспрямовано створюються в системі 

освітнього закладу. Ефективність реалізації даних завдань залежить значною 

мірою від раціонально визначених педагогічних умов проєктування сучасного 

освітнього середовища з урахуванням: а) визначення способів реалізації вимог 

до його безбар'єрності, б) необхідності розробки освітньої програми для 

реалізації на практиці специфіки навчального закладу, прагнення педагогічного 

колективу зайняти визначену позицію на ринку освітніх послуг, досягнення 

заданого рівня конкурентоспроможності, підвищення якості освітніх послуг, 

розширення асортименту спеціальностей, освоєння ніші на ринку освітніх 

послуг та поліпшення привабливості образу навчального закладу, в) 

особливостей проєктування в умовах дистанційного та змішаного навчання, г)  

ідей індивідуалізації та диференціації навчання учнів, д) побудови освітнього 

процесу на основі сучасних педагогічних технологій з різними видами 

педагогічної взаємодії особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання.  

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Актуальність дослідження. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю розроблення 
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науково-методичного забезпечення процесу реформування загальної середньої 

освіти, яке дасть змогу досягти належної якості базової середньої освіти в 

гімназіях, потребою в створенні й функціонуванні ефективного освітнього 

середовища гімназії, яке б відповідало вимогам чинних нормативно-правових 

актів і суспільному запиту на базову середню освіту; потребою в розробленні 

організаційно-педагогічних засад проєктування освітнього середовища гімназії. 

Особливе значення наукові й прикладні розробки з проєктування освітнього 

середовища гімназії мають у контексті модернізації змісту базової середньої 

освіти, розроблення й упровадження варіативних освітніх програм гімназій, 

науково-методичного забезпечення сучасної допрофільної підготовки, 

проєктування й реалізації індивідуальної освітньої програми учнів гімназії, 

реалізації інноваційних організаційних форм, методів і засобів навчання, 

оптимізації системи дидактичного контролю тощо. 

В ході концептуально-констатувального етапу дослідження 

(01.01.2019–31.12.2019)  було розроблено програму дослідження; здійснено 

системний аналіз наукового тезаурусу дослідження; розроблено концепцію 

дослідження організаційно-педагогічних засад проєктування освітнього 

середовища гімназії: визначено методологічні орієнтири та принципи 

проєктування освітнього середовища гімназії, організаційно-педагогічні умови 

проєктування його складових на засадах особистісно орієнтованого підходу. 

Організовано та проведено констатувальний експеримент й узагальнено його 

результати.  

Методологічними орієнтирами проєктування освітнього середовища 

гімназії є особистісна спрямованість, принципи гуманізації та гуманітаризації, 

розгляд змісту освіти як однієї із умов для становлення особистості, успішного 

входження її у життя суспільства. Провідними стають не засвоєння формальних 

знань і навичок, а гуманність стосунків, свобода самовиявлення, культивація 

індивідуальності, творча самореалізація особистості. Принцип  відповідності 

змісту освіти у всіх елементах  і на всіх рівнях конструювання загальним цілям 

сучасної освіти є одним із пріоритетних. Виходячи з цього принципу, зміст 

сучасної шкільної освіти, крім традиційних елементів – знань, умінь і навичок, 

повинен містити такі, що відповідно до гуманістичного та 

особистісно-орієнтованого характеру освіти відбивають  необхідність 

формування ціннісних орієнтації учня, оволодіння методами наукового 

пізнання, творчого мислення, навичок міжособистісного спілкування, 

способами самопізнання.  

До традиційних, універсальних принципів навчання, які значним чином 

впливають на процес проєктування освітнього середовища доцільно віднести 

такі принципи: науковості (орієнтація на передові наукові досягнення у 

відповідній галузі); системності (облік системних характеристик досліджуваного 

явища, їх цілісності і структурних зв’язків); варіативності (альтернативний 

характер наукового пошуку, виділення й оцінка всіх можливих варіантів рішення, 

використання в кожному випадку конкретних особливостей об’єкта); 

динамічності (об’єкт дослідження містить внутрішні сили для саморозвитку, 



12 

 

існує тільки в динаміці); прогностичності (вироблення ймовірного судження про 

стан об’єкта в майбутньому, дослідження перспектив розвитку). 

Серед інших відомих принципів пріоритетності сьогодні набуває принцип 

детермінізму, що пов’язано з орієнтацією особистості в сучасному соціумі на 

самостійність, відповідність, приватне визначення відповідності обраної 

професії, соціальної ролі.  

До специфічних положень які є важливими у реалізації принципу 

детермінізму можна віднести: специфіку навчального закладу, що полягає в 

прагненні зайняти визначену позицію на ринку освітніх послуг, досягнення 

заданого рівня конкурентоспроможності, підвищення якості освітніх послуг, 

розширення асортименту спеціальностей, освоєння ніші на ринку освітніх 

послуг та поліпшення привабливості образу навчального закладу. 

Однією із значущих культурологічних ідей освіти сьогодні – її 

спів-буттєвість, що забезпечує унікальність особистісного зростання кожної 

людини.  Тому наступним актуальним принципом можна вважати принцип 

спів-буттєвості суб’єктів освітнього середовища. Реалізація цього принципу 

передбачає рівноправну участь суб’єктів освітнього процесу у формуванні 

освітнього середовища. Навчання вибудовується в режимі діалогу й рефлексії, не 

тільки на основі власне когнітивних аспектів освіти або засвоєння знання, а на 

основі взаємозв’язку когнітивних, комунікативних та особистісно-смислових 

аспектів освітнього процесу. 

Прикладними положеннями які сприяють реалізації принципу 

спів-буттєвості є 2 групи принципів: 1) базові, такі, що включають принципи 

розуміння, соціального захисту, співпраці, педагогічної підтримки і допомоги, 

емпатії; 2) прикладні, власне педагогічні, зокрема, принципи дискурсу, 

толерантності, гри, діалогу. У зв’язку з цим, педагогічну взаємодію можна 

розглядати як аналог руху в освітньому просторі, напрям якого визначається 

необхідністю вирішення людиною особистісних запитів та вимог суспільства. 

Реалізація даного принципу забезпечить ефективність реалізації діалогічної 

взаємодії суб’єкта з освітнім середовищем, пережитого як спів-буття, що створює 

необхідні передумови для вільного і відповідального вибору.  

До вже більш традиційних положень, що впливають на процес 

проєктування освітнього середовища але і сьогодні актуальних відносимо такі 

принципи: діяльнісний − маємо на увазі спеціальну організацію діяльності 

суб’єктів педагогічного процесу із чіткого прогнозування освітнього середовища, 

його планування, розробки технології його проєктування, відстеженням 

результату, його оцінкою, самоконтролем у процесі роботи, рефлексуванням 

отриманих результатів та у підсумку побудови проєкту середовища.  

Культурологічний принцип допомагає визначити джерела й фактори 

розвитку особистості − носія культури, яка не тільки містить у собі частину 

культури, проєктує свій розвиток на основі освоєння культури, але й є її творцем 

як системи цінностей. У зв'язку з цим одним з основних структурних елементів 

освітнього середовища, які реалізують означені принципи є змістовий блок: 

зміст освіти, який реалізується через загальноосвітні предмети, курси за 
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вибором, факультативи, гуртки.  

Педагогічні умови розглядаються як обставини, від яких залежить та за 

яких відбувається цілісний продуктивний організаційно-педагогічний процес 

проєктування освітнього середовища гімназії, що опосередковується 

активністю суб’єктів цього процесу. Першою пріоритетною педагогічною 

умовою, яка має бути реалізована в процесі проєктування освітнього 

середовища гімназії сьогодні можна вважати реалізацію ідеї безбар’єрності. 

Актуальності набувають питання формування інклюзивного, розвивального та 

мотивуючого до навчання освітнього простору.  

Другою педагогічною умовою проєктування освітнього середовища 

гімназії є розробка освітньої програми школи для реалізації на практиці 

специфіки навчального закладу, прагнення педагогічного колективу зайняти 

визначену позицію на ринку освітніх послуг, досягнення заданого рівня 

конкурентоспроможності, підвищення якості освітніх послуг, розширення 

асортименту спеціальностей, освоєння ніші на ринку освітніх послуг та 

поліпшення привабливості образу навчального закладу. 

Третьою педагогічною умовою проєктування освітнього середовища 

гімназії можна вважати реалізацію ідей індивідуалізації та диференціації 

навчання учнів. Основне завдання вчителя – більше звертати увагу учнів на 

удосконалення їх навчальної діяльності, на поглиблення та посилення мотивів 

пізнання, сприяти закріпленню віри у власні сили і розвивати у них 

самостійність під час залучення до співробітницьких форм спілкування у 

навчанні та розвитку відчуття вільного вибору. Реалізації цього завдання 

значною мірою має сприяти організація навчального процесу на основі 

диференційованих технологій навчання.  

Четвертою педагогічною умовою проєктування освітнього середовища 

гімназії є впровадження в освітній процес сучасних та інноваційних 

педагогічних технологій. Одним із важливих питань  організації  навчання в 

сучасній гімназії є визначення ефективних освітніх технологій, їх місця 

в структурі освітнього процесу. До інноваційних технологій сьогодні можна 

віднести технології змішаного навчання, перевернутий клас, проєктні та 

дослідницькі технології, технології розвитку креативності та критичного 

мислення учнів, технології метапредметного навчання. 

Проведення констатувального етапу експериментального дослідження 

показало, що як свідчать дані, такий потенціал, як бажання проєктувати 

шкільне освітнє середовище, визначили 95% директорів, серед яких 96% 

керівників міських шкіл і 90% – сільських, 90% –ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 96% – 

НВК і 100% гімназій. Тоді як готовність і можливість педагогічних колективів 

до педагогічного проєктування шкільного освітнього середовища не визначив 

жоден з директорів. Натомість потребу в організації діяльності педагогічного 

колективу з проєктування шкільного освітнього середовища визначили 95% 

респондентів, серед яких 100% директорів міських шкіл, 91% сільських, 90% 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 95% гімназій та 99% НВК. До того ж 18% керівників 

сільських шкіл і 7% – міських, а також 19% керівників ЗЗСО, 14 % - НВК та 
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4,5% гімназій вважають, що педагоги мають час для здійснення цього проєкту. 

Таким чином, на думку директорів, педагогічні колективи мають потребу і 

бажання долучатись до проєктування шкільного освітнього середовища, але 

виявляються не готовими для цього і не мають можливості його здійснювати, 

оскільки їхня діяльність відповідно не організована. Тому на наступному етапі 

нашої наукової розвідки було виокремлено два аспекти вивчення стану 

означеної проблеми у практиці, а саме: готовність учителів до проєктування 

освітнього середовища учнів у школі і організація означеного виду діяльності в 

ЗЗСО. Для збору емпіричних даних було розроблено діагностувальні матеріали. 

На їх основі проведено анкетування вчителів, які взяли в ньому участь за 

згодою. 

Результати встановлення ступеня необхідності та важливості оволодіння 

педагогами знаннями й уміннями педагогічного проєктування 

продемонстрували, що більшість учителів (95% респондентів) вважає дуже 

важливим (16%) і важливим (79%) оволодіння ними знаннями й уміннями для 

здійснення педагогічного проєктування, тоді як лише незначна кількість 

педагогів визнають оволодіння знаннями й уміннями з означеної діяльності не 

дуже важливим (3%) або не важливим (1%) для себе. Аналіз одержаних даних 

доводить актуальність проблеми і професійну потребу сучасних учителів в 

опановуванні механізмів педагогічного проєктування. Результати встановлення 

ступеня теоретичної готовності вчителів до педагогічного проектування (рис. 3) 

засвідчили, що переважна кількість педагогів (55%) вважають себе більше не 

готовими, ніж готовими з теоретичної підготовки до здійснення педагогічного 

проектування. 10% учителів вважають себе не готовими, тоді як лише 5% 

респондентів оцінюють стан своєї теоретичної готовності як «абсолютний». 

29% респондентів вважають, що вони «більше готові, ніж не готові». Тож 

поінформованість і обізнаність учителів щодо теоретичних аспектів 

педагогічного проектування не можна вважати достатніми для розроблення 

педагогічних проєктів. Результати встановлення ступеня практичної готовності 

вчителів до здійснення педагогічного проектування свідчать, що свою 

практичну готовність, майже як і теоретичну, оцінюють як «абсолютно готовий» 

лише 8% педагогів. Натомість значна кількість учителів вважає себе не 

готовими (19%), «більше готовими, ніж не готовими» (35%) і «більше не 

готовими, ніж готовими» (36%). Такі результати свідчать, на нашу думку, про 

розрив між принципом відображення наукового знання (на ньому ґрунтується 

педагогічне проектування), прогностичною функцією, яку виконує 

вчитель-проектувальник, й обмеженням його можливостей у практичному 

виконанні визначених функцій. 

Результати виявлення ступеня необхідності та важливості оволодіння 

педагогами знаннями й уміннями з проектування освітнього середовища учнів у 

школі(рис. 5) засвідчили, що більшість учителів (85%) вважає дуже важливим (15%) 

і важливим (70%) оволодіння знаннями і уміннями з проектування шкільного 

освітнього середовища, тоді як переважна їх меншість вважають це не дуже 

важливим (10%) і не важливим (2%). Одержані результати вказують на актуальність 
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проблеми підготовки вчителів до педагогічного проектування взагалі та освітнього 

середовища учнів у школі зокрема. Результати дослідження підтверджують 

мотиваційну спрямованість педагогів на одержання відповідних знань і набуття 

умінь з означеної діяльності.  

 

В ході моделювально-формувального етапу наукового дослідження 

(01.01.2020–31.12.2020) Розроблено технологію проєктування освітнього 

середовища гімназії та перевірено її ефективність в рамках формувального 

експерименту.  

Як відомо, проєктна діяльність знаходиться в контексті покрокової 

освітньої стратегії. Це передбачає наявність певних послідовних етапів, стадій 

розгортання проєкту в часі і в просторі; нормування проходження кожного з 

етапів; покрокового встановлення зворотного зв'язку.  

Технологія проєктування освітнього середовища гімназії передбачає 

здійснення ряду послідовних етапів: концептуального планування, 

організаційно-підготовчого, моделювання та практичної реалізації. Перший 

етап полягає у визначенні: мети та концептуальних засад побудови освітнього 

середовища; системного бачення та планування основних його структурних 

елементів; чинників впливу на розвиток та реформування цих складників; 

критеріїв і показників перевірки ефективності розробленого проєкту освітнього 

середовища, послідовності етапів реалізації цієї технології. На сьогодні відомо 

такі типи планування як: стратегічне, структурно-змістовне і 

змістовно-організаційне. 

Другий етап передбачає формування банку ідей з визначенням 

пріоритетних напрямів розвитку сучасного освітнього середовища, уточненням 

передбачуваних чинників впливу на процес проєктування й можливих 

непередбачуваних чинників та розробкою плану виконання проєкту. Так сучасні 

виклики, зумовлені світовою пандемією стали непередбачуваним чинником, 

який вплинув на функціонування системи освіти у світі. В умовах карантину 

пріоритетності набуває освітній процес побудований на основі змішаного 

навчання з застосуванням технологій дистанційної освіти. У зв’язку з цим 

наступний етап, пов'язаний з моделюванням освітнього середовища має бути 

пов’язаний з обґрунтуванням та створенням декількох моделей освітнього 

середовища, які забезпечуватимуть комбінування різних варіантів педагогічної 

взаємодії від прямої безпосередньої до опосередкованої онлайн або офлайн з 

розробкою науково-методичного, навчально-методичного забезпечення та 

методичних рекомендацій до їх впровадження. Етап практичної реалізації 

передбачає перевірку ефективності розроблених моделей та їх уточнення. 

Модель розробленої технології має включати наступні блоки. 

Науково-методичний блок: семінари, консультації, методичні рекомендації, 

програми підготовки вчителів до проєктної діяльності. 

Діагностичний блок: вивчення готовності вчителів до інноваційної діяльності 

із створення проєкту освітнього середовища; 

Аналітико-пошуковий блок: вибір і розробка рівня, мети, цілей і завдань 
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проєкта освітнього середовища; самоосвіта з цих питань; обговорення 

розроблених матеріалів в педагогічному колективі; оформлення проєкту; 

Блок забезпечення безпековості та безбарєрності освітнього середовища 

гімназії: Зокрема це стосується забезпечення комфортних і безпечних умов 

навчання та праці. В закладі освіти мають застосовуватись підходи для 

адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної 

адаптації працівників. Важливим сьогодні є питання створення освітнього 

середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Так, 

заклад освіти має планувати та реалізовувати діяльність щодо запобігання 

будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі. Правила поведінки 

учасників освітнього процесу в закладі освіти мають забезпечувати дотримання 

етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини. В свою чергу, керівник 

та заступники керівника закладу освіти, педагогічні працівники протидіють 

булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви. 

Окрема увага сьогодні в освіті приділена питанням формування інклюзивного, 

розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

Змістовий блок:  сьогодні найбільшої актуальності набуває створення 

гімназією своєї освітньої програми. Освітня програма – це єдиний комплекс 

освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної 

середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для 

розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої 

освіти відповідного рівня, зокрема гімназійної освіти. Освітня програма має 

містити: загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти; вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою; перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми 

організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу 

загальної середньої освіти). 

Інформаційно-комунікаційний блок: вибір та розробка інформаційних 

освітніх ресурсів, визначення педагогічних технологій їх реалізації з розробкою 

методичних рекомендації до організації педагогічної взаємодії суб’єктів 

освітнього середовища. 

Процесуальний: моніторинг поточних і кінцевих результатів створення 

проєкту освітнього середовища. 

Моделювання ефективного освітнього середовища: розробка моделі та її 

презентація, робота експертної групи, колективне обговорення з уточненням 

деталей технології проєктування; 

Презентація результатів проєктування освітнього середовища гімназії. 

Одним із напрямів у дослідженні організаційно-педагогічних засад 

проєктування освітнього середовища гімназії було завдання, пов’язане з 

проєктуванням варіативного складника освітньої програми сучасної 

гімназії. 

Досягнення освітніх і соціальних ефектів від створення сучасного 
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освітнього середовища гімназії залежатиме, серед іншого, від урахування його 

взаємозв’язків зі змістом базової загальної освіти. Оптимальний вибір 

педагогічним колективом і закріплення в освітній програмі гімназії якісних 

(перелік навчальних предметів та галузевих інтегрованих курсів, які 

забезпечують формування компетентностей здобувача освіти) і кількісних 

(розподіл годин на них на тиждень/рік) параметрів варіативного складника 

змісту базової середньої освіти є важливою умовою створення і функціонування 

оптимального освітнього середовища закладу освіти. 

Проведене дослідження теоретико-методичних засад проєктування 

варіативного складника освітньої програми сучасної гімназії дало змогу 

одержати такі результати: визначити та обґрунтувати педагогічні умови 

проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії; створити та 

обґрунтувати модель проєктування варіативного складника освітньої програми 

гімназії у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи; розробити 

та апробувати методику проєктування варіативного складника освітньої 

програми гімназії у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи; 

В процесі вивчення питання визначення принципів проєктування 

освітнього середовища гімназії було визначено: під принципами проєктної 

діяльності мають на увазі загальні регулятиви, що нормують діяльність, 

об'єктивно обумовлені природою проєктування і тим самим визначають 

приналежність тих чи інших дій педагога до проєктної сфері: 

1. принцип прогностичності, який обумовлений самою природою 

проектування, орієнтованого на майбутнє стан об'єкта; 

2. принцип покрокового проєктування, що передбачає поступовий 

перехід від проєктного задуму до формування образу мети і способу дій. 

від нього - до програми дій і її реалізації. Причому кожна наступна дія 

грунтується на результатах попередньої; 

3. принцип зворотного зв'язку, що нагадує про необхідність після 

здійснення кожної проєктної процедури отримувати інформацію про її 

результативності та відповідним чином коригувати дії; 

4. принцип продуктивності, який підкреслює прагматичність 

проєктної діяльності, обов'язковість її орієнтації на отримання результату, 

що має прикладну значимість; 

5. принцип культурної аналогії, який вказує на адекватність 

результатів проектування певним культурним зразкам. При цьому 

отримання наукових знань і знайомство з культурними цінностями 

важливо здійснювати в зіставленні з власними судженнями і результатами 

пізнавальної діяльності; 

6. принцип саморозвитку, який стосується як суб'єкта проєктування на 

рівні активності учасників, так і породження нових проєктів в результаті 

реалізації поставленої мети. Рішення одних завдань і проблем призводить 
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до постановки нових завдань і проблем, що стимулюють розвиток нових 

форм проєктування. 

До традиційних, універсальних принципів навчання, які значним чином 

впливають на процес проєктування освітнього середовища доцільно віднести 

такі принципи: науковості (орієнтація на передові наукові досягнення у 

відповідній галузі); системності (облік системних характеристик досліджуваного 

явища, їх цілісності і структурних зв’язків); варіативності (альтернативний 

характер наукового пошуку, виділення й оцінка всіх можливих варіантів рішення, 

використання в кожному випадку конкретних особливостей об’єкта); 

динамічності (об’єкт дослідження містить внутрішні сили для саморозвитку, 

існує тільки в динаміці); прогностичності (вироблення ймовірного судження про 

стан об’єкта в майбутньому, дослідження перспектив розвитку).  

Серед інших відомих принципів пріоритетності сьогодні набуває принцип 

детермінізму, що пов’язано з орієнтацією особистості в сучасному соціумі на 

самостійність, відповідність, приватне визначення відповідності обраної 

професії, соціальної ролі. 

Основні резульаьи реалізації завдання принципів проєктування освітнього 

середовища висвітлено в таких працях: 

Трубачева С., Мушка О. Організаційно-педагогічні особливості 

проєктування дистанційної освіти в умовах карантину. Український 

педагогічний журнал. 2020. № 4 . С.58-65. 

Трубачева С. Е., Мушка О. В. Традиції та інновації у проєктуванні 

освітнього середовища сучасної гімназії Український педагогічний журнал. 

2021. № 4 . С. 

Мушка О. В. Методологічні принципи проєктування освітнього 

середовища гімназії. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту 

педагогіки НАПН України за 2019 рік. Київ : Інститут педагогіки, 2019. С. 

240-241. URL: http://undip.org.ua/upload/iblock/164/anotoaini.pdf 

Мушка О. В. Особливості навчально-методичного забезпечення в умовах 

дистанційної освіти учнів. Проблеми сучасного підручника: збірник тез 

Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 

29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020.– С. 130-132. URL: 

http://undip.org.ua/upload/iblock/ae8/tezy_-psp_perf.pdf 

Мушка О. В. Системність як принцип проєктування інноваційного 

освітнього середовища закладів освіти Теорія і практика моделювання 

інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти 

технічної спрямованості для академічно здібних учнів : збірник тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Педагогічна думка, 2020. 

С.35-36. 

 

Педагогічні умови проєктування варіативного складника освітньої 

програми гімназії. З одного боку, саме від наявності необхідних умов і об’єктів 

освітнього середовища гімназії залежить повнота й успішність реалізації 

навчальних матеріалів із різних предметів і курсів, отже, змісту базової 

http://undip.org.ua/upload/iblock/164/anotoaini.pdf
http://undip.org.ua/upload/iblock/ae8/tezy_-psp_perf.pdf
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загальної середньої освіти. З іншого боку, найскладніші, сучасні й дорогі 

об’єкти освітнього середовища можуть так і залишитися коштовними 

декораціями, якщо потреба в застосуванні їх не закладатиметься в самому змісті 

освіти, якщо сучасні досягнення науки й техніки, можливості 

інформаційно-комунікаційних технологій не враховуватимуться в навчальних 

матеріалах тем і розділів навчальних предметів і курсів. Точкою перетину 

процесів проєктування освітнього середовища гімназії й прогнозування і 

конструювання змісту базової загальної середньої освіти є освітня програма 

гімназії загалом, її варіативний складник зокрема. 

Можна виокремити педагогічні умови проєктування варіативного 

складника освітньої програми гімназії, а саме: теоретичні (обґрунтування 

принципів, розроблення моделі проєктування варіативного складника освітньої 

програми гімназії в контексті створення інноваційного освітнього середовища 

закладу); методичні (розроблення методики проєктування варіативного 

складника освітньої програми гімназії); організаційно-педагогічні (розроблення 

необхідної локальної правової бази; проведення заходів науково-методичної 

роботи, спрямованих на підготовку педагогічних працівників до цієї діяльності; 

створення команди проектувальників); ресурсні (наявність інформаційних і 

матеріально-технічних ресурсів проєктування варіативного складника освітньої 

програми гімназії). 

Модель проєктування варіативного складника освітньої програми 

гімназії у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Модель 

проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії – це ідеальна 

система, що відображає впорядковану сукупність компонентів теоретично 

узасадженої проєктувальної діяльності, спрямованої на вироблення ґрунтовних 

проєктів варіативного складника освітньої програми гімназії, отже, 

варіативного складника змісту базової загальної середньої освіти для певної 

групи її здобувачів. 

Розроблення моделі системи проєктування варіативного складника 

освітньої програми гімназії передбачає створення ідеального образу цього 

об’єкта, котрий відображатиме його структуру за допомогою наукових засобів 

(педагогічного моделювання), дасть змогу отримувати нове знання про нього. У 

компонентному складі системи проєктування варіативного складника освітньої 

програми гімназії можна виділити чотири компоненти, а саме: 

концептуально-цільовий, змістовий, операційно-процесуальний, 

результативний. 

До концептуально-цільового компонента належать методологічні підходи, 

принципи й теоретичні положення, котрі узасаджують процес педагогічного 

проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії, цілі й 

завдання проєктування цього складника. 

Змістовий компонент охоплює суб’єктів (проєктувальників), об’єкти, 

організаційні рівні, ресурси такого проєктування. До суб’єктів педагогічного 

проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії належать 

насамперед педагогічні працівники, котрі мають необхідну підготовку. 
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Об’єктом проєктування є варіативний складник освітньої програми гімназії в 

цілому, а також окремі елементи цього складника (галузеві інтегровані курси, 

щодо яких передбачено можливість вибору, вибір кількості годин на вивчення 

предметів та галузевих інтегрованих курсів на тиждень, а також додаткові 

години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять та їхнє змістове наповнення). 

До основних ресурсів педагогічного проєктування варіативного складника 

освітньої програми гімназії належать кадрові, інформаційні, методичні, 

матеріально-технічні та ін. 

Операційно-процесуальний компонент системи охоплює інструментарій 

та етапи проєктування. До сукупності послідовних етапів педагогічного 

проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії можна 

віднести такі: підготовчо-концептуальний, організаційний, діагностувальний, 

конструювальний, оцінювально-результативний, упроваджувальний, 

коригувальний. 

До інструментарію педагогічного проєктування варіативного складника 

освітньої програми гімназії можна віднести методи та засоби, які забезпечують 

здійснення цього процесу. 

До складу результативного компонента системи педагогічного 

проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії належать 

результати проєктувальної діяльності, котрі можна розподілити на три групи. 

По-перше, це прогнози варіативного складника змісту базової середньої 

освіти, проєкти варіативного складника освітньої програми гімназії й пов’язані 

з ними передбачення щодо динаміки умов і чинників прогнозного фону цього 

об’єкта прогнозування і проєктування. 

По-друге, це рекомендації суб’єктам, котрі безпосередньо конструюють 

варіативний складник освітньої програми гімназії й зміст навчання (навчальні 

програми), а також органам управління освітою щодо врахування цих прогнозів 

у нормативній базі, навчальній і навчально-методичній літературі тощо. 

По-третє, важливим результатом прогнозування і проєктування 

варіативного складника освітньої програми гімназії можуть стати прогнозні 

моделі, прогнозні сценарії, що враховують специфіку й прогнозний фон 

освітньої діяльності гімназії, за допомогою яких (за періодичного коригування) 

можна оновлювати прогнози і проєкти варіативного складника змісту базової 

середньої освіти на рівні закладу базової середньої освіти. 

Методика проєктування варіативного складника освітньої програми 

гімназії у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Перед 

педагогічною спільнотою постійно поставатиме проблема уточнення й 

оновлення компетентнісно орієнтованого змісту повної загальної середньої 

освіти, змісту навчання в закладах загальної середньої освіти загалом і 

гімназіях зокрема. І не лише досягнення відповідності компонентного складу 

компетенцій, структури й рівня сформованості ключових та інших 

компетентностей учнів вимогам суспільства, але й випереджального 

відображення їх у змісті освіти й навчання (у т. ч. в його варіативному 
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складнику). 

Подана методика може розглядатися як один із засобів вирішення цієї 

проблеми на рівні системи внутрішньошкільної науково-методичної роботи, яка 

створює досить сприятливі умови для здійснення проєктування варіативного 

складника освітньої програми гімназії. 

Методика проєктування варіативного складника освітньої програми 

гімназії – це інструмент проєктування, логічна послідовність його етапів, що 

забезпечує розроблення надійного проєкту варіативного складника змісту 

базової середньої освіти загалом і варіативного складника освітньої програми 

гімназії зокрема. Результатом застосування методики має стати проєкт 

варіативного складника освітньої програми гімназії. 

Підготовчо-концептуальний етап методики проєктування варіативного 

складника освітньої програми гімназії охоплює сукупність цілей і завдань 

проєктування цього обєкта у внутрішньошкільній науково-методичній роботі в 

гімназії. 

Найзагальнішою метою означеної діяльності є якнайповніше 

забезпечення умов для реалізації освітніх запитів здобувачів освіти, розкриття, 

розвитку й реалізації їхнього особистісного потенціалу, задатків фі здібностей 

шляхом конструювання змісту навчання, пов’язаного з формуванням 

компетентностей учнів. 

Організаційний етап охоплює організаційну структуру проєктування 

варіативного складника освітньої програми гімназії у внутрішньошкільній 

науково-методичній роботі. На нашу думку, у означеній діяльності доцільно 

сполучати роботу як постійних (педагогічна рада, науково-методична рада, 

методичні комісії (кафедри) тощо), так і тимчасових колективів учителів (творчі 

групи). 

Упроваджувальний етап передбачає цілеспрямоване впровадження 

розробленого проєкту варіативного складника освітньої програми гімназії в 

освітньому процесі закладу. Учителі реалізують створені ними методичні 

розробки. 

Оцінювально-результативний етап охоплює такі результати діяльності, 

оцінювання їх: 

 створення оптимальної освітньої програми гімназії, яка, завдяки 

варіативному складнику, якнайповніше реалізовує освітні запити здобувачів 

базової середньої освіти; 

 оптимізацію освітнього середовища гімназії, створення в ньому 

оптимальних освітніх і методичних умов формування компетентностей 

гімназистів шляхом цілеспрямованого впровадження положень 

компетентнісного освітнього підходу; 

 розвиток внутрішньошкільної науково-методичної роботи; зростання 

рівня професійної і методичної компетентностей учителів гімназії; 

 виникнення нових перспектив щодо розвитку методики навчання 

відповідних навчальних предметів завдяки залученню теоретичних здобутків та 

інструментарію компетентнісного освітнього підходу. 
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Останнім є коригувальний етап. Він відбувається на основі одержаних 

результатів оцінювання сформованості компетентностей учнів гімназії у ході 

реалізації запроєктуваного варіативного складника освітньої програми гімназії. 

Результати зрізу аналізують і узагальнюють представники методичних комісій 

(кафедр), творчих груп педагогічних працівників. На основі цих результатів 

науково-методична рада закладу освіти приймає рішення про коригування 

проєкту варіативного складника освітньої програми гімназії, розроблених 

учителями методичних розробок щодо її реалізації в процесі навчання. 

Коригувальний етап передбачає засоби й заходи з аналізу й оцінювання 

результатів проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії у 

внутрішньошкільній науково-методичній роботі закладу освіти (уточненого 

компонентного складу компетентності, методичних розробок уроків щодо 

формування цієї ключової компетентності в процесі навчання відповідного 

предмета (курсу). Оцінюванню підлягають як результати конструювання 

(науково-методичні розробки), так і результати впровадження й застосування їх 

в процесі навчання гімназистів (рівень сформованості відповідної ключової 

компетентності учнів). 

Експериментальна апробація моделі і методики проєктування 

варіативного складника освітньої програми гімназії здійснювалася в процесі 

науково-методичної роботи гімназії № 178 міста Києва, Технічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» м. Києва, Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області. Результати проведеного анкетного опитування показали 

помітний інтерес представників педагогічних колективів цих закладів загальної 

середньої освіти до проєктування освітнього середовища закладу загалом і 

проєктування варіативного складника освітньої програми для 5-9 класів 

зокрема. Підготовка педагогічних працівників означених закладів до 

застосування методики проєктування варіативного складника освітньої 

програми гімназії здійснювалася в ході науково-практичних і методичних 

семінарів, вебінарів, методичних нарад, індивідуальних консультацій. 

Результати експериментального зрізу засвідчили належний рівень 

підготовленості представників цих педагогічних колективів до застосування 

методики проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії. 

 D. Puzikov, "Model of pedagogical forecasting’s system of complete general 

secondary education’s content", Український педагогічний журнал, № 3 (23), с. 

84-90, 2020. 

 Д. О. Пузіков, "Зміст та структура практичного посібника для підготовки 

педагогічних працівників до прогнозування змісту повної загальної середньої 

освіти", Проблеми сучасного підручника, № 25, с. 121-132, 2020. 

 Д.О. Пузіков, "Педагогічні умови проєктування варіативного складника 

освітньої програми гімназії", в Анотовані результати науково-дослідної 

роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2020 р., Київ, Україна: 

Педагогічна думка, 2020, с. 198-199. 

 Д. О. Пузіков, "Поняття, класифікація, характеристика суб’єктів 
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прогнозування змісту загальної середньої освіти", в Освітні і 

культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний 

наук.-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. 

конф. студентів і молодих вчених, Запоріжжя, 2020, с. 572-574. [Електронний 

ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/721021. Дата звернення: Черв. 29, 2020.  

 

Другим напрямом реалізації проблеми організаційно-педагогічних 

засад проєктування освітнього середовища гімназії було розроблення 

авторського підходу до проєктування освітнього середовища за критерієм 

інноваційності. Запропоновано розгляд інноваційності освітнього середовища 

гімназії як умови забезпечення ефективності реформи «Нова українська 

школа». Подано розроблені концептуальні засади проєктування інноваційного 

освітнього середовища сучасної гімназії та методи визначення рівня 

інноваційності освітнього середовища гімназії. Розроблено програму з 

підготовки вчителя до проєктування інноваційного освітнього середовища 

гімназії. Зокрема: 

Уточнено та систематизовано інноваційні тенденції змін освітнього 

середовища закладів загальної середньої освіти (технологічні тенденції зміни 

освітнього середовища (використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій у навчальному процесі);  соціокультурні тенденції 

шкільного освітнього середовища (школа як лабораторія формування 

громадянського суспільства в державі);  тенденції зміни підходів до розвитку 

освітнього середовища школи (школа як другий дім для дитини); тенденції 

навчання протягом усього життя (освітнє середовище школи як центру 

професійного розвитку вчителів); 

Визначено та обґрунтовано умови проєктування інноваційного 

освітнього середовища гімназії (формування та підтримка статусу школи як 

«формуючої організації»; наявність в освітньому середовищі школи 

динамічного «інноваційного ядра»; створення налагодженої системи управління 

змінами в освітньому середовищі; забезпечення співпраці в проєктуванні 

освітнього середовища школи та зворотного зв’язку з батьками учнів, 

громадськістю; відкритість освітнього середовища школи задля зростання 

соціального і професійного капіталу та забезпечення розвитку закладу освіти; 

створення системи моніторингу стану і підвищення ефективності освітнього 

середовища школи); 

Визначено й обґрунтовано концептуальні засади проектування  

інноваційного  освітнього середовища гімназії: гуманістичний, системний та 

діяльнісний підходи до проєктування інноваційного освітнього середовища 

гімназії. 

Визначено та охарактеризовано рівні інноваційності освітнього 

середовища гімназії (адаптивний, пошуково-ініціативний, експериментальний 

продуктивний). 

Розроблено та обґрунтовано інструментарій визначення рівня 

https://lib.iitta.gov.ua/721021/
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інноваційності освітнього середовища гімназії (анкети, опитувальник, 

кваліметричну модель для педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти). 

На основі аналізу наукових результатів з проблеми дослідження нами 

було виявлено інноваційні тенденції змін освітнього середовища сучасної 

школи: 

1)Технологічні тенденції змін освітнього середовища (використання 

інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій в освітньому процесі). 

Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє 

активному застосуванню комп’ютерних та інтернет-технологій як пріоритетних  

інформаційних засобів в сучасному освітньому середовищі школи.  Цифрове 

освітнє середовище має невичерпні можливості в навчанні, особливо в 

складних умовах організації освітнього процесу, що спричинені світовою 

пандемією COVID-19 та необхідністю для людини ХХІ століття навчатись 

упродовж життя.  

Цифрові технології дають змогу забезпечити гнучкість та інваріантність 

змісту освіти; «оживити» освітній процес засобами візуальних ефектів і 

відеоматеріалами; використовувати опції ґаджетів для дослідження та пізнання 

світу; забезпечити мобільність учнів і вчителів в освітньому процесі, що сприяє 

забезпеченню якості інклюзивної освіти та результативності таких форм освіти, 

як індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж на 

робочому місці (на виробництві) і дуальна; забезпечити диференціацію 

навчання, наприклад, шляхом запровадження тематичних вебінарів для 

поглибленого вивчення предмету тощо. 

Проблемними залишаються питання готовності та організації підготовки 

учнів і вчителів до роботи в онлайн-середовищі. За результатами досліджень за 

Програмою міжнародного оцінювання студентів ОЕСР (PISA), через 

поширення COVID-19 можливості для онлайн-навчання зросли і можуть стати 

орієнтиром для освіти.  

На державному рівні важливим заданням є інформатизація закладів освіти 

(наявність сучасної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, якісного 

інтернету та інформаційної безпеки суб’єктів освітнього процесу). 

2) Соціокультурні тенденції змін освітнього середовища школи (школа як 

лабораторія формування громадянського суспільства в державі). 

Соціокультурні зміни освітнього середовища викликані інтеграційними 

процесами, що відбуваються в соціальному світі, соціумі країни (міста або 

іншого населеного пункту); в соціальних інститутах (яким є й освіта), засобах 

масової інформації, сім’ї, близькому оточенні (друзі, вчителі, сусіди, клас, 

студентська група, трудовий колектив), та впливають на соціалізацію індивіда 

та формування в нього системи цінностей, переконань і уявлень про 

навколишній світ. У Законах України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та нормативних документах, що забезпечують реформу «Нова 

українська школа» йдеться про безпечне, «дружнє до дитини» освітнє 

середовище школи. Зокрема, безпечне освітнє середовище розглядається як 
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сукупність умов, що убезпечують учасників освітнього процесу від фізичної та 

моральної шкоди, приниження честі й гідності, фізичного та психологічного 

насильства, експлуатації, дискримінації, недотримання санітарних вимог тощо. 

Соціокультурне середовище школи – це складна система соціальних і 

культурних складників (правила поведінки в школі, традиції, вірування), що 

створюють «клімат» у закладі освіти. 

Створення в закладах освіти культурного освітнього середовища, яке 

ґрунтується на загальнолюдських цінностях, національних традиціях і  

сприятливих умовах соціалізації та розвитку учнів, покращить успішність 

випускників у подальшому навчанні та працевлаштуванні; приятиме 

формуванню доброчесного кола громадян, які є запорукою «здорового» і 

безпечного суспільства в країні. Культурне середовище школи є важливим 

чинником у забезпеченні її конкурентної переваги серед інших закладів 

загальної середньої освіти міста (району). 

3) Тенденції зміни підходів до розвитку освітнього середовища школи 

(школа як другий дім для дитини). 

У контексті суспільних перетворень та освітніх реформ змінюється 

підходи до організації освітнього середовища сучасної школи: 

-запобігання розвитку ризикованої поведінки серед учнів (школа має 

залишити практику усунення негативних наслідків поведінки учнів та створити 

систему превентивних заходів і чітких інструкцій для учителів та учнів щодо 

попередження нещасним випадкам і стресовим  ситуаціям в освітньому 

середовищі); 

-кожен вчитель має власним прикладом виховувати в учнів культуру 

спілкування, командної роботи і співпраці, демонструвати власні навички 

позитивної поведінки та здорового способу життя; 

-«школа наш другий дім» залучення учнів до розроблення правил 

поведінки в школі, дизайну освітнього середовища класу, пришкільної території 

(виховання відповідальності учнів за шкільне середовище і правил 

забезпечення здорової й безпечної школи; 

-ефективність у комунікаціях з батьками (просвітницька діяльність 

вчителя на засадах взаємоповаги та конструктивного вирішення проблем у 

поведінці дитини, що спричинені проблемами в сім’ї). 

Змінюється роль учителя, який стає фасилітатором (лідером, керівником) 

в освітньому процесі та організатором (конструктором) освітнього середовища, 

в якому проблеми розв’язуються колективно, із застосуванням методів 

обговорення та проєктування. 

Змінюється функціонал вчителя, який має навчити учнів розуміти потребу 

в навчанні та допомогти сформувати навички самоосвіти (навчити знаходити, 

оцінювати, аналізувати інформацію та застосовувати знання в житті…). 

4)Тенденції навчання протягом усього життя (освітнє середовище школи 

як центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників). 

Технологічний прогрес впливає на всі сфери людського життя та 

призводить до швидких змін умов, засобів праці та вимог до працівника 
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будь-якої галузі, що зумовлює потребу людини в постійному підвищенні 

кваліфікації (або оволодінні новою професією), щоб залишатися 

конкурентоспроможними на ринку праці та забезпечити гідне життя і 

професійний розвиток. 

В основі розвитку професійної кар’єри вчителя є здатність адекватно 

реагувати на зміни і вдосконалювати професійні знання й навички; здатність 

досліджувати освітнє середовище та продувати інноваційні ідеї, розробляти 

проєкти і методи для забезпечення якості освітнього процесу; здатність 

ділитись професійними знаннями й досвідом дослідницької діяльності з 

іншими вчителями і студентами педагогічних закладів вищої освіти. 

Отже, ефективність освітнього середовища школи залежить від умов, що 

забезпечують професійний і особистісний розвиток вчителів. Це дає змогу  

школам зростати, розширювати ринок освітніх послуг, перетворюватись на 

центри підвищення кваліфікації та бази навчання дорослих (педагогічної 

практики для студентів). Такі школи будуть привабливими для наукових 

установ, громад, молодих вчителів, стейкхолдерів, меценатів, усіх зацікавлених 

в розвитку закладу освіти. 

Серед концептуальних засад проектування  інноваційного  освітнього 

середовища гімназії нами визначено: гуманістичний, системний та діяльнісний 

підходи. 

Гуманістичний підхід дає змогу забезпечити реалізацію мети Нової 

української школи – створення комфортних умов для навчання учня і розвитку 

його як особистості. Освітнє середовище Нової української школи – це не 

тільки нові підручники, сучасне і зручне мобільне обладнання класних кімнат, 

насамперед, – це нові принципи і методи взаємодії суб’єктів освітнього процесу 

на засадах партнерства, взаємоповаги, взаємодовіри та відкритості, які 

забезпечують ефективність змін в освітньому середовищі та розвиток умінь і 

навичок інноваційної діяльності (продукування ідей, їх розроблення та 

застосування). На нашу думку, важливим у реформуванні початкової освіти 

було застосування нових методів мотивації учнів початкової школи до навчання 

та створення вчителями сприятливих умов для навчання на засадах творчого 

пошуку й толерантного ставлення до учнів (відмова від авторитарності в 

педагогічній діяльності). 

Гуманізація освітнього процесу дає змогу: сформувати у дитини 

позитивне ставлення до школи і навчання як діяльності; попередити стресові 

ситуації та запобігти психологічним травмам учня в процесі навчання і 

виховання (залучення його до нових видів роботи на уроках і  комунікації з 

іншими учнями, вчителем або вчителями); умотивування учнів не тільки на 

здобуток знань, а на розвиток власних творчих здібностей і на самореалізацію; 

створення умов для формування адекватного (позитивного) ставлення учня до 

оцінювання його діяльності та пошуку можливостей покращення результатів 

навчання. 

Гуманістичний підхід у формуванні інноваційності це, насамперед, 

забезпечення ефективної суб'єкт-суб'єктної взаємодії на гуманістичних засадах; 
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орієнтація освітнього  процесу на врахування особистісних якостей і 

здібностей учнів, розвиток їх творчого потенціалу; мотивація учнів до пошуку 

та ініціювання нових ідей та виконання нових видів діяльності. 

Системний підхід до формування такої компетентності як інноваційність 

дає змогу спроектувати структуру освітнього середовища школи як інноваційну 

систему взаємопов’язаних суб’єктів й об’єктів, метою якої є творче розв’язання 

навчальних задач на засадах генерації ідей, їх розроблення й оцінювання та 

залучення учнів і вчителів до участі  в інноваційних проектах (різних рівнів – 

від шкільного до міжнародного). 

Як напрям методології наукового пізнання й соціальної практики 

системний підхід ґрунтується на дослідженні об’єктів як систем, ми 

розглядаємо освітнє середовище Нової української школи як відкриту систему, 

що забезпечує формування в учнів ключових компетентностей на основі 

взаємодіючих і взаємопов’язаних між собою і зовнішнім середовищем (родина, 

соціум) підсистем. Інноваційна діяльність є однією з таких підсистем 

освітнього середовища, що впливає на якість освітнього процесу як системи в 

цілому та якість навчання учнів в процесі формування у них інноваційності 

(готовності до життя, що змінюється; готовності змінювати себе і своє життя; 

готовності адаптуватись до змін (на основі критичного оцінювання змін); 

здійснення інноваційної діяльності тощо).  

Діяльнісний підхід до формування інноваційності як ключової 

компетентності Нової української школи передбачає визначення й 

обґрунтування специфічних особливостей інноваційної діяльності як одного із 

видів діяльності людини. У теорії діяльності людини важливими є положення 

про її предметну детермінованість; будь-яка діяльність має предмет, який в 

процесі змінюється згідно мети і заданих параметрів (очікувані результати 

діяльності) та перетворюється на продукт діяльності, який може бути 

матеріальним і нематеріальним.  

У формуванні в учнів інноваційності важливим є їх залучення до різних 

виді навчальної роботи на основі розуміння ними змісту завдання (процедур і 

технологічних етапів) та готовності до пошуку нових шляхів розв’язання 

навчальних задач.  

Застосування діяльнісного підходу в освіті націлено, насамперед, на 

набуття учнем досвіду з різних видів діяльності та забезпечує реалізацію 

діяльнісного характеру освіти й спрямованість її змісту на формування 

навчальних умінь, навичок і способів за різними видами робіт (навчальної, 

навчально-дослідницької, пізнавальної, інформаційно-комунікативної, творчої 

та рефлексивної); відкриває нові можливості для концептуального і 

практичного освоєння учнями різних напрямів та аспектів освітніх процесів і 

дає змогу розглядати складники інноваційної діяльності як етапи, процедури, 

алгоритми; розробляти зміст етапів впровадження нових ідей; ефективно 

застосовувати технічні засоби в освітньому процесі тощо. 

Розглянуті наукові підходи до формування інноваційності як ключової 

компетентності Нової української школи є взаємозалежними і 
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взаємодоповнюють один одного:  

1) ефективність формування компетентності в учнів можлива за умов 

проведення організованої системної роботи щодо мотивації і залучення їх до 

різних видів інноваційної діяльності (пошуку нових ідей, розроблення планів їх 

втілення в практику, оцінювання результатів  творчих завдань тощо); 

2) системна інноваційна діяльність має ґрунтуватись на гуманістичних 

засадах (загальнолюдських цінностях, взаємоповазі, взаємодовірі та 

партнерських стосунках між суб’єктами освітнього процесу);  

3) комплексне застосування наукових підходів забезпечує розвиток 

освітнього середовища закладу освіти (або окремого класу, групи учнів) в 

умовах розбудови Нової української школи. 

З метою оцінювання інноваційного середовища гімназії нами було 

визначено та обґрунтовано такі рівні інноваційності освітнього середовища 

гімназії, як:  

- адаптивний, на цьому рівні освітні інновації, що впроваджуються в 

освітнє середовище є, виключно,  ініційованими державою, відповідно – 

пройшли експериментальну апробацію та науково-методичну експертизу і 

мають обов’язковий характер застосування; педагогічний колектив не 

вмотивований на інноваційну діяльність, тому вона має формальний характер; 

 - експериментальний рівень інноваційності освітнього середовища 

передбачає застосування освітніх інновацій, які мають нормативний характер і 

поширюються державою, та інновацій, що перебувають у стадії 

експериментальної перевірки й апробації, розробляються науковими 

установами; більшість педагогічних працівників таких закладів освіти 

недостатньо вмотивовані на продукування і розроблення інноваційних ідей, 

тому заклад  має статус експериментальної бази  для наукових установ; 

- пошуково-ініціативний рівень є якісно вищим рівнем інноваційного 

освітнього середовища гімназії, яка має інноваційний потенціал і досвід  

успішного впровадження освітніх інновацій, як державних, так і пропонованих 

науковими установами; особливістю освітнього середовища цього рівня є те, що  

інноваційні ініціативи вчителів, націлені на вирішення проблем освітнього 

середовища конкретної школи та освітніх середовищ класів, відповідно до 

розроблених стратегій, які прописано в Концепції та Програмі інноваційного 

розвитку гімназії, але у закладах такого рівня розвитку освітнього середовища 

не відбувається науково-методичного поширення інноваційного досвіду 

впровадження освітніх інновацій у діяльність інших шкіл; 

- продуктивний рівень інноваційного освітнього середовища передбачає 

наявність «інноваційного ядра» школи, яке забезпечує стійку мотивацію 

педагогічного колективу школи до інноваційної діяльності; здатність 

адміністрації і вчителів розробляти інноваційні ідеї, експериментально 

перевіряти, апробувати та поширювати освітні інновації, прогнозувати наслідки 

їх застосування; характерною особливістю для освітнього середовища такого 

рівня інноваційності є плідна партнерська  співпраця з науково-дослідними 

інститутами й закладами освіти від дошкільної до післядипломної.  
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Результати дослідження проєктування інноваційного освітнього 

середовища гімназії  апробовано на базі Боярського академічного ліцею 

"Лідер" Боярської міської ради (до 2021р. Боярський навчально-виховний 

комплекс «Колегіум-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області), до 

структури якого входять початкова школа та гімназія,  та Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 

Зокрема для педагогічних працівників  в освітній процес Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

впроваджено семінарське заняття «Проектування ефективного освітнього 

середовища закладу освіти в умовах змін» та апробовано програму спецкурсу 

«Оцінювання рівня інноваційності освітнього середовища гімназії». Основним 

завданням спецкурсу є підвищення мотивації вчителів та їх підготовка до участі 

у проєктуванні інноваційного освітнього середовища закладу освіти. 

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників та інших закладів освіти були 

ознайомлені з теоретичними основами оцінювання інноваційних процесів 

(ключові терміни, поняття та методи дослідження: анкетування, інтерв’ювання, 

співбесіди, спостереження), які дали змогу отримати інформацію про 

особливості, перспективи та проблеми інноваційних освітніх середовищ.  

Для визначення рівнів інноваційності освітнього середовища був 

застосований метод експертного оцінювання, систематизації і класифікації 

інформації та кваліметрична модель оцінювання інноваційності освітніх 

середовищ. Інструментарій оцінювання рівня інноваційності освітнього 

середовища гімназії експериментально перевірено на базі експериментальних 

та контрольних закладів загальної середньої освіти (Боярський академічний 

ліцей "Лідер" Боярської міської ради, Київська гімназія № 290, 

Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 

Хмельницької області). Розроблений інструментарій оцінювання освітнього 

середовища гімназії (кваліметрична модель; опитувальники для адміністрації 

школи, вчителів, учнів, батьків; карти спостереження) дали змогу визначити 

тенденції розвитку гімназійної освіти в Україні, перспективи і проблеми 

функціонування гімназій та рівень їх інноваційності, підвищили рівень 

готовності учителів до участі у проєктуванні освітнього середовища гімназії та 

до змін і впровадження освітніх інновацій в цілому. 

Основним завданням формувального етапу дослідження була  

експериментальна перевірка результатів; корегування змісту компонентів 

інноваційного освітнього середовища гімназії як інтегрованої системи 

підготовки учнів до навчання впродовж життя; розроблення методичних 

рекомендацій для вчителів і керівників гімназій та апробація результатів 

дослідження. 

Дослідження проблеми інноваційності освітнього середовища гімназії 

дало змогу оцінити стан освітніх середовищ в експериментальних закладах 

освіти та визначити  рівень їх готовності до змін і провадження освітніх 
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інновацій. 

 У результаті дослідження нами було виявлено проблеми, що 

ускладнюють процеси реформування закладів загальної середньої освіти та 

перешкоджають створенню інноваційних освітніх середовищ 

пошуково-ініціативного або продуктивного рівня.  

Отже, на державному рівні необхідне оновлення нормативно-правової 

бази, що регламентує інноваційні процеси в освіті, та створення сприятливого 

інноваційного клімату для розвитку освіти.  

На регіональному рівні є потреба в розробленні спільних цілей і завдань 

для реалізації реформи «Нова українська школа» зусиллями об’єднаних 

територіальних громад, наукових установ і закладів освіти, підприємств, 

громадських і культурних організацій. Освітнє середовище школи відображає 

усі специфічні особливості культури міста, району, села, в якому  

розташований заклад освіти. Важливо громадам забезпечити такий соціальний і 

культурний рівень зовнішнього середовища, який би сприяв створенню 

комфортного й ефективного освітнього середовища у кожній школі і міській, і 

сільській. 

У закладах загальної середньої освіти необхідно створити умови для 

професійного розвитку вчителів і надати ресурси для здійснення ними 

інноваційної діяльності. Також, потрібно забезпечити співпрацю українських 

шкіл з науковими і міжнародними освітніми закладами й установами для 

залучення українських педагогічних працівників до участі в міжнародних 

інноваційних проектах та спільного оцінювання стратегій проектування 

ефективного освітнього середовища ХХІ століття. 

Оцінювання інноваційної діяльності та результативності освітніх 

інновацій має бути системним, а інструментарій оцінювання освітнього 

середовища має постійно вдосконалюватись, що сприятиме об’єктивності і 

точності результатів оцінювання та розробленню дієвих програм розвитку 

школи у перспективі на 5-10 років.  

Адміністрації та педагогічні колективи мають застосовувати для 

оцінювання різних напрямів і видів роботи школи науково обґрунтований 

інструментарій оцінювання з метою передбачення проблем і перспектив 

розвитку закладу освіти, негативних і позитивних тенденцій змін освітнього 

середовища тощо. 

Результати дослідження висвітлено в таких основних публікаціях, як: 

1.Dubrovina I., Horash K.,  T. Radzivil, T. Olynyk (2019). The role of motivation in 

the self-education of future teacher’s E-mentor 3 (80). Pobrane z: 

http://www.e-mentor.edu.pl/eng/article/index/number/80/id/1418 

(міжнародне наукове видання online: ISSN 1731-7428 printed: ISSN 1731-6758  

входить до WоS, в базі буде відображатись з січня 2020р.); 

2. Dubrovina I., Horash K.,  Karmazin A. (2019). Enlightening activity of the volyn 

lyceum as an example of pedagogical dedication. Czech-Polish Historical and 

Pedagogical Journal 11/1 https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/ 

(друк журналу в грудні 2019, розміщення на сайті видання і в WoS у січні 2020 

http://www.e-mentor.edu.pl/eng/article/index/number/80/id/1418
https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/
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року) міжнародне наукове видання ISSN 1803-6546,  входить до WоS); 

3. Гораш К.В. Програма спецкурсу «Оцінювання рівня інноваційності 

освітнього середовища гімназії»: зміст і структура. Проблеми сучасного 

підручника : збірник наукових праць. Вип. 25. Київ, 2020. С. 24–40.  (Фахове 

видання України категорії «Б») 

http://ipvid.org.ua/upload/iblock/2fc/2fc02ea5b390b2ec58ba08bd59d3f3f1.pdf 

4. Гораш К.В. Сучасні тенденції змін освітнього середовища закладів 

загальної середньої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. 

Ужгород, 2021. Вип. 2 (49). С. 42–47. (Фахове видання України категорії «Б» 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4db) 

 

Третій напрям дослідження був присвячений вирішенню питання 

визначення педагогічних умов проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії.  

Тенденції розвитку сучасної освіти на етапі визначення педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназії та запровадження особистісно-орієнтованих інформаційних технологій 

навчання, спрямованих на формування та розвиток в учня широкого кола 

компетенцій, висувають нові вимоги до електронних засобів навчального 

призначення. Інформаційно-комунікаційні технології навчання сьогодні тісно 

пов’язані з новими інформаційними технологіями, які охоплюють всі галузі 

діяльності людини і стають визначальними для розвитку науки, освіти, техніки, 

економіки. Нині у вітчизняній педагогічній науці «педагогічне проєктування» 

трактується як самостійна поліфункціональна педагогічна діяльність, що 

зумовлює створення нових або перетворення наявних умов процесу виховання і 

навчання, писав В.П.Беспалько – автор першої монографії з педагогічного 

проєктування, яка поклала початок розробці науково-методичних засад 

педагогічного проєктування. Де освітнє середовище – це система впливів і умов 

формування особистості за певним зразком, а також система можливостей для її 

розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні. 

Головним для освітнього середовища є наявність розвивального ефекту, який 

можливий за умови здатності середовища забезпечувати комплекс можливостей 

для саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу. Науковцями В. 

Слободчиков, В. Ясвін, В. Рубцов, В. Лебедева, В. Орлов, В. Панов, О. Ежова та 

ін. вже розроблено деякі моделі освітнього середовища 

(антрополого-психологічна, еколого-особистісна, комунікативно-орієнтована, 

психодидактична, екопсихологічна, здоров’яспрямована та інші) і спільним в 

них є виокремлення в структурі матеріальних, інформаційно-комунікаційних 

ресурсів та психологічних особливостей взаємовідносин суб’єктів освітнього 

процесу. Питання визначення педагогічних умов проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії є 

порівняно новим та недостатньо дослідженим і розробленим. В умовах 

зростаючої інформатизації суспільства та потреб опрацьовувати, аналізувати та 

засвоювати великі обсяги різнопланової інформації, важливе місце займає 

http://ipvid.org.ua/upload/iblock/2fc/2fc02ea5b390b2ec58ba08bd59d3f3f1.pdf
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4db
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інформаційно-комунікаційний складник освітнього середовища. Під 

інформаційно-комунікаційним складником освітнього середовища гімназії 

розуміють системно організовану сукупність інформаційного, технічного, 

навчально-методичного забезпечення, нерозривно пов'язану з людиною як 

суб'єктом освітнього середовища. На сучасному етапі науковцями розроблені 

такі принципи педагогічного проєктування: принцип людських пріоритетів, 

який орієнтує на людину – як учасника підсистем, процесів або ситуацій. Цей 

пріоритет означає гуманістичний і природовідповідний характер навчання. 

Принцип саморозвитку проєктованих систем, процесів, ситуацій, що передбачає 

створення їх динамічними, гнучкими, здатними по ходу реалізації до змін, 

перебудови, ускладнення або спрощення. Принцип динамізму, що передбачає 

рух системи від сутності вищого порядку до сутності більш низького порядку. 

Принцип повноти, що передбачає забезпечення реалізації в спроєктованому 

об'єкті системи вимог до його функціонування. Принцип діагностованості, що 

передбачає організацію постійного зворотного зв'язку, реалізацію 

вимірювального інструментарію, моніторинг функціонування системи на 

практиці. Принцип конструктивної цілісності, що передбачає встановлення 

міцного взаємозв'язку між компонентами методичної системи та етапами її 

проєктування та реалізації на практиці. Сучасний інформаційно-комунікаційний 

складник освітнього середовища гімназії включає комплекс інформаційних 

освітніх ресурсів, у тому числі цифрові освітні ресурси, сукупність 

технологічних засобів інформаційних і комунікаційних технологій, а саме: 

комп'ютери, пристрої, прилади та інше, комунікаційні канали, систему сучасних 

педагогічних технологій, що забезпечують навчання в сучасному 

інформаційно-освітньому середовищі. На нашу думку, доцільно розглядати 

визначення педагогічних умов проєктування інформаційно-комунікаційного 

складника освітнього середовища гімназії, виходячі з його моделі: учень, 

структурована база знань, система навчальних завдань забезпечена підтримкою 

мультимедіа, засоби інтерфейсу учня, структуроване керування з елементами 

штучного інтелекту, моніторинг навчального процесу, визначення рівня 

навчального процесу. Де під інтерфейсом розуміють апаратуру, яка забезпечує 

взаємодію учня з системою, чи просто фізичні способи реалізації цієї взаємодії. 

Поняття інтелектуальний інтерфейс трактується як засіб людино-машинної 

взаємодії, який в якості каналів подання інформації використовує повідомлення 

природною мовою, зорові образи та зображення. Модель складається з п’яти 

блоків, що обумовлені логікою реалізації освітнього процесу та його 

компонентами: цільовий, змістовий, технологічний, діагностичний та 

результативний. Цільовий блок визначає мету, а саме: підвищення якості 

освітньої роботи, що досягається за рахунок: поліпшення сприймання 

навчальних відомостей (можливість унаочнення будь-яких об’єктів і явищ, 

полісенсорність, емоційне забарвлення тощо); залучення в освітній процес 

кожного учня без винятку; урізноманітнення способів демонстрації навчальних 

досягнень; розвиток психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення, уяви, 

мовлення). Освітній процес в умовах проєктування 
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інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії, має 

спиратися на підходи й принципи, що відображені в змістовому блоці. Серед 

підходів виокремлюємо такі: гуманістичний – спрямований на взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу та гуманістичних засадах, виявлення толерантного 

ставлення один до одного, прояв терпимості до індивідуальних особливостей 

інших; діяльнісний – передбачає залучення кожного учня в освітній процес, 

стимулювання прагнення до навчання й розвитку, активізації інтересу та 

пізнавальної активності, створення для цього сприятливих умов і ситуацій 

успіху, у т.ч. за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

особистісно-орієнтований – передбачає організацію освітнього процесу з 

урахуванням особливостей учнів, розроблення стратегії розвитку кожного, 

планування завдань із урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей і 

потреб; синергетичний – передбачає врахування знань і досягнень з різних 

наукових галузей при організації роботи з учнями з особливостями 

психофізичного розвитку; системний – передбачає організацію подання і 

засвоєння навчального матеріалу у послідовності від простого до складного. 

Перехід до вивчення наступного технологічного блоку відбувається після 

засвоєння учнями попереднього та здатності продемонструвати опанування 

здобутих знань на практиці. Технологічний блок моделі визначає особливості 

підготовки та реалізації освітнього процесу з використанням мультимедійних 

технологій. Зокрема, добір якісних мультимедіа та методичний супровід їх 

використання. Серед критеріїв добору та визначення педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназії визначено наступні: спрямованість на формування й розвиток в учнів 

знань, умінь та навичок, визначених у державному стандарті освіти; економічна 

доступність (безкоштовність, відсутність пробного терміну та необхідності 

внесення непередбачуваних оплат); просте управління (достатньо базових 

навичок користувача); якісний голосовий супровід (чітка дикція, розмірений 

темп, приємний тембр та ін.); ергономічний дизайн (приємна кольорова гама та 

музичний супровід, відсутність занадто яскравих кольорів та різких звуків); 

наявність україномовної версії; можливість запуску на основі Windows (для ПК) 

та Android (для мобільних пристроїв), що наразі є основними платформами; 

простота інсталяції або наявність веб-доступу. Діагностичний блок моделі має 

на меті визначити, наскільки змінився рівень навчальних досягнень учнів у 

результаті реалізації моделі. Головними показниками при цьому визначено такі: 

поліпшення сприймання учнями навчальних відомостей та демонстрації 

навчальних досягнень (за рахунок полісенсорності мультимедійних технологій, 

можливості впливу на різні органи чуття учня); залучення кожного учня в 

освітній процес, незалежно від особливостей розвитку та функціональних 

обмежень (за рахунок створення психологічно сприятливої атмосфери, надання 

можливості учням продемонструвати досягнення у зручний спосіб); позитивна 

динаміка розвитку психічних процесів (головним чином уваги, пам’яті, 

мислення, мовлення). Невід’ємним елементом моделі є 

організаційно-педагогічні та психолого-педагогічні умови, реалізація яких, 
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головним чином, визначає успішність реалізації самої моделі. Серед 

організаційно-педагогічних умов виокремлюємо такі: технічне оснащення 

класів; забезпечення якісними мультимедійними ресурсами; розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів. Серед 

психолого-педагогічних умов – дотримання базових принципів дидактики; 

дотримання принципів вікової психології; дотримання ергономіко-педагогічних 

вимог; педагогічно виважений добір мультимедіа та органічна їх інтеграція зі 

змістом навчальної програми; урахування медичних протипоказань і 

рекомендацій при роботі з учнями; створення в класах психологічно 

сприятливої атмосфери. Результативний блок є останнім елементом моделі та 

полягає в досягненні запланованого результату, а саме – підвищенні якості 

освітньої роботи в класах. Експериментальна перевірка педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназії (а саме: визначення основних функцій складника в освітньому 

середовищі, визначення перспектив для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, визначення можливостей ІКТ для 

використання в роботі педагога та умінь володіння суб’єктами освітньої 

діяльності комп'ютерною грамотністю) показала, що цілеспрімоване 

підвищення уваги до ІКТ в процесі впровадження цих умов значною мірою 

сприяє підвищенню активності учнів в освітньому процесі та збільшенню 

частки їх пошуково-дослідницької діяльності. Так, порівняльний якісний і 

кількісний аналіз результатів контрольної роботи в експериментальних і 

контрольних класах виявив значну перевагу творчого і продуктивно- 

перетворювального рівнів сформованості пошуково-дослідницької 

компетентності учнів експериментальних класів (ЕК – 1 – 76,5%, ЕК – 2 – 79%) 

і який характеризується як достатній, тоді як у контрольних групах такий рівень 

виявився лише у КК – 1 – 42, 5%, КК – 2 – 43%. Результати формувального 

експерименту підтвердили правомірність визначення педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназії та ролі інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

пошуково-дослідницької компетентності учнів. У зв’язку з цим визначення 

педагогічних умов проєктування інформаційно-комунікаційного складника 

освітнього середовища гімназії та їх експериментальна перевірка стає 

актуальним та своєчасним на даному етапі розвитку української школи. 

У ході дослідження з’ясовано, що використання ІКТ технологій та 

мультимедійної візуалізації як інформаційно-комунікаційного складника 

освітнього середовища гімназії, значною мірою сприяє підвищенню активності 

учнів в освітньому процесі та формуванні пошуково-дослідницької 

компетентності. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

– вперше розроблено модель проєктування інформаційно-комунікаційного 

складника освітнього середовища гімназії; 

– удосконалено функції мультимедійної візуалізації для визначення 

педагогічних умов проєктування інформаційно-комунікаційного складника 
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освітнього середовища гімназії;  

– набули подальшого розвитку теоретичні та методичні аспекти проблеми 

визначення педагогічних умов проєктування інформаційно-комунікаційного 

складника освітнього середовища гімназії;. 

Основні результати: 

Встановлено, що ІКТ-технології та аудіовізуальні електронні засоби 

сприяють підвищенню активності учнів в освітньому процесі та збільшенню 

частки їх пошуково-дослідницької діяльності, забезпеченню метапредметних 

аспектів професійно-орієнтованої діяльності, зокрема здійсненню пізнавальної, 

перетворювальної, регулятивної, інформаційно-комунікаційної, 

ціннісно-орієнтувальної, комунікативної та естетичної діяльностей, які 

складають основу універсальних способів навчальної діяльності.  

Проаналізовано дидактичні особливості інформаційно-комунікаційних 

технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності в освітньому 

середовищі основної школи. Вивчено дидактичні особливості застосування 

аудіовізуальних електронних засобів навчання та сценаріїв їх створення в 

умовах визначення педагогічних умов проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії.  

Експериментальна перевірка розроблених педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназі, а саме: визначення основних функцій складника в освітньому 

середовищі, визначення перспектив для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, визначення можливостей ІКТ для 

використання в роботі педагога, визначення критеріїв оцінювання умінь 

володіння суб’єктами освітньої діяльності комп'ютерною грамотністю показала, 

що цілеспрімоване підвищення уваги до ІКТ в процесі впровадження цих умов 

значною мірою сприяє підвищенню активності учнів в освітньому процесі та 

збільшенню частки їх пошуково-дослідницької діяльності. Так, порівняльний 

якісний і кількісний аналіз результатів контрольної роботи в експериментальних 

і контрольних класах виявив значну перевагу творчого і продуктивно- 

перетворювального рівнів сформованості пошуково-дослідницької 

компетентності учнів експериментальних класів (ЕК – 1 – 76,5%, ЕК – 2 – 79%) і 

який характеризується як достатній, тоді як у контрольних групах такий рівень 

виявився лише у КК – 1 – 42, 5%, КК – 2 – 43%. Результати формувального 

експерименту підтвердили правомірність визначення педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназії та ролі інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

пошуково-дослідницької компетентності учнів гімназії. У ході дослідження було 

визначено педагогічні умови проєктування інформаційно-комунікаційного 

складника освітнього середовища гімназії.  

По-перше, було визначено, що їх основними властивостями є: гнучкість, 

адаптивність до користувача, інтерактивність, когнітивність, інсценоване 
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подання інформації, синтезоване середовище – це підвищує активність учнів, 

зростає їх інтерес до проєктних та дослідницьких видів діяльності.  

По-друге, проєктування інформаційно-комунікаційного складника 

освітнього середовища гімназії (а саме: визначення основних функцій складника 

в освітньому середовищі, визначення перспектив для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, визначення можливостей ІКТ для 

використання в роботі педагога, визначення критеріїв оцінювання умінь 

володіння суб’єктами освітньої діяльності комп'ютерною грамотністю) 

найбільш оптимально і ефективно сприяє реалізації триєдиної дидактичної мети 

навчального заняття. Освітній аспект: забезпечують сприйняття учнями 

навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення. 

Розвивальний аспект: сприяють розвитку пізнавального інтересу в учнів, 

формуванню уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати; сприяють 

активізації творчої діяльності учнів. Виховний аспект: сприяють вихованню 

наукового світогляду, вмінню чітко організувати самостійну і групову роботу, 

вихованню почуття товариства, взаємодопомоги.  

По-третє, визначення педагогічних умов проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії 

дозволяє підвищити ефективність як діяльності педагога, так і самих учнів за 

рахунок цілого ряду факторів: процес навчання охоплює всіх учнів, їх поведінка 

при цьому контролюється педагогом і однокласниками; гра не викликає 

стресової реакції.  

По-четверте, було з’ясовано, що в процесі визначення педагогічних умов 

проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища 

гімназії та в сучасних умовах дистанційного навчання розвиваються елементи 

творчості і самоаналізу, розвивається продуктивна, активно-пошукова 

діяльність, мислення. Мультимедійні програмні засоби мають значні 

можливості у відображенні інформації, безпосередньо впливають на мотивацію 

учнів, швидкість сприйняття матеріалу, стомлюваність і, таким чином, на 

ефективність навчального процесу в цілому. 

Визначено педагогічні умови та розроблено модель проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії та 

ролі інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

пошуково-дослідницької компетентності учнів.  

Уточнено функції педагогічних умов проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії, 

зокрема увага до ІКТ в процесі визначення цих умов значною мірою сприяє 

підвищенню активності учнів в освітньому процесі та збільшенню частки їх 

пошуково-дослідницької діяльності. 

Отримані результати було апробовано в ході науково-практичних 

конференцій, висвітлено у наукових статтях та у підготовленому параграфі 

допрактичного посібника. 

Чорноус О. Місце підручніка в інформаційно-комунікаційному складнику 

освітнього середовища гімназії. Проблеми сучасного підручника: збірник 
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наукових праць [ред. кол.; голов. Ред. – О. М. Топузов]. Київ : Педагогічна 

думка, 2020. Вип. 25. С.209-219. 

 

В ході дослідження питання визначення педагогічних умов 

проєктування особистісно орієнтованих педагогічних технологій в 

освітньому середовищі гімназії було з’ясовано, що поняття “педагогічна 

технологія” означає прийоми, методику і методологію роботи учителя у сфері 

навчання і виховання.Особистісно орієнтоване навчання і виховання є основою 

створення в освітньому закладі освітньо-виховного середовища. Технологія 

особистісно орієнтованої освіти передбачає мету формування і розвитку в учня 

особистісних якостей, цінностей, досягнень, його самовизначення. Технологія 

особистісного орієнтованого освітнього процесу припускає спеціальне 

конструювання навчального тексту, дидактичного матеріалу, методичних 

рекомендацій до його використання, типів навчального діалогу, форм контролю 

за особистим розвитком учня під час оволодіння знаннями. Оскільки центром 

усієї освітньої системи в цій технології є індивідуальність дитини, то її 

методична основа полягає в індивідуалізації і диференціації навчального 

процесу.  

В ході дослідження було визначено, що до основних педагогічних умов 

проєктування дидактичного забезпечення технології особистісно 

орієнтованого 

навчання ми відносимо: ініціювання суб’єктного досвіду навчання; розвиток 

індивідуальності кожної дитини; визнання індивідуальності, самобутності, 

самоцінності кожного учня. Такі умови реалізуються через вільний вибір 

учнями елементів освітнього процесу; самопізнання, самовизначення, 

самореалізацію. Зокрема через визначення змісту суб’єктного досвіду учня, 

включаючи досвід його попереднього навчання; освітній матеріал повинен 

забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку навчання як суб’єктної 

діяльності учня; організація навчального матеріалу має передбачати 

можливість вибору при виконанні завдань, розв’язанні задач; стимулювання 

учнів до самостійного вибору і використання найбільш значущих для них 

способів опрацьовування навчального матеріалу. Необхідно забезпечувати 

контроль і оцінку не тільки результату, але головним чином процесу навчання, 

способів освітньої діяльності учня. Аналіз результатів експериментального 

дослідження показав, що проєктування технології особистісно орієнтованого 

навчання в освітньому середовищі гімназії передбачає: доброзичливі 

взаємовідносини між суб’єктами освітньої діяльності, організованість і 

згуртованість учнів; підтримку в класі сприятливого валеологічного 

середовища: чисте повітря приміщення, відрегульовану температуру. Учитель 

має бути зібраним, притримуватись розкладу, порядку у використанні 

дидактичних матеріалів, переходу від одного виду діяльності до іншого; 

заохочувати старанних учнів, відмічаючи їх конкретні позитивні досягнення; 

дотримуватись принципу достатності навантаження учнів протягом всього 

заняття. Перед учнями мають бути поставлені цілі, спрямовані на досягнення 
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ближніх та дальніх перспектив. Виклад навчального матеріалу має бути 

цікавим, зрозумілим, використовуйте різноманітні методи і засоби освіти. 

Основні результати дослідження було висвітлено в таких працях: 

Трубачева С. Е. Прохоренко О. О. Роль інноваційних освітніх технології в 

проектуванні освітнього середовища гімназії. Український педагогічний 

журнал. 2019. № 4 . С.92-99. 

http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/832/832009052dfb3a7f90e7ddb6955aec8c.pdf 

Прохоренко О., Люлькова Ю. Особливості навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу в умовах карантину. Проблеми сучасного 

підручника: збірник наукових праць [ред. кол.; голов. Ред. – О. М. Топузов]. Київ 

: Педагогічна думка, 2020. Вип. 25. С.112-121. 

Трубачева С. Е. Люлькова Ю. М. Навчально-методичне забезпечення 

освітнього середовища закладу загальної середньої освіти. Проблеми сучасного 

підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. — О.М.Топузов]. К.: 

Педагогічна думка, 2021.  Вип. 25.  С. 242-251. 

 

Особливості формування контрольно-оцінних умінь учнів в умовах 

проєктування освітнього середовища гімназії в контексті 

компетентнісного підходу було визначено наступне. Суспільний розвиток 

актуалізує питання якості освіти і її відповідності запитам сучасного ринку 

праці. Викликом є пошук шляхів розв’язання зазначеної проблеми. На думку 

науковця «індикаторами, що дозволяють визначати готовність випускника 

школи до активної участі в житті суспільства, є компетентності». Новий Закон 

України «Про освіту» (2018 р.) окреслює компетентнісно орієнтований 

розвиток освітньої системи країни. Постає завдання зміни функцій і змістового 

забезпечення освітнього процесу в контексті нової парадигми освіти. Задля 

його досягнення важливо зрозуміти сутність поняття компетентності, вивчити 

досвід побудови освітнього процесу на компетентнісній основі. У Законі 

України «Про освіту» компетентність визначена як «динамічна комбінація 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність». Родовим 

поняттям для даного визначення обрано комбінацію об’єктів, що складають 

структуру компетентності і стають основою здатності особи діяти. На нашу 

думку, такий підхід до розкриття сутності поняття робить його віддаленим від 

самої особистості і більше є суголосним з визначенням компетенції як 

об’єктивної категорії, суспільно визначеного рівня знань, умінь, навичок, 

ставлень тощо у певній сфері діяльності людини (як абстрактного носія). 

Водночас, вважаємо значущою у даному визначенні ознаку динамічності 

комбінації структурних одиниць компетентності, що свідчить про їх 

змінюваність у зв’язку із суспільним розвитком. Вважаємо, що розкриття 

сутності поняття компетентності через здатність ефективно діяти дозволяє 

точно визначити способи організації компетентнісно орієнтованого навчання: 

очевидною стає організація освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу. 
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Вище зазначене доводить, що компетентність конкретної людини, за умови її 

активної діяльності, знаходиться в постійному розвитку. З огляду на це, 

доцільно окреслити ще одне пояснення компетентності, яке значно розширює 

розуміння сутності даного поняття. Компетентність визначається як 

результативно-діяльнісна характеристика освіти. Про компетентність як міру, 

ступінь, повноту досягнення компетенції (цілі освітньої діяльності) конкретним 

суб’єктом освітньої діяльності, аналізуючи поняття компетенція і 

компетентність, робить висновок і дослідниця Чітке визначення поняття 

компетентність через виокремлення певних структурних одиниць дозволяє 

визначити показники та описати рівні сформованості компетентності. Так, 

оскільки компетентність знаходить своє відображення в діяльності, то одним із 

показників її сформованості є здатність застосовувати знання, уміння і навички, 

що визначається за результатом виконання практичних завдань/розв’язання 

життєвих ситуацій та на основі спостереження за процесом досягнення цього 

результату. Основні результати дослідження було висвітлено в таких працях. 

Пархоменко Н. Є. Школа експертів підручників: перспективи 

становлення. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць. Київ : 

Педагогічна думка, 2019. Вип. 22. С. 201–212. URL: 

http://ipvid.org.ua/upload/iblock/6ed/6ed2b1a6279e7fdb57ca8f2a01fee6b7.pdf  

Пархоменко Н.Є. Вчимося обирати шкільний підручник. Початкова 

школа, №2 (608), 2020. С.3-9. 

 

В ході вивчення досвіду організації освітнього середовища гімназії на 

основі положень Вальдорфської педагогіки було проаналізовано стан 

дослідженості вальдорфської педагогіки, визначено методологічні підходи до її 

дослідження, а саме: системний, дитиноцентричний, середовищний, 

інтегративний, компетентнісний, культурологічний, феноменологічний. 

Здійснено теоретико-методологічне осмислення філософсько-педагогічної 

спадщини Р. Штайнера у контексті формування освітнього середовища закладу 

загальної середньої освіти та з’ясовано, що основними складовими освітнього 

середовища в педагогічній системі «Вальдорфська школа» є сукупність 

концептуальних ідей педагогічної антропології Р. Штайнера (щодо єдності 

фізичного і духовного людини; чуттєвої організації особистості, 

природовідповідності виховного середовища віковим потребам дитини) та 

соціально-педагогічних умов їх практичного упровадження (формування 

ціннісного ставлення до особистості дитини, її потреб та можливостей; 

гармонізація розвитку інтелектуальної та емоційно-вольової сфери учнів; 

налагодження партнерської взаємодії учнів, батьків та вчителів в освітній 

діяльності; здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку 

особистості та соціально-педагогічного супроводу учнівського колективу; 

дотримання норм органічної архітектури та дизайну у формуванні 

предметно-просторової складової освітнього середовища; забезпечення у 

освітньому процесі традиційного для вальдорфської педагогіки та 

національного компонентів). 
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На основі узагальнення теоретичних та емпіричних досліджень з питань 

вальдорфської педагогіки запропоновано модель освітнього середовища 

Вальдорфського закладу освіти трикомпонентної структури – 

предметно-просторової, соціальної та психодидактичної; в якій освітнє 

середовище закладу освіти детерміноване освітньою політикою та впливом 

інших виховних інституцій. Обґрунтовано структуру освітнього середовища 

Вальдорфської школи та розкрито його основні компоненти: 

предметно-просторовий компонент реалізується через концептуальні 

підходи до архітектурно-естетичної організації життєвого простору 

(архітектура будівлі та дизайн інтер’єру, що ґрунтується на засадах органічної 

архітектури; просторова структура навчальних приміщень, де враховуються 

людиновимірні форми; використання природних матеріалів; декорування 

відповідно до пори року, навчальної епохи тощо; колористика, що враховує 

вікові особливості учнів); умов для переміщення та розташування учнів 

(мобільність меблів під час освітнього процесу, використання додаткових 

елементів конструювання простору, зональність приміщення тощо); особливої 

атрибутики освітнього процесу (відповідність одягу, приладдя, інструментарію 

навчальній ситуації; використання нелінованих зошитів-альбомів, певних видів 

канцелярії, натуральних матеріалів); організації пришкільного простору 

(спортивні майданчики, приміщення з відкритим освітнім простором, 

майстерні, додаткові споруди, ігрові еко-майданчики, зональність ігрової 

території, пришкільні садово-городні ділянки тощо); 

соціальний компонент визначається: особливостями суб’єктів 

середовища (статево-вікові, національні, релігійні тощо особливості, їх 

цінності, установки, стереотипи та ін.); ціннісними смислами спільноти 

(узгоджена система ціннісних орієнтацій, етичний кодекс закладу); 

комунікаційною сферою (стиль спілкування та взаємодії в системі «вчитель – 

учень – батьки», характер взаємодії з зовнішнім світом: на місцевому, 

регіональному та міжнародному рівнях); діяльнісною сферою (екологічні, 

спортивні, соціальні та ін. проекти); організаційними умовами та системою 

управління закладом освіти (колегіальність та самоврядування); 

змістовно-дидактичний компонент формує освітнє середовище через 

зміст освіти (концепцію навчання та виховання, яка ґрунтується на 

антропософії; природовідповідність змісту програм навчання; викладання 

предметів художньо-естетичного та ремісничо-практичного спрямування 

впродовж усього циклу повної загальної середньої освіти, запровадження 

запропонованих автором Вальдорфської школи предметів (евритмія, малювання 

форм, мистецтво мовлення та ін.); акцент на ціннісному, духовному ставленні 

до навколишнього світу, міждисциплінарність, цілісність у сприйнятті світу 

дитиною, «знання для життя» – зв’язок знань з практичною діяльністю); форми 

і методи організації освітнього процесу (ритмічна організація освітнього 

процесу, викладання епохами, особлива структура уроків, міждисциплінарна 

взаємодія навчальних предметів, художньо-образне викладання (1–5 класи), 

реалізація феноменологічного підходу у викладанні (6–12 класи) та ін.); 
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психолого-педагогічний супровід дитини (супровід розвитку Я-індивідуального, 

створення індивідуальної стратегії розвитку через розгляд дитини на 

психолого-педагогічних колегіям-консиліумах, індивідуальних зустрічах з 

родиною тощо); систему оцінювання особистісного розвитку учня (відсутність 

бального оцінювання навчальних досягнень, особлива система моніторингу 

розвитку учня). 

Виконано компаративний аналіз компонентів освітнього середовища 

закладів освіти, що працюють за вальдорфською педагогікою в Україні та інших 

країнах Європи; проаналізовано сучасну статистику, виявлено сучасні тенденції 

розвитку Вальдорфських шкіл в Україні та світі (діалогічність підходу у 

розбудові гармонійного виховного середовища Нової української школи та 

Вальдорфської школи; тісна взаємодія з міжнародними організаціями, що 

підтримують та координують діяльність Вальдорфських шкіл; зростання 

попиту батьківської громади в Україні на здобуття освіти у Вальдорфській 

школі; педагогічна система «Вальдорфська школа» рекомендована МОН 

України до впровадження у закладах загальної середньої освіти України); 

визначено виклики у формуванні освітнього середовища у діяльності 

Вальдорфських шкіл; узагальнено стан розвитку Вальдорфських шкіл та 

упровадження філософсько-педагогічної спадщини Р. Штайнера у розвиток 

педагогічної теорії і практики у вітчизняному та зарубіжному досвіді. 

За результатами компаративного аналізу формування освітнього 

середовища Вальдорфських шкіл різних історико-політичних та 

соціально-економічних систем з’ясовано, що Вальдорфські школи є 

загальноосвітні (за спрямованістю навчальної діяльності), світські (за 

ставленням до релігії) та авторські (за наявністю авторської концепції); 

виявлено виклики та критичні точки у таких площинах: зовнішніх детермінант 

(державно-політичні, історично-національні, економічні, суспільні та 

демографічні); внутрішніх протиріч (недостатнє розуміння глибинних основ 

вальдорфської педагогіки; вільне трактування концепту «свобода»; 

невідповідність уявлень про ідеал виховання у батьків та вчителів; недостатній 

рівень підготовки педагогічних кадрів; упереджене сприйняття Вальдорфських 

шкіл; «відкритість» та «закритість» школи як освітньої системи; недостатньо 

насичене інформаційне поле щодо діяльності Вальдорфських шкіл; колегіальне 

управління як форма колективної відповідальності; високі вимоги до 

особистості вальдорфського вчителя).  

Практичне значення дослідження полягає у розробленні експертного 

опитування щодо формування освітнього середовища; системи моніторингу 

особистісного розвитку дитини у векторі формувального оцінювання; методик 

психолого-педагогічного супроводу дитини і соціально-педагогічного 

супроводу малих учнівських груп; методичних рекомендацій «Вчителю 
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Вальдорфської школи»; ідеї та інструментарію науково-методичного 

експерименту всеукраїнського рівня «Формування цілісного освітнього 

середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської 

педагогіки» на базі СЗШ І–ІІІ ступенів № 195 імені В. І. Кудряшова м. Києва; 

розробленні та упорядкуванні низки нормативно-правових документів, що 

забезпечують діяльність закладів освіти, які впроваджують педагогічну систему 

«Вальдорфська школа» в Україні. 

Результати дослідження можуть бути використані: для розбудови 

освітнього середовища закладів освіти, що працюють за вальдорфською 

педагогікою, або планують впроваджувати педагогічну систему «Вальдорфська 

школа»; в імплементації Концептуальних засад реформування середньої освіти 

«Нова українська школа»; як теоретико-методологічна основа прикладних 

досліджень з вальдорфської педагогіки, соціальної педагогіки; у педагогічній 

практиці з метою підвищення виховного потенціалу освітнього середовища; 

підготовці майбутніх учителів у системі закладів вищої освіти; післядипломній 

педагогічній освіті керівників закладів освіти, педагогів-організаторів виховної 

роботи та вчителів. 

Основні результати висвітлено у таких працях: Статті у наукових 

фахових виданнях України  

Mezentseva, O. (2019). Centenary of Waldorf Education: the phases of school 

movement development. Український педагогічний журнал, 3(19), 31–37. 

Статті у зарубіжних наукових періодичних виданнях 

Mezentseva, O. (2019). Creating harmonious school learning environment: 

Waldorf Education perspective. International Journal of Advanced Research, 7 (7), 

691–696. 

Mezentseva, O. (2019). Improving the art of education in the daily activities of 

a Waldorf teacher. Intellectual Archive journal, vol.8, #3, 188–197. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дослідження 

Мезенцева, О. І. (2019). Вчителю Вальдорфської школи. (Методичні 

рекомендації до Освітньої програми за вальдорфською педагогікою. Перший 

цикл початкової освіти. 1-2 класи). Київ: НАІРІ. 

Мезенцева, О. І. (2021). Вчителю Вальдорфської школи 

(Навчально-методичний посібник до Освітньої програми початкової освіти за 

вальдорфською педагогікою). Київ: НАІРІ. 

Мезенцева, О. (2019). Удосконалення мистецтва виховання в повсякденній 

діяльності вчителя Вальдорфської школи. Педагогіка, спрямована у майбутнє 

(до 100-річчя вальдорфської педагогіки). Бібліотека журналу «Управління 

школою» Вип.8 (199). (с.20-27). 

Мезенцева, О. І. (2019). Структурні компоненти освітнього середовища 

Вальдорфської школи. Анотовані результати науково-дослідної роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. Київ: Педагогічна думка, (с. 

245-246). 

Мезенцева, О. І. & Косенко, Д. Ю. (2019). Освітня програма за 

вальдорфською педагогікою. Перший цикл початкової освіти (1-2 класи). Київ: 
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НАІРІ. 

Мезенцева, О. І. & Косенко, Д. Ю. (2021). Освітня програма початкової 

освіти за вальдорфською педагогікою. Київ: НАІРІ. 

Mezentseva, O. (2019). Trotz wirtschaftlicher und politischer Instabilität. 100 

Jahre Erziehung zur Freiheit. Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt. Stuttgart: 

Verlag Freies Geistesleben, (с.70-71).  

 

В ході дослідження завдання на тему:«Організаційно-педагогічні засади 

проектування економічного складника освітнього середовища гімназії» 

Було отримано наступні результати:  

1.  Проведено  аналіз теоретико-методичних аспектів фінансових механізмів 

економічного складника прогнозування та розвитку загальної середньої освіти в 

Україні, фінансово забезпечення  закладів загальної середньої освіти з 

урахуванням надзвичайних обставин (пандемії) в Україні та у світі.  

2.   Проведено  аналіз  статистичних даних щодо бюджетного фінансування 

окремих регіонів України, зокрема  видатків на оплату праці з урахуванням 

надзвичайних обставин (пандемії) в Україні. 

3.  Визначено перелік зовнішніх чинників, вплив яких істотний та не 

залежить від діяльності конкретного освітнього закладу та  внутрішніх  

чинників, які безпосередньо впливають на специфіку діяльності освітнього 

закладу (в умовах онлайн навчання у зв’язку з пандемією у світі та в Україні). 

4. Проведено дослідження міжнародної фінансової допомоги на рівні 

загальної освіти в Україні що представлена  міжнародною благодійною 

допомогою у вигляді міжнародної програми/проекту «House of Europe», 

міжнародної   програми «Erasmus» та Європейського корпусу солідарності 

підтвердило гіпотезу щодо необхідності залучення міжнародної фінансової 

допомоги в Україну з метою наближення рівня вітчизняної загальної освіти до 

міжнародних стандартів, зумовлених міжнародною глобалізацією світового 

господарства. Узагальнено ймовірні позитивні й негативні наслідки фінансової 

глобалізації для освітньої галузі. Серед негативних: відтік державних 

фінансових ресурсів від реального сектору освітньої галузі, посилення 

нерівномірності розподілу міжнародних фінансових ресурсів між країнами в 

залежності від можливостей розвитку самої країни, політичної та економічної 

нестабільності. Позитивними ж наслідками є: модернізація всієї освітньої 

системи в Україні, поява нових фінансово-освітніх інструментів пошуку та 

залучення додаткових джерел в загальну середню освіту, впровадження 

інновацій, інформаційних технологій, міжнародних освітніх курсів/програм.  

5. З’ясовано, що з однієї сторони, глобалізація позитивно впливає на 

розвиток освіти в Україні, відкриває можливості для використання цілого ряду 

інструментів з метою пошуку та залучення додаткових можливостей розвитку 

загальної середньої освіти, водночас, глобалізація породжує фінансову 

залежність і викликає необхідність запровадження додаткових механізмів її 

регулювання з урахуванням рівня й економічних можливостей  самої країни.   

II. Експериментальна робота  
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В процесі проведення експериментальної роботи (опитування, обробка та  

інтерпретація даних) були отримані такі результати, а саме:  

1. Проведено аналіз відповідей респондентів на запропоновані 

моніторингові запитання опитувальника.  Аналіз відповідей свідчить про те, 

що незалежно від типу загальноосвітніх закладів та місця їхнього 

розташування, від стажу та досвіду педагогічної діяльності керівників та 

педагогічних працівників шкіл дуже гостро відчувається потреба в теоретичних 

і особливо в нормативно-правових, психолого-педагогічних, 

методично-управлінських знаннях щодо загального уявлення про якість 

середньої освіти (85,7 %), а також інформації щодо практичної реалізації та 

управлінського досвіду вирішення конкретних проблем (89,5 %).  

2.  Підтверджено, що фінансові механізми економічного складника 

прогнозування та розвитку загальної середньої освіти в Україні, особливо в умовах 

пандемії відіграють особливу роль в забезпеченні належного фінансування закладів 

загальної середньої освіти/гімназії освіти в Україні. Результати дослідження 

представлені типовими відповідями проведеного опитування думок 

вчителів/керівників шкіл щодо сучасного стану існуючих фінансових проблем  

 

 
Рис. 1. Як Ви вважаєте, чи підвищить якість/результативність освітньої 

 діяльності закладу загальної середньої освіти/гімназії поліпшення 

 фінансового забезпечення  з  урахуванням  надзвичайних обставин 

 (пандемії) в Україні?  
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Рис. 2. Чи знаєте Ви про показник «вартість освітньої послуги»? 

 
 

Рис. 3. Чи вплине моніторинг статистичних даних щодо бюджетного 

фінансування окремих регіонів України на розмір видатків на оплату праці з 

урахуванням надзвичайних обставин (пандемії) в Україні?  

 

Рис. 4. Чи згодні Ви з думкою, що вдосконалення системи фінансування 

закладів загальної середньої освіти /гімназій  – це стимул підвищення якості 

загальної середньої освіти? 
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Рис. 5. Як Ви вважаєте, які організаційні та науково-методичні заходи будуть 

більш дієвими щодо поліпшення фінансування закладів загальної середньої 

освіти/гімназій з урахуванням надзвичайних обставин (пандемії) в Україні?  

 18,3 % Проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності 

переведення онлайн діяльності закладів освіти (навчання) з урахуванням 

надзвичайних обставин (пандемії) в Україні?  

8,4 %  Включення проблематики онлайн освіти та розробки системи 

онлайн навчальних програм/курсів. 

15,5 % Включення проблематики онлайн освіти до нормативних 

документів (постанов, наказів, розпоряджень). 

19 %  Розробка та видання науково-методичної літератури з 

зазначеної проблематики. 

14,8 % Висвітлення вітчизняного та міжнародного онлайн досвіду 

щодо фінансових проблем  освітньої діяльності освіти на науково-практичних 

конференціях, семінарах тощо а умовах пандемії. 

24 % Усі означені вище 

 За звітний період за результатами дослідження надруковано статті та тези 

в міжнародних та фахових виданнях, що відносяться до наукометричних баз. 

Підготовлено та подано рукописи розділу колективних  §3.2. (1,0 д.а.) 

посібників §3.5. (1,0 д.а.) та матеріали до «Енциклопедії освіти». 

Статті у виданнях, що входять до переліку ВАК та до науково метричних баз: 

1. Климчук, І.О. (orcid.org/0000-0002-1883-480X) (2019) Фінансові аспекти 

економічної складової прогнозування та розвитку закладів освіти в 

Україні ScienceRise: Pedagogical Education, 6 (33). стор. 11-15. ISSN 2519-4984 

2.  Klymchuk, Iryna (orcid.org/0000-0002-1883-480X) (2020) Фінансові 

механізми економічної складової прогнозування та розвитку закладів загальної 

середньої освіти в Україні ScienceRise: Pedagogical Education, 5 (38). стор. 

37-40. ISSN 2519-4984 

3. Klymchuk Iryna GLOBAL IMPERATIVES OF ECONOMIC COMPONENT 

DEVELOPMENT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE 

Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» 

http://orcid.org/0000-0002-1883-480X
http://lib.iitta.gov.ua/718462/
http://lib.iitta.gov.ua/718462/
http://lib.iitta.gov.ua/718462/
http://orcid.org/0000-0002-1883-480X
http://lib.iitta.gov.ua/722293/
http://lib.iitta.gov.ua/722293/
http://lib.iitta.gov.ua/722293/


47 

 

№5(44)2021http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/241186 ScienceRise: 

Pedagogical Education (uran.ua) ScienceRise: Pedagogical Education (uran.ua) 

 

В ході узагальнювально-впроваджувального етапу дослідження 

(01.01.2021 – 31.12.2021) було здійснено комплексний аналіз результатів 

формувального експерименту; систематизовано та узагальнено результати 

дослідження та розроблено науково-методичне забезпечення  для проєктування 

освітнього середовища гімназії; здійснено апробацію результатів дослідження.  

Основними результатами наукового дослідження є:  

Проаналізовано та узагальненню організаціно-педагогічні та 

психолого-педагогічні особливості проєктування освітнього середовища 

гімназії як закладу освіти ІІ ступеня, зокрема висвітлено сучасні пріоритетні 

напрями, дидактичні та методологічні принципи та психолого-педагогічні 

засади проєктування освітнього середовища гімназії. 

Розкрито сутність трансформаційних процесів в структурі освітнього 

середовища гімназії, зокрема висвітлено тенденції у змінах формування 

змістового, технологічного компонентів освітнього середовища гімназії з 

урахуванням особливостей дистанційної освіти та змішаного навчання. 

Проаналізовано фінансовий аспект процесу проєктування освітнього 

середовища. 

Проаналізовано та систематизовано педагогічні умови проєктування 

освітнього середовища гімназії та критерії оцінювання освітнього середовища 

гімназії. З’ясовано можливості учителя як суб’єкта педагогічного проєктування 

шкільного освітнього середовища. 

Розроблено технологію проєктування освітнього середовища гімназії,  її 

основні етапи з блочним конструктом. Висвітлено організаційно-педагогічні 

особливості проєктування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору. 

Визначено особливості проєктування варіативного складника освітньої 

програми сучасної гімназії. Подано актуальну інформацію стосовно 

педагогічних умов його проєктування, презентовано модель та методику його 

проєктування. 

Розроблено авторський підхід до проєктування освітнього середовища за 

критерієм інноваційності. Запропоновано розгляд інноваційності освітнього 

середовища гімназії як умови забезпечення ефективності реформи «Нова 

українська школа». Подано розроблені концептуальні засади проєктування 

інноваційного освітнього середовища сучасної гімназії та методи визначення 

рівня інноваційності освітнього середовища гімназії. Розроблено програму з 

підготовки вчителя до проєктування інноваційного освітнього середовища 

гімназії. 

Висвітлено особливості організації освітнього середовища з досвіду 

Вальдорфської педагогіки. Подано детальний аналіз змістовно-дидактичного 

компоненту освітнього середовища Вальдорфської школи. Висвітлено 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/241186
http://journals.uran.ua/sr_edu
http://journals.uran.ua/sr_edu
http://journals.uran.ua/sr_edu
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особливості соціальної взаємодії учасників освітнього процесу Вальдорфської 

школи. Обгрунтована та представлена предметно-просторова складова 

освітнього середовища Вальдорфської школи. 

Визначено організаційно-педагогічні засади проєктування економічного  

складника освітнього середовища гімназії: 

За результатами дослідження підготовлено 2 практичних посібника: 

«Проектування освітнього середовища гімназії: теорія і практика» та 

«Науково-методичне забезпечення проектування освітнього середовища 

гімназії». Основні результати дослідження висвітлено у фахових статтях (24), у 

наукових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях (7), тезах та 

матеріалах конференцій (126), 5 публікацій у закордонних наукових журналах, 

що індексуються в Web of Science Core Collection іn Scopus; 

Видано 3 збірники тез за матеріалами організованої конференції та 

науково-практичних семінарів. Науковці відділу є співавторами 

аналітико-методичних матеріалів Дистанційне навчання в умовах карантину: 

досвід та перспективи. / кол. автор.; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. 

М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с. Та співавторами 

«Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні», 

підготовленої до 30-річчя незалежності України. 
 

Впровадження результатів науково-дослідної роботи. 

Згідно з тематичним планом наукових досліджень за тематикою НАПН 

України на 2021 рік, зокрема  планом виконання наукового дослідження  

«Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища 

гімназії» на 2021 рік, у звітному році на онові аналізу, систематизації та 

узагальнення результатів формувального  експерименту Гораш К.В. 

підготовлено розділи до рукопису практичних посібників: «Проектування 

освітнього середовища гімназії: теорія і практика» (1,75 др. ар.) та 

«Науково-методичне забезпечення проектування освітнього середовища 

гімназії» (1,0 др. ар.).  

Результати дослідження проєктування інноваційного освітнього 

середовища гімназії  апробовано на базі Боярського навчально-виховного 

комплексу «Колегіум-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»). Зокрема для педагогічних працівників  в освітній 

процес Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» впроваджено семінарське заняття «Проектування 

ефективного освітнього середовища закладу освіти в умовах змін» та 

апробовано програму спецкурсу «Оцінювання рівня інноваційності освітнього 

середовища гімназії». Основним завданням спецкурсу є підвищення мотивації 

вчителів та їх підготовка до участі у інноваційному проєктуванні освітнього 

середовища. Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників та інших закладів 
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освіти були ознайомлені з теоретичними основами оцінювання інноваційних 

процесів (ключові терміни, поняття та методи дослідження: анкетування, 

інтерв’ювання, співбесіди, спостереження), які дали змогу отримати 

інформацію про особливості, перспективи та проблеми інноваційних освітніх 

середовищ.  

Для визначення рівнів інноваційності освітнього середовища був 

застосований метод експертного оцінювання, систематизації і класифікації 

інформації та кваліметрична модель оцінювання інноваційності освітніх 

середовищ. Інструментарій оцінювання рівня інноваційності освітнього 

середовища гімназії експериментально перевірено на базі експериментальних 

та контрольних закладів загальної середньої освіти (Боярський 

навчально-виховний комплекс «Колегіум-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, 

Київська гімназія № 290, Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 15 Хмельницької області). Розроблений інструментарій оцінювання 

освітнього середовища гімназії (кваліметрична модель; опитувальники для 

адміністрації школи, вчителів, учнів, батьків; карти спостереження) дали змогу 

визначити тенденції розвитку гімназійної освіти в Україні, перспективи і 

проблеми функціонування гімназій та рівень їх інноваційності, підвищили 

рівень готовності учителів до участі у проєктуванні освітнього середовища 

гімназії та до змін і впровадження освітніх інновацій в цілому. 

Результати НДР «Організаційно-педагогічні засади проектування 

освітнього середовища гімназії» (2019–2021 рр.) впроваджувалися в діяльність 

закладів загальної середньої освіти, що працюють за вальдорфською 

педагогікою, шляхом використання аналітичних матеріалів та прикладних 

напрацювань, участі в семінарах, конференціях та всеукраїнських міжшкільних 

методичних об’єднаннях.   

Зокрема, Мезенцевою О. І., науковим співробітником відділу інновацій та 

стратегій розвитку освіти, була створена (у співавторстві) «Освітня програма 

початкової освіти за вальдорфською педагогікою» (лист ДСЯО від 11.09.2020 

№ 01/01-23/1044), яка наразі впроваджується в 11 закладах загальної середньої 

освіти України. 

Результати прикладних напрацювань узагальнено та оформлено у вигляді 

Навчально-методичного посібника «Вчителю Вальдорфської школи», який 

схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО 

від 23.11.2020 № 22.1/12-Г-967), де узагальнено основні підходи щодо 

формування освітнього середовища Вальдорфської школи.  

Матеріали будо надруковано та розповсюджено для роботи у закладах 

загальної середньої освіти, що працюють за вальдорфською педагогікою: 

1. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс 

«Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» 

Дніпровської міської ради  

2. Криворізький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий 
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садок)» Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

3. Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

16» Дніпровської міської ради  

4. Приватна установа «Одеський навчально-виховний комплекс 

“Ступені” (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок)» 

5. Приватний навчально-виховний комплекс «Вільна школа «АСТР» м. 

Одеси 

6. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 94 Харківської 

міської ради Харківської області 

7. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

8. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 195 ім. 

В.І. Кудряшова м. Києва 

9. Спеціалізована школа-інтернат №14 м. Києва з поглибленим 

вивченням предметів художньо-естетичного циклу 

10. Середня авіаційно-технологічна школа № 203 м. Києва 

11. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 66 Запорізької 

міської ради Запорізької області 

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 24.12.2012 № 1479 

на базі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 

ім. В.І.Кудряшова м. Києва з 2012 по 2019 роки проводилась 

дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування цілісного 

освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами 

вальдорфської педагогіки». Метою дослідження було виявлення та 

дослідження компонентів вальдорфської педагогічної системи, реалізація яких 

створює умови для формування цілісного освітнього середовища закладу 

загальної середньої освіти. 

В дослідно-експериментальній роботі було використано результати 

досліджень, розробки, висновки та рекомендації наукового співробітника 

відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Мезенцевої О. І. 

Мезенцева О. І. надає методичну підтримку педагогам вальдорфських 

класів у вигляді індивідуальних консультації, виступів на педагогічних колегіях 

та методоб’єднаннях вчителів вальдорфських класів, є модератором 

Педагогічних читань, організатором щорічних Методичних тижнів та 

періодичних Методичних семінарів, консультантом Психолого-педагогічних 

колегії-консиліумів «Розгляд дитини» та «Ретроспектива життєдіяльності 

класів». 

У рамках роботи з батьками та громадськістю нею були організовані та 

проведені цикли лекцій для батьків та громадськості про вальдорфську 

педагогічну систему, які включали наступні теми: 

«Дослідно-експериментальна робота ЗСШ № 195: мета та завдання» 

«Соціально-історичні передумови відкриття Першої Вальдорфської 

школи» 
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«Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні та світі» 

«Вальдорфський навчальний план як відповідь на потреби дитини» 

«Мова як шлях пізнання себе та іншого: підхід Вальдорфської школи» 

«Формування освітнього середовища Вальдорфської школи» та ін.. 

Мезенцева О. І. була активно залучена до розробки нормативних 

документів, що забезпечують діяльність вальдорфських класів СЗШ № 195 та 

до створення бази інформації, а саме: 

 Освітньої програми закладу освіти; 

 Системи формувального оцінювання особистісного розвитку 

учнів (авторська розробка Мезенцевої О. І.); 

 Щорічних звітів про дослідно-експериментальну та про 

міжнародну діяльність вальдорфських класів СЗШ № 195 та ін. 

Результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування 

цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу 

засобами вальдорфської педагогіки» Комісією з дослідно-експериментальної 

роботи у навчальному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів Науково-методичної ради з питань освіти МОН України визнано 

позитивними та рекомендовано до подальшого впровадження у закладі освіти 

(Наказ МОН України від 24.07.2020 № 953). 

 

 

 

Апробація результатів дослідження  

Науковці відділу інновацій та стратегій розвитку освіти здійснювали 

апробацію та впровадження результатів дослідження в ході 62 масових 

науково-практичних заходів, з них 29 міжнародних.   

Трубачева С.Е. здійснювала організацію та проведення щорічного 

науково-практичного семінару в гімназії №290 на тему 

“Організаційно-педагогічні засади проєктування освітнього середовища 

гімназії”, де усі науковці відділу представляли щорічні результати своїх 

досліджень. 

      Пузіков Д. О. 29-30 вересня 2020 року на базі Технічного ліцею 

Національного Технічного університетуУукраїни «Київський політехнічний 

інститут» міста Києва, організував та провів Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку 

профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для 

академічно здібних учнів». За результатами конференції Д.О.Пузіков підготував 

збірник тез. 

Пузіков Д. О. 28 квітня 2021 року організував та провів на базі гімназії 

№136 м. Києва, Всеукраїнський науково-практичний семінар «Допрофільна 

підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи». За 

результатами семінару Д.О.Пузіков підготував збірник тез.  

Експериментальну  апробацію та впровадження результатів дослідження 

відділу Дмитро Олегович також проводив на базі гімназії №178 м.Києва. 
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Експериментальна апрообація методики проєктування варіативного складника 

освітньої програми гімназії дала змогу підготувати представників педагогічного 

колективу до розроблення освітньої програми для 5-9 класів на основі типової 

освітньої програми, упровадження якої розпочнеться з 2022 року. Заходи 

моніторингу впровадження методики проєктування варіативного складника 

освітньої програми гімназії (розробник Д.О.Пузіков) підтвердила її актуальність 

для освітньої практики, практичну придатність, результативність та 

ефективність. 

Чорноус О.В. проводила експериментальне дослідження на базі ліцею 

“Універсум”. Упродовж 2020- 2021 років в ліцеї здійснювалось упровадження 

результатів дослідження з таких питань: організація освітнього середовища в 

умовах дистанційного та змішаного навчання, визначення педагогічних умов 

проєктування освітнього середовища закладу освіти другого ступеня, критеріїв 

його оцінювання та розгляду можливостей учителя як суб’єкта педагогічного 

проєктування шкільного освітнього середовища також експериментальну 

перевірку проходило питання визначення педагогічних умов проєктування 

інформаційно-комунікаційного складника в освітньому середовищі основної 

школи. Здійснено апробацію технології проєктування освітнього середовища 

закладу освіти ІІ ступеня. Отримані результати засвідчили підвищення рівня 

активності педагогічного колективу у розв’язанні завдань, які стоять перед 

сучасним закладом освіти, зокрема з питань розробки освітньої програми 

закладу. 

  Науковці відділу інновацій та стратегій розвитку освіти були 

співорганізаторами науково-практичної онлайн-конференції «Диференціація 

роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до 

текстотворення» 21-22 квітня 2021, м.Київ, Інститут педагогіки НАПН України 

- виступи на пленарному засіданні. 

Гораш К.В. 1. Участь в організації та проведенні Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника: 

ключові компетентності та предметні навички», 20-21травня 2021 року до 

Дня науки України, м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. 

2. Участь у Трансграничному педагогичному симпозіумі 14 мая 2021 г. 

Кишинев (Молдова). «Профессионализация учителей: 

психо-социально-педагогические тенденции и реалии». Гораш К.В., тема: 

«Инновационное мышление учителя как важное условие создания 

инновационной образовательной среды школы». 

3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю 18 - 19 березня 2021 року, м. Запоріжжя «Навчання через гру в 

освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення». Гораш К.В. 

тема виступу: «Підготовка вчителів до забезпечення наступності у 

впровадженні реформ: початкова школа – гімназія»; 

4. Участь у  Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від 

читання до текстотворення» 21-22 квітня 2021 року, м. Київ, Публікація тез  у 
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збірнику матеріалів конференції. Гораш К.В. Соціально-педагогічні аспекти 

диференціації навчання в гімназії.   

5. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю  8 червня 2021 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України. 

Публікація тез: Гораш К.В. Кузьменко А.Ю. Роль педагогічної спадщини 

українських вчених-педагогів у реформуванні освіти.   

6.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал 

української вишиванки», 21 травня 2021 р. Публікація тез: Гораш К.В. 

Збереження української національної ідентичності: освітні проєкти в Україні та 

за її кордонами»; 

7.  Участь у Звітній науково-практичній конференції Інституту педагогіки 

НАПН України «Зміст і технології шкільної освіти», м. Київ, Інститут 

педагогіки. Виступ на секції Гораш К.В. «Зміст і структура програми спецкурсу 

для педагогічних  працівників «Оцінювання рівня інноваційності освітнього 

середовища гімназії». 

8. Участь у семінарі «Організаційно-педагогічні засади проектування 

освітнього середовища гімназії», 27 жовтня 2021 р., Гімназія №290 м. Києва. 

Тема доповіді «Інноваційне освітнє середовище гімназії: особливості 

проєктування» 

Климчук І.О. Участь в онлайн засіданнях відділу/ 

Участь у вебінарах на освітній онлайн платформі «eTutorium» 11.03.21 та 

04.04.21 URL: https://room.tentorium.com/v2/replay 

Участь в Міжнародній конференції «Проблеми сучасного підручника» 

(20-21 травня 2021 року, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ/  

«Організаційно-педагогічні засади проектування економічного складника 

освітнього середовища гімназії». Презентація. 

https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/psp-21_dopovidi.pdf 

Участь у Всеукраїнському науково-практичного семінарі 

 «Допрофільна  підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, 

перспективи». За результатами дослідження оприлюднено тези. «Фінансові 

проблеми підручникотворення в контексті допрофільної підготовки учнів у 

сучасній гімназії», (19 травня 2021 року, Гімназія № 136, м. Київ), URL: 

https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zbirnyk_tez_seminaru.pdf 

Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі …… 

Доповідь/Презентація «Фінансові аспекти економічного складника 

проектування та розвитку закладів загальної середньої освіти в Україні» 27 

жовтня, 2021 року, гімназія № 290, м. Київ,  meet.google.com/xkn-wnyw-bvy. 

Участь у підготовці ювілейного збірника з дня заснування Інститута 

педагогіки НАПН України. 

Рекомендації: 

https://room.etutorium.com/v2/replay
https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/psp-21_dopovidi.pdf
https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zbirnyk_tez_seminaru.pdf
http://meet.google.com/xkn-wnyw-bvy
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1.Окрема увага сьогодні в освіті приділена питанням формування 

інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.  

Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням 

принципів універсального дизайну або розумного пристосування. Для дітей з 

особливими потребами облаштовуються кімнати розвантаження та відпочинку. 

У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. В цьому випадку важливою є спеціальна 

підготовка вчителів для роботи з такими дітьми. Вони мають бути ознайомлені з 

можливими реакціями дітей на труднощі в питаннях адаптації до спільного 

навчання з дітьми без вад, до правильного сприйняття індивідуальної програми 

навчання, запропонованої вчителем. Заклад освіти має взаємодіяти з батьками 

дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру, залучати їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти. 

Важливим є фаховість такого рівня підтримки. 

2. Другим важливим завданням, яке стоїть перед сучаними закладами 

освіти  є розробка освітньої програми школи для реалізації на практиці 

специфіки навчального закладу, прагнення педагогічного колективу зайняти 

визначену позицію на ринку освітніх послуг, досягнення заданого рівня 

конкурентоспроможності, підвищення якості освітніх послуг, розширення 

асортименту спеціальностей, освоєння ніші на ринку освітніх послуг та 

поліпшення привабливості образу навчального закладу. Гімназія як заклад 

освіти був осередком розвитку гуманітарної освіти, зміст якої був спрямований 

на забезпечення розвитку особистісного потенціалу кожного учня, його 

здібностей, інтересів, запитів, потреб і відповідних їм мотивів; виховання рис 

громадянина, трудівника, християнина.  

Перед сучасними гімназіями стоїть з одного боку привабливе завдання, а 

з іншого досить складне  - розробка своєї освітньої програми на основі вже 

розроблених типових освітніх програм. Складність полягає в першу чергу в 

тому, що гімназія як заклад освіти другого ступеня може увійти в склад 

академічного ліцею, або бути обєднана з початковою школою. В залежності від 

таких варіантів єдиної усталеної освітньої програми гімназії не може бути. 

Тому, що у першому випадку пріоритетності набувають питання повязані з 

допрофільною підготовкою учнів та у звязку з цим вибором факультативів та 

курсів за вибором, спрямованих на ознайомлення учнів з особливостями 

майбутніх освітніх профілів та погибленим вивченням  змісту визначеного 

навчального матеріалу. У другому випадку, коли гімназія буде поєднуватись  із 

початкової школою, в освітній програмі більше уваги доцільно буде приділити 

питанням забезпечення наступності змісту шкільної освіти, питанням адаптації 

учнів до освіти в основній школі та питанням діагностики їх інтересів, 

психологічних особливостей їх способів пізнання, розвитку їх загальних та 

спеціальних здібностей. Реалізації цих завдань значною мірою може 

постприяти введення метазнань у зміст  освіти. Це посилюватиме його 

розвивальну функцію, тобто орієнтацію на створення освітнього середовища, 

необхідного для розкриття і розвитку інтересів і здібностей кожного учня 
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відповідно до його природних задатків. За умови застосування метазнань 

накопичені знання, вміння і навички обертатимуться з мети навчання у засіб 

розвитку у школяра здатності бути суб`єктом освітньої діяльності з подальшою 

актуалізацією пізнавальних та творчих можливостей учнів. Усвідомлення 

колективом гімназії своєї спеціальної місії, глибокий та об`єктивний аналіз 

потенціалу закладу дозволить ефективно реалізувати це завдання.  Новий зміст 

Нової української школи має зберегти гуманістичні ідеї гімназійної освіти, 

сприяти вихованню в них якостей людяності та відповідальності, формувати у 

дітей почуття патріотизму, громадянськості, гуманності, співчуття, розуміння, 

толерантності, совісті, честі, любові, дружби як ціннісних орієнтацій, що мають 

бути втілені в життя, в норми поведінки особистості. 

3.Дослідити питання проєктування варіативного складника освітньої 

програми закладу загальної середньої освіти, зосередити в ньому увагу на 

забезпеченні наступності між гімназійною і ліцейною ланками. У процесі 

науково-методичної роботи в закладах загальної середньої освіти доцільно 

передбачити проведення методичних заходів, пов'язаних із підготовкою 

педагогічних працівників до проєктування варіативного складника освітньої 

програми для 5-9 класів. У системі післядипломної освіти педагогічних 

працівників рекомендовано запровадити курс "Проєктування варіативного 

складника освітньої програми закладу загальної середньої освіти", теоретичною 

і методичною основою для розроблення якого можуть стати матеріали 

дослідження відділу.  
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