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СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НАЙБІЛЬШ БАЖАНА 
КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

Американський психолог і педагог Едвард Лi Торндайк ще біля 
ста років по тому вважав концепцію соціального інтелекту 
відповідним підходом до міжособистісних відносин. Професор 
психології Оклахомського університету Роберт Стернберг проводив 
опитування серед людей різних соцiальних верств суспільства, щоб 
з’ясувати, що саме вони вкладають у поняття соціального інтелекту. 
Дослідження показало, що люди розуміють пiд ним таке:  

1. Здатність до розв’язання практичних завдань (вміння 
розмірковувати логічно і розсудливо, бачити всі аспекти певної 
проблеми).  

2. Вербальна здатнiсть (володіння артикуляцією – людина 
говорить ясно і з чіткою, має багатий словниковий запас, ефективно 
спілкується з людьми). 

3. Соціaльна компетентність (здатність до прийняття інших 
такими, якими вони є, допитливі та мають широкі інтереси. 

Отже, соціальний інтелект – інтегральна інтелектуальна 
здатність, що визначає успішність спілкування та соціальної 
адаптації людей.  

Сьогодні, соціальний інтелект ввaжається однією з найбільш 
бажаних компетенцій для співробітників, людей, які працюють в 
одній команді.  

Чому це так важливо? І яке відношення це має до вчителів?  
Довгий час при виборі кандидатів на посаду вчителя особливa 

увага приділялася «твердим» навичкам, знанням предмета, який 
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вони викладають. Це мало велике значення для роботодавців в 
освітній ниві. Однак, поступово відходить у минуле «школа 
пояснення» і все активніше набирає силу школа нового типу – школа 
розвитку. Сьогодні учні сприймають світ і себе в ньому по іншому, 
вони легко знаходять будь-яку інформацію у гаждетах в інтернеті. 
Деякі переконані, що про все вони можуть дізнатися самотужки, а 
школа не так вже і потрібна. Водночас, дітям важко самостійно дати 
раду цій знайденій інформації. Їм потрібна поряд людина, яка, 
змагаючись з ними, буде створювати умови для розкриття 
потенціалу, формувати світогляд, готувати їх до життя.  

З цих причин прийшло розуміння, що вчитель має бути 
спеціалістом з людського розвитку, а не просто предметником чи 
вчителем початкових класів. Саме така нелегка, але цікава місія 
випала на сучасного вчителя. Сучасний вчитель повинен володіти не 
тільки знанням предмета, методикою викладання, а й бути 
режисером і актором, вчителем-митцем, генератором творчих 
навчальних ідей, активним користувачем та популяризатором 
інновацій. І, що дуже важливо – вміти підтримувати належні 
контакти між учнями, їх батьками та колегами. Тобто, мати високий 
соціальний інтелект.  

Так, для адміністрації закладів освіти, це буде означати, що 
вчителі з високим соціальним інтелектом гарантують, що в закладі 
буде існувати доброзичлива атмосфера, яка позитивно впливатиме 
на роботу. Тим самим цей факт буде підвищувати мотивацію учнів 
до навчання, їх продуктивність і прихильність.  

Соціальний інтелект також пов'язаний з емоційним інтелектом. 
Останнє дозволяє правильно назвати і показати свої емоції, і 
здатність відчувати емоції інших людей, у випадку з вчителями – 
колег, учнів та їх батьків. Завдяки цьому педагог може добре 
справлятися в разі конфліктів, переговорів або просто в дипломатії. 
За даними Всесвітнього економічного форуму, що відбувся в Давосі 
у 2016 році, емоційний інтелект, визнаний однією із най 
затребуваних і пріоритетних компетентностей майбутнього. Така 
компетентність необхідна всім працюючим для конкурентоздатності 
та ефективного опанування діяльності. 

Деякі дослідники пов’язують соціальний інтелект із соціальною 
адаптацією. Успішна адаптація вчителя при влаштуванні на роботу 
може більшою мірою визначати рівень соціального інтелекту, ніж 
рівень розвитку загального інтелекту. Такі люди легко уживаються в 
колективі, проявляють більше кмітливості і винахідливості, інтересу 
до роботи, сприяють підтримці комфортного психологічного клімату.  
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Як правило, вчителі з високим соціальним інтелектом бувають 
успішними комунікаторами. Їм властиві контактність, тактовність, 
відкритість, доброзичливість і сердечність, прагнення до 
психологічної близькості в спілкуванні. Ми спостерігаємо за тим, що 
діти зацікавлюються такими вчителями, шукають зустрічей з ними 
поза уроками. Для вчителя така проява зацікавленості з боку учнів 
стає причиною збільшення інтересу до пізнання себе й розвинення 
здібності до рефлексії. Розуміння того, що дитина може брати з нього 
приклад, стає поштовхом для реалізації організаторських 
здібностей, віднаходження дієвих педагогічних моделей 
спілкування. Ефективність професійної діяльності вчителя, 
залежить не тільки від знань і навичок, а й від здібностей 
використовувати дану в педагогічній ситуації інформацію у різний 
спосіб і в швидкому темпі.  

При цьому підкреслимо, що сам по собі рівень розвитку 
соціального інтелекту ще не є гарантією продуктивності соціальної 
поведінки.  

Вчені вважають, що ключові способи підвищення рівня 
розвитку соціального інтелекту варто шукати не у формуванні 
поведінкових умінь і не у спробах реконструкції власної особистості, 
а в шляхах активного усвідомлення природних міжособистісних 
ситуацій і самого себе як учасника цих ситуацій, у шляхах розвитку 
соціально-психологічної уяви, що дозволяє бачити світ ніби з точки 
зору інших людей.  

Таким чином, вихідним моментом і необхідною умовою 
досягнення життєвого та професійного успіху сучасного вчителя є 
здатність розумно проявляти і керувати власними емоціями, якими 
супроводжується будь-яка життєва ситуація, міжособистісне 
спілкування, бути відкритим до інших, розуміючи їхній емоційний 
стан і вміючи його спрямувати на позитивне вирішення проблеми. 
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СТИЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА 

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
В сучасних умовах успіх будь-якого підприємства залежить від 

багатьох чинників. Велике значення для успішного функціонування 
підприємства має стиль управління, який обрав керівник закладу 
дошкільної освіти. Від обраного стилю управління залежить чи 
зможе керівник організувати колектив, домогтися необхідних 
результатів, щоб підлеглі були задоволені результатом своєї роботи, 
своєю заробітною платою, своїм становищем на робочому місці. Від 
обраного стилю управління також залежить клімат який буде в 
колективі в майбутньому. Якщо стиль управління буде обрано 
неправильно це призведе до різноманітних конфліктів, які руйнують 
колектив та створюють напружену робочу атмосферу, заважають 
роботі. Тому керівнику важливо підібрати найоптимальніший стиль 
управління, враховуючи умови роботи в закладі, особливості 
персоналу, специфіку поставлених завдань. 

Перш ніж говорити про стилі управління розглянемо значення 
поняття управління. Управління це цілеспрямований 
програмований чи довільний вплив на об'єкти задля досягнення 
кінцевої мети за допомогою процесів та явищ. Стратегічне 
управління пов'язане з аналізом проблем, пошуку оптимальних 
моделей рішень, забезпеченням виконавчими процесами, 
ресурсами, програмою дій для тактичного виконавчого рішення. 
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Ситуаційне управління – прийняття стратегічних рішень в міру 
виявлення потенційних проблем. Цільове управління – метод 
управлінської діяльності, заснований на виділенні найважливіших у 
даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні 
зусилля організації [1; 2]. 

Кожному керівнику властивий певний стиль управління. Стиль 
управління – відносно стійка система способів, методів і форм 
впливу керівника на підлеглих відповідно до цілей спільної 
прикладної діяльності. Це своєрідний психологічний почерк роботи 
з підлеглими [2]. Традиційно виділяють авторитарний, 
демократичний та ліберальний стилі управління.  

Авторитарному типу управління відповідають механічні: 
лінійний і лінійно-функціональні, в тому числі дивизіональні 
структури з сильною централізацією, незначні повноваження 
колегіальних органів, переважно консультативного характеру. Цей 
тип характеризується централізацією влади в руках керівника. 
Керівник одноосібно приймає рішення, жорстко визначає діяльність 
підлеглих, сковуючи їх ініціативу. Справи керівник планує 
заздалегідь. Підлеглим відомі лише найближчі цілі, і вони мають 
мінімум необхідної інформації. Контроль за діяльністю підлеглих 
заснований на силі влади керівника. Його голос завжди є 
вирішальним, будь-яка критика на його адресу недопустима. 
Обрання такого типу управління та відповідної структури закладу 
освіти залежить від низки факторів, а саме від рівня зрілості 
педагогічного колективу, особливостей системи освіти, розмірів 
закладу освіти та особистості керівника. Як правило, централізовані 
структури управління найбільш пристосовані до циклічності 
процесів, це дозволяє використовувати попередній досвід, 
використовувати неодноразово застосовані методи контролю та 
координації діяльності співробітників та в результаті чітку, 
відповідно до плану, роботу організації. Жорсткі форми 
регламентування праці в таких закладах спрямовують 
співробітників на покращення якості роботи з досягнення 
формалізованої мети − обов’язкових результатів освіти [3;4]. 

Демократичний тип управління значно змінює у освітньому 
закладі склад органів і створює зовсім іншу (у порівнянні з 
авторитарним типом) систему зв’язків і відношень.  

Для нього характерні прийняття управлінських рішень на 
основі обговорення проблеми, зважання на думки й ініціативи 
співробітників. Демократичний стиль є більш ефективним, оскільки 
забезпечує вірогідність правильних, виважених рішень, високі 
показники виробництва, ефективність праці, ініціативу, активність 
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співробітників, вдоволення людей своєю роботою та членством у 
колективі, сприятливий психологічний клімат і згуртованість 
колективу. Реалізація демократичного стилю уможливлюється за 
наявності в керівника високих інтелектуальних, організаторських і 
комунікативних здібностей, високого особистого авторитету [4]. 

Ліберальний стиль управління – це поведінка керівника, який 
надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та 
контролю за ними. Основними позитивними характеристиками 
керівника якому притаманний ліберальний стиль управління є: 
ввічливість, добродушність до підлеглих, готовність вислуховувати 
пропозиції та навіть критику підлеглих тощо. 

Одним із важливих факторів системи управління в закладі є 
культура. Формування ефективної культури управління на є досить 
актуальною та гострою темою в сучасних умовах. Культура 
управління - це потужний стратегічний інструмент, що дозволяє 
орієнтувати всі підрозділи установи та окремих осіб на спільні цілі, 
мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечувати лояльність і 
полегшувати спілкування. Культура управління значно впливає на 
успішність реалізації стратегії організації. Тільки в разі повної 
відповідності між культурою та довгостроковими планами устнова 
досягне гарних результатів. У цьому випадку високоорганізована 
культура підтримує реалізацію стратегії, дає стимули до творчої 
діяльності працівників, виховує і мотивує їх [4; 5]. 

Культура управління системне поняття і передбачає виконання 
ряду дій [6]. Планування людських ресурсів закладу освіти, 
визначення потреби в кадрах, вибір джерел їх задоволення, 
розроблення стратегічної політики керівництва персоналом. 

Формування кадрового складу – відбір, приймання на роботу, 
заміщення посади, скорочення, переміщення кадрів, звільнення з 
роботи, розроблення вимог до найнятого працівника. 

Організація праці – розстановка кадрів, створення умов для 
продуктивної праці, організація підготовки, підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, самоосвіти підлеглих. 

Розподіл функціональних обов’язків та прав підлеглих, 
визначення графіка роботи. 

Оцінка діяльності персоналу, визначення спроможності 
працюючого досягти більшого. Оплата і матеріальне стимулювання 
праці. 

Охорона праці і здоров'я підлеглих. 
Формування системи комунікації в середині організації. 

Турбота про соціально-психологічний клімат, виховання, владнання 
конфліктів. 
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Ведення інформаційно-аналітичної роботи щодо кадрів. 
Культура управління – важлива сфера впливу на свідомість, 

вчинки підлеглих, їхні помисли і бажання. Водночас вона є одним з 
вирішальних чинників успіху в управлінні підприємством [6]. 

Отже, справжня висока культура управління, як і культура 
особистості, – це гармонія знань і морально-етичних якостей, які 
безумовно, залежать від інтелектуально-культурних якостей 
особистості, що перебуває біля керма управління [6]. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У 
ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У сучасному суспільстві все більше уваги приділяється 

обдарованим дітям. Досягнення психологічної науки дозволяють 
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діагностувати талант майже з раннього віку, а батьки сучасних дітей 
прагнуть сприяти розвитку їхніх здібностей самостійно або за 
допомогою вчителів. 

Вчені досі сперечаються про основні критерії поняття 
«обдарованість», структуру особистості обдарованої людини, методи 
діагностики обдарованості, критерії поділу дітей на «обдарованих» і 
«звичайних» тощо. 

Обдарованість, за визначенням Б.Чижевського, - це 
специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, 
потреб, що дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому 
рівні, відмінному від умовного «середнього рівня» [1]. Це підвищений 
рівень розвитку однієї чи декількох здібностей людини, на основі 
яких виникає можливість досягти високих результатів у соціально 
значимих видах діяльності (В.Панов, А.Матюшкін). 

Здібності виникають на основі нахилів і розвиваються в умовах 
сприятливого освітнього та розвиваючого середовища в процесі 
діяльності. Поза діяльністю та поза середовищем здібності 
розвиватися не можуть. На основі одних і тих самих нахилів можуть 
розвиватися різні здібності залежно від характеру діяльності та 
освітнього середовища. Однак жодна здатність не може забезпечити 
успіху. Це вимагає їх якісного поєднання, яке є талантом [3]. 

Вітчизняними психологами Д. Богоявленською та Л. Венгер 
розроблено класифікацію дитячої обдарованості [2], яка включає 
чотири основні види: 
 загальна обдарованість (стосується усіх сторін психічного 

життя дитини);  
 спеціальна обдарованість (проявляється у будь-якому виді 

діяльності); 
 актуальна (показники успішності якої є в наявності); 
 потенційна чи прихована (показники можливої реалізації 

здібностей при дотриманні певних умов). 
Аналіз наукових досліджень та практики діяльності закладів 

освіти свідчить про те, що заклади позашкільної освіти (ЗПО) мають 
певні переваги, порівняно із ЗЗСО, у розвитку обдарованості дітей. 

По-перше, це вільний вибір дитячих занять, яким вони надають 
перевагу, тоді як навчання в ЗЗСО є обов‘язковим. 

По-друге, різноманітність та гнучкість навчальних програм, що 
дозволяє оперативно реагувати на прохання дітей та їх батьків, і що 
закріплено законом. 

По-третє, практика показує, що ЗЗСО бере до уваги переважно 
академічні здібності, тоді як усі інші залишаються поза увагою 
системи навчання та виховання. У той же час ЗПО можуть 
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працювати над пошуком, підтримкою та розвитком обдарованості у 
всіх дітей.  

По-четверте, нинішня система шкільної освіти традиційно 
орієнтована на посередній, «конвеєрний» тип освіти, що не завжди 
дозволяє приділяти достатню увагу обдарованим дітям, тоді як ЗПО 
дають достатньо можливостей для розвитку обдарованої 
особистості.  

На сьогодні одним із важливих завдань, які потребують свого 
вирішення, є визначення оптимальних умов для розвитку 
обдарованої особистості [7]. Найважливішим, на нашу думку, є 
створення та постійне відтворення продуктивного, творчого 
освітнього середовища, пов’язаного з готовністю педагога розвивати 
дитину, готовністю запропонувати таку діяльність, яка б відповідала 
потребам і можливостям дитини. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічна 
практика дозволяють виділити чотири стратегії навчання 
обдарованих дітей, що можуть застосовуватись в різних комбінаціях 
[4; 5], а саме: 

Прискорення. Прикладом застосування стратегії можуть бути 
майстер-класи, що передбачають проходження інтенсивних курсів 
навчання за спеціальними програмами. 

Поглиблення. При цьому передбачається більш глибоке 
вивчення тем чи дисциплін певних галузей знань. 

Збагачення. Відповідна стратегія навчання орієнтована на 
якісно інший зміст навчання з виходом за рамки вивчення 
традиційних тем за рахунок установлення зв’язків з іншими темами, 
проблемами чи дисциплінами. Крім того, збагачена програма 
передбачає навчання дітей різноманітним способам і прийомам 
роботи. 

Проблематизація. Цей тип стратегії навчання передбачає 
стимулювання особистісного розвитку учнів. Ракурс навчання в 
цьому випадку передбачає використання оригінальних пояснень, 
перегляд наявних відомостей, пошук нових значень і 
альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню в дітей 
особистісного підходу до вивчення різних галузей знань. 

Як свідчить наш практичний досвід, у ЗПО на сьогодні 
найпоширенішими стратегіями є поглиблення та збагачення. При 
організації дослідної роботи набуває пріоритетності стратегія 
проблематизації. Хоча оптимальним є поєднання усіх стратегій 
відповідно до виду пізнавальної діяльності дітей.  

При визначенні загальної стратегії роботи з обдарованими 
дітьми необхідно, на наш погляд, враховувати основні складові 
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обдарованості, визначені В.О.Моляко, а також визначені на їх основі 
кризові періоди [6]. Йдеться, зокрема, про кризу творчості як втрату 
творчого потенціалу, коли дитина перестає творити. Виникає вона в 
ситуації нездатності реалізувати свої здібності. Криза інтелекту – 
зниження інтелектуальної активності, продуктивності праці. 
Виявляється в ситуації перевантаження обдарованої дитини 
завданнями, без урахування індивідуальних потреб. Криза мотиву 
досягнень – зниження або повна втрата інтересу до процесу та 
результатів їх роботи. 

У контексті цих проблем В. В. Демченко [4] звертає увагу на 
необхідність формування моральних якостей та духовної культури 
обдарованих дітей, зазначаючи, що не завжди дитина з високим 
рівнем обдарованості вирізняється високими моральними якостями. 
А недостатній рівень морального розвитку обдарованої дитини 
призводить до її дезадаптації, обмеження міжособистісних 
контактів та ін. 

Отже, як свідчить теоретичний аналіз психолого-педагогічної 
літератури, а також вивчення досвіду практичної роботи у ПЗО, 
єдина концепція обдарованості досі не створена, і в цьому 
перспектива наших подальших досліджень. Стрижневим моментом, 
який об’єднує вищевказані теоретичні позиції, є підхід до 
обдарованості як до процесу цілісного розвитку особистості 
обдарованих людей, який дозволяє реалізувати їхній творчий 
потенціал. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

Високий рівень професійної компетентності у діяльності 
керівника визначає специфіку освітнього процесу закладу дошкільної 
освіти, позиціонується у спрямованості його компонентів на 
здійснення ефективної діяльності керівників закладів дошкільної 
освіти. Сучасний керівник ЗДО повинен своєчасно інформувати 
педагогічний колектив про нові педагогічні програми і технології, 
стимулювати педагогів до вивчення особливостей розвитку кожної 
дитини.  

За результатами деяких статистичних даних, одержаних 
дослідниками при опитуванні понад 3000 менеджерів Європи, серед 
найважливіших рис керівників респонденти назвали послідовність, 
чесність, уміння спілкуватися, слухати, рішучість, надання підтримки, 
критичне мислення і справедливість, відкритість для нових ідей, 
почуття гумору. Більше того, на думку американських, англійських, 
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японських менеджерів, практично всі проблеми управління пов’язані 
з рівнем професійної компетентності керівника.  

Визначаючи пріоритетні напрями формування професійної 
компетентності керівника ЗДО в умовах реформування , вважаємо 
за доцільне розглянути сучасні підходи до продукування 
професійних навичок в освітньому процесі ЗДО. Дослідники 
стверджують, що кваліфіковані фахівці мають демонструвати 
високий рівень гнучких навичок («soft skills»), які вважаються 
найбільш важливими в освітньому процесі ЗДО .  

Зазначимо, що у професійному середовищі прийнято виділяти 
два типи навичок, необхідних сучасному менеджеру: «hard skills» 
(«тверді навички») – професійні, технічні навички, які можна наочно 
продемонструвати; «soft skills» («гнучкі» або «м’які навички») – 
навички, прояв яких складно відстежити, перевірити і наочно 
продемонструвати (комунікативні та управлінські). Проте, варто 
зазначити, що у ХХІ ст. внесок «hard skills» у професійну успішність 
співробітника становить усього 15%, тоді як «soft skills» – 85% . Отже, 
«soft skills» – це навички, вміння та характеристики, що дають змогу 
бути успішними незалежно від виду організації, специфіки її 
діяльності та векторів розвитку. Ці якості відповідають за прийняття 
рішень та комунікацію. До них належать: позиціонування 
лідерських якостей та уміння працювати у команді, мотивувати її, 
уміння навчати, проводити переговори, вирішувати конфліктні 
ситуації, ставити та досягати поставлених цілей, управління часом, 
презентаційні навички, навички ораторського мистецтва, 
ефективної комунікації, стресостійкість, креативність тощо . 

Відповідно «soft skills» – це навички універсальні, які 
допомагають професійно розвиватися і будувати кар’єру в будь-якій 
галузі. Причому чим вище людина піднімається кар’єрними 
сходинками, тим менша вага «hard skills» і більша – «soft skills». 

З огляду на окреслені позиції, для сучасного менеджера-
управлінця значущими є соціально-психологічні компетентності , що 
потрібні керівникам ЗДО у більшості життєвих ситуацій 
(комунікативні, лідерські, командні, публічні, ораторські тощо). 
Відповідно для розвитку навичок необхідно обирати потрібні 
інструменти їх формування – тренінги, семінари, вебінари, онлайн-
курси, курси підвищення кваліфікації, читання спеціальної 
літератури тощо. Важливе значення у виборі принципів навчання та 
інструментів для досягнення результатів мають особистісні якості та 
установки щодо навколишнього світу, цілей тощо. Професійна 
компетентність керівника ЗДО є багатофакторним і 
багатокомпонентним явищем, яке репрезентоване своїм поняттєво-
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термінологічним апаратом, базуючись на знаннях різних галузей наук 
– філософії, соціології освіти, психології управління, культурології, 
маркетингу освітніх послуг та досвіду самостійної діяльності.  

Визначальними для нашого часу стають і зміни в характері 
управлінської діяльності керівника ЗДО. Вона все більше має 
орієнтуватися на вільний розвиток людини, на творчу ініціативу, 
самостійність, професійний потенціал керівника, його ресурси , 
здатності до професійного навчання та самонавчання. Тобто 
сучасний керівник, формуючи комунікації в організації, яку він 
очолює, має визнавати первинність людини як особистості; 
враховувати не тільки зовнішні показники праці (успішність, 
результативність), але і внутрішній стан людини - постійну 
специфічну мотивацію до ефективної роботи, до поступового 
саморозвитку. Такий підхід вимагає від управлінця високого рівня 
професійної компетентності. 

Професіоналізм управлінської діяльності керівників ЗДО – це 
сукупність компетенцій, які формуються в післядипломній 
педагогічній освіті й дозволяють суб’єкту (керівнику закладу) 
професійно здійснювати управлінську діяльність у сучасних 
соціально-економічних умовах з урахуванням особливостей об’єкту 
управління, пов’язаних із вирішенням педагогічних завдань ( із 
навчанням, вихованням і розвитком особистості вихованців). Отже 
змістовна сутність професіоналізму управлінської діяльності 
керівника ЗДО виявляється у таких компетенціях; 
 функціональна компетенція, яка полягає у відтворенні 

традиційного для закладу освіти управлінського циклу та 
володіння вміннями здійснювати управлінські функції; 

 соціально-педагогічна компетенція, яка полягає в управлінні 
закладом освіти як соціальною системою; 

 соціально-економічна компетенція - управління закладом 
освіти в умовах ринкових відносин, оволодіння менеджментом 
і маркетингом в освіті; 

 інноваційна компетенція - спрямованість на розвиток 
педагогічної системи закладу освіти шляхом опанування 
інновацій; 

 фасілітативна компетенція - спрямування творчої діяльності 
педагогів на створення оригінальної освітньої практики. 
Формування професійної компетентності керівника ЗДО 

доцільно здійснювати за допомогою елементів інтерактивних 
технологій. Особливий інтерес у даному контексті викликають 
дискусії, «брейнштормінги», дидактичні і ділові ігри, тренінги, 
проекти, інформаційно-комунікативні технології, веб-засоби, 
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технологія розвитку критичного мислення тощо. Використання цих 
методів пов’язане з необхідністю навчити керівників ЗДО 
працювати в колективі, знаходити спільну мову в пошуках шляхів 
розв’язання проблеми, запобігати конфліктам. 

Важливим елементом формування професійної компетентності 
керівники ЗДО в умовах реформування вважаємо використання 
інформаційно-комунікативних технологій – технологій, пов’язаних 
зі створенням, зберіганням, передачею, обробкою та управлінням 
інформацією. Цей термін включає в себе всі технології, що 
використовуються для спілкування та роботи з інформацією в ЗДО.  

Вважаємо, що головними сутнісними ознаками розвитку 
професійної компетентності керівників ЗДО є спрямованість, 
організованість, здатність на пошук спеціальних творчих задач, 
принципів, способів, прийомів, засобів їхнього вирішення і втілення 
у технологічний процес. Організована самоосвіта керівників 
допомагає їм засвоїти необхідний інформаційний матеріал, і, що 
найважливіше, управлінці отримують своєрідні установки, напрями 
для визначення нового кола діяльності. Тільки від умілого творчого 
підходу використання отриманих знань та неперервної самоосвіти 
залежить успіх формування професійної компетентності керівників 
ЗДО.  

В умовах реформування дошкільної освіти велика увага 
приділяється розвитку у керівника ЗДО критичного мислення як 
одного із видів інтелектуальної діяльності. Результати вивчення 
науково-методичної літератури та вітчизняного і зарубіжного 
досвіду організації навчання в системі неперервної освіти, їх аналіз 
свідчать про те, що в усьому світі широко відома технологія 
розвитку критичного мислення, розроблена наприкінці ХХ ст. в 
США (Ч. Темпл, Д. Стіл, К. Мередіт), яка представлена цілісною 
системою, спрямованою на формування навичок роботи з 
інформацією. Її цінність полягає у тому, що формує базові навички 
особистісного відкритого інформаційного простору, розвиває якості 
громадянина як представника відкритого суспільства, включеного в 
міжкультурну взаємодію. Ця технологія використовується для 
розв’язання широкого спектру проблем в освітній сфері, її можна 
адаптувати для формування професійної компетентності керівників 
ЗДО. Методологічною основою характеризованої технології є синтез 
ідей технологій колективних і групових засобів навчання, співпраці, 
розвивального навчання. Ця технологія є загальнопедагогічною, що 
підтверджує можливість її використання у навчанні дорослих, і 
надпредметною – передбачає використання для формування 
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метакомпетентностей – ключових компетентностей та професійної 
компетентності зокрема . 

Отже, професійна компетентність є запорукою успішної 
професійної діяльності і основним системоутворюючим фактором 
розвитку професіоналізму керівника, що детермінує ефективність 
управління ЗДО в умовах реформування дошкільної освіти.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРЕАТИВНОСТІ В 
ПЕДАГОГІЧНІЙ І УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Термін «організація» походить від латинського organize – робити 
разом, впорядковувати. Він вважається одним з найуживаніших. У 
широкому розумінні термін «організація» означає певний порядок, а 
підвищення рівня організованості – впорядкування. Поняття 
«організація» охоплює такі взаємопов’язані елементи: 
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 мету, завдання; 
 групування завдань для визначення видів робіт; 
 групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою 

організації; 
 делегування повноважень, розподіл відповідальності й 

визначення кількості рівнів в ієрархії управління; 
 створення організаційного клімату, який спонукає працівників 

активно працювати для досягнення мети організації; 
 проектування системи комунікацій, здатної забезпечити 

прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації; 
 побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує 

внутрішнє узгодження всіх елементів організації та адаптацію 
до змін зовнішнього середовища. 
Культура організації – це синтетичне поняття, яке фіксує у 

свідомості персоналу підприємства спільні для нього відносини, 
переконання, норми поведінки та цінності. Ці компоненти культури 
визначають спосіб дій і взаємодій, а відтак впливають на досягнення 
поставленної мети, рівень ефективності виробництва та 
менеджменту. Винятково важлива роль культури організації у 
реалізації стратегій, спрямованих на зміцнення 
конкурентоспроможності організаційного розвитку. 

Організаційна культура колективу, керівника організації є 
основою культури організації та потужним стратегічним 
інструментом, що дає змогу орієнтувати всі підрозділи організації і 
осіб, що в ній працюють, та їх спільні цілі.  

Співвідношення організаційних, моральних якостей педагога 
та його творчої активності є актуальним питанням в педагогічній 
діяльності. Саме педагог, є основним спадкоємцем, носієм та 
хранителем організаційної та моральної культури соціуму.  

Дослідження організаційної культури вчителя в контексті його 
творчого потенціалу має велике значення. Тому, коли організаційна, 
соціально-культурна, педагогічна, науково-технічна чи художня 
діяльність йде всупереч об’єктивним моральним вимогам соціуму, то 
вона втрачає гуманістично-орієнтований соціальний сенс і не 
примножує суспільне благо.  

За даних умов етично неконтрольована творчість приносить 
суспільству більше шкоди, ніж добра. Соціальна практика має безліч 
прикладів, коли творчі надбання талановитих вчених 
спрямовуються не на примноження суспільного блага, а на різні 
види діяльності, що пов’язані з науково-технічним прогресом, і, 
зокрема, безпосередньою або опосередкованою розробкою, 
вдосконаленням технічних та біологічних засобів масового 
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знищення людей. Неконтрольоване використання шкідливого 
виробництва, гонка озброєнь, накопичення генетично і екологічно 
небезпечних продуктів харчування поставили людство на межу 
виживання. За етичним сенсом творчість не може бути 
індиферентною щодо етичних критеріїв, бо «особливістю моральної 
регуляції поведінки людини, орієнтації в цінностях життя і культури 
є її універсальний характер. Моральні принципи, норми поведінки, 
оцінки пронизують всю систему суспільних відносин, регулюють всі 
без винятку сфери життя людини, в тому числі професійну.  

Творчий потенціал вчителя повинен бути зумовлений 
моральною та соціально-культурною сутністю педагогічної 
діяльності, спрямованої на підготовку інтелектуально освідчену та 
морально здорову особистість.  

Основним критерієм оцінювання педагогічної діяльності 
вчителя є наслідки, до яких ця діяльність призводить окрему 
особистість, соціальні спільноти і все людство у виборі пріоритетів та 
перспектив свого подальшого розвитку і їхнього співвідношення з 
суспільним благом. Тому етичний сенс формування творчого 
потенціалу вчителя як провідного елементу його моральної культури 
полягає у визначенні найбільш пріоритетних організаційних, 
моральних соціально-зумовлених цілей і завдань удосконалення 
системи освіти у відповідності до найбільш актуальних проблем 
становлення суспільства.  

Теоретико-методологічний аналіз цієї проблеми показує, що 
серед моральних чинників та механізмів, які найбільш за все 
впливають на розвиток творчої активності вчителя є: соціально-
деонтологічний, потребносно-мотиваційний, ціннісно-
орієнтаційний та особистісно-регулятивний.  

У сукупності вони складають певну систему, в якій особистісно-
регулятивний механізм є провідним. За своїм змістом творчість має 
соціально зумовлений характер і є важливою складовою професійної 
діяльності вчителя, яка, в свою чергу, спрямована на виконання 
соціального замовлення суспільства по вихованню морально 
досконалого типу особистості, зумовленого об’єктивним прагненням 
різних соціальних спільнот до суспільного блага.  

Соціально-етична зумовленість творчої діяльності педагога 
полягає і в тому, що вивчаючи творчу спадщину своїх попередників, 
він намагається створити нові більш досконалі напрямки розробки 
різних педагогічних систем і технологій, спираючись на моральний і 
соціально-культурний досвід  
минулих поколінь.  
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Деонтологічна сутність творчості випливає з належного, вона 
зумовлена прагненням вчителя до створення більш досконалих 
освітньо-виховних технологій, елементів соціально-культурної і 
художньої творчості. Протиріччя між існуючим і належним є 
основною рушійною силою науково-технічного і соціально-
культурного прогресу суспільства. Розуміння цього протиріччя є 
стимулюючим чинником підвищення творчої активності педагога.  

У розвитку творчих задатків вчителя велику роль відіграє його 
морально-етична культура мислення, бо саме вона дозволяє 
усвідомити належне, більш досконале у функціонуванні соціально-
педагогічних процесів і підсистем. На підгрунті загального 
індивідуального розвитку вчителя,  
його етичної інформованості формується моральна свідомість, яка, 
в свою чергу, підвищує моральну рефлексію, розвиває критичне 
мислення, здатність до поглибленого аналізу існуючих зразків 
творчості.  

Усвідомлення деяких існуючих недосконалостей в педагогічній 
системі і належного в педагогічній діяльності як ідеальної субстанції 
створює установку і готовність до творчого пошуку, активно 
впливає на морально-дійову сферу вчителя, тому прагнення до 
належного можна розглядати як один з провідних стимулів і мотивів 
його творчої діяльності.  

Потребносно-мотиваційний компонент розвитку творчої 
активності майбутнього фахівця полягає в розкритті його 
внутрішніх установок, потенційних можливостей і природних 
задатків, бо мотиви є основними рушійними силами різних видів 
діяльності. Але в організації виховного процесу важливо, щоб 
особисто значущі мотиви творчої діяльності не вступали в 
протиріччя з колективними і суспільними інтересами.  

З іншого боку, соціальна зумовленість організаційної та 
діяльності має відповідати вимогам раціональності, доцільності і не 
повинна пригнічувати творчий потенціал особистості. У противному 
разі, коли зовнішня соціально і морально-стимулююча зумовленість 
діяльності пригнічує особистість, руйнується і вся його природно 
зумовлена та внутрішньо мотивована психологічна структура.  

Водночас для багатьох людей внутрішнє творче середовище — 
це вони самі. Саме їхня індивідуальність допомагає знаходити 
виходи зі складних ситуацій. Вона також керує нашою поведінкою і 
зумовлює образ наших думок. В деякій мірі, наші думки — це є ми 
самі, і навпаки. Наше внутрішнє творче середовище невід'ємне від 
нас. До компонентів внутрішнього творчого середовища особистості 
належать: самооцінка, мотивація, здатність до критичного аналізу, 
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наполегливість, впевненість в своїх силах, допитливість, рішучість 
йти тільки вперед, здатність вірно формулювати проблему, 
оптимізм, гнучкість розуму, здатність до сприйняття нових ідей, 
готовність до ризику,  
незалежність мислення, фантазія, концентрація уваги, образність 
мислення, терпимість до невизначеності, почуття гумору, 
дисципліна. Всі зазначені якості складають творчий потенціал 
особистості вчителя і, в значній мірі, впливають на формування 
позитивної мотивації його поведінки.  

Творчий потенціал вчителя значно посилюється, коли в дію 
вступають соціально зумовлені моральні мотиви: особиста 
організаційна культура, почуття обов'язку, любов до професії, 
бажання творити добро, прагнення до самоствердження та набуття 
певного соціального статусу, до визнання успіхів з боку оточуючих і 
громадськості, прагнення творити, бажання відчути моральне 
задоволення від результатів педагогічної праці тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ BYOD 
ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. 

«Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад 
реформування середньої освіти – документа, який проголошує 
збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації 
навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, 
створення навчально-предметного середовища, що в сукупності 
забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості 
дітей» [1].  

З 2016 року розпочалося реформування загальної середньої 
освіти. Нова українська школа впроваджує ідею не лише надати 
знання учням, а й зацікавити їх, поєднуючи теоретичні знання з їх 
практичним використанням, тобто учень вчиться використовувати 
здобуті знання у повсякденному житті.  

Для наук природничого циклу, поєднання теоретичного 
матеріалу з прикладами у навколишньому світі, завжди було 
обов’язковою частиною навчання. Неможливо пояснити будову 
квітки, не бачивши квітки. 

Сучасне навчання стає неможливим без використання 
сучасних (новітніх) технологій, основну частину яких становлять 
інформаційні технології або продукти розроблені за їх допомогою 
(інтернет-ресурси, додатки тощо) 

Для вдосконалення (покращення) сприйняття інформації, на 
уроках біології в середній та старшій школі, доцільне використання 
BYOD технологій, що розшифровується як «Bring Your Own 
Device»(«Принеси свій власний пристрій»). Вказана технологія 
розкриває перед вчителем безліч можливостей використання 
технічних новацій-джерела з мережі інтернет, різноманітні додатки 
для мобільних засобів зв’язку та пристроїв, 3D зображення, додатки 
з АR(доповнена реальність). 
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При використанні BYOD технологій, є певні недоліки, на які 
потрібно звернути особливу увагу. Головним недоліком є негативний 
вплив використання девайсів на фізичний та психологічний стан 
дітей та підлітків(перенапруження опорно-рухового апарату, втома 
зорової системи), що призводить до зниження рівня активності 
учнів та зацікавленістю уроком. Тому доцільно поєднувати BYOD 
технології з здоров’язбережувальними технологіями(гімнастика для 
очей, кінезіологічні вправи тощо). 

Наступним недоліком використання BYOD технології на уроках 
біології є відсутність власних девайсів у деяких учнів, відсутність 
підключення до мережі інтернет. Вчитель повинен бути готовим до 
будь-якої ситуації, тож при певній проблемі з використанням 
технічного засобу самим учнем, можна організувати індивідуальне 
виконання завдання з мультимедійною дошкою, групові завдання, 
роздатковий матеріал, для закріплення завдання на уроці та вдома. 
Це дозволить уникнути негативного ставлення до уроків з 
використанням технічних засобів. Тож вчитель має гармонійно 
поєднати використання технічних засобів та звичайних форм 
роботи. 

Майже на кожному уроці можна впроваджувати технологію 
BYOD, але потрібно не перенавантажувати учнів, тобто чергувати 
використання додатків для технічних засобів з простим 
функціоналом, з складнішими додатками. 

Найпростішим у використанні є онлайн вебкамери explore.org з 
різних національних парків, зоопарків, їх можна використати при 
вивченні теми «Поведінка тварин», створювати завдання на основі 
переглянутого. 

Інтерактивне моделювання - варіант наочності, який раніше 
можна було побачити лише на малюнках у підручнику або плакатах. 
Наприклад, найпростіша модель екосистеми- акваріум, але не у всіх 
вони є та й спостереження буде довготривалим. Використавши 
ресурс Phet, учні можуть проаналізувати екологічні зв’язки за кілька 
хвилин, можна спробувати змінити кількість конкретних особин і 
одразу отримати результати впливу на всю екосистему. 

Безліч програм і сайтів для створення тестових вправ це і 
kahoot, vseosvita, learningapps.org. Найзручніший варіант для 
створення завдань це learningapps.org., де одразу можна 
згенерувати QR код вправи. Такі завдання дуже зручно 
використовувати на очних уроках, для домашнього завдання, 
дистанційного навчання. Цей ресурс дозволяє не лише створювати 
тестові завдання у звичному форматі, але й створювати вправи з 
використанням ігрових моделей, шоу моделей.  
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Найзручніший спосіб «перенаправлення» учнів на різноманітні 
ресурси, використання QR кодів qrcode-monkey, що вказуватимуть 
саме ту сторінку, що ви згенерували. 

Ментальні карти bubbl.us – багатофункціональна методика. 
Дану методику можна використати як для актуалізації знань, так і 
для узагальнення знань, створення короткого конспекту уроку під 
час вивчення нового матеріалу. 

Цікавий варіант використання технології BYOD у сюжетних та 
рольових іграх, для уроків «Розслідувань», «У лікарні», «У лабораторії», 
де за допомогою інтерактивів та додатків з доповненою реальністю, 
можна перенести навчання у справжню лабораторію, відчути себе 
дослідником, лікарем, істориком, археологом.  

Технологія BYOD допомагає отримати та закріпити знання, 
розвиває вміння використовувати теоретичні знання в практичні 
діяльності. Перевагою використання даної технології є швидке 
виконання завдання, розв’язання певного проблемного питання, 
швидке оцінювання, учень одразу бачить результати своєї роботи, 
проводить оцінювання своєї діяльності, одразу ж може виправити 
помилки, тобто розвивається одна з основних властивостей – вміти 
вчитися. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДІАКУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Українська освіта на сучасному етапі розвитку перебуває в 
стадії постійного реформування, модернізації та змін. Тенденції 
вдосконалення освітнього процесу спрямовані на всебічне розкриття 
та реалізацію творчого, інтелектуального й духовного потенціалу 
особистості. Відповідно до означених стратегічних векторів змін, 
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трансформуються й підвищуються вимоги до учасників освітнього 
процесу, безпосередньою ланкою якого є викладач вищої школи.  

Одним з показників здатності виконувати професійні функції є 
готовність педагога до творчої, самостійної, активної професійної 
діяльності за умови неперервної самоосвіти. Креативне та критичне 
мислення, уміння й навички використання інформаційно-
комунікаційних і медіаосвітніх технологій – невід’ємні складові 
компетентностей сучасного викладача [3].  

Разом з тим зараз наявне протиріччя між зростанням ролі медіа 
в освітніх процесах і складністю реального їх використання, а також 
зміною умов підготовки педагогів до підвищення професійної 
кваліфікації в інформаційному суспільстві за умов карантинних 
обмежень. Тому, на сучасному етапі реформування освітнього 
процесу, актуальною для педагогічної теорії і практики є проблема 
розвитку медіакультури викладачів вищої школи в системі 
післядипломної педагогічної та неперервної освіти, розвитку у них 
відповідних новому змісту педагогічної діяльності особистісних 
якостей і властивостей [4]. 

В Новій редакції Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 
від 21 квітня 2016 року, яку схвалила Президія Національної 
академії педагогічних наук України, передбачається масове 
впровадження медіаосвіти в педагогічну практику [2].  

Медіаосвіта – це процес навчання і розвитку особистості, 
формування її медіакультури за допомогою медіазасобів, а також 
система освітніх заходів, з формування медіакультури у здобувачів 
освіти [3]. 

В Концепції впровадження медіаосвіти в Україні трактується 
поняття медіакультура, як «культура сприймання і виробництва 
соціальними групами та соціумом у цілому сукупності інформаційно-
комунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві, знакових 
систем, технологій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і 
передавання інформації. На особистісному рівні медіакультура 
означає здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, 
адекватно поводитися в інформаційному середовищі, здійснювати 
ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інформаційної поведінки» 
[2].  

Тобто, медіакультура викладача вищої школи – це мінливий 
результат медіаосвіти, що передбачає розвиток медіаграмотності та 
медіакомпетентності, багатовимірне явище, а також інтегрована 
характеристика особистості, що включає розуміння індивідом 
політичного, економічного, соціального і культурного контексту 
функціонування медіа та містить сукупність мотивів, знань, умінь і 
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цінностей, які спроможні формувати різні рівні медіаосвіти у 
здобувачів освітніх послуг.  

Високий рівень медіакультури дозволяє застосовувати вміння 
знаходити, використовувати, критично аналізувати, творчо 
переробляти, оцінювати, передавати й зберігати у різних видах і 
формах інформацію, отриману в процесі медіадіяльності, а також 
створювати власні медіаресурси й використовувати їх у професійній 
діяльності [5]. Особливої актуальності такі компетентності, для 
викладачів закладів вищої школи, набули під час дистанційної 
організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, що 
відображені в Постанові МОЗ України «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 50 від 
22.08.2020 р. 

На вітчизняних теренах сучасної освіти досі спостерігається 
тенденція переважання шкільної медіаосвіти і відсування на другий 
план медіаосвіти у вищій школі, а також повільний процес розвитку 
медіакультури викладачів вищої школи. Проте, на сьогоднішній 
день, існують потужні медіаосвітні установи, що відіграють ключову 
роль у становленні та впровадженні медіаосвіти в Україні, в тому 
числі для викладачів вищої школи, такими є: Академія української 
преси (АУП), Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 
України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
Український інститут медіа та комунікації, Інститут Екології масової 
інформації ЛНУ ім. І.Франка.   

Сучасний розвиток медіакультури викладачів вищої школи 
забезпечується за допомогою таких заходів:  

 видання науково-методичної літератури; 

 організація та науково-методичний супровід Літніх і Зимових 
шкіл для медіапедагогів (АУП);  

 створення онлайн-порталів («Медіаосвіта і медіаграмотність»), 

онлайн-курсів («Very Verified») та інтерактивних онлайн-ігор для 
поширення медіаосвіти; 

 проведення конференцій з медіаосвіти («Практична 
медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 
перспективи»); 

 організація та науково-методичний супровід тренінгів, 
науково-практичних семінарів, практикумів, майстер-класів, 
«круглих столів» і вебінарів; 

 організація та проведення проєкту «Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна грамотність» від Ради міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX); 
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 організація курсів з медіаграмотності, критичного мислення та 

дистанційного навчання від освітніх онлайн-платформ EdEra, 
Prometheus, Дія. Цифрова Освіта тощо; 

 організація та проведення курсів та спецкурсів (в тому числі 
дистанційних) для різних груп педагогічних працівників, 
спрямованих на розвиток медіакультури, під час підвищення 
кваліфікації в ОІППО, центрах освітніх технологій, закладах 
освіти та наукових установах, що надають освітні послуги 
тощо. 
В Україні розвиток і поширення медіакультури відбувається за 

підтримки Програми «Бібліоміст», IREX / Україна, Програми У-Медіа 
Інтерньюз-Нетвок, Програми MYMEDIA/DANIDA тощо. 

Процес розвитку медіакультури викладачів вищої школи 
одночасно відбувається в декількох теоретичних і методичних 
площинах трактування основних понять і явищ, які інтегрують до 
векторів розвитку означеного процесу: 

Індивідуальна медіакультура – це особистісне утворення, що 

містить комплекс навичок і умінь обізнаності щодо інформаційного 

середовища, забезпечує можливість знаходити, отримувати, 

використовувати, аналізувати, передавати і створювати 

медіапродукцію. 

Предметна медіакультура стосується спеціалізації викладачів 

закладів вищої освіти і відображає специфіку їх діяльності в 

освітньому процесі. 

Загально-професійна медіакультура відображає ступінь 

медіаінформаційної грамотності викладачів вищої школи і містить 

комплекс знань і умінь, щодо використання медіазасобів і 

медіаінформації в  професійній діяльності. Загально-професійний 

аспект медіакультури має в свою чергу дві грані: методичну (знання 

про зміст, форми, методи та засоби медіаосвіти) і технологічну (уміння 

і навички практичної реалізації методологічних, теоретичних і 

методичних медіазнань у професійній діяльності) [1]. 

Отже, сучасна освіта потребує певного переосмислення процесу 
професійного розвитку викладачів вищої школи нової генерації і 
повинна стати середовищем  інтегрування медіаосвіти в освітній 
процес вищої школи, що є необхідною  умовою професіоналізму і  
конкурентоспроможності викладачів на ринку праці. Медіакультура 
викладачів вищої школи багатовимірна, містить розгалужену 
структуру знань, вмінь і базується на медіаінформації.  Це здатність 
до професійної, самостійної, творчої та соціально-відповідальної 
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діяльності по відношенню до медіа. Вона виступає результатом 
поширення і використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті. Це є підтвердженням сучасних наукових поглядів 
щодо необхідності розвитку медіакультури викладачів вищої школи 
як інноваційного компонента освітнього процесу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В 
УМОВАХ КАРАНТИНУ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЦІКАВИХ 

УРОКІВ 

Не навчайте дітей так, як навчали вас,  
– вони народились в інші часи. 

Кожен шкільний урок служить формуванню цілісної картини 
світу через інтеграцію навчальних дисциплін і розв’язування 
конкретних життєвих задач. Звичайно, дуже тяжко буває це 
зробити в умовах карантину. Тому, щоб бути цікавими для своїх 
учнів, необхідно навчитись поєднувати найсучасніші педагогічні 
технології та новітні інформаційні інструменти в умовах 
дистанційного навчання. 

Ще вчора інформаційні технології проникли в усі сфери життя, 
у тому числі в освіту. Тому ми, вчителі, повинні активно їх 
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використовувати. На мою думку, це має бути інструмент, який 
повинен полегшити роботу вчителя та, зацікавивши учнів, дати 
максимальну результативність під час онлайн-навчання. 
Використання ІТ дозволяє розробляти різні форми засвоєння, 
закріплення та перевірки знань учнів.  

Розглянемо різні цифрові інструменти та можливості їх 
використання на різних частинах уроку під час дистанційного 
навчання: 

Назва 

QR код 

(посилання 
на ресурс) 

Характеристика 
Особливості 

роботи 

Edpuzzle 

 

 

Платформа яка дозволяє учню 

опанувати новий матеріал 
самостійно за допомогою вже 

готового відео. До 
відеоматеріалу можна вбудувати 
запитання. Школярі повинні 

зареєструватись на платформі і 
тоді вчитель може 

прослідковувати їхній прогрес 

 

Padlet 
 

  

Мультимедійний ресурс для 
створення, спільного 

редагування та зберігання 
інформації. Це віртуальна стіна, 

на яку можна прикріплювати 
фото, файли, посилання на 
сторінки Інтернет, замітки. 

Можна використовувати для 
вивчення нового матеріалу, 

виконання онлайн практичної, 
лабораторної роботи, тощо. 

 

Learningapps 

 

  

Сервіс для створення 

інтерактивних навчально-
методичних матеріалів з різних 

предметів. Ідеально підгодить 
для самоперевірки учнів. 
Школярів можна реєструвати і 

стежити за їхнім прогресом. 

 

 Classtime 

 

 

Це вправи і тести, в яких є 
можливість ставити оцінки. 

Вони є як готові, так можна 
створювати і свої. У 
безкоштовній версії є понад 30 

тисяч питань для учнів, можна 
створювати свої та давати 

учням виклики у 9-ти форматах. 
У платній версії доступні 
оцінювання, командні ігри, 

 

https://www.classtime.com/uk/
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завантаження індивідуальних та 
класних звітів. 

Kahoot 

 
 

Платформа є зручним 

інструментом для створення 
тестів, які можна 

використовувати для: поточного 
та модульного контролю знань 
учнів; самостійного навчання та 

самоконтролю. 

 

Quizizz 

  

Сервіс, якому потрібно 

приділити увагу та 
познайомитись з ним. Цікавий 
сервіс для створення вікторин 

та флеш-карток. Підходить як 
для класної, так і домашньої 

роботи. Оформлений великою 
кількістю мемів, що дуже 
люблять учні. 

 

Quizlet 

 
 

Найпростіший ресурс для 

створення та вивчення нових 
термінів, слів.Ідеально 
підходить для вивчення 

іноземних мов. Проте можна й 
використовувати для 
термінології, дат, тощо. 

 

PhET 

 
 

Це проект University of Colorado 
Boulder для створення і 

використання безкоштовних 
інтерактивних симуляцій з 

математики і наук про природу. 
PhET-сіми створені на основі 
наукових 

педагогічних досліджень і 
спонукають учнів до 
навчальних досліджень і 

експериментування 
використовуючи інтуїцію в 

середовищі, подібному до гри. 

 

Liveworksheets 

  

Ресурс дозволяє перетворити 

традиційні аркуші для друку 
(doc, pdf, jpg ...) в інтерактивні 
онлайн-вправи із 

самокорекцією -»інтерактивні 
аркуші». Старші учні можуть 
робити робочі аркуші в 

Інтернеті та надсилати свої 
відповіді вчителю. Це добре для 

учнів (це спонукає), для вчителя 
(це економить час) та для 

 

https://phet.colorado.edu/uk/research
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навколишнього середовища 
(економить папір). 

 

Baamboozle 

 

 

Ц швидкий і простий у 

використанні інструмент для 
гри та створення ігор. Для гри 

не потрібна реєстрація. 
Платформу можна 
використовувати під час 

узагальнення теми, під час 
проведення шкільних турнірів, 

тощо. 

 

 
Отже, інноваційне навчання – це процес, який оновлює 

навчальну систему та унеможливлює пасивність учнів під час уроку. 
Новітні методи допомагають встановити партнерські 
взаємовідносини між вчителем та учнями, що  позитивно впливає 
на процес засвоєння інформації та формування соціокультурної 
компетентності.  Під час карантину можливо та потрібно 
продовжувати процес навчання за допомогою інноваційних методів. 
Використання інтерактивних методів в умовах усесвітньої 
пандемії  є необхідним елементом навчального процесу, що сприяє 
формуванню в учнів глибоких теоретичних знань, практичних 
навичок, стимулює конструктивно-критичне мислення, пробуджує 
інтерес та мотивацію.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний 

ресурс] : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / 
відп. ред. Л.Б.Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с. 

2. Інноваційні технології навчання: досвід впровадження та перспективи 
розвитку: матеріали LІV навчально-методичної конференції ХНМУ (Харків, 17 
березня 2021 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харк. нац. мед. ун-т. 

– Харків : ХНМУ, 2021. – Вип. 11. – 154 с. 
3. Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: 

аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, 
І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса 
Грінченка, 2020. 76 с. 

4. https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-
navchannya-dobirka-nush/ Надія Швадчак. 35 інструментів для дистанційного 

навчання — добірка НУШ тощо. 
5. https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do-dystantsijnogo-

navchannya-rekomendatsiyi-dlya-vchyteliv/ Практики та підходи до 

дистанційного навчання — рекомендації для вчителів. 

 

  

https://www.baamboozle.com/
https://www.baamboozle.com/
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ГУК Л. В., учитель початкових 
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ліцею імені Анатолія Федорчука 
Бориспільської міської ради Київської 
області, спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист 

 

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД: ВІД МИНУЛОГО ДО МАЙБУТНЬОГО  
(З ДОСВІДУ РОБОТИ) 

Давайте уважно придивимося до сучасних дітей та їх батьків, 
прислухаємось, про що вони зараз розмовляють (теми їхніх розмов), 
почуємо, які слова вживають (частини з них я навіть не знаю 
значення)… І, звичайно ж, зрозуміємо, що покоління наших дітей і їх 
батьків – це вже те покоління, яке треба навчати по-іншому, навчати 
так, щоб навчити мислити критично, гнучко, спонукати дітей до 
творчих пошуків, вчити досліджувати, робити висновки, не боятися 
помилок… І тут можна продовжувати далі, тому що нам, учителям, є 
над чим подумати, щоб ростити таких дітей, які будуть іти в ногу з 
часом, відповідати вимогам сьогодення, щоб вижити і бути 
конкурентноздатними не лише в своїй країні, а й за її межами, якщо 
це потрібно буде. 

Завдання вчителя тепер – не просто передавати знання, а бути у 
ролі тьютора, фасилітатора, ментора, помічника, щоб навчити дітей 
самостійно здобувати інформацію. Тьютор – це не викладач, а людина, 
яка скеровує учня. Ментор – це той, до кого учень приходить сам, щоб 
дослідити тему. Фасилітатор відповідає за групову динаміку. [ 2, с. 57, 
58, 59] Вчитель повинен бути сучасною інтелігентною людиною і 
обов;язково володіти новими технологіями. Тільки той, котрий йде в 
ногу з часом, здатний зрозуміти своїх нових учнів і бути їм цікавим. 

За багато років роботи в школі я бачила вже безліч методів, 
прийомів роботи з дітьми, нових програм. Це, звичайно, чудово, що 
ми у вічному пошуці, бо «Хто шукає, змушений блукати. Якщо і є в 
світі щось істинне, то це – блукання і безмірний сумнів», - писав Гете. 
Адже взявши з усього по зернинці істинного й мудрого, можна 
створити дійсно щось цінне й справжнє, де не втратиться людина як 
людина, але вона буде компетентною, креативною й комунікативною, 
як цього хоче Нова українська школа (НУШ). 

Зараз, працюючи над новою програмою, мене дуже тішать, 
наприклад, Ранкові зустрічі. Їх «методичний матеріал» дібраний 
відповідно до Концепції Нової української школи, вимог нового 
Державного стандарту початкової загальної освіти. Щоденні вітання, 
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цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри та 
завдання розвивального характеру, диференційований підхід до 
кожного учня допомагають учителеві згуртувати дитячий колектив, 
сприяють розвитку навичок спілкування, логічного мислення, творчої 
уяви, самостійності, формуванню людини, здатної до інновацій… 

Так, ми дякуємо системам педагогіки інших країн, які почали 
вивчати глибше, деталізувати і брати для нашої освітньої системи 
щось цінне, потрібне та вагоме. Але, якщо звернутися у глибини 
нашої спадщини, то і в нас було багато цінного й потрібного, про що 
ми трохи «призабули»… 

Пропрацювавши в школі багато років, я й досі в пошуці. Якщо 
раніше я вагалася, чи правильно роблю, адже не маю права на 
помилки, то, познайомившись із книгою київської вчительки Лариси 
Струніної «Граматика в початковій школі за принципом 
самодіяльності» (К., 1915), знаю тепер напевне – правильно! 

«Всі методи, всі старання і навіть хитрощі педагогів залишаться 
без результату, якщо в дітях не викликати інтерес до знань і не 
спонукати до самодіяльності.» [4, с. 1]. 

А далі ми будемо свідками того, що саме на принципі дитячої 
самодіяльності й творчості базується весь курс навчання й 
виховання в початковій школі. Малювання і художня праця як 
найдоступніші види діяльності дитини цього віку використані 
Л.Струніною в найбільшій мірі. Ілюстративний і мовленнєвий 
методи навчання є провідними у процесі самостійної й колективної 
роботи з усіх шкільних предметів. 

Л.Струніна ще сто років тому закликала звернути увагу на 
вивчення внутрішнього світу дитини. «Необхідно намагатись, не 
зламавши дитячої душі, розбудити в ній допитливість, розвинути 
любов до спостережень, надати їм повний простір для самостійності 
й умови для творчої діяльності. Друге завдання – відкрити перед 
дитячою душею шлях до подальшого самовдосконалення, посіяти в 
дитині зерно прекрасного – любов до правди й краси»[ 4, с.3].  

То ж головне для нас сьогодні – «не перегнути палку», а знайти 
золоту середину, адже мудрість ще ніхто не відміняв. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Алієв Оkтай. Останнє життя. – К., 2015. 
2. К 64 Техніки розвитку // під ред. Ковальчук М. В. та ін. – Чернігів: 

ФОП Баликіна С. М., 2019 – 62 с. 

3. Ранкові зустрічі. 1 клас. 1 семестр./ авт. – упоряд. Н. Ю. Бабіченко, О. 
А. Нечипоренко, С. М. Хівренко. – Х.: Вид. група «Основа», 2018. – 141. 

Струніна Л. Граматика в початковій школі за принципом 

самодіяльності. – К., 1915. 
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ЛІДЕРСТВО І ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ І УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Лідерство має багато обличь та форматів. Лідером є людина, яка 
веде за собою команду задля досягнення спільної мети. Тільки вести 
можна по-різному. Це залежить, у першу чергу, від цінностей лідера, 
його фокусу на короткотерміновий результат чи на довготривалу 
стратегію, важливість команди для нього. 

Для успішного розвитку керівників навчальних закладів 
потрібне послідовне дотримання трьох умов:  

1. Ефективне відсіювання з групи директорів тих, хто 
неспроможний самостійно знаходити відповіді на виклик часу. 

2. Головні критерії відбору − це професійні якості претендента 
та відданість справі. 

3. Створення конкурентного середовища за наявності вагомих 
стимулів для бажання претендувати на участь у змаганні за 
директорські крісла [1, с. 196-197]. 

На жаль, керівники шкіл не мають сьогодні вагомих соціальних 
стимулів, а в більшості районів України немає ефективної кадрової 
політики, яка б сприяла динамічному розвиткові елітарної групи 
директорів шкіл. Практично не використовуються (або 
використовується частково) ні ресурс підготовки (немає ефективної 
системи освіти впродовж усього життя для потенційних та нинішніх 
керівників шкіл тощо), ні ресурс відбору (немає прозорої, 
демократичної, конкурентної системи просування кадрів), ні ресурс 
організації (прогресивний менеджмент на рівні району чи міста, 
завдяки якому співпрацюють умови для самореалізації керівників 
шкіл) [1, с. 204]. Зрештою, немає підготовленого резерву кадрів, 
готового до реальних дій. Це стане можливим тоді, коли трьома 
основними принципами кадрової політики стануть: прозорість, 
професіоналізм і конкретність [1, с. 205]. Це стане реальним тоді, 
коли цінуватимуть унікальні особистісні якості директора, бо школа 
завжди схожа на свого директора, бо від його професіоналізму, 
мобільності, спроможності, готовності до змін, творчого підходу до 
справи залежить доля освітніх реформ в Україні. 

Лідерство — це тип управлінської взаємодії, який ґрунтується 
на розкритті потенціалу членів команди задля досягнення спільної 
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мети. Лідер — це керівник, який фокусується на розвитку потенціалу 
команди заради досягнення спільної мети. Працюючи з освітніми 
управлінцями вже 3 роки, ми зрозуміли, чим відрізняється роль 
керівника від ролі лідера. На наш погляд, сконцентрувавшись лише 
на одній ролі, управлінець може втратити команду, її мотивацію або 
ж не впоратися з терміновим завданням.  

З огляду на те, що XXI століття є «епохою змін», яка спонукає 
освіту України, як і освіту будь-якої іншої країни, вступити у стадію 
неперервного реформування, місією директорів шкіл стає 
менеджмент інновацій, генерування й реалізація нових ідей та 
освітніх ініціатив. Звідси і сучасний ідеал директора нового 
тисячоліття, якому притаманні риси лідера інноваційних 
перетворень, який включає в себе такі риси: 1. Здатність приймати 
самостійні рішення та готовність їх відстоювати. 2. Уміння 
інтегрувати воєдино три головні складники успіху будь-якої справи: 
ідеї, технології і менеджмент. 3. Готовність іти крок за кроком до 
нової якості школи. 4. Здатність до стратегічного мислення. 5. 
Здатність до стратегічного планування. 6. Прагнення зростити 
ініціативу знизу. 7. Готовність до сприйняття нових вимог. 8. 
Здатність стерпіти «біль» (попереду − злети і падіння, підтримка та 
опір, розчарування і надії...). 9. Прихильність до теорії «малих справ» 
(велика справа починається з малої).  

Лідерство можна назвати одним з унікальних феноменів 
політичного і суспільного життя, пов’язаних із здійсненням владних 
функцій. Воно є неминучим у будьякому цивілізованому суспільстві 
і пронизує всі сфери життєдіяльності. Існують такі критерії оцінки 
лідерства: 

1. Вроджене прагнення вести за собою. Бути лідером означає 
вказувати шлях іншим – найліпший, найкоротший, 
найбезпечніший. Лідер не тільки скеровує і веде своїх послідовників, 
а й прагне вести їх за собою, а послідовники не просто йдуть за 
лідером, а й хочуть іти за ним. 

2. Мотивація першості. Для того, щоб стати лідером, 
недостатньо прагнути бути першим. Першість передбачає кращі, 
ніж в інших, життєві результати, що є наслідком зусиль людини, які 
демонструють її професіоналізм, компетентність, здібності, таланти 
та інші видатні якості. 

3. Впливовість. Адже, щоб стати лідером і вести людей за собою, 
потрібно бути впливовою людиною. Поперше, це людина, яка 
наділена певною владою. Подруге, впливовість цієї людини не 
підтримана ззовні (державою чи суспільством), а здобута 
самостійно. 
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4. Зануреність і закоханість у свою справу. Лідер вміє 
витримати межу між своїм покликанням та різними захопленнями. 
Для лідера мотив діяльності відповідає самій діяльності.  

5. Компетентність і креативність. Лідером стає людина, яка 
добре розуміється на своїй справі і використовує творчий підхід у 
розв’язанні проблемних питань та ситуацій.  

6. Психологічна надійність – здатність, за словами вченого, 
підтримувати потрібний рівень «я хочу», «я можу» і «я повинен» у 
різних, особливо напружених, ситуаціях життєдіяльності. 

7. Адекватна самооцінка і саморегуляція. У лідерів у більшості 
випадків поєднуються високий рівень домагань, висока самооцінка 
у поєднанні з високою вимогливістю до себе і до всього, що 
стосується групових цінностей та мети. Справжній лідер вільний від 
заздрощів і вміє щиро радіти за успіхи інших. 

8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче вчитися, 
набувати досвіду, вдосконалювати свої вміння і навички. 

 
Керівники фокусуються на: Лідери фокусуються на: 

вказівках команді питаннях, які допоможуть членам 
команди дійти самостійної думки 

вселяє страх діє через ентузіазм 
цілях візії 

вказівках «як» та «коли» довготермінових цілях 

короткотермінових цілях людях 
організації та структурі демократії самодержавстві інноваціях 

адмініструванні вибудові довіри 
контролі правилах взаємодії, які визначені 

спільно 

процедурах гнучкості 
стабільності, уникненню ризику та 

експериментів 
можливостях ризикувати та 

експериментувати 

каже «йди» каже «ходімо» 
гарні керівники роблять речі 

правильно 

гарні лідери роблять правильні речі 

 
Сучасний заклад освіти – це відкрита соціально-педагогічна 

система, про яку сьогодні говорять як про сферу послуг. Все частіше 
щодо школи вживають такі поняття, як «конкурентоспроможність», 
«освітня послуга», «презентаційна діяльність», «позиціонування», 
«сегмент ринку», «реклама» тощо. У зв’язку з ситуацією, яка склалась 
на ринку освітніх послуг, як ніколи гостро стоїть питання про 
формування нової культури навчального закладу і, в першу чергу, її 
носіїв: керівника школи, управлінської команди, педагогів та учнів. 
Високий рівень організаційної культури керівника школи можна 
розглядати як важливий сучасний компонент методичного продукту 
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і як додатковий ресурс розвитку закладу освіти. У процесі 
управління закладом освіти чітко відслідковується взаємозв’язок 
організаційної культури закладу і культури його керівника. Якщо в 
цілому в менеджменті організаційну культуру визначають як 
ефективний механізм управління, то в педагогічному менеджменті 
слід розглядати більш широке поняття організаційної культури, таке 
як культурологічна основа управління, тому що заклад освіти вже є 
культуроформуючою організацією. Організаційна культура школи – 
це така система життя шкільного колективу, коли панує ініціатива, 
організація, реалізація пріоритетних завдань, коли вчителі та учні 
знають, що і як їм робити, коли є взаємна повага, взаємодопомога, 
вимогливість, емпатія, альтруїзм тощо. 

Головними носіями організаційної культури закладу освіти є 
його керівник, управлінська команда, педагогічний колектив, учні 
та їх батьки. Особлива роль у процесі формування організаційної 
культури закладу освіти відводиться керівнику-лідеру. 
Організаційна культура і лідерство у навчальному закладі 
взаємопов’язані, оскільки «ми говоримо організаційна культура, а 
маємо на увазі культуру лідера». Організація – це своєрідне творіння 
лідера, тому в ній, як у будь-якому творінні, відображаються 
особливості особистої культури автора, його погляди і помилки [2].  

Справжній лідер повинен володіти розвинутими 
комунікативними навичками. Лідер повинен вміти не тільки чітко і 
ясно висловлювати свої думки, а й володіти вмінням зацікавити 
своєю мовою присутніх, об’єднати всіх під загальною основою. Ще 
одна якість, без якої справжній лідер просто немислимий – це 
впевненість у собі, своїх діях. Витривалість – це та якість, якою 
повинен бути наділений справжній лідер. Щоб стати лідером, 
потрібно розуміти закони природи і керуватися дарованими 
вічними цінностями, розвивати культуру взаємної довіри і поваги, 
адже коли різні люди працюють в одній команді, над одним 
проектом, дуже важливо працювати злагоджено, поважати 
відмінності, надавати творчий простір для інших людей, показувати 
особистий приклад. Справжні лідери ведуть за собою своїм 
прикладом, а не штовхають інших іти вперед. А ще треба вміло 
делегувати повноваження, дивитися вперед. Щоб стати лідером, 
треба багато вміти. У кожній ситуації треба вміти зорієнтуватись, 
зробити правильний вибір, ухвалити правильні рішення, подумати 
про інших. Розуміючи взаємозв’язок, лідер чітко бачить мету і 
згуртовує людей, створює команду, в якій індивідуальності 
розкриваються і доповнюють одна одну. Отже сутність лідера 
полягає не так у власному розвитку, як у вмінні надихати людей 
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навколо та переконувати їй у їхніх надзвичайних здібностях та 
цінностях. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В системі освіти України, дошкільна освіта є початковою 
ланкою та загальнообов`язковою згідно Закону України «Про 
дошкільну освіту». 

Сучасні заклади дошкільної освіти вступають у якісно новий 
етап свого розвитку, адже 12 січня 2021 року затверджено Базовий 
компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом 
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дошкільної освіти в Україні, Відповідний наказ розміщено на сайті 
Міністерства освіти і науки України. Нова редакція документа 
дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням 
наступності між закладом дошкільної освіти та загальної середньої 
освіти [5]. 

Розвиток дошкільної освіти залежить від системи управління та 
її здатності гнучко та своєчасно реагувати на зміни, вибудовувати 
стратегії діяльності згідно із оновленими парадигмами та 
заявленими підходами, ґрунтуючись на нових засадничих 
положеннях, позиціонованих в Законі України «Про освіту» та 
оновленому «Базовому компоненті про дошкільну освіту» [4]. 

Необхідність формування іміджу закладу дошкільної полягає в 
тому, що він являється відкритою соціально – педагогічною 
системою, яка тісно взаємодіє з соціумом, отримувачами освітніх 
послуг (дошкільниками та їх батьками), вони в свою чергу не завжди 
мають чітке уявлення та достовірну інформації про сам заклад 
освіти та його діяльність, цілі, здобутки, роботу педагогів з 
дошкільниками. 

В сучасних умовах, коли дошкільна освіта опинилась перед 
вибором нових пріоритетів, кожен заклад має працювати над 
створенням політики закладу та розвитком свого позитивного 
іміджу. 

Аналіз літературних джерел показав, що розвиток іміджу та 
його становлення в сучасному світі є досить актуальною проблемою, 
протягом достатнього часу її розглядали багато авторів, зокрема: 
Е. Гофман, А. Кошель, В. Олексієнко, Н. Погрібняк, Н. Дякова, 
К. Крутій, Л. Карамушка, В. Шепель та інші. 

Теорія іміджу виникла на Заході в 60 роки ХХ ст. як протидія 
рекламній діяльності конкурентів. Суть даної теорії полягала у тому, 
щоб не надавати інформацію про окремі товарні властивості, а 
створювати цілісний позитивний образ товару у свідомості 
споживача, для його подальшої успішної реалізації Визначенням та 
обґрунтуванням даної теорії займався Огівлі Д., який вважався 
фахівцем з реклами  

У 70-ті роки теорія іміджу трансформувалася в теорію бренд - 
іміджу, яку згодом було покладено в основу технології брендингу. Її 
суть полягала в об’єднанні певним товарним знаком товарів та їх 
груп 

Е.Гофман визначав імідж так: «Імідж – це мистецтво керувати 
враженням». В перекладі з латинської імідж – це видимість, образ. 
Якщо брати до уваги більш точне визначення іміджу – це 
цілеспрямовано сформований образ будь-якого об’єкта, предмета, 
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явища чи особи, що покликаний збільшити емоційно-психологічний 
вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами тощо [10]. 

За визначеннями В. Шепеля: «Імідж – індивідуальний вигляд 
або ореол, створюваний засобами масової інформації, соціальною 
групою або власними зусиллями особистості з метою залучення до 
себе уваги» [11]. 

Спостерігаючи та аналізуючи сучасний життєвий ритм 
суспільства, ми можемо відмітити, що на ринку з надання освітніх 
дошкільних послуг з’явилося багато, центрів дитячого розвитку, 
комерційних (приватних) закладів дошкільної освіти, тому перед 
державними та комунальними закладами дошкільної освіти постало 
завдання бути конкурентоспроможними серед надавачів якісних 
освітніх послуг. Відповідно до вище зазначеного, у закладів 
дошкільної освіти виникає необхідність створення власної якісної 
політики закладу та розвиток його позитивного іміджу. 

Формування іміджу навчального закладу – це процес, у ході 
якого створюється якийсь спланований образ на основі наявних 
ресурсів. Метою створення іміджу є підвищення 
конкурентоздатності, залучення додаткових інвестицій, 
встановлення та розширення партнерських зв’язків. Формування 
позитивного іміджу передбачає різні форми діяльності зі створення 
зовнішніх і внутрішніх його складових [6]. 

Імідж закладу дошкільної освіти – це явище корпоративне та 
залежить від цілковитої злагодженості дій всіх учасників колективу 
даного закладу. Тож працюючи над формуванням та розвитком 
позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, слід враховувати всі 
важливі аспекти його діяльності. 

Ми гадаємо, що на розвиток позитивного іміджу закладу 
дошкільної освіти впливатиме створення та розвиток сучасного 
освітнього простору. Сьогоднішнє реформування якого передбачає: 
«Включення дітей з особливими освітніми потребами до загального 
освітнього процесу, який враховує їхні особливості, сприяє розвитку 
та розкриттю потенційних можливостей, педагоги мають подбати 
про забезпечення: безбарєрного розвивального середовища; 
адаптовані освітні програми та індивідуальний навчальні плани для 
дітей з ООП; партнерство з батьками вихованців; співпраця з 
фахівцями, що здійснюють інклюзивну підтримку дітей з різними 
освітніми потребами», [3] створення його та розвиток сприятиме 
покращенню іміджу закладів дошкільної освіти. 

Приєднуємось до думки, що серед шляхів розвитку позитивного 
іміджу у закладах дошкільної освіти можна виділити такі: 
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 визначення педагогічним колективом візії, місії, та концепції  

закладу дошкільної освіти; 

 заснування власного діючого сайту закладу дошкільної освіти; 

 створення та розвиток позитивного іміджу керівника 
(директора) закладу; 

 створення та розвиток корпоративного іміджу та власного 
іміджу кожного педагога; 

 вміння вчасно та швидко реагувати на зміни запитів 
споживачів освітніх послуг (дошкільники, батьки); 

 створення комфортних умов та розвивального середовища для 

навчання дошкільників; 

 створення, оформлення та наповнення групових кімнат, 
методичного та кабінетів вузьких спеціалістів (логопед, 
психолог, соціальний педагог, дефектолог); 

 забезпечення закладу засобами новітніх інформаційних 
технологій; 

 створення безпечного та безбар’єрного середовища для дітей з 
особливими освітніми потребами (ООП); 

 розвиток та підтримання традицій закладу; 

 створення власного гербу, гімну та емблеми закладу дошкільної 
освіти; 

 участь педагогів у різних конкурсах та розвиток їх професійної 

майстерності; 

 налагодження взаємодії з батьківською громадськістю; 

 залучення до співпраці районних та місцевих меценатів; 

 PR закладу в соціальних мережах та мережі інтернет; 

 участь у різних районних, міських благодійних заходах;  

 створення SWOT-, PEST- аналізів та проведення системних 
моніторингів розвитку закладу дошкільної освіти. 
Таким чином, для забезпечення успішного розвитку іміджу 

закладу дошкільної освіти доцільно використовувати всі шляхи 
системно та одночасно. Фундамент (основа) іміджу закладу 
дошкільної освіти полягає у визначенні призначення дошкільного 
закладу, ідеї його функціонування та розвитку, характеристик, що 
вирізняють його з-поміж інших дошкільних закладів. Слід пам’ятати: 
заклади дошкільної освіти, що надають якісні та прозорі освітні 
послуги, постійно працюють над розвитком власного позитивного 
іміджу є більш конкурентоспроможними на ринку серед надавачів 
освітніх послуг. Маємо зауважити, що створення власного сайту 
закладу дошкільної освіти, дає можливість одночасно використати 
кілька шляхів для створення та розвитку іміджу закладу , а саме: 
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«Сайт дає змогу: спростити комунікацію, презентувати заклад; 
додати прозорості роботі закладу; упорядкувати робочі процеси; 
спростити контроль. Інформація на сайті – ефективний інструмент 
організації робочого процесу закладу освіти» [12]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В 

ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Проблема управлінської діяльності суб’єктів освітнього процесу 
в епоху цифровізації – одна із найбільш складних для вирішення в 
педагогічній теорії та практиці з огляду на постійні нормативні та 
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змістові трансформації, викликані глобалізаційними та 
державотворчими процесами. Сучасна система освіти вимагає 
ефективного інноваційного управління, що забезпечить 
результативність інноваційної діяльності на рівні особистісних 
структур керівників закладів освіти.  

Ефективним шляхом оптимізації зазначеного управління 
визнано системну інтеграцію наукових знань, управлінських потреб 
та суспільних інтересів, адекватне та раціональне використання 
яких визначено передумовою формування інноваційної 
компетентності менеджера освіти. Аналіз результатів наукових 
досліджень свідчить про посилення уваги дослідників до цієї 
актуальної проблеми.  

Варто зазначити, що основою впровадження інноваційного 
менеджменту в систему освіти є формування, розвиток та 
задоволення потреб суб’єктів освітньої діяльності. Відповідно, 
упровадження інноваційного менеджменту передбачає управління 
інноваціями, процесом, життєвим циклом, ресурсами й 
результатами при дотриманні вимог до його цільового призначення 
й вихідних характеристик, вартості та термінів реалізації. 
Специфіка впровадження  інноваційного менеджменту в систему 
освіти полягає у виділенні й обґрунтуванні методологічних підходів, 
що сприяють формуванню інноваційної компетентності керівника 
закладу освіти та розглядаються як комплекс рішень суб’єкта 
освітньої інноваційної діяльності на рівні особистісних структур[1, 
ст.63]. 

Потребує уваги той факт, що управління інноваціями в закладі 
освіти відбувається у межах основних управлінських функцій, а 
об'єктом упровадження інноваційного менеджменту є інноваційна 
політика, інноваційний портфель й інноваційний проєкт. Для 
забезпечення стабільного функціонування та розвитку закладу 
освіти його керівник повинен використовувати, крім основних, такі 
сучасні функції управління інноваціями: 

 цільові (управлінський інноваційний процес, освітній процес, 
адміністративно-фінансова діяльність, діяльність громадських 
організацій); 

 технологічні (прийняття інноваційного управлінського 
рішення, організація та планування, координування, 
коригування, регулювання, облік та контроль; прогностичні, 
представницькі, менеджерські, консультативні, 
комунікативні); 

 розвивальні (формування інноваційної стратегії та розвитку 
закладу освіти, керівництво, мотивація та управління 
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персоналом, управління інноваційним розвитком та 
фінансами, підвищення конкурентоспроможності  закладу 
загальної середньої освіти). 
Головною метою управління інноваціями в закладі освіти є 

підготовка керівника-менеджера освіти, який повинен розвивати 
механізм інноваційної діяльності, знаходити творчі способи 
вирішення важливих проблем[2]. Сучасний менеджер у галузі освіти 
може бути автором, дослідником, користувачем і пропагандистом 
нових педагогічних технологій, теорій, концепцій. Управління 
інноваціями передбачає аналіз й оцінку введених суб'єктами 
освітньої діяльності управлінських інновацій, створення умов для їх 
успішної розробки й застосування. Водночас менеджери освіти 
здійснюють цілеспрямований відбір, оцінювання й застосування на 
практиці досвіду колег, нових ідей, методик, запропонованих 
наукою. 

Варто відмітити, що для управління інноваціями керівник має 
враховувати такі складові управління: мета; завдання; принципи; 
функції; знання; вміння. Усі із зазначених компонентів 
взаємопов’язані та гармонійно доповнюють один одного.  

Інноваційна управлінська діяльність керівника закладу освіти 
характеризується сукупністю специфічних управлінських функцій, 
принципів та технологій, що сприяє  постійному розвитку закладу та 
підвищує його конкурентоспроможність та інноваційність[3;4]. Як 
зазначає Л. Даниленко, у сучасних умовах управління інноваціями 
керівник закладу освіти має відповідати інноваційним принципам 
управління: 

 інтеграції управління, що передбачає посилену увагу керівника 
до підлеглих як вищу соціальну цінність управлінської 
діяльності; 

 диференціації та індивідуалізації управління освітою, 
реалізація якого 

 спрямовує їх на забезпечення інноваційних умов для вияву та 

розвитку здібностей кожного окремого працівника; 

 демократизації управління освітою, дотримання якого сприяє 
створенню умов для інноваційного розвитку, активності, 
ініціативи суб’єктів  освітньої діяльності, їхньої зацікавленої 
взаємодії та участі громадськості в управлінні закладом 
освіти[5]. 
Реалізація визначених принципів сприяє переходу від 

нормативної до інноваційної, творчої діяльності та передбачає зміну 
характеру управління. 
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Під час вивчення та набуття практичного досвіду управлінської 
діяльності менеджера освіти було з’ясовано, що для оволодіння 
інноваціями в управлінні він має оперувати низкою знань, зокрема: 
законодавчі, загальнотеоретичні, організаційні та        професійні. 
Потребують акценту вміння керівника щодо управління інноваціями 
в закладі освіти, що визначається готовністю до змін, творчістю, 
ініціативністю, інноваційністю, реакцією на нестандартні ситуації; 
моніторингом якості прийняття інноваційних управлінських рішень 
та результатів професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу; 
створенням умов для інноваційної діяльності закладу; 
упровадженням інноваційних освітніх та управлінських технологій, 
розвитком інноваційної культури суб’єктів освітньої процесу. 

Зазначимо, що управління інноваціями вимагає врахування 
керівником пріоритетності критеріїв щодо управління інноваціями, 
зокрема: 

 концептуальність в управлінні інноваційним закладом освіти; 

 інноваційний підхід управління та психологізація управління; 

 моделювання інноваційної структури управління; 

  побудова рухливої інноваційної структури горизонтальних 
зв’язків; 

 приведення інноваційних функцій управління у відповідність 

до завдань закладу загальної середньої освіти та 
рефлексивність діяльності керівника; 

 управління якістю освіти й вироблення нових підходів до 
визначення ефективності освітнього процесу; 

 комп’ютеризація, технологізація , модернізація управління; 

 адаптація освітнього менеджменту в закладі [6]. 
Варто звернути увагу на те, що вироблені професійні стереотипи 

керівника закладу освіти забезпечують швидкість, точність та 
успішність діяльності, але водночас відбувається процес гальмування 
його дій у підходах до інноваційного управління та поглядах на 
управлінські рішення. Сьогодні в освіті спостерігається диспропорція 
між наявністю інноваційних можливостей у керівника та їх  реальним 
упровадженням. На практиці не багато менеджерів освіти мають 
високий інноваційний потенціал, а ще менше можуть ефективно його 
використовувати[7].  

Не менш важливими є якісні показники інноваційно-
управлінської компетенції, що є особистою готовністю керівника 
закладу освіти до інноваційного управління. У виграші виявляється 
лише той управлінець, який швидше за всіх здатен реагувати на нові 
параметри, сприймати та рефлексувати зміни і в освіті, і в 
суспільстві, виконувати задумане, тобто використовувати на 
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практиці свій потенціал. Важливим кроком для керівника в 
управлінні інноваціями є необхідність упровадження та 
використання інновацій. Тому його інноваційний потенціал 
фактично забезпечує можливість ефективного інноваційного 
управління в закладі. 

Усе сказане вище дає змогу зробити висновок про те, що 
інноваційний аспект є важливою складовою управлінської 
компетентності керівника закладу освіти в цифровому суспільстві. 
Він полягає в задоволенні потреб, цінностей та інтересів учасників 
освітнього процесу з метою надання якісних освітніх послуг та 
ефективного розвитку закладу. Однак, інноваційний менеджмент не 
повною мірою реалізується в закладі освіти, що зумовлює 
необхідність вивчення питання пошуку шляхів вирішення. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Законодавством про освіту визначено, що «освітній процес — 
система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих 
на розвиток особистості, шляхом формування та застосування її 
компетентностей» (Ст. 1. ЗУ «Про освіту»). Слід підкреслити, що 
базується він на принципах науковості, гуманізму, демократизму, 
наступності, безперервності й незалежності . 

Для успішного функціонування освітнього процесу в сучасній 
середній школі, а  відтак для досягнення мети загальної повної 
середньої освіти ‒ всебічного розвитку, виховання і соціалізації 

особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 
самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 
громадянської активності, норми законодавства про освіту серед 
іншого містять такі вимоги: 

 повне виконання закладом відповідної освітньої програми та 
досягнення учнем визначених нею результатів навчання 
(компетентностей) як особистісних якостей, які підлягають 
ідентифікації, вимірюванню та оцінюванню та які учень здатен 
продемонструвати після завершення освітньої програми та 
окремих її компонентів у встановленому порядку та у визначені 
терміни; 

 створення закладом освіти освітнього середовища сукупності 
таких умов, що уможливлюють здобування учнем загальної 
середньої освіти. 
Як бачимо, останнє передбачає організацію освітнього процесу 

в безпечному освітньому середовищі з урахуванням вікових 
особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 
дітей, їхніх особливих освітніх потреб. 

Проте ситуація з пандемією COVID-19 значно вплинула на 
освітній сектор України. Після закриття шкіл у березні 2020 року 
постала проблема забезпечення безперервності та створення умов 
для якісного дистанційного навчання, аби забезпечити стабільне 
функціонування системи освіти.  
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Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 
25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне 
навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 
квітня 2013 р. за № 703/23235, дистанційне навчання — це 
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує 
на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету , 
технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) усіх 
учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють 
відповідними технологіями. Тож цілком логічно, що виникла потреба 
в розробленні методології такого навчання. 

Сьогодні фахівцями Міністерства освіти й науки України та 
педагогічними працівниками закладів освіти напрацьовано багато 
методичних  матеріалів для надання якісної освіти в умовах 
карантинних заходів. Ми ж зупинимося на питаннях організації 
освітнього процесу, що, на наш погляд, є найбільш важливими. 

Насамперед, щоб уникнути безладу в педколективі варто 
визначити відповідальну особу, яка буде координувати процес 
дистанційного навчання.  

Свою діяльність вчитель має почати з планування роботи, 
визначення  базових інструментів і платформи. Важливим 
завданням вчителя є максимальне адаптування навчального 
матеріалу з точки зору доступності, цікавості, наочності і такого, що 
стимулюватиме бажання до розширення знань. Завжди більш 
виграшними є ілюстровані онлайн-уроки, що  спонукають дитину до 
співтворчості, пошуку, перетворюють її на дослідника.  

Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості місця, 
часу, темпу та траєкторії навчання, тому варто використати ці 
переваги. Можливість впливати на деякі аспекти свого навчання 
підвищує внутрішню мотивацію учнів, тож варто дати їм вибір у 
тому, які завдання виконувати (наприклад, вибрати декілька із 
багатьох запропонованих) та у якому порядку. 

У процесі навчання взагалі, а дистанційного особливо, 
зворотний зв’язок з учителем — важливий фактор засвоєння знань, 
якому слід приділити особливу увагу. Дитина повинна бачити свої 
успіхи і вчитися працювати над помилками. 

Дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання 
норм і правил академічної доброчесності. Але найголовніша 
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профілактика списування — розумна помірність навантаження. 
Часто діти списують через надмірну кількість завдань, особливо 
якщо вправи затеоретизовані й одноманітні. 

Насамкінець хочемо наголосити, що для організації дійсно 
ефективного навчального процесу дистанційного навчання 
необхідна систематична робота з боку як учня, так і вителя кожного 
дня протягом всього терміну навчання, крім того така форма 
здобуття знань дасть результати, лише якщо буде посильною для всіх 
учасників освітнього процесу. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІНКЛЮЗИВНО-0РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

Інклюзивна освіта має провідне значення в успішному 
впровадженні Нової української школи. На часі перетворень освітня 
установа з новим статусом, що має забезпечити реалізацію права 
отримання якісної освіти для осіб з особливими освітніми потребами 
– інклюзивно-ресурсний центр, що створений для здійснення 
психолого-педагогічної комплексної оцінки розвитку особи, 
забезпечення її системного супроводу, комплексної підтримки 
батьків дітей з особливими освітніми потребами та педагогів, які 
працюють із цими дітьми. 

Діяльність ІРЦ спрямована не тільки на підготовку дітей з ООП 
до життя в суспільстві, надання їм підтримки, а й на здійснення 
відповідних змін у самому суспільстві, у ставленні членів суспільства 
до таких дітей, тобто надання підтримки закладу освіти, родині, 
громаді – у цілому суспільству. 

Загальні тенденції розвитку інклюзивної освіти, особливості 
психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзії, питання 
створення інклюзивного середовища були предметом дослідження 
багатьох науковців (Н. Артюшенко, В.Боднар, Т.Зубарєва, 
А.Колупаєва, С.Кондратьєва, І.Кузава, І.Луценко, Л.Олтаржевська, 
В.Синьов, С.Сорокоумова, Н.Софій та ін.).  

Аналіз досліджень та публікацій дозволяє зробити висновок, що 
науково-теоретичні та організаційно-методичні основи роботи ІРЦ 
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не знайшли належного відображення в педагогічній теорії та 
практиці. Недостатнє теоретичне висвітлення та емпіричне 
вивчення теми вказують на актуальність порушеної проблеми і 
потребують детального розгляду. 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр 
Маріупольської міської ради Донецької області» (далі ІРЦ ММР) в 
державному реєстрі існує з 19.03.2019 року. А почала свою роботу 
лише 16.04.2019 року, через необхідність проведення конкурсного 
відбору фахівців. 

 Відповідно до штатного розпису в ІРЦ працює 7 фахівців 
(консультантів) – це практичні психологи, учителі-логопеди, учителі-
дефектологи, учитель-реабілітолог. На праві оперативного 
управління передано на баланс ІРЦ будівлю колишнього дитячого 
садка загальною площею 1965,80 кв.м. та земельною ділянкою - 
1,0275 га з ігровими павільйонами, деревами та кущами. З метою 
матеріально-технічного забезпечення роботи установи, дотримання 
належного стану приміщень будови та земельної ділянки до штату 
введено посади двох прибиральниць, трьох сторожів, робітника, 
медичної сестри. 

На обліку в ІРЦ – 981 дитина. Територія обслуговування – 
Центральний район міста Маріуполя, села Бердянське та 
Приазовське Першотравневої районної ради Донецької області.  

Дитяче населення – це 25985 осіб, із них з інвалідністю – 248. 
ІРЦ здійснює супровід дітей з особливими освітніми потребами 22-
ох закладів загальної середньої освіти, із них 17 - з інклюзивними 
класами; 1 заклад зі спеціальними класами, де навчається 244 учні; 
на педагогічному патронажі навчається – 196 учнів; 27 закладів 
дошкільної освіти, із них 21 заклад із інклюзивними групами та 7 – 
зі спеціальними групами. 

Постійно зростає кількість закладів освіти з інклюзивним 
навчанням, збільшується кількість інклюзивних класів та груп. У 
Центральному районі Маріуполя з 01.09.2019 року інклюзивних груп 
та класів і дітей в них збільшилося майже в 4 рази. У 2019 році було 
тільки 15 груп (37дітей), на сьогодні 58груп (134дитини); 
інклюзивних класів було 25 (37 учнів), а тепер – 90 (118 учнів). 

Основні функції ІРЦ визначені Положенням про інклюзивно-
ресурсний центр зі змінами, внесеними Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2021 року №765. 

Комплексна оцінка розвитку дитини щодо визначення 
особливих освітніх потреб проводиться за сучасними методиками: 
WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, РЕР-3, CASD. Вивчення освітніх 
можливостей дитини її психофізичного розвитку проводиться, як 
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правило, в приміщенні ІРЦ, але якщо є у дитини порушення рухових 
функцій (ДЦП) і за різних причин батьки не можуть з нею відвідати 
ІРЦ та ще й декілька разів на тижні (КО проводиться протягом 10 
днів), то команда фахівців виїжджає за місцем проживання. У 
цьому, звичайно, є певні труднощі для фахівців ІРЦ. Транспорту в 
установі немає. У майбутньому придбання мобільного ІРЦ вирішить 
цю проблему.  

Проведення комплексної оцінки починається з первинного 
прийому директором чи психологом ІРЦ батьків, спілкування з 
педагогами закладу освіти, якщо дитина навчається. Тобто 
збирається інформація про особливості розвитку дитини, її 
поведінку в різних ситуаціях, інтереси, вподобання, уміння 
спілкуватися з однолітками, дорослими, вивчається медична картка 
(форма 112) історія розвитку дитини. Щодо медичних діагнозів, 
кодів з МКХ 10, залишаємо медикам. ІРЦ орієнтується у своїй роботі 
на особливості функціонування, обмежень життєдіяльності та 
здоров’я дітей та підлітків. 

Висновки про комплексну оцінку з дня відкриття ІРЦ отримали 
1019 дітей із них 183 повторно, відповідно до результатів 
моніторингу позитивної динаміки розвитку.  

ІРЦ використовує у роботі інформаційну систему «Інклюзія», до 
якої усі фахівці, що проводять комплексну оцінку вносять свої 
зустрічі із зазначенням компетентностей, потреб дитини і 
рекомендацій стосовно подальшої роботи. Усі висновки формуються 
саме у цій системі. Бракує компютерної техніки: на 7 фахівців усього 
3 ноутбуки.  

Два рази на рік у грудні та у квітні здійснюється моніторинг 
стану інклюзивного навчання у підпорядкованих закладах освіти.   

Таким чином вивчаються проблеми роботи команди супроводу 
та асистентів вчителя (вихователя), прослідковується рівень 
проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що навчаються 
на інклюзії, прослідковується динаміка розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами, виконання індивідуальної 
програми розвитку. Фахівці ІРЦ беруть участь у роботі команди 
психолого-педагогічного супроводу і у разі виникнення труднощів з 
розробкою та виконанням ІПР надають необхідну методичну 
допомогу. Беруть участь в обговоренні змін до індивідуальної 
програми розвитку стосовно навантаження, змісту додаткової 
підтримки дитини за результатами динаміки її розвитку (сильних 
сторін, позитивних чи негативних змін). 

За підсумками моніторингу надаються рекомендації щодо 
подальшої роботи з дітьми з ООП.  
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Фахівцями центру надається психолого-педагогічна допомога, 
проводиться корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими 
освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти, або в разі 
неможливості не отримують такі послуги за місцем навчання. 

Такі послуги отримали 216 дітей. Проведено за період роботи 
9260 корекційних занять. 39 дітей набули норм розвитку. За умов 
карантину педагоги ІРЦ надають психолого-педагогічні послуги та 
проводять корекційні заняття для дітей з ООП за бажанням батьків 
у формі дистанційного навчання. Обов’язково відповідно до завдань 
індивідуальної програми розвитку та з урахуванням психофізичних 
особливостей та можливостей дитини. 

Просвітницька діяльність ІРЦ здійснюється через співпрацю із 
закладами освіти, батьками, громадськістю. Постійно здійснюється 
консультування батьків і педагогів з питань виховання та організації 
навчання. Кількість таких консультацій з кожним роком зростає. 
Якщо у 2019 рік це було 442 консультації; у 2020 – 644, то за 10 
місяців 2021 року вже 841 консультація. 

Для батьків працює школа «Крок за кроком: робота з дитиною 
з аутизмом». Проводяться тематичні семінари «Заняття з дітьми із 
ЗПР та інтелектуальними порушеннями», «Вони особливі, а не такі, 
як усі», «Інтегровані технології навчання дітей з ПОРА (порушення 
опорно-рухового апарату)» та інші. 

Надається методична допомога педагогічним працівникам 
закладів освіти, що працюють в інклюзивних класах (групах) 
протягом навчального року постійно. Розроблено методичні 
рекомендації для керівників «Відкриваємо інклюзивний клас(групу): 
з чого почати». Існує практика надання закладам освіти засобами 
електронної пошти добірки практичних матеріалів для асистентів 
вчителя (вихователя), педагогів, адміністрації. Проводяться 
методичні заходи, у тому числі й професійне спілкування, 
обговорення у дистанційній формі (онлайн). У вебінарах, тренінгах, 
семінарах, майстер-класах беруть участь не лише освітяни, батьки 
дітей з ООП, а й громадяни, що цікавляться і переймаються 
проблемами «особливих» родин, іклюзивної освіти. У VAIBER 
створено групу «особливі мамочки», де батьки можуть отримати 
інформацію, яка цікавить, обмінятися досвідом. До того ж є сторінка 
нашого ІРЦ у facebook. Працює сайт закладу. 

Системно проводиться робота для підвищення кваліфікації 
фахівців ІРЦ. Співпраця з Маріупольським державним 
університетом, благодійними та громадськими організаціями дає 
можливість проводити методичні заходи у приміщенні ІРЦ із 
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залученням викладачів закладів вищої освіти, тренерів як з 
Маріуполя, так і з інших міст. 

Співпраця ІРЦ з центром реабілітації дітей з інвалідністю, 
громадськими організаціями «Я Вас чую», «Довіра», «З нами добрі 
серця», «Карітас» дає змогу залучати дітей з особливими освітніми 
потребами до участі у святкових заходах.  

Системна взаємодія ІРЦ, закладів освіти та батьків щодо 
виявлення дітей, у яких виникають труднощі в освітньому процесі, 
сприятиме своєчасному наданню підтримки стосовно організації 
навчання і виховання, позитивної динаміки розвитку дитини.  

Таким чином, розглянувши організаційно-методичні засади 
функціонування комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр Маріупольської міської ради Донецької області» можна 
виділити найбільш типові проблеми. 

Такі об’єми роботи і сім фахівців (консультантів), звичайно, 
завантаженість дуже велика і є потреба у збільшенні  штатної 
чисельності педагогічних працівників. 

Для забезпечення роботи установи (обладнання, освітлення, 
водопостачання, опалення), господарського обслуговування 
установи, дотримання належного стану земельної ділянки доцільним 
введення посад завідувача господарством та двірника. 

Законодавча невизначеність щодо категорії дітей для з ООП. 
Виконання директором обов'язків не передбачених його 

посадовою інструкцією, неможливість делегування повноважень. 
Отже, функціонування ІРЦ буде ефективним, якщо воно 

забезпечує максимально можливий рівень реалізації умов, які 
забезпечуються державою для її роботи. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

В умовах сьогодення розвиток і формування професійної 
компетентності викладача є ключовими питаннями у системі освіти, 
яка потребує оновлення змісту та форм організації освітнього 
процесу. Пріоритетність даної проблематики полягає у врегулюванні 
розбіжностей між новими критеріями педагогічної діяльності, які 
виникають за рахунок педагога, як спроможного суб’єкта до 
професійного, особистісного саморозвитку, гуманістичного 
спрямування педагогічних систем, технологій і його спроможності 
до виконання завдань під час професійної діяльності. Для 
покращення педагогічної майстерності викладач повинен постійно 
розвивати свою професійну компетентність, а саме володіти 
вміннями для здійснення правильного вибору педагогічної позиції, 
змісту навчання та форм, навчальної літератури тощо.  

У своїй науковій праці [1, с. 11] В. В. Олійник зауважує про 
необхідність навчання педагога протягом життя для постійного 
самовдосконалення знань, які відповідають потребам часу. А також 
зазначає вагомість створення необхідних умов для педагога, а саме 
володіння новітніми знаннями методики, теорії та методології 
європейського рівня за суспільними міжнародними орієнтирами. 

Варто зазначити основні критерії, якими має досконало 
володіти викладач закладу фахової передвищої освіти (далі ЗФПО): 
державною мовою; інформаційною складовою відповідної 
навчальної дисципліни; вмінням використовувати навчальні 
технології, інноваційні методи, форми педагогічної діяльності; 
вмінням встановлювати зв’язок навчальної дисципліни з 
навколишнім життям і сучасністю із застосуванням можливих 
засобів інформації. Викладач має займати активну життєву позицію 
у культурній, економічній, політичній та суспільній складовій; 
оперувати сучасними аудіо- та відео- компетенціями для проведення 
спостережень, досліджень; вміти використовувати медіаосвіту; 
добре володіти інформаційно-комунікаційними технологіями та 
засобами – сьогодні це не лише особистісна потреба, а й об’єктивна 
вимога часу, особливо в організації дистанційної освіти. Визначені 
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критерії обумовлюють розвиток професійної компетентності 
сучасного викладача.  

На думку Р. Декарта розвиток це породження природою нових 
форм матерії [2, с. 22-33]. О. В. Кучай [3, с. 45] визначає поняття 
«компетенція» через сукупність взаємозалежних якостей особистості 
що задаються до певного кола предметів і процесів та необхідних 
для якісної, продуктивної діяльності щодо них. Інший аспект 
компетентності розкриває В. О. Калінін, як рівень професіоналізму 
особистості, а її досягнення відбувається через здобуття необхідних 
компетенцій, що складають мету професійної підготовки фахівця [4, 
с. 8].  

Підвищення професійної компетентності викладача ЗФПО 
включає в себе процес зміни професійних дій викладача, а саме його 
особистісних якостей та професійних знань й умінь, який 
безпосередньо пов’язаний із модернізацією освітньої траєкторії. Під 
час використання професійної компетентності та творчого підходу 
в освітньому процесі формується індивідуальний стиль роботи 
викладача ЗФПО, який включає в себе не тільки уміння аналізувати 
та систематизувати критерії освітнього процесу у Європі, а й 
проектувати індивідуальну професійну діяльність, прогнозувати 
зміни в освітньому середовищі та в навчальній діяльності студентів, 
здійснювати аналіз інтелектуальних ресурсів тощо.  

Тобто, під визначенням висловлювання «розвиток професійної 
компетентності викладачів ЗФПО» слід розуміти процес векторних 
змін знань та умінь, вдосконалення професійних, особистісних 
якостей викладача та виокремлення власної позиції. Головним 
етапом у процесі педагогічної роботи залишається самоорганізація 
та саморозвиток викладача ЗФПО у результаті вчасного здійснення 
аналізу та систематизації ускладнень його педагогічної діяльності, 
рівня його професійної компетентності. Через зовнішні впливи 
зумовлюється необхідність розвитку мотиваційних факторів 
викладачів для підвищення професійної компетентності під час 
освітнього процесу. Викладач ЗФПО за результатами дослідження 
володіє високим рівнем професіоналізму, а в разі неповного 
комплексу засобів, які використовуються, отримує їх завдяки 
співробітництву та у майбутньому розвиває рівень власної 
компетентності.  

Розвиток професійної компетентності викладачів ЗФПО під час 
освітнього процесу включає основні етапи:  

 етап діагностики (виокремлення перешкод для викладачів під 
час практичної діяльності, також визначення власних цілей та 
задач в педагогічній діяльності викладача);  
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 аналіз та узагальнення ускладнень, які виникають під час дій 

викладачів та їх усунення;  

 створення проекту власної діяльності викладача ЗФПО, що є 
основною метою у процесі діагностування їх професійної 
компетентності;  

 здійснення перевірки та самоперевірки рівня професійної 
компетентності викладачів ЗФПО.  
Отже, серед загальних педагогічних умов у процесі розвитку 

професійної компетентності викладача ЗФПО слід виокремити 
основні: визначені вимоги під час професійної та педагогічної 
підготовки викладачів; створення моделі професійної 
компетентності викладача ЗФПО та методики при оцінці 
компетенцій викладача ЗФПО; здійснення аналізу результатів 
кожного викладача і загалом педагогічного колективу; 
виокремлення недоліків, які існують в педагогічному колективі та 
подальше їх усунення. Виконання відповідних умов забезпечує 
розвиток професійної компетентності викладачів ЗФПО.  
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Сучасна освіта зазнає значних змін. Цьому сприяє декілька 
причин: зміна вимог до висококваліфікованого фахівця на 
сучасному ринку праці, швидка комп’ютеризація  всіх галузей 
суспільства, відмінність мислення та сприйняття інформації 
сучасних учнів від попередніх поколінь. На сьогоднішній день 
роботодавці бажають бачити у висококваліфікованому фахівці 
наявність не тільки фахових компетенцій, але й володіння 
надпрофесійними компетенціями, так званими soft skills. Відомо, 
що глобальні, значущі проекти розробляються та впроваджуються не 
окремою людиною, а групою спеціалістів, отже така робота вимагає 
вміння співпрацювати в команді, налагоджувати стосунки, 
домовлятись, висловлювати та відстоювати власну думку, 
аргументувати, переконувати, вміти розробляти власні проекти, 
працювати креативно тощо. Висококваліфікованого фахівця 
неможливо уявити без уміння якісно користуватись  
інформаційними технологіями. Тому, сучасна галузь освіти має 
пропонувати учням можливість розвивати всі ці вміння та навички. 
До того ж необхідно враховувати психологічні особливості нового 
покоління учнів. Вони не бажають пасивно сприймати інформацію, 
яку їм надає викладач і приймати на віру все, що чують, натомість, 
вони бажають приймати активну участь в освітньому процесі та 
самостійно досліджувати й робити висновки. З огляду на все вище 
сказане, сучасним педагогам необхідно впроваджувати у 
навчальний процес нові методики та підходи, які допоможуть 
зробити навчання цікавим та ефективним. Міністерство освіти та 
науки України пропонує викладачам певну свободу дій, вимагаючи 
кінцевого результату та даючи можливість самостійно обирати 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

64 
 

методи та форми викладання. Сьогодні існує багато видів 
педагогічних технологій, таких як технологія модульного навчання, 
технологія розвиваючого навчання, технологія проблемного 
навчання, особистісно-орієнтована технологія навчання, 
диференційована технологія навчання, технологія дистанційного 
навчання, ігрова технологія навчання та інші. Кожен викладач 
обирає які з них застосовувати під час навчання, враховуючи вікові, 
психологічні та індивідуальні особливості учнів.   

У сучасній педагогіці все більшої популярності набуває така 
технологія навчання, як ігрова. Ігрова технологія навчання, або 
гейміфікація, бере свою назву від слова «гра», але сутність цих двох 
понять відрізняється- гра має саме розважальну мету, в той час як 
гейміфікація спрямована на досягнення певного бажаного 
навчального результату за допомогою ігрових моментів в процесі 
навчання. Розглянемо, чим саме метод гейміфікації такий 
привабливий для учнів. Перш за все,  цей процес такий 
захоплюючий тому що задовольняє декілька важливих 
психологічних потреб дитини: 

 потреба в самостійності – можливість самостійно обрати гру, 

спосіб гри та шлях до успіху, яким просуватиметься гравець. 

 потреба в компетентності – можливість відчути себе 
переможцем, пережити хвилини тріумфу – «Я можу! Я зробив 
це!» 

 потреба у визнанні – можливість поділитися досягненнями. 
Н. Приходькіна вважає, що також метод гейміфікації робить 

привабливим для учнів те, що він дає можливість не боятись 
помилок. На відміну від звичайного навчального процесу, де 
помилка знижує оцінку і вважається негативним фактором, у 
гейміфікації помилки є базою для набуття досвіду [3]. Ще однією з 
переваг методу гейміфікації є різноманітність способів навчання: це 
і ділові ігри, і квести, і командні змагання, і індивідуальні завдання 
тощо. Гра- це природний процес для дітей, тому вони із 
задоволенням долучаються до навчального процесу, у якому скучні, 
одноманітні уроки перетворюються на цікаву, захоплюючу пригоду 
або змагання. Професор К. Вербах [1] стверджує, що процес 
гейміфікації складається з трьох рівнів: 

 ігрова динаміка  

 ігрова механіка 

 ігрова естетика. 
Ігрова динаміка включає в себе емоційний вплив на гравця, 

логіку та послідовність дій, взаємодію учасників гри. Ігрова механіка 
складається з задач, які треба розв’язати, успіхів та невдач, співпраці 
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та зворотного зв’язку, коли гравці бачать наслідки прийнятих рішень 
і завдяки цьому рухаються далі, нагороди, ресурси та інше. Ігрова 
естетика- це те, що символізує гру: бейджи, рівні, бонуси, бали та інше. 
Г. Селевко [4] вважає, що метод гейміфікації допомагає досягти ряд 
цілей: дидактична, виховна, розвивальна та соціалізуюча, за 
допомогою яких можна розвинути пізнавальну діяльність, сформувати 
уміння та навички, розширити кругозор, виховати самостійність, 
комунікативність, зміцнити пам'ять та увагу та розвинути уміння 
знаходити оптимальні рішення. 

Для ефективного впровадження гейміфікації у навчальний 
процес, необхідно враховувати психологічний тип гравців. Відомий 
експерт у галузі гейміфікації А. Марчевські [5] описав 6 типів 
гравців: філантроп, соціаліст, гравець, бунтар, індивідуаліст та 
досягач. Кожен із них має власну мету та мотивацію. Філантроп 
бажає бути причетним, робити вклад у спільну працю. Соціаліст 
бажає мати друзів-однодумців, співпрацювати у команді. Гравець 
бажає отримати нагороду. Бунтарю, навпаки, цікаво порушувати 
правила та стереотипи та спостерігати за результатом. Індивідуаліст 
буде шукати власний шлях, спостерігати, досліджувати, 
самовиражатись. Досягач бажає опанувати щось нове, досягти 
результату. З огляду на психологічний портрет гравця, викладач 
може дібрати тип завдань, який більш за все вмотивує учня і 
забезпечить максимальне залучення його у навчальний процес.  

Щоб допомогти викладачам застосовувати принципи 
гейміфікації на практиці, А. Ляшенко [2] розробила 6 кроків 
гейміфікації освітнього процесу.  

1. Визначити свою цільову аудиторію (вік гравців, рівень їх 
знань та умінь), та вид роботи, який плануєте виконувати ( групова 
чи самостійна робота, часові обмеження тощо). 

2. Визначити мету, тобто, чого має навчитись учень. Навчальна 
мета має складатись з загальної мети (який вид роботи потрібно 
виконати), специфічної мети (опанувати тему чи розділ, навчитись 
готувати реферат), поведінкової мети (набути вміння дискутувати 
чи співпрацювати в команді). 

3. Скласти чіткий план роботи, розбивши його на етапи, з 
прописаною метою для кожного з них. 

4. Визначити, які етапи можна гейміфікувати, тобто створити 
правила, визначити нагороди, систему нарахування балів, яким 
чином буде відбуватись зворотній зв'язок. 

5. Додати ігрові елементи ( рівні, бали,  рейтинги). 
6. Спробувати, спостерігати за результатом та за потреби- 

коригувати та вдосконалювати.  
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За допомогою вищевказаних рекомендацій викладач може 
зробити уроки більш цікавими, насиченими, ефективними, адже 
гейміфікація, відчуття змагання, конкуренції, дослідження, 
співпраці, визнання є потужною мотивацією, елементом, близьким і 
цікавим для сучасних дітей.  
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ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ (НА ПРИКЛАДІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО НВК 
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У Концепції Нової української школи акцент поставлений на 
тому, що дитині недостатньо дати знання, важливо навчитися 
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користуватися ними. Кожна дитина неповторна, наділена від 
природи унікальними здібностями, талантами і можливостями. Тому 
місія кожного закладу має полягати в тому, щоб допомогти 
розвинути ті здібності, які закладені природою, віднайти та 
розкрити таланти і можливості кожної дитини, виховати соціально-
активну особистість. [2] 

Тому одним з важливих напрямів діяльності педагогічних 
колективів Бориспільської міської територіальної громади є 
впровадження в роботу цікавих форм і методів навчання, в тому 
числі через організацію науково-дослідницької та дослідницько-
експериментальної роботи здобувачів освіти в системі Малої 
академії наук України.  

Така робота є унікальною ланкою в загальній освітній системі, 
вона створює умови для інтелектуального, духовного розвитку 
учнівської молоді у вільний від навчання час, задовольняє їх 
допитливість та жагу пізнання, надає можливість розвити свої 
природні таланти, реалізувати свої задуми та визначити свій 
подальший професійний шлях. 

При цьому основним завданням педагога закладу освіти є 
виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у 
виборі не тільки тематики робіт МАН, а й вектора в майбутню 
професію, створення умов для реалізації своїх стартап-ідей. Крім 
того уже безпосередній захист своєї роботи – це не тільки нагода для 
учнів-членів МАН презентувати свої наукові розробки та 
позмагатися за першість, а й наочна демонстрація того, що учнівські 
наукові дослідження можуть бути абсолютно фаховими та 
корисними у сферах соціально-економічного життя.  

Варто зазначити, що юнацький інтелект – це один із 
найперспективніших напрямів суспільних інвестицій. Кращі 
педагоги Бориспільської міської територіальної громади 
забезпечують організацію і координацію науково-дослідницької та 
експериментальної діяльності учнів, створюють умови для їх 
інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного 
самовизначення, цим самим сприяють нарощуванню наукового 
потенціалу країни.  

Важливим фактором роботи в цьому напрямку є розвиток 
зацікавленості учнів та активізації їх дослідницької діяльності. Цього 
можна досягти на основі органічної взаємодії педагога і учня. Ця 
взаємодія буде ефективною, якщо учитель та учень спільно 
формулюють проблему, з’ясовують сутність досліджуваного явища 
чи процесу, разом розробляють відповідні інформаційні моделі, 
встановлюючи основні ознаки та факти. В цьому випадку педагоги 
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мають бути досвідченими тренерами і менторами, які допомагають 
підліткам реалізовувати свої ідеї. [1] 

Нині учасниками МАН є учні майже кожного закладу освіти 
Бориспільської міської територіальної громади. Слухачами можуть 
стати усі охочі учні 6-11 класів. А їхні наставники роками плекають 
юних науковців. 

Визначним заходом МАН є щорічний конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН спочатку у своїх закладах, 
потім на рівні громади, області, України. Результати участі учнів в ІІ 
(обласному) та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України за 2016-2021 роки 
подано в таблиці 1 та 2. 

Таблиця 1 
Результативність участі учнів в ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України в 2016-2021 роках 

 

Кількість переможців 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

6 11 7 14 12 

Здобули І місце 1 2 1 2 4 

Здобули ІІ місце - 4 2 5 1 

Здобули ІІІ місце 5 5 4 7 7 

 

Таблиця 2 
Результати участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 2016-2021 роках 

 
2016/

2017 

II місце – Устьянцева Валентина, учениця Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха, секція «Охорона довкілля та 
раціональне природокористування», науковий кенівник Нагаєва Лідія 

Михайлівна 

2017/

2018 

III місце – Крастиченко Катерина, 

учениця Бориспільського 
навчально-виховного комплексу 

«Гімназія «Перспектива» – 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» імені Володимира 

Мономаха, секція 
«Фольклористика», науковий 
кенівник Георгієва Ніна Василівна 

III місце - Шматков Максим, 

учень Бориспільського 
навчально-виховного комплексу 

«Гімназія «Перспектива» – 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» імені Володимира 

Мономаха, секція «Агрономія», 
науковий кенівник Нагаєва Лідія 
Михайлівна 

2018/
2019 

III місце – Буренков Олег, учень Бориспільського навчально-виховного 
комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» імені Володимира Мономаха, секція «Технології 
програмування», науковий керівник Солодуха Марія Василівна 
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2019/
2020 

III місце – Лазоренко Іван, учень 
Бориспільського навчально-
виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» – 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» імені Володимира 

Мономаха, секція «Фінанси, 
грошовий обіг і кредит», 

науковий кенівник Терещенко 
Ольга Миколаївна 

III місце – Ситник Євгеній, учень 
Бориспільського навчально-
виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» – загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» імені 
Володимира Мономаха, секція 

«Прикладна математика», науковий 
кенівник Терещенко Ольга 

Миколаївна  

2020/
2021 

II місце – Валько Яна, вихованка Бориспільського міського центру 
технічної творчості «Евріка», секція «Біологія людини», науковий 
керівник Нагаєва Лідія Михайлівна 

III місце – Касянчук Тихон, 
учень Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3, секція «Зоологія», 
науковий керівник Гарбуз 

Ольга Миколаївна 

III місце – Каунін Кирило, учень 
Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія 
«Перспектива» – загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха, секція 
«Теоретична фізика», науковий 

керівник Гончаренко Микола 
Григорович 

 
Тут чітко можна прослідкувати, який заклад освіти є лідером у 

цьому процесі. 
Приємно, що в Бориспільській міській територіальній громаді 

всі переможці та лауреати конкурсів Всеукраїнського рівня 
отримують стипендію Бориспільської міської ради протягом 
навчального року, а їх наставники – доплату до посадового окладу.  

Про них розповідають по місцевому телебаченню, пишуть в 
місцевих газетах. Громада має знати про неабиякий інтелектуальний 
потенціал майбутнього нашої держави та розуміти, що всіляка 
підтримка інтелектуально обдарованих дітей – це найкраща 
інвестиція в інноваційне завтра України. Адже це той мотиваційний 
аспект, що є рушійною силою будь-якої людської діяльності. 

ЛІТЕРАТУРА 
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М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с. 

3. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
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4. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учнів в 
системі навчально-виховного процесу // за загал. ред. В.О. Киричука. – К.: 

Інститут обдарованої дитини, – 2014.– 192 с. 
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УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

Ефективність інформатизації закладу вищої освіти значною 
мірою залежить від наукового обґрунтування використання 
інформаційно-комп’ютерних технологій (далі – ІКТ) в освітньому 
процесі [2]. 

Основною метою інформатизації є підвищення якості освіти 
через підвищення інформаційної культури всіх учасників освітнього 
процесу та активне використання ІКТ. Одним з початкових етапів 
інформатизації системи освіти є використання ІКТ у навчально-
виховному процесі. Зміни, що сьогодні відбуваються у нашій 
державі, спрямовані на створення умов для забезпечення якісно 
нового ступеня розвитку суспільства [5]. Сучасне суспільство все 
частіше називають інформаційним. Одним із важливих завдань 
його соціального розвитку є проблема ефективного використання 
інформаційних ресурсів. Суспільству потрібні освічені особистості, 
активні, здатні адаптуватися, жити в умовах сьогодення, бути 
конкурентоспроможними. У відповідності до вимог інформаційного 
суспільства сучасна система освіти України переорієнтовується на 
широке використання інформаційно-комп’ютерних технологій. Цей 
процес отримав назву – «інформатизація».  

Управління закладом вищої освіти передбачає використання 
автоматизованих інформаційно-довідкових систем, управлінських 
інформаційних систем, Інтернет-технологій, створення власних 
банків нормативно-директивної інформації. 
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Ефективність інформатизації технологій навчання буде 
досягнуто, якщо:  

 по-перше, самі технології навчання будуть представлені як 
системний метод проектування (від мети до результатів 
навчання), реалізації, корекції і наступного відтворення 
процесу навчання;  

 по-друге, інформатизація технологій навчання повинна бути 

спрямована на всі його компоненти, а не лише впровадження 
нових (комп’ютерних) засобів навчання;  

 по-третє, інформатизація технологій навчання буде 

орієнтована не лише на потреби та специфіку змісту 
навчальних дисциплін, але, насамперед, на розвиток 
особистості здобувача [4].  
Шлях розв’язання зазначеної проблеми вбачається нами у 

використанні таких підходів до створення навчально-методичного 
комплексу, які забезпечували б реалізацію принципу цілісності 
проектованої педагогічної системи, що відбиває єдність основних її 
елементів, таких, як освітня мета, зміст, дидактичний процес і 
форми організації навчання. Цілісність дозволяє побачити об’єкт не 
тільки як сукупність його елементів, але і як структуру з просторово 
взаємозалежними елементами. Названий підхід до організації 
освітнього процесу забезпечує усвідомлене сприйняття навчальної 
інформації здобувачем, підвищує його розумову активність, створює 
умови для гуманізації взаємодії викладача і студента, у результаті 
чого змінюється стиль їхнього спілкування у бік діалогу і 
співробітництва, а управлінська діяльність на всіх рівнях 
трансформується із суб’єктно-об’єктних у суб’єктно-суб’єктні на 
рефлексивному ґрунті. У викладача з’являється можливість 
упроваджувати в практику роботи активні форми навчання. А 
однією з головних умов ефективного застосування такої організації 
освітнього процесу є модульне навчання, яке ґрунтується на 
інтеграції принципів модульності, самоорганізації і контекстності, 
що може забезпечити гарантію [1]. 

Перехід закладів вищої освіти на кредитно-модульну систему 
організації освітнього процесу призводить до зростання ролі 
самостійної роботи студентів на тлі зниження загальної аудиторної 
роботи. Тому навчальний процес вимагає модернізації, адекватної 
вимогам сьогоднішнього дня. А це можливо здійснити тільки шляхом 
широкого впровадження у практику роботи вищих навчальних 
закладів комп’ютерних засобів і методів одержання, обробки і 
передачі інформації, які гарантують якісні зміни в діяльності 
викладача і студентів. У зв’язку з цим з особливою гостротою постає 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

72 
 

питання про створення нового покоління інформаційно-
методичного забезпечення навчального процесу на основі 
комп’ютерних мультимедійних технологій. Серед них гідне місце 
посідають масові відкриті онлайн курси, що дозволяють здобувачам 
поглибити обізнаність з тієї чи іншої теми дисципліни; поповнити 
свій практичний інструментарій; сприяє розширенню кругозору та 
відкриттю нових перспектив у певному питанні, мотивує займатися 
окремими питанням (темами) більш сфокусовано та дозволяє 
поглянути на певне питання з іншого боку, можливо, відмінного від 
погляду викладача [3]. 
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УПРАВЛІНСЬКІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

З часів становлення Української держави національно-
патріотичне виховання займає чинне місце у системі навчання та 
виховання учнів. У світлі останніх подій патріотичне виховання 
згідно нормативно-правових документів Держави (1,3,6 та ін.) 
вийшло на перший план і є основою формування особистості учня, 
громадянина та патріота своєї Батьківщини.  

Формування патріотичних уявлень та почуттів зазвичай 
починається з сім’ї , але велике місце у цьому процесі посідає заклад 
освіти. Перед спеціальними школами в цьому плані ставиться 
особливе завдання, бо саме в них діти перебувають більшість свого 
часу . Тому формування любові до Батьківщини є в першу чергу 
результатом систематичної роботи педагогічного колективу 
(Коркішко О., Руденко Ю., Степаненко Л.та ін.). 

Виховна робота в Краматорській спеціальній школі №33 
Донецької обласної ради побудована згідно програми «Основні 
орієнтири виховання учнів 1-10 класів загальноосвітніх закладів 
України». У практиці виховання педагоги дотримуються методичних 
рекомендацій з організації патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді та спираються на затверджений педагогічною 
радою календар-план заходів з патріотичного виховання. 

З метою виявлення реального стану сформованості 
патріотичних уявлень та почуттів у школярів ми провели системний 
моніторинг якості виховної роботи за такими напрямами: 

 пошана національних державних символів; 
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 інтерес до історичних подій свого краю; 

 приналежність за духом до українського народу і своєї 
Батьківщини, що передбачає наявність знань про національні 
звичаї та традиції.  
На базі Краматорської спеціальної школи №33 Донецької 

обласної ради аналізувалась якість патріотичних уявлень та почуттів 
учнів за загальноприйнятими рівнями ( достатній, середній, низький 
). При цьому показники таких уявлень аналізувались за ознаками 
належності до родинної, соціально-регіональної та державної 
свідомості, які, на нашу думку, у своїй сукупності складають певну 
систему світогляду . 

До достатнього рівня сформованості патріотичних почуттів 
дітей були віднесені уявлення з такими ознаками: стійке виявлення 
всіх показників якості мотивації, достатній ступінь самоорганізації 
та саморегуляції моделювання поведінки, а отже - виявлення 
достатньо активної позиції. 

Середньому рівню сформованості патріотичних почуттів були 
притаманні такі ознаки : позитивна та вмотивована в цілому модель 
поведінки , наявність певної саморегуляції та самоорганізації, однак 
при якій активна громадянська позиція не проявляється або 
проявляється слабо .  

До низького рівня сформованості патріотичних почуттів дітей 
були віднесені уявлення з такими ознаками: відсутність позитивної 
мотивації , саморегуляція та самоорганізація пов’язана в основному 
з вимогами дорослих. 

У якості показників патріотичної вихованості були прийняті 
такі ознаки:  

 пошана національних державних символів; 

 інтерес до історії рідного краю, героїчного минулого України, до 
життя прославлених земляків; 

 любов до рідного краю, до рідних місць, рідної мови; 

 чемне ставлення до батьків, старших у сім’ї, вчителів; 

 пошана до пращурів, до героїв Батьківщини, знання місць 

знаходження могил та пам’яток, догляд за ними; 

 пошана до народних релігійних традицій, звичаїв, 
національних і родинних свят та дотримання їх; 

 дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, 
до праці батьків та українського народу; 

 громадська активність, поняття про захист честі та гідності 
Батьківщини, гордість за свою Вітчизну; 

 уміння виявляти волю, доброзичливість, правдивість, 
старанність, ініціативність, працьовитість, наполегливість, 
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самостійність, творчу активність, почуття відповідальності та 
інше. 
Формування у школярів з ООП національно-патріотичної 

свідомості здійснювалося у відповідності до управлінських векторів 
(напрямів) через комбінування в освітньо-виховному процесі низки 
психолого-педагогічних та інтерактивних форм і методів роботи. 
Управлінські вектори розвитку національно-патріотичного 
виховання учнів на всі види діяльності та творчості педагогічного 
колективу це успішне формування у школярів національно-
патріотичної свідомості. 

Навчальна діяльність: уроки мужності, уроки проекти, уроки 
пам'яті, тематичні уроки. 

Виховна діяльність: години спілкування, вікторини, сюжетно-
рольові ігри, анкетування, створення національно-патріотичних 
куточків, гурткова робота, флешмоби, проекти, свята, майстер 
класи, інсценування, змагання, конкурси. 

Робота з батьками: родинні свята, круглі столи, розваги. 
Позашкільна робота: взаємодія з громадськими організаціями, 

догляд за братськими могилами, екскурсії, зустрічі з видатними 
людьми тощо. 

Для виявлення рівнів патріотичних уявлень учнів спеціальної 
школи нами було застосовано і адаптовано методику запропоновану 
Коркішко О. (4). 

В молодших класах показники загального рівня щодо пошани 
національних державних символів складають достатній – 15,5%, 
середній - 46,6%, низький – 37,9%, в старших класах показники 
загального рівня такі достатній - 15,3%, середній – 38,7%, низький – 
46%, що пояснюється і віковими особливостями і більшим обсягом 
матеріалу, одержаної інформації, особистим досвідом. В молодших 
класах показники загального рівня щодо інтересу до історії рідного 
краю, героїчного минулого, до життя прославлених земляків складає: 
достатній рівень – 27,3% , середній рівень – 42,5%, низький рівень – 
15,6%, в старших класах показники загального рівня такі: достатній 
– 37,8%, середній рівень – 39,8%, низький – 19,5%. Позитивні 
результати показали учні при виявлені рівня знань про звичаї, 
традиції, свята народного календаря. В молодших класах показники 
загального рівня складають: достатній – 43,5%, середній - 54,9%, 
низький – 13,2%, в старших класах показники загального рівня такі: 
достатній – 46,3%, середній – 58,1%, низький – 15,1%.  

Отже , патріотична спрямованість вихованців спеціальної 
школи можна охарактеризувати як таку, що з віком має позитивну 
динаміку. Особливості пізнавальної діяльності дітей з особливими 
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освітніми потребами дещо негативно впливають на ефективність 
такої роботи. Але показники можуть покращуватися за умови 
систематичної та спрямованої за визначеними векторами виховної 
роботи протягом навчального року. 

Досвід свідчить , що ефективними формами організації роботи 
з патріотичного виховання є: свята (сімейні, народні, релігійні, 
державні), екскурсії та походи (краєзнавчі, на підприємства, по 
історичних місцях, в природу тощо), бесіди, зустрічі з відомими 
людьми (героями війни та праці, народними умільцями, 
державними діячами тощо), виставки, конкурси, вікторини, 
створення музейних експозицій, догляд за могилами, надання 
допомоги членам родини, ветеранам, людям похилого віку, дітям-
сиротам тощо. Виявилось доцільним використання розроблених 
форм: виготовлення «Родинного альбому», карт «Пам’ятні куточки 
міста», календаря «Видатні дати міста, країни»; проведення 
інформаційних хвилин «Життя Батьківщини», «Вісті України» тощо . 

Оволодіння доступними знаннями відповідно віку , 
формування соціально-значущих орієнтацій, рівень соціалізації та 
адаптація дітей в суспільство є одним з напрямів корекційно-
виховної роботи закладу.  

Сучасна школа покликана підготувати підростаюче покоління 
до життя у відкритому демократичному, гуманістичному, 
культурному і громадянському суспільстві. Тому управлінські 
вектори у такій роботі мусять бути спрямованими на весь освітній 
процес з метою підготовки майбутнього випускника , як особистості 
і патріота. 

В спеціальній школі виховання дітей виступає пріоритетним 
напрямком та пронизує весь освітній процес. Для цього мусить бути 
організована творча взаємодія всіх його учасників: педагогічного 
колективу, батьків, громадських організацій та учнів (вихованців).  
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УПРАВЛІНСЬКІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

Основною метою розвитку українського суспільства є 
прагнення бути частиною демократичного світу та утверджувати 
високі демократичні стандарти в Україні. Стратегічний курс 
розвитку нашої країни визначений і закріплений в основному Законі 
нашої країни – Конституції та являє собою прагнення до набуття 
повноправного членства України у Європейському Союзі та 
в  Північноатлантичному альянсі. 

З огляду на зазначене вище одним із пріоритетних завдань 
розвитку та формування громадянського суспільства в Україні є 
реалізація концепції місцевого самоврядування як одного з 
ключових інструментів будь-якого демократичного режиму. На 
шляху до розвитку місцевого самоврядування сьогодні, як і на 
початку розбудови незалежної демократичної України, не зважаючи 
на всі досягнення, залишається суттєва кількість перешкод, які 
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пов’язані, в першу чергу, з недостатньою відпрацьованістю, 
нестабільністю нормативно-правової бази, більшість положень якої 
має декларативний характер, невизначеністю функціональних меж 
державного управління та місцевого самоврядування, 
незавершеністю адміністративної реформи, а також відсутністю 
дієвих механізмів реалізації державної політики щодо розвитку та 
фінансової незалежності місцевого самоврядування [2]. 

Сучасними фахівцями у галузі державного управління з 
початку 20-го століття активно вивчалася та сформована база 
фундаментальних напрацювань, спрямованих на оптимізацію 
функціонування системи управління, що знайшло відображення у 
публікаціях таких авторів, як Гришко Р. [1], Колтун В. [6], 
Кондрацька Н. [7], Ігнатенко О. [4], Роман В. [14], Іжа М. [5], Ніколіна 
І. [12], Курепін В., Курепін Д. [9], Маматова Т.В., Гладка О.М. [11], 
Лахижа М. [10], Серьогін С., Чикаренко І. [3]. 

Процес становлення України як демократичної правової 
держави передбачає налагодження ефективної взаємодії органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із 
структурними утвореннями політичних партій та інститутами 
громадянського суспільства. Законодавче підґрунтя для докорінної 
зміни системи влади та її територіальної основи на всіх рівнях 
почало формуватися з 2014 р. з розробки та оприлюднення 
«Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади» та   затвердження відповідного 
плану заходів щодо її реалізації. Метою зазначеної Концепції є 
визначення напрямів, механізмів і строків формування 
ефективного місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого 
середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 
публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 
задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів держави та 
територіальних громад [8].  

Даним документом, який є ключовим в розвитку реформи 
децентралізації, визначені основні проблеми, які потребують 
термінового та ефективного розв’язання й на яких повинні бути 
зосереджені погляди провідних науковців галузі серед яких 
принциповими є погіршення якості та доступності публічних послуг 
внаслідок ресурсної неспроможності переважної більшості органів 
місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані 
повноваження; нерозвиненість форм прямого народовладдя, 
неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на 
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захист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та 
досягнення спільних цілей розвитку громади; зниження рівня 
професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема 
внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого 
самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності 
посад, що призводить до низької ефективності управлінських 
рішень; корпоратизація органів місцевого самоврядування, 
закритість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що 
призводить до зниження ефективності використання ресурсів, 
погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання 
соціальної напруги; надмірна централізація повноважень органів 
виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів тощо [8]. 

Ліквідація визначених проблем та проведення чітких 
структурних реформ дасть змогу досягти стійкого економічного 
ефекту за умови гармонізації пріоритетів і етапів зазначених 
реформ із реформою місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади [8, 13]. 

Таким чином метою нашого дослідження стало вивчення, 
аналіз та систематизація міжнародного досвіду та провідних 
європейських стандартів організації місцевого самоврядування, 
подальше застосування яких може посприяти вдосконаленню 
організації та функціонування місцевої демократії в Україні, а 
також дослідження проблематики їх адаптації до нормативно-
правового поля та соціальних реалій України. 

Досвід багатьох розвинених держав свідчить також про те, що 
пряме державне управління на місцях відіграє, як правило, 
позитивну роль у місцевому управлінні, посилюючи значення 
державних інтересів відносно місцевих. Водночас, у державах, що 
розвиваються, пряме державне управління на місцях може 
потрапляти у протиріччя з місцевим самоврядуванням і навіть його 
підміняти. Такого роду «взаємодія» двох суб’єктів регулювання 
суспільних відносин негативно впливає на демократизацію 
державного управління. 

Україна протягом останніх років пройшла складний і 
динамічний процес утвердження самоврядування, котрий ще 
далеко не завершений. Без сумніву, імплементація положень 
Європейської рамкової конвенції про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами або владами та 
низки інших міжнародно-правових актів є засвідченням орієнтації 
України на європейські цінності й правові стандарти місцевого 
самоврядування. Будь-які нормативно-правові акти України в 
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секторі місцевого самоврядування повинні розроблятися з 
обов’язковим урахуванням відповідних нормативно-правових актів 
Ради Європи. Наведені факти є визнанням Європою потенційних 
можливостей України як європейської держави, яка обрала 
демократичний вектор розвитку та готова до участі в європейських 
інтеграційних процесах та ініціативах. 

Наступним кроком має стати продовження здійснення 
комплексних заходів щодо модернізації національного 
законодавства України у відповідності з європейськими правовими 
стандартами місцевого самоврядування та забезпечення дієвості 
місцевого самоврядування, що, в першу чергу, передбачає 
врахування принципів правової, організаційної та фінансової 
автономності органів місцевого самоврядування.  

Аналіз результатів досліджень Інституту Відкритого Суспільства 
Балтійських держав (Естонії, Литви , Латвії) та ЦСЄ (Чехії, Словенії, 
Угорщини та Польщі) засвідчує, що в процесі здійснення реформ 
децентралізації значна увага урядів цих держав приділялась саме 
таким компонентам, як: законодавчій, конституційній базі й 
структурі місцевих органів влади; місцевій політиці, методам 
прийняття рішень і внутрішній організації; управлінню місцевими 
органами влади і механізмами надання адміністративних послуг; 
фінансовим питанням і управлінню фінансами; ринково-
орієнтованому економічному розвитку [2]. 

Значною подією в контексті реформування місцевого 
самоврядування стало прийняття Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», що регулює відносини, що 
виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних 
громад міст, сіл, селищ. Крім того в 2020 р. Кабінет Міністрів України 
визначив підтримку реформи децентралізації в Україні одним з 
пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого 
самоуправління і економічного розвитку країни в цілому, а Урядом 
затверджений новий адміністративно-територіальний устрій 
базового рівня. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів, в 
Україні сформовано 1469 територіальних громад, які 
покриватимуть усю територію країни. Наступним етапом 
продовження реформ є подальший розвиток законодавчої бази та 
внесення зміни до Конституції щодо децентралізації, які необхідні 
для подальшого просування реформи та її завершення. 
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ШКОЛОЗНАВСТВО ЯК ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ 
ШКОЛОЮ В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ 

Перехід України до ринкової системи господарювання 
супроводжується поглибленням перетворень. Такі перетворення 
торкнулися діяльності вітчизняних освітянських закладів, а саме 
процесу управління ними [12].  

Мотивування на самостійне самовдосконалення, формування 
висококваліфікованого творчого вчителя закладів загальної 
середньої освіти (далі ЗЗСО), вироблення вмінь, навичок і бажання 
самостійно працювати над собою, не боятися «віддаватися» професії 
й є найважливішим завданням НУШ, найважливішим завданням 
сучасного управлінця, а значить сучасної освіти. Використовуючи 
різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і 
спрямовуючи їх на активне навчання, педагоги спонукають 
школярів мислити, експериментувати, досліджувати, стимулювати 
розвиток мовних навичок, тим самим уможливлюють розвиток 
соціальних навичок. За таких умов можна говорити про 
компетентність фахівця [7]. 

 Дослідження, практики в формі сертифікації, які проводять із 
однією з особливо значущих  проблем щодо управління розвитком 
творчого потенціалу педагогічних працівників ЗЗСО в умовах її 
реформування, довели, що для кожної особистості сертифікація й 
атестація є індивідуальними. І для того щоб цей процес сертифікації 
педагогічних працівників не припинявся й активно розвивався, 
кожному з учасників необхідне забезпечення самореалізації, у тому 
числі й у творчій діяльності. Із огляду на це, актуальною проблемою 
сучасної української школи постає розвиток творчого потенціалу 
педагогічних працівників ЗЗСО. Знаю, що ретельний особистісний 
підхід кожного з освітян, доцільний розподіл часу й неперервний 
процес розвитку творчого потенціалу через різноманітні моделі й 
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напрями підвищення кваліфікації та форми навчання й є розвитком 
майбутнього України [4].  

Якщо розглядати цілеспрямовано управління творчим 
потенціалом педагогів, слід усвідомити декілька напрямків, що 
розкриватимуть, впливатимуть на їх творчий потенціал.  

По-перше, безперервне самовдосконалення вчителя та його 
професійне зростання, підвищення соціального статусу. 
Удосконалюючи свої компетенції, з одного боку – знання, з іншого – 
уміння, педагоги в такий спосіб підвищують якість освіти. 
Відкриваючи «щось» нове для себе, разом із тим відкривають 
суб’єктивно нове й для дитини. Робота не за шаблоном, не за зразком 
і є показником розвитку творчих здібностей, і як наслідок – то вже 
прояв творчого потенціалу. Тож за такий спосіб, коли вчитель 
усвідомлює свою значимість як фахівця, проблема стимулювання та 
активізації, самоактуалізації його вирішується поступово: від 
усвідомлення до реалізації ідеї, проєкту, особистості тощо.  

По-друге, підсилення конкуренції у наданні освітніх послуг “іде” 
саме через усвідомлення та самоактуалізацію. У результаті вчителі 
виходять на поміст під назвою «висококваліфікованість», яка сприяє 
їх конкурентоздатності [6].  

На жаль, не всі знають, що процес інтелектуальної праці 
педагогів залежить від забезпечення або створення умов для 
розвитку їх творчого потенціалу управлінцями. Можна говорити про 
компетентність і не бути фахівцем, удавати із себе толерантну, 
культурну особистість, яка начебто поважає інших, хоча не бажає й 
не вміє знаходити компроміси. Такий підхід ніколи не відповідатиме 
змісту освіти для європейського виміру нашої країни.  

Що ж треба для досягнення результату, здійснення мети, 
подолання труднощів?  

Компетентні вчителі ЗЗСО усвідомлюють неминучість змін у 
сучасній освіті й уже відкриті до них. Агенти змін розуміють, що 
управління розвитком творчого потенціалу належить їм самим, а 
саме: усвідомлення самовдосконалення, розвиток свого творчого 
потенціалу. Це й є динаміка, що постійно піддається 
трансформаціям. 

 У цьому контексті актуальним є підхід Н. Лаврентьєвої, що 
визначає два способи реалізації цієї проблеми: через зміст 
навчального матеріалу, його інтерпретацію, тобто прямий, а другий 
– опосередкований, створення у своїй діяльності ситуацій, що 
потребують ширших знань, володіння технологіями, різноманітними 
способами діяльності, що спонукає того, хто вчиться, до 
самостійного вивчення проблеми [1]. Саме для виконання цих двох 
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кроків потрібні самостійність та ініціатива колективу або окремої 
творчої особистості, які неможливі за відсутністю зрозумілих цілей 
та недостатку фінансування.  

Тож у свою чергу адміністрація закладу ЗЗСО повинна вживати 
заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 
школи, залучати додаткові джерела фінансування та здійснювати їх 
раціональне використання. Саме за сприянням цього 
підвищуватиметься технічне оснащення закладів. А сучасне 
технічне оснащення є запорукою підвищення якості освіти й успіху 
вчителя. Іншими словами матеріальна база ЗЗСО здатна 
забезпечити якісне навчання та вільний доступ до освіти. Як і 
підключення до мережі інтернет, і запровадження дистанційного 
навчання, що за умови сьогодення стає основним напрямком у 
роботі педагогів [8]. 

Тут потрібне швидке перезавантаження в колективі 
традиційних застарілих підходів, що впливають на управління 
розвитком потенціалу вчителів. Вік педагога теж має значення для 
трансформації  особистості в процесі подолання «труднощів» на 
сучасній освітянській ниві. Звичайно, спочатку треба 
«промоніторити», проаналізувати їх самоорганізацію, бо є такі, що 
дадуть фору молодим колегам щодо самомотивації, самоактуалізації.  

За сучасних умов, під час реформування освіти, 
самоорганізація та розвиток творчого потенціалу є важливою 
умовою освіченості, компетентності, обізнаності особистості. А нові 
знання та впровадження саме  цифрових технологій на своїх 
онлайн-уроках є головним завданням сучасного вчителя: надання 
школярам знань, створення умов, формування необхідних 
компетентностей тощо [5]. 

Потенціал освітніх інновацій, розвиток конкурентних 
технологій – то основи для конкурентноспроможного творчого 
колективу вчителів і креативної особистості окремо. А для цього 
необхідні бажання, воля та мотивація як основа, готовність і 
здатність педагогів змінюватися, опановувати нововведення, що 
сприяють саме розвитку їх творчого потенціалу [10]. 

На жаль, деякі управлінці ЗЗСО звикли до тоталітарних методів 
навчання й не збираються «перезавантажуватися», працювати в 
ногу з часом, використовувати сучасні освітні технології, 
індивідуальні форми навчання тощо. Інноваційне суспільство 
потребує нових ідей, нових форм і метолів управління саме 
розвитком творчого потенціалу педагогів ЗЗСО, разом із тим нових 
способів навчання та впровадження національної ідеї [2]. 
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Учителі, що опановують все новими й новими 
компетентностями, виходять на новий рівень усвідомлення, 
опанування й викладання матеріалу на своїх уроках, підкорюючи 
нові сучасні освітні вершини.  

Отже, сучасний педагог – то педагог нового типу, 
фундаментально освічена людина, яка самостійно працює над 
власним розвитком, гнучка, спроможна перебудовувати зміст і 
напрям своєї професійної діяльності [9].   Саморозвиток, 
усвідомлення змін в освіті та ролі й місця у цьому складному процесі 
сьогодення повинен відповідати власним знанням, умінням, 
якостям у контексті творчої компетентності та професійного 
зростання вчителя , а управління розвитком їх творчого потенціалу 
– для розкриття можливостей [11].  

Переконана: формування висококваліфікованого творчого 
педагогічного працівника ЗЗСО – то не тільки управління творчим 
потенціалом вчителів, то й забезпечення інтеграції навчального 
процесу, навчання та практики, підготовки до атестації й 
сертифікації педагогічних працівників закладу, удосконалення 
змісту, форм і методів навчання та виховання школярів, розвиток 
педагогічної та професійної майстерності через набуття навичок, 
умінь, бажання й самоактуалізації  [13]. 

Працювати в антитезу, відновлюючись і змінюючи, думати як 
інноватор, розповсюджуючи власний досвід. Результат – то 
креативні особистості, що уникатимуть обмежень типу «як», «не 
зможу», «для чого», «не зможу», «боюсь виявити власну 
некомпетентність» із усвідомленням обов’язкового опанування будь-
якого напрямку у своїй педагогічній діяльності. Це й технології 
програмування, хмарні технології Microsoft, сервіси Google, 
різноманітні технології, інтернет-додатки для побудови майнд-мап, 
Freemind BubblUs WiseMapping тощо. У такий спосіб школа 
поповнюватиметься учителями-інноваторами. 

Застосовуючи в діяльності ІТ технології, сучасні підходи, що 
змінюють самопідготовку, визначають напрямки самореалізації, 
педагоги поступово змінюватимуть свої погляди на творчий 
розвиток особистості й не тільки своєї. У такій спосіб 
відбуватиметься її самовизначення, бо школа – то рушій, що має 
формувати суспільство й через конкурентоспроможного випускника 
з проєктним типом мислення [14].  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до державних документів України з проблем освіти 
дошкільна освіта займає провідне місце і є обов'язковою складовою 
системи безперервної освіти в Україні. Саме як первинна складова 
системи освіти вона дозволяє забезпечити цілісний розвиток 
дитини, формування її фізичних, інтелектуальних і творчих 
здібностей через систему виховання, навчання, соціалізації та 
формування необхідних життєвих навичок, а в подальшому 
компетентностей [3].  

Так, питання проблеми дошкільної освіти як особливої ланки в 
системі дошкільної освіти вивчали Т. Андрющенко, А. Богуш, 
О. Зима, Т. Поніманська, С. Сажник, Т.Степанова та ін.  

З огляду на це підкреслюється необхідність кардинальної 
зміни змісту підготовки майбутніх працівників закладів дошкільної 
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освіти (ЗДО), з орієнтацією на гуманізацію взаємин, сприяння 
зміцнення потенціалу держави. 

Один з важливих аспектів такої підготовки пов’язаний із 
професійною адаптацією працівників закладів дошкільної освіти до 
умов навчальної та виховної діяльності, оскільки відбувається тісна 
співпраця не лише з вихованцями, але й сім’єю, батьками, 
опікунами, спеціалістами інших сфер, керівництвом тощо. 

Науковці та психологи останнім часом все більше уваги 
приділяють таким аспектам активності, які спрямовані на 
оптимальну адаптацію до того соціального середовища, в якому 
протікає її життєдіяльність. Протягом останніх років проблема 
становлення особистості фахівця в процесі взаємодії із соціальним 
оточенням та її професійної соціалізації набуває ще більшої 
актуальності [1; 2]. Адаптація як суттєвий момент взаємодії живих 
організмів і систем є одним з таких концептів, який 
використовується з метою усвідомлення процесів, що відбуваються 
на всіх рівнях актуалізації життя. Поняття «адаптація» походить від 
латинського «adaptatio» і означає пристосування. У нашому 
розумінні ми розглядаємо його як біологічна якість, яка описує 
сутність життя, допомагає виявити джерела розвитку та внутрішні 
суперечності, протиставити їх, проаналізувати тощо [2]. Відтак 
поняття адаптації виявилося багатоаспектним та міжпредметним. А 
тому, серед науковців ще й досі немає єдиної думки щодо його 
сутності. Так, у наукових працях адаптацію називають процесом 
«вживання», «звикання», «інтеграцією» у навколишнє середовище, 
іноді навіть асоціюють з певним «бар'єром», що виникає у нових для 
них умовах існування та діяльності людини.  

Актуальним для нашого дослідження є доробок С. Шапкіна, 
який виділяє чотири компоненти адаптації, а саме: активаційний, 
когнітивний, емоційний та мотиваційно-вольовий. Активаційній 
поєднує органічні й функціональні витрати, спрямовані на 
досягнення значущих для суб'єкта цілей, когнітивний – передбачає 
перебудову когнітивних процесів, спрямованих на вироблення 
найбільш ефективних способів переробки інформації, без яких 
ефективна адаптація неможлива; емоційний визначається 
динамікою емоційних переживань, що є суб'єктивними 
індикаторами ефективності процесу адаптації; мотиваційно-
вольовий забезпечує координацію всіх інших компонентів і 
напрямів реалізації значущих для суб'єкта цілей, що надає процесу 
адаптації безперервності та стійкості [2; 4].  

Всебічна адаптація фахівців до умов ДЗО є одним із 
найважливіших інтеграційних процесів, який впливає на 
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згуртованість колектив як самих працівників, так і колективу дітей 
та батьків. Важливим та досить ефективним є глибина та швидкість 
включення у професійну діяльність, орієнтація на дію в нетипових, 
іноді навіть конфліктних ситуаціях, побудова товариських взаємин 
з колегами, налагодження системи інформування та комунікації з 
батьками, забезпечення та підтримка зворотного зв’язку з ними, з 
керівництвом закладу тощо.  

Крім того, важливо усвідомлювати, що професійна адаптація є 
не лише процесом інтеграції людини в систему нових соціальних 
відносин, але результатом зміни соціальних, соціально-
психологічних, економічних та професійних взаємин між людьми. 
Перед педагогом дошкільного закладу сьогодні посталено ряд нових 
завдань, які вимагають від нього не лише виконання посадових 
обов’язків , а вдосконалення навичок та здатності самостійно 
планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи. 
Визначити та сформувати певний стиль педагогічної діяльності, 
який залежить від індивідуально-психологічних особливостей 
педагога; особливостей його педагогічної діяльності; особливостей 
дітей. В його професійній адаптації важливим є педагогічне 
спілкування. Воно обумовлене різними соціально-рольовими і 
функціональними позиціями його суб'єктів, а також уміннями 
налагодити процеси педагогічного управління як власною 
діяльністю, так і діяльністю дитячого колективу. Спілкування і 
керівництво визначає ефективність професійного становлення та 
формування міжособистісних відносин у колективі загалом.  

Таким чином, професійні та психологічні особливості роботи 
працівників ДЗО спрямовані на виявлення особливостей протікання 
адаптації. Вона ж у свою чергу сприяє створенню умов зняття 
стресу, забезпечення позитивного емоційного стану, формування 
професійних компетентностей, форм спілкування та організації 
різних видів діяльності, створення умов, що впливають на 
пізнавальну активність як власну, так і колег, вихованців, батьків 
тощо. Професійна діяльність працівника сприяє оптимізації стилю 
педагогічного спілкування, розвитку професійних якостей. 
Працівники ЗДО посідають первинне місце у житті дітей та їхніх 
родин, тому вони повинні орієнтуватися на демократизм у 
відносинах, творчу свободу, постійно аналізувати та умови та 
обставини, в яких відбувається виховний процес і які наслідки він 
несе. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Перебудова системи освіти України згідно з європейськими і 
національними пріоритетами спричиняє зміни в усіх її ланках, 
висуває нові вимоги до її суб’єктів. Керівник закладу загальної 
середньої освіти виступає гарантом ефективного функціонування 
освітнього закладу, його конкурентоспроможності і престижності на 
ринку освітніх послуг. Відповідно посилюються вимоги до рівня 
кваліфікації сучасних керівників освітніх закладів, рівня 
сформованості їхньої професійної компетентності. У зв’язку з цим, 
актуальною постає проблема розвитку комунікативної 
компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в 
умовах управлінської взаємодії, збільшення кількості 
висококваліфікованих керівників нової формації в контексті 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

91 
 

переосмислення функцій освіти, зумовлених зокрема 
запровадженням компетентісного підходу.  

В психолого-педагогічній науці існує таке поняття, як 
«комунікативні якості», від яких безпосередньо залежить характер і 
рівень взаємодії з оточуючими. Особливо важливо їх розвивати у 
керівника закладу загальної середньої освіти, який в управлінській 
діяльності повинен бути відкритим до міжособистісного спілкування 
і заохочувати до цього ж усіх учасників освітнього процесу. 
Пізнаючи їх, мотиви поведінки, бажання та наміри, керівник 
закладу загальної середньої освіти здатен порозумітися і, відповідно, 
дібрати адекватні ситуації методи взаємодії з метою найповнішого 
розкриття потенціалу учасників освітнього процесу. До числа 
комунікативних якостей керівника освітнього закладу більшість 
науковців відносять: емпатію і рефлексію (Деркач А.); 
справедливість, чуйність (Сластьонін В.); контактність, вміння 
вислухати (Воропаєва Т.); соціальну сміливість (Келасьєв В.), 
тактовність, реактивність, сугестивність (Єрастов М.); 
комунікабельність, толерантіність (Кан-КалікВ.), гнучкість і 
делікатність, спрямованість на відкрите й активне спілкування, 
здатність швидко встановлювати контакт, візуальність та 
красномовність (Галагузова М.) [5].  

Тому будь-якому управлінцю потрібно добре проаналізувати і 
дати об’єктивну оцінку розвитку власної комунікативної 
компетентності, щоб знати, над чим працювати, що поставити на 
перше місце у здійсненні процесу розвитку комунікативної 
компетентності. Самоаналіз рівня розвитку комунікативної 
компетентності та постійне удосконалення його дозволить здолати 
бар’єри у спілкуванні, підтримувати позитивну атмосферу в 
освітньому закладі, піднесений настрій у колективі. Варто, однак, 
зазначити, що рівень прояву комунікативних якостей залежить від 
здібностей особистості, від життєвого досвіду, від умов виховання, 
від ступеня розвитку духовної культури.  

Таким чином, добре розвинута комунікативна компетентність 
керівника закладу загальної середньої освіти передбачає здатність 
сприймати й адекватно пояснювати манеру поведінки того чи 
іншого учасника освітнього процесу; помічати зміни у їх почуттях і 
вчинках, знаходити причину цього, робити правильні висновки; 
використовувати такі механізми міжособистісного пізнання, як 
емпатія (пізнання емоційних станів іншої людини через 
співпереживання), ідентифікація (в її основі лежить готовність 
свідомо поставити себе на місце іншої людини, що сприяє розумінню 
її поглядів, установок, мотивів, бажань тощо), децентрація (здатність 
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людини відійти від власної позиції, сприйняти точку зору іншої 
людини). 

Розвиток комунікативної компетенції керівника закладу 
загальної середньої освіти – важкий, багатоплановий процес, який 
оцінюється фахівцями з різних боків. Одні вважають, що 
керівником потрібно народитися, інші, – що управлінська діяльність 
це така ж наука, як наприклад фізика чи біологія, так чи інакше 
розвиток комунікативної компетентності керівника закладу 
загальної середньої освіти здійснюється через активне навчання і 
самовдосконалення. Керівник освітнього закладу – це людина, яка 
професійно здійснює управлінські функції, яка займає постійну 
посаду та має повноваження в області прийняття рішень з 
конкретних видів діяльності закладу загальної середньої освіти[7].  

Комунікативні здібності керівника закладу загальної середньої 
освіти можна трактувати двобічно: з одного боку природна обдарованість 
людини у спілкуванні, а з іншого боку комунікативна продуктивність. 
Люди різняться за своїми комунікативними здібностями так як вони 
різняться за своїми мовними, музичними, чи математичними 
здібностями. Можна припустити, що сучасний керівник закладу 
загальної середньої освіти достатньо здібний, щоб розвинути в себе 
високу комунікативну продуктивність, навіть якщо він не є «генієм 
спілкування». До комунікативних здібностей можна віднести: вміння 
давати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуації, в якій 
належить спілкуватися; cоціально-психологічно програмувати процес 
спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної ситуації; 
здійснювати соціально-психологічне управління процесами спілкування 
в комунікативній ситуації.  

Під високо розвиненою комунікативною компетентністю 
керівника закладу загальної середньої освіти розуміють здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими 
учасниками освітнього процесу, як, наприклад[6]:  

 вміти скеровувати вчинки та логіку мислення інших людей в 
бажаному напрямку, не вдаючись до примусу;  

 у спілкуванні враховувати специфіку стилю, проблем життя 
людей, у стосунках – особливості людей залежно від їх віку, 
рівня освіти, ціннісних орієнтацій, загальної культури, 
національності, мотивів діяльності, кола інтересів;  

 вільно володіти мовою;  

 правильно формулювати свої думки; 

 керувати емоціями;  

 зацікавлювати слухачів;  

 прогнозувати та управляти поведінкою працівників;  
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 своєчасно оцінювати психологічний стан колективу;  

 використовувати міміку, жести, інтонацію;  

 регулювати процес спілкування як між групами, так і на 
міжособистісному рівні; 

 підвищувати свій авторитет;  

 встановлювати контакт навіть з малоприємними людьми; 

 вести переговори;  

 створювати атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння, довіри.  
Це «ідеальна» модель рівня розвитку комунікативної 

компетентності керівника закладу загальної середньої освіти, до якої 
мають прагнути усі освітні управлінці. Розвиток комунікативної 
компетентності керівника закладу загальної середньої освіти 
відбувається в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом 
досвіду спілкування між людьми. Управлінці з високим рівнем 
сформованості комунікативних вмінь відчувають потребу в 
управлінській діяльності та активно прагнуть до неї, швидко 
орієнтуються в складних ситуаціях, розкуті в новому колективі, 
ініціативні, у важких справах або ситуаціях приймають самостійні 
рішення, відстоюють свою думку і працюють над тим, щоб вона була 
прийнята керівництвом, колегами. 

Рівень розвитку умінь професійного спілкування багато в чому 
буде визначати ефективність діяльності керівника освітнього закладу, 
його здатність логічно і аргументовано висловлювати свої думки, 
налагоджувати сприятливі взаємини з педагогами та персоналом, 
формувати позитивний соціально-психологічний мікроклімат у 
колективі. Разом з тим, помилки, допущені управлінцем у 
професійному спілкуванні, можуть завадити ефективному виконанню 
службових обов’язків та негативно позначитися на його кар'єрі. 

Причиною багатьох непродуктивних конфліктів, які знижують 
творчий потенціал педагогів, у багатьох випадках є низький рівень 
комунікативної компетенції, зумовлений відсутністю спеціальних 
навичок спілкування і відповідних комунікативних умінь. 
Розглядаючи розвиток комунікативної компетентності керівника 
закладу загальної середньої освіти, як умову підвищення 
ефективності професійної діяльності, слід зазначити, що аналіз 
наукової літератури та аналіз практики управлінської діяльності 
актуалізує необхідність комунікативного навчання управлінців 
протягом усієї управлінської діяльності.   

Продиктований потребами сьогодення високий рівень вимог до 
освіти може бути реалізований тільки тоді, коли керівник закладу 
загальної середньої освіти буде високопрофесійним, компетентним 
фахівцем у своїй галузі. Такий фахівець повинен не тільки сам мати 
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фундаментальну освітню підготовку і володіти професійними 
знаннями та вміннями, відповідними рівню сучасної психолого-
педагогічної науки. Він повинен усвідомлювати значення своєї 
професійної праці в цілісній системі безперервної освіти, бути 
професійно мобільним, тобто гнучко реагувати на зміни соціальної 
ситуації розвитку учасників освітнього процесу, відповідати новим 
управлінським вимогам до керівника закладу загальної середньої 
освіти під час освітнього процесу і володіти управлінськими техніками. 
Це означає, що сучасний керівник освітнього закладу – це творчий 
суб'єкт професійної управлінської діяльності. 

Комунікативна компетентність керівника закладу загальної 
середньої освіти, майстерність психологічного спілкування є 
необхідним інструментом гуманізації освіти. Високих результатів в 
своїй діяльності може досягти лише той керівник закладу загальної 
середньої освіти, який вміє налагодити стосунки з усіма учасниками 
освітнього процесу, якому притаманні вміння зрозуміти своїх 
партнерів, спрямувати процес спілкування на досягнення 
позитивних результатів від своєї діяльності[6]. 

Сьогодні найчастіше мовна компетентність трактується як 
сукупність конкретних умінь і навичок, необхідних учаснику 
мовного співтовариства для мовних контактів з іншими та 
оволодіння мовою як навчальною дисципліною . 

Під мовною компетентністю розуміємо вміння адекватно й 
доречно користуватися мовою в конкретних ситуаціях: 
висловлювати свої думки, бажання, наміри, вимоги за допомогою 
мовних засобів (у нашому випадку – засобами української мови). Це 
допомагає розуміти світ та ефективно взаємодіяти з оточенням. В 
умовах інтеграції України в світову спільноту змінилася і роль 
іноземної мови в системі освіти. Вона стає необхідною для 
професійного спілкування. 

Сучасний керівник закладу загальної середньої освіти повинен 
знати не лише рідну мову, а також володіти хоча б однією іноземною 
на належному рівні. Політичні, соціально-економічні і культурні зміни 
значно розширили функції іноземної мови з метою налагодження 
взаємодії, зокрема й професійної з іноземними колегами, співпраці з 
ними. Унаслідок цього іноземна мова перетворилась в базовий елемент 
комунікативної компетентності керівника закладу загальної середньої 
освіти. Європейська мовна політика включає формування в її громадян 
соціально-комунікативних компетентностей, що дозволяє їм стати 
конкурентоспроможними на світовому ринку праці. Згідно з мовною 
політикою Європейського Союзу (ЄС), як було заявлено на 
Барселонському саміті у 2002 році, громадянин ЄС має знати три мови: 
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рідну та дві іноземні – «велику» інтернаціональну та «малу». Україні, 
підтримуючи курсу євроінтеграції, має реалізовувати європейську 
мовну політику.  

Сучасні вимоги до керівників закладів загальної середньої 
освіти спонукають управлінців такого рівня оволодіти 
компетентністю з використання ІКТ, яка повинна стати одним із 
основних завдань керівника освітнього закладу як особи, яка 
відповідає за його функціонування і розвиток. Це особливо важливо 
у світлі того, що в Національній доктрині розвитку освіти (Україна 
XXI століття) пріоритетним напрямом названо впровадження ІКТ в 
освітній процес. Цим документом зокрема передбачено 
інформатизацію середньої освіти через організацію єдиної 
інформаційної структури; побудову індивідуальних модульних 
навчальних програм; випуск підручників в електронному вигляді; 
створення індустрії сучасних та інноваційних засобів навчання[2]. 

Все це є необхідним кроком для підтримання 
конкурентоспроможності вітчизняної освіти, адже, за даними 
багатьох досліджень, обсяг знань та комунікативні потреби членів 
соціуму зростають у геометричній прогресії. Застосування ІКТ 
здатне удосконалити процес формування, передачі, уточнення, 
модифікації інформації, зняти бар’єри для сприйняття та засвоєння 
нових знань. Керівнику освітнього закладу використання ІКТ 
допомагає приймати управлінські рішення; брати участь у форумах, 
скайп-нарадах, інтернет- конференціях, віртуальних клубах, 
вебінарах; по-новому організовувати адміністративну діяльність; 
розподіляти фінансові ресурси; проводити експертизу, оцінювання 
педагогічної та управлінської діяльності тощо. 

Зважаючи на це, можна зробити висновок про те, що в 
сучасних умовах успішна реалізація функцій керівника закладу 
освіти без набуття та постійного розвитку комунікативної 
компетентності з використання інформаційно-комунікативних 
технологій є просто неможливою. 

Сучасному керівнику закладу освіти не достатньо бути 
соціально активним фахівцем, який відстежує динаміку прогресу в 
галузі освіти та керує нею, прагне до особистісного розвитку та 
професійної, соціальної самореалізації. Він повинен бути здатним 
осягнути, трансформувати та правильно прореагувати на постійно 
зростаючі обсяги управлінської інформації. Практика засвідчує, що 
розвиток комунікативної компетентності з використання ІКТ 
підвищує ефективність роботи керівника в таких напрямах 
діяльності, як: управління та розвиток освітнього закладу; 
підвищення ефективності професійної діяльності; організація 
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освітнього процесу; експертиза та оцінювання результатів; 
вирішення соціальних, правових та етичних питань. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В 
УМОВАХ КАРАНТИНУ 

На сьогоднішній день питання організації освітнього процесу 
закладах освіти в умовах карантину, викликаного пандемією 
COVID-19 розглядається в теоретичних і практичних напрямках. 
Науковцями та методистами були розроблені фундаментальні 
положення роботи навчальних закладів в умовах карантину. 
Міністерство освіти і науки України надало рекомендації закладам 
освіти усіх типів і форм власності щодо реалізації освітнього процесу 
в умовах карантину які передбачають: 

 відмовитись від проведення та участі у масових заходах у 
приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного 
зно, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок, тощо; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/52/1.pdf
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 інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо 

того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку 
захворювання; 

 розробити заходи щодо проведення занять за допомогою 
дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять 
відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної 
ситуації;  

 розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 
дистанційну форму роботи;  

 забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом, гострих респіраторних інфекцій;  

 виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних 
комісій; 

 обмежити проведення запланованих нарад, експертиз, тощо до 
нормалізації епідеміологічної ситуації. 
Так як система освіти України була вимушена 

підлаштовуватись під нові правила вперше, в нових методах та 
методиках виникла низка проблем, які потрібно та необхідно 
вирішувати. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для 
всіх учасників освітнього процесу вчителів, учнів та батьків. 
Організовувати якісне навчання з використанням цифрових 
технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічними 
проблемами виявилось зовсім не просто. Але Україна не виняток — 
жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до 
цього. Виходячи з досвіду організації дистанційного навчання 2020-
2021 років можна зробити певні висновки про існування ряду 
проблем при його запровадженні. Крім неповного забезпечення 
учнів та вчителів матеріально-технічними засобами, належним 
програмним забезпеченням для організації якісного процесу 
дистанційного навчання, існує головна проблема – людський 
фактор. Вчитель фізично не має змоги проконтролювати належну 
засвоюваність матеріалу, опитати учня в повному обсязі, 
проконтролювати якісно здачу контрольної роботи, тесту, тощо. 
Вирішенню цієї проблеми і буде присвячена мета роботи. 

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів 
освіти в умовах обмеження освітнього процесу рекомендовано 
використовувати форми дистанційного навчання, що здійснює 
навчальну взаємодію екстериторіально, за допомогою різних 
інструментів: 

 електронної пошти (передача текстів, графіків, аудіо та 
відеофайлів); 
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 месенджерів: створення закритих груп для виконання завдань 

однакового типу, розв’язання навчальних проблем, обмін 
інформацією; 

 відеоуроків (класно-урочна форма навчання в онлайн режимі); 

 веб-сервісів: додатки Google середовище ClassRoom, 
електронних інтерактивних мультимедійних підручників, 
посібників; 

 віртуальних екскурсій, відеоконференцій. 
В реаліях дистанційного онлайн-навчання, для вирішення 

вищезгаданої проблеми пропонується нова методика викладання. 
Основою методики буде концепція «Теорія» (урок, попередньо 
записаний на відео, з яким учень буде ознайомлюватись самостійно) 
та «Практика» (онлайн-урок, на якому теоретичні знання будуть 
застосовуватись в різного виду практичних завданнях). Маючи 
навчальний план і план уроку для того чи іншого підручника вчитель 
має змогу вичерпно та послідовно подати матеріал, який буде 
записаний на відео і доступний в подальшому в режимі офлайн для 
кожного учня при разовому завантаженні. Ознайомившись з 
матеріалом, учень матиме ряд запитань до вчителя, які він зможе 
задати під час онлайн уроку і отримати на них відповіді. Також, час 
онлайн уроку піде на опитування учнів по пройденому матеріалу, 
перевірку домашнього завдання та проведення контрольних або 
самостійних робіт. 

Дана методика має цілий ряд переваг: 

 В ситуації, коли учень не зрозумів думок вчителя або подачі 
матеріалу, він може прослухати матеріал необмежену кількість 
разів. При цьому, якби урок відбувався онлайн, на пояснення 
того чи іншого питання, йшов би час уроку. 

 Для перегляду уроку не потрібно мати постійно Інтернет – 

з’єднання, так як учень може завантажити одразу навіть увесь 
цикл уроків одноразово і ознайомитись з матеріалом в будь-
якому зручному місці та часі. 

 Під час ознайомлення з матеріалом в ситуації, коли учень не 

може зрозуміти той чи інший момент, він може спробувати 
знайти відповідь сам у відповідній літературі або мережі 
Інтернет. Це спонукатиме учня до самоосвіти, що в сучасному 
світі є концепцією Болонської системи, яка є основною в 
українських закладах вищої освіти. 

 Дорогоцінний час онлайн уроку буде йти на конструктив в 

порядку: «Запитання-відповідь», якісної перевірки домашньої 
роботи та проведення різних видів робіт для контролю 
засвоєння матеріалу.  
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 Недоліком даної методики може бути неможливість учня задати 

питання з приводу матеріалу «тут і зараз». 
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що в 

ситуації, яка стала для держави справжнім випробуванням, 
альтернативним методом навчання був затверджений дистанційний 
онлайн-формат. Але, так як, до цього часу не було ґрунтовних 
напрацювань в цьому напрямку, система освіти зіткнулась з рядом 
проблем. Вищезгадана методика дозволить учню якісно 
підготуватися до практичного уроку, більш глибоко засвоїти 
матеріал. В свою чергу, цінний час онлайн уроку буде використаний 
вчителем на конструктивні відповіді на учнівські запитання, 
пояснень важливих нюансів тої чи іншої теми, якісний контроль 
засвоєння навчального матеріалу учнем. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Кардинальні зміни, що відбуваються в житті українського 
суспільства, складні завдання, що стоять перед освітою на 
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сучасному етапі історичного розвитку країни, вимагають перегляду 
поглядів на вчителя і на процес його професійного розвитку в нових 
умовах. Спостерігаємо необхідність переходу від діяльності, в 
рамках якої вчитель виконує інструментальну роль, до інноваційної 
діяльності, яка має на меті формування творчої індивідуальності 
педагога, готового працювати в НУШ, здатного розробляти і 
використовувати інноваційні проекти. 

Сучасна ситуація в педагогічній теорії і практиці ставить перед 
вчителем низку нових завдань, пов'язаних зі здійсненням 
професійної діяльності у складних умовах переосмислення і 
модернізації традиційних форм і методів організації освітнього 
процесу, що значною мірою підвищує роль дослідницької 
компетентності вчителя. 

Терміни «компетенція» і «компетентність» є актуальними в 
освітньому процесі. Вони вии ̆шли на загальнодидактичний і 
методологічний рівень. Це пов'язано з їх системно-практичними 
функціями та інтеграційною метапредметною роллю в освіті. 

Посилення уваги до цих понять обумовлено також рекомендаціями 
Ради Європи, що стосуються оновлення освіти, наближення її до 

замовлення соціуму. У матеріалах Болонського процесу 
підкреслюється, що використання термінів «компетентність» або 
«компетенція» для визначення цільових установок вищої освіти 
знаменує трансформування даної системи в напрямі більшої 
адаптації до світу праці, реалій ринкових відносин, соціального 
діалогу та соціального партнерства в довгостроковій перспективі, а 
також до освоєння нової моделі освіти. Через співзвучність цих 

термінів можлива підміна понять [3, c. 82]. На відміну від 
компетенції, компетентність – поняття безпосередньо пов’язане з 
конкретною людиною, залежне від її індивідуальних властивостеи ̆ і 

характеристик. Іншими словами, компетентність – це готовність 
спеціаліста до здійснення діяльності у рамках нормативно 
визначеної компетенції [1, c. 34].  

Дослідницька компетентність вчителя є умовою успішної 
організації дослідницької діяльності учнів. Дослідницька 
компетентність дозволяє педагогу грамотно розвивати розумові 
процеси і дослідницьку активність, вчити дітей бачити і 
виокремлювати проблеми; ставити завдання, висувати гіпотези, 
проводити рефлексію; аналізувати і обробляти інформацію, що 
отримується з різних джерел; організовувати пошукову діяльність 
учнів для вирішення пізнавальних і практичних завдань. 

Дослідницька компетентність проявляється в готовності 
особистості зайняти активну дослідницьку позицію відносно своєї 
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діяльності. На думку провідних вчених (Н. Бібік, О. Локшина, О. 
Овчарук, О. Пометун, А. Хуторський та ін.), дослідницька 
компетентність належить до ключових компетентностей.  

К. Степанюк розглядає дослідницьку компетентність як 
«інтегральну характеристику особистості, що містить сукупність вимог 
до самостійної пізнавальної діяльності, оволодіння способами діяльності 
у нестандартних ситуаціях та визначає готовність майбутніх учителів до 
їх використання у професійній діяльності» [5, с. 273].  

На думку С. Сисоєвої, дослідницька компетентність є 
інтегрованою особистісно-професійною якістю фахівця, яка 
відображає мотивацію до наукового пошуку, рівень володіння 
методологією педагогічного дослідження, особистісно-значущими 
якостями дослідника, зокрема, такими, як інноваційне мислення, 
здатність до творчої та інноваційної діяльності [4, с. 10]. 

О. Норкіна визначає дослідницьку компетентність як 
інтегровану якість педагога, що характеризується вмотивованістю 
та ціннісним ставленням учителя до дослідницької діяльності, 
цілісною системою необхідного для цього знань, умінь, навичок та 
особистісних якостей, що відбиваються у готовності та здатності 
здійснювати власну дослідницьку діяльність [2, с. 5]. 

Для організації проєктної та дослідницької діяльності з учнями 
вчителю необхідно бути готовим керувати проєктно-дослідницькою 
діяльністю дітей. Для цього у нього має бути не тільки знання основ 
організації навчально-дослідницької та проєктної діяльності, а й 
уміння її організувати, отримане в ході первинного досвіду при 
проведенні освітньої діяльності. 

Нами було проведено анкетування 1 – 4 курсів (116 осіб), 
майбутніх учителів української мови та літератури. В анкету можна 
було вписувати кілька якостей одночасно. Зокрема, на запитання 
«Якими знаннями, вміннями, навичками і особистісними якостями, 
на Ваш погляд, повинен володіти педагог, який проводить 
дослідницьку роботу з дітьми?» нами були отримані результати, 
подані на рис.1  

  
Рис.1 Узагальнені результати відповідей здобувачів вищої освіти на 

запитання  
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Таким чином, основою для організації проєктної та 
дослідницької діяльності з дітьми, на думку майбутніх педагогів, 
повинні бути не тільки володіння логікою дослідження і знання 
матеріалу дослідження, але і доброзичливий підхід у процесі 
взаємодії з учнями. 

Оволодіння основними дослідницькими компетенціями означає 
наявність у педагога дослідницької компетентності загалом. 
Дослідницька компетентність формується у студента – майбутнього 
вчителя на аудиторних і позааудиторних заняттях і в різних видах 
діяльності. Основні шляхи формування дослідницької 
компетентності здобувачів закладів вищої освіти: 

 лекції, семінарські і практичні заняття; 

 дискусії, ділові ігри, бесіди, тренінги; 

 виконання письмових робіт (реферати, доповіді і повідомлення, 
аналітичні і рефлексивні есе); 

 рішення професійних задач; 

 робота над різними видами проєктів на аудиторних заняттях, 
презентація результатів; 

 навчально-дослідницькі та науково-дослідницькі завдання; 

 система завдань, які виконуються на педагогічних практиках; 

 участь у реалізації різноманітних проєктів у позааудиторній 

діяльності; 

 виконання курсових і випускних кваліфікаційних (дипломних) 
робіт; 

 участь у проєктній діяльності закладу вищої освіти. 
Таким чином, однією із головних умов формування 

дослідницької компетентності, що є частиною професійної 
компетентності здобувачів вищої освіти – майбутніх учителів 
української мови та літератури, є створення єдності теоретичної і 
практичної готовності здобувачів вищої освіти до організації 
дослідницької роботи з дітьми, яка реалізується під час аудиторних 
занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 
використанням інноваційних методів, і передбачає не тільки 
володіння логікою дослідження і знання матеріалу дослідження, але 
і доброзичливий підхід в процесі взаємодії з учнями. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Сьогодні в закладах освіти створені широкі можливості для 
надання фундаментальної освіти, зокрема створено умови для 
реалізації творчого потенціалу кожного, хто може бути задіяний в 
організації освітнього процесу. Проблема формування управлінської 
компетентності завжди була предметом дослідження багатьох 
науковців, однак у зв’язку із стрімкою зміною структури ринку праці 
сьогодні вона ще більше актуалізувалася.   

В умовах конкуренції на ринку праці та ринку освітніх послуг 
особливого значення набуває проблема якості фахівця 
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інноваційного типу, який готовий сумлінно виконувати не лише 
функціональні обов’язки у процесі професійної діяльності, але й бути 
управлінцем своєї долі, вміти прогнозувати майбутнє, обирати 
ефективні шляхи реалізації творчих можливостей, швидко та 
орієнтуватися в ситуації та вміти протистояти викликам 
суспільства. 

Формування управлінської компетентності, складових 
компонентів менеджменту було предметом дослідження в працях 
В. Бондаря, І. Васюкова, Р. Вдовиченко, Г. Єльникової. 
Л. Карамушки, Л. Орбан-Лембрик, О. Мармази, В. Мельник, 
Ф. Хміля, А. Хуторського та ін.  

Діяльність керівника закладу загальної середньої освіти 
орієнтована на такі види професійної  діяльності як: 

- вивчення досвіду, практики та наукових досліджень в галузі 
управління, 

- професійна діяльність з аналізу й оцінки діяльності закладу 
освіти; 

- контроль і прогноз формування освітнього середовища в 
закладі; 

- забезпечення безпеки кожного учасника освітнього процесу, 
проектування заходів щодо збереження; 

- педагогічна робота в закладі у процесі викладання фахових 
дисицплін. 

У науковому доробку метрів менеджменту детально 
проаналізовано стилі управління, ознаки, риси успішного керівника 
сучасного закладу освіти, його обов'язки, функції та професіограму, 
які базуються на певних засадах професійної діяльності. Діяльність 
керівника – це багатогранна система, яка має мету, внутрішню 
структуру, зв'язки та особливості стосунків між структурними 
компонентами, зовнішнім середовищем. Крім того, діяльність 
керівника має управлінський характер, що полягає в координації 
зусиль усіх учасників освітнього процесу щодо впорядкування та 
розвитку закладу. При цьому важливо пам’ятати, що освітній заклад 
виступає об'єктом діяльності, він же обумовлює специфіку 
управлінської діяльності [1]. 

Процес формування управлінської компетентності не буде 
ефективним, якщо не буде враховано досвід попередніх років, не 
буде визначено та обґрунтовано управлінські уміння, педагогічні 
умови виховної, навчальної  роботи, умови формування професійної 
культури керівників, особливості формування комунікативної 
компетентності керівника закладу освіти. Вимагає постійного 
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оновлення та врахування дидактичні вимоги до розробки нових 
навчальних планів і програм тощо.  

Крім того, управлінська компетентність визначається рівнем 
сформованості управлінських здібностей. Науковець Алла Грушева 
управлінські здібності розглядає «як сукупність організаторських 
здібностей щодо учнівського колективу та власної роботи; 
авторитарних (здібності безпосереднього емоційно-вольового впливу 
на учнів та вміння на цій основі добиватися авторитету); 
прогностичних (здібності, що виражаються в передбаченні наслідків 
своїх дій, у виховному проектуванні особистостей учнів, пов’язаному 
з уявою про те, який буде учень у майбутньому, в умінні 
прогнозувати розвиток тих чи інших якостей вихованця); 
перцептивних (здібності проникати у внутрішній світ учня; 
психологічна спостережливість); комунікативних (здібності 
спілкування з дітьми, уміння знайти до них правильний підхід, 
установити з ними цілеспрямовані взаємовідносини, наявність 
педагогічного такту) тощо» [1; 2]. Так, за статистичними даними та 
за результатами наукових досліджень закордонних і вітчизняних 
учених, лише одна особа із сорока здатна до управління [3]. 
Здатність до управлінської діяльності – поєднання особистого 
досвіду, інтуїції, імпровізації, високий рівень професійних знань, 
навичок і вмінь.  

Так, В. Рибалка класифікує здібності до управлінської діяльності 
за наступними ознаками та групами: комунікативність, здатність до 
вивчення людей, роботи в колективі, до організаційної діяльності, 
психологічного впливу на підлеглих, що є діловим спілкуванням; 
ділова спрямованість управлінця (пізнавальна, творча, гуманістична 
спрямованість); особистості управлінця мають бути притаманні такі 
риси як діловитість, старанність, моральна повноцінність, етичність 
поведінки, стиль невимушеності; професійна компетентність 
характеризується високим культурним рівнем, здатністю до 
самонавчання, самоаналізу, самовдосконалення, готовністю до 
лідерства тощо [2; 3]. 

Враховуючи той факт, що управління пов’язане складністю 
управління людьми управлінська компетентність включає 
політичне, економічне та соціальне управління і відповідні 
компетентності. Так, політичне управління здійснюється на рівні 
суспільства, виявляється у функціонуванні держави, її органів і 
атрибутів, але визначає особливості діяльності школи. Економічне є 
системою заходів, спрямованих на задоволення економічних потреб 
людей, суспільства завдяки створенню робочих місць, виготовленню 
й розподілу товарів і послуг та соціальне – полягає в реалізації заходів 
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для узгодженої діяльності індивідів, трудових колективів, 
територіальних, соціальних, етнічних та інших спільнот [4].  

Сьогодні система функціонування школи вимагає зміну 
філософії впливу в управлінні школою та формування нової 
філософії співробітництва, партнерства та створення умов для 
відповідної взаємодії.  

Однак, слід враховувати і той факт, що бути керівником і бути 
лідером – це не одне й те ж. Лідер (англ. to lead – вести, керувати) – 
особистість, яка користується беззастережним авторитетом і 
повагою у зв’язку зі своїми особистими видатними людськими, 
інтелектуальними або фаховими якостями [4]. Керівник у своєму 
впливі на роботу підлеглих і побудові стосунків із ними перш за все 
використовує та покладається на посадову основу влади. Лідерство 
ж як специфічний тип стосунків управління базується зазвичай на 
взаємодії в колективі, на процесі соціального діяння, потребує 
високого рівня взаємодії учасників освітнього процесу, передбачає 
послідовників, а не підлеглих. Ефективність лідерських позицій 
керівника визначається мірою впливу на інших, а тому вимагає нове 
управлінське мислення - керівництво людьми повинні здійснювати 
не формальні начальники, а лідери, які користуються в колективі 
авторитетом, які можуть повести за собою і досягти колективно 
окресленої мети [2; 4].  

Відповідно професіограма керівника-лідера передбачає 
наявність професійно-особистісних рис, а саме: уміння гнучко 
пристосовуватися до нестандартних, змінних ситуацій, самостійно 
здобувати необхідні знання, уміло застосовувати їх на практиці для 
розв'язання різних соціальних і навчальних проблем та відповідно 
удосконалювати управлінську компетентність; комунікабельність, 
уміння спільно працювати в різних галузях; уміння керувати собою, 
переконувати, впливати на інших, упевненість у собі, рішучість, 
ініціативність, відповідальність, активна життєва позиція; 
пробуджувати інтерес до управління, прагнути до 
самовдосконалення, самоосвіти, самовиховання тощо. 

А тому, формування управлінської компетентності можна 
охарактеризувати як процес утворення особливої системи відносин 
усередині цілісної організації, особливого розвитку особистості в 
організації; процес кількісних і якісних змін, які відбуваються з 
метою удосконалення пізнавальної та творчої діяльності, 
формування світогляду, моральних якостей, поглядів, переконань, 
традицій тощо. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 
Сучасні темпи розвитку суспільства зумовили формування 

нових моделей фахівців. Так, сучасний випускник закладу загальної 
середньої освіти являє собою сформовану особистість, яка вміє 
самостійно й критично мислити, швидко адаптуватися до змінних 
життєвих ситуацій, використовувати набуті знання, для вирішення 
життєвих проблем. Суспільству потрібен випускник не лише з 
глибокими теоретичними знаннями, але, в першу чергу, здатний 
активно їх застосовувати в нестандартних життєвих ситуаціях. 
Сучасному учневі, щоб активно засвоїти свої життєві і соціальні ролі 
потрібно вміти: бути комунікабельним, мобільним і гнучким; 
знаходити та аналізувати потрібну інформацію; самостійно 
приймати виважені світоглядні, пізнавальні, політичні, моральні, 
комунікативні, організаційні рішення. Крім того, сучасне 
суспільство вимагає високого рівня інформаційної культури й 
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інформатичної компетентності у кожного громадянина. Прояв 
загальної культури особистості щодо використання інформаційних 
технологій сьогодні є нормою життя, є свідченням наявності 
сформованої інформатичної культури, яка є радше необхідною 
умовою існування, ніж інноваційним новоутворенням.   

Інформатична компетентність є віддзеркаленням як 
соціального досвіду людства, так і індивідуального досвіду, є 
характеристикою самої людии та її професійної діяльності. Так, 
інформатична компетентність характеризується динамічністю, 
мінливістю за рахунок тих перетворень, які відбуваються в досвіді 
людини, в її психіці та особистості; збагачується, уточнюється, 
доповнюється у зв’язку з розвитком самого інформаційного 
середовища та його інфраструктури. Відтак, загальноосвітня 
тенденція якості освіти передбачає визначення результатів 
навчання через сформованість певних компетентностей.  

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», який визначає мету та функції системи загальної середньої 
освіти, ключовими завданнями сучасного вчителя-переметника, 
окреслено наступне: навчити жити, допомагаючи розкрити та 
розвинути здібності, таланти і можливості учня, створювати умови 
для успішної соціалізації учнів, формувати у них предметні та 
ціннісні компетентності особистості [3]. Досягнути це можна за 
умови, коли вчитель усвідомить, що корінні зміни мають відбутися в 
його власній професійній діяльності,  а саме під час роботи з учнями. 
Тоді, коли він знайде яким чином можна забезпечувати високу 
якість навчання та виховання в сучасній школі. Власний приклад 
професіоналізму, ерудиція й палке бажання педагога оптимально 
поєднувати традиційні й інноваційні технології дають можливість 
мотивувати до дії учнів, збуджувати зацікавленість до вивчення 
предмету та формування життєво вважливих практичних навиків 
роботи, формувати компетентності, які допоможуть реалізувати себе 
у соціумі. 

Так, експерти країн Європейського Союзу визначають поняття 
компетентностей як «здатність застосовувати знання й уміння», що 
забезпечує активне застосування навчальних досягнень у нових 
ситуаціях [2]. Однією з ключових компетентностей, яка передбачає 
здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, 
оперувати інформаційними даними на основі використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до 
потреб ринку праці для ефективного виконання професійних 
обов'язків є інформатична компетентність. Для учнів інформатична 
компетентність може означати сформовані вміння ефективно 
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використовувати інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 
навчання [1, С.23]. 

Актуальність питання використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні розкрито у наукових 
роботах Н.В. Апатової, А.Ф. Верланя, А.П. Єршова, В.М. Касаткіна, 
В.І. Клочка, М.П. Лапчика, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, С.А. Ракова, 
І.В. Роберт, В.Г. Разумовського, Ю.В. Триуса та інших дослідників. 

Використання ІКТ на уроках дозволяє вчителю деякі свої 
функції занімити технічними засобами, що робить процес навчання 
для учнів більш цікавим й інтенсивним. Варто зауважити, що підбір 
комп’ютерних програм для навчання залежить від самого 
навчального матеріалу, а найголовніше – від рівня підготовки учнів 
та їх уміння та готовності використовувати ІКТ у практичній 
діяльності. Чим більший спектр програмно-педагогічних розробок, 
тим більше можливостей для творчого потенціалу вчителя, що 
дозволяє використати їх з різними навчальними програмами й 
методичними посібниками. 

Навчання математичної освіти є складним і водночас 
відповідальним процесом для вчителя, оскільки вивчення 
математики для учня є нелегкою працею, проте важливою у 
вихованні розсудливості, гнучкості розуму, логічності думки та 
здатності прогнозувати певні ситуації наперед, а це особливо 
потрібно кожній людині у сучасних умовах життя. 

На основі досвіду практичної діяльності доведено, що 
застосування ІКТ на уроках математики забезпечує наочність 
(сприяє зацікавленості учнів); дає можливість залучити велику 
кількість дидактичного матеріалу (урізноманітнення на всіх етапах 
уроку); забезпечити високий ступінь диференціації навчання; 
скорочує час для контролю та перевірки знань учнів; підвищення 
мотивації учнів. Вчителю важливо оволодіти основами комп’ютерної 
грамотності, особливо в нинішній час пандемії, мати уявлення про 
найбільш поширену в даний час операційну систему Windows та 
навики роботи в ній. Вчитель повинен вміти працювати в офісних 
додатках, які є на кожному комп’ютері: текстовому редакторі Word 
(для набору тексту, створення схем, запису формул та 
ін.);табличному редакторі Excel (робота з таблицями, діаграмами, 
графіками, розв’язування систем рівнянь та ін.); графічному 
редакторі Paint (створення, редагування зображень, моделей та ін.); 
PowerPoint (створення презентацій). Нині популярності набувають 
як під час уроків, так і в позаурочний час застосування QR кодів; 
інтернет-сервісів мультимедійних дидактичних вправ LearningApps 
(виконання інтерактивних вправ); динамічного геометричного 
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середовище GeoGebra (створювати «живі креслення») та ін. Все це в 
комплексі дозволяє вчителю виконати одні з найважливіших 
завдань освітнього процесу – сформувати знання, уміння, навички, 
які в процесі практичної роботи перетворюються у професійні 
компетентності. 

Використання ІКТ на роках дозволяє реалізувати принцип 
адаптивності (пристосування комп’ютера до індивідуальних 
особливостей дитини); забезпечує керованість практичних будь-
яких процеісв, у будь-який момент можлива корекція вчителем, 
інтерактивність і діалоговий характер навчання, оптимальне 
поєднання індивідуальної та групової роботи; доступність та 
практично необмеженість навчання тощо. Важливим елементом 
розвитку дітей є їх залучення до навчально-дослідницької діяльності. 
Якщо школярі активно включені в процес взаємодії із засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій, то в кінцевому результат 
це дозволяє досягти кращих результатів у вивченні не лише 
математики, а й у навчанні загалом. Отже, можна стевржувально 
заявити, що формування інформатичної компетентності забезпечує 
розвиток компетентності особистості та підготовка до успішного 
життя в сучасному суспільстві. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ НАЦІОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМИ ОСВІТИ 

Гостро, наразі, постає питання щодо формування у 
підростаючого покоління національно-культурної ідентичності, так 
про необхідність активізації уваги до цього питання йдеться в 
Законах України «Про освіту», «Про культуру», «Про правовий статус 
та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», 
Указі Президента «Про пріоритетні заходи щодо сприяння 
зміцненню національної єдності та консолідації українського 
суспільства, підтримки ініціатив громадянськості у цій сфері», 
Постанови Верховної Ради «Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді», у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 р., Концепції українського патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді в умовах сучасних модернізаційних змін, 
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2020–2025 рр.  

Актуальність формування національно-культурної ідентичності 
обумовлена необхідністю осягнення й засвоєння національно-
культурних цінностей українського народу, історичної пам’яті, 
збереження національної автентичності та традицій. Водночас, 
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формування національно-культурної ідентичності має 
здійснюватися на основі рівноправного діалогу з усіма етносами і 
народами, які проживають на теренах України і спрямовуватися на 
згуртування української нації, створення сприятливих умов для їх 
розвитку. Важлива роль у цьому плані відводиться позакласній 
діяльності загальноосвітньої школи, яка володіє відповідними 
виховними можливостями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аспект 
патріотичного виховання розробляли відомі українські педагоги 
минулого: Х. Алчевська, Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Грушевський, 

О. Духнович, М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, В. 
Сухомлинський, К. Ушинськии ̆, які значну увагу приділяли 
вихованню любові до своєї землі, рідної мови, формуванню 
національної самосвідомості.  

Філософські основи виховного процесу відповідно до нової 
парадигми освіти і виховання розробляли М. Антонець, А. Бойко, Л. 
Вовк, М. Євтух, П. Кононенко, В. Москалець, М. Стельмахович, М. 
Ярмаченко та ін. Проблема сутності патріотичної свідомості 
відображена у вітчизняній (А. Бичко, І. Надольний, Л. Сохань) та 
зарубіжній (І. Кант, К. Роджерс, Е. Фромм та ін.) філософії. Достатньо 
дослідженим у педагогічній науці є національно-патріотичне 
виховання (Ю. Бондаренко, М. Боришевський, О. Вишневський, Р. 
Захарченко, В. Кузь, Б. Цимбалістий, В. Янів, Я. Ярема, О. 

Ярмоленко)  
Доводиться констатувати, що конкретних робіт з проблеми 

підготовки фахівців, у яких національно-патріотичне виховання є 
основною професійною діяльністю у позаурочній, позашкільній 
виховній роботі не достатньо досліджене. Мета статті: 

 висвітлення проблеми формування у підлітків національно-
культурної ідентичності в умовах реформи освіти; 

 обґрунтування теоретичних основ підготовки майбутніх 
фахівців закладів позашкільної та середньої освіти до 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

 обґрунтування проблемних питань у підготовці майбутніх 
фахівців закладів позашкільної та середньої освіти до 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі 
аналізу науково-педагогічної літератури та нормативних 
джерел; 

 визначення сутності національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді, студентської молоді України; 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

114 
 

 визначення ролі і функцій скаутського(пластового) руху та 

краєзнавчих гуртків у національно-патріотичному вихованні 
дітей та молоді;  

 дослідити стан підготовки майбутніх фахівців закладів 
позашкільної та середньої освіти до національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді (на прикладі закладів освіти 
Житомирської області). 
Для досягнення зазначеної мети у статті поставлені наступні 

завдання: 

 визначити сутність національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді;  

 окреслити роль скаутського руху та краєзнавчих гуртків у 
національно-патріотичному вихованні дітей та молоді. 
Виокремити інтерактивні форми освітнього процесу з 
використанням дистанційних інструментів; 

 порівняти особливості та історичні аспекти розвитку 
національно-патріотичного виховання у закладах освіти 
України; 

 проаналізувати сутність і зміст  підготовки майбутніх фахівців 
національно-патріотичного напряму закладів освіти у наукових 
дослідженнях, науково-методичних джерелах; 

 вивчити стан та особливості розвитку національно-
патріотичного виховання в закладах освіти у процесі 
запровадження національно-патріотичної військово-
спортивної гри «Сокіл» («Джура»); 

 визначити рівень професійної підготовки фахівців виховної 
роботи закладів середньої освіти і гурткової роботи 
національно-патріотичного напряму в умовах реформи освіти; 

 застосувати інноваційні форми і методи професійної 
підготовки фахівців в умовах запровадження національно-
патріотичної військово-спортивної гри «Сокіл» (Джура); 

 розробити та апробувати  програму формування професійної 

підготовки студентів, майбутніх фахівців до національно-
патріотичного виховання закладів освіти та методичні 
рекомендації вдосконалення професійної діяльності фахівців, 
застосувати інноваційні форми і методи фахівців в умовах 
запровадження національно-патріотичної військово-
спортивної гри «Сокіл» (Джура). 
Науковці І. Бех, Л. Березівська, С. Гончаренко, С. Лопатюк, 

О.Савченко, Н. Скотна, Г. Корж, О. Сухомлинська, І. К. Чорна 
визначають теоретичні засади патріотичного виховання (мету, 
завдання, принципи, основні напрями, зміст, технології), науково-
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методичні, організаційні, кадрові, інформаційні умови розвитку 
цього почуття у дітей та учнівської молоді, які забезпечують 
інтенсифікацію виховної діяльності, привертають увагу органів 
державної влади до патріотичного виховання особистості в сучасній 
Україні, сприяють виробленню відповідної політики, підвищенню 
соціального статусу патріотичного виховання в освітніх закладах [1]. 
Так, учений у програмі вказує на патріотичну компетентність 
учнівської молоді, а саме про її зростання завдяки змістовим 
характеристикам предметів соціально-гуманітарного циклу. А 
патріотичне виховання дітей та учнівської молоді визначає як 
комплексну, системну і цілеспрямовану діяльність органів державної 
влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних 
інститутів щодо формування у молодого покоління високої 
патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, 
турботи про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 
інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її 
як правової, демократичної, соціальної держави. Найбільш 
перспективними кроками у вирішенні проблем національно-
патріотичного виховання є ті, що побудовані на тісній взаємодії всіх 
верств суспільства, громадських і державних організацій.  

На пострадянському просторі національно-культурна 
ідентичність формується зазвичай у системі патріотичного 
виховання, про що свідчать: «Стратегічна програма Казахстан – 
2030», «Республіканська програма патріотичного виховання молоді  
в Білорусі (2009)». Важливими чинниками, які впливають на процес 
формування національно-культурної ідентичності зростаючої 
особистості є, з одного боку, глобалізаційні процеси, а з іншого – рухи 
за збереження своєї аутентичності, відірваність значної частини 
населення від національного ґрунту та зорієнтованість виключно на 
радянські чи західні цінності та зразки поведінки, системна криза 
українського суспільства, невизначеність національної ідеї, 
відсутність реформ і позитивних зрушеньт [2, с.11]. 

Серед негативних чинників у вихованні національно-
культурної ідентичності підлітків варто визначити інформаційну 
війну та військову агресію РФ по відношенню до України, де 
особливий акцент був зроблений на:  російськомовному населенні, 
відлученому від української мови,  перекручуванні історичних 
фактів та запереченні автентичності української мови, культури та 
самого існування нації,  боротьбу за утвердження російської мови як 
другої державної та витіснення української мови з медіа-ринку, 
використанні політтехнологій та передвиборчих компаній з метою 
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розмежування регіонів України, зіткнення інтересів на основі 
різниці та поглиблення суперечностей, ностальгії за радянським 
минулим. Усі зазначені чинники, спрямовані на нівелювання 
національних цінностей, виключення молоді з національно-
культурного контексту, формування меншовартісної свідомості та 
самосвідомості по відношенню до інших культур, які борються за 
панівне становище на теренах України. [3, с.378] 

Формування національно-культурної ідентичності має 
опиратися на: історичну правду, історичну пам‘ять, національні 
ідеали, національну гідність, національну самосвідомість, 
патріотизм.  

Водночас стан виховної роботи у середній школі, зокрема щодо 
формування національно-культурної ідентичності, засвідчує її 
відставання від запитів сучасного суспільства. Зберігається 
традиційний і дещо застарілий підхід до діагностування й 
формування національно-культурної ідентичності в учнів середньої 
ланки школи. Керівники, організатори позаурочної, гурткової 
роботи, як фахівці, не достатньо озброєні знаннями в царині 
інноваційних виховних підходів. [4, с. 625] 

Для характеристики стану нормативно-правового 
забезпечення розвитку національно-патріотичного виховання у 
закладах освіти застосовано метод опису низки чинних документів, 
положень, наказів Міністерства освіти і науки України. Теоретичні: 
(аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння, систематизація, 
зіставлення, аналогія) для визначення вихідних теоретико-
методологічних позицій дослідження; емпіричні: вивчення 
виховного досвіду національно-патріотичного виховання України у 
порівнянні із виховною системою на засадах скаутської методики 
країн Європи; вивчення впливу національно-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») у процесі виховання учнівської молоді 
(анкетування, опитування, тестування, бесіди, інтерв’ю, тренінг, 
тести, спостереження за духовно-моральною діяльністю вихованців 
та визначення рівня національної свідомості дітей залучених до 
національно-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») у порівнянні із 
незалученими до гри дітьми. Визначення рівня впливу на репутацію 
закладу освіти патріотично-виховної діяльності на засадах виховної 
системи національно-патріотичної гри «Джура». 

Створення незалежної Української держави стало початком 
трансформації українського суспільства, що позначилося на всіх 
сферах його життєдіяльності і в першу чергу на сфері освіти й 
виховання. Джерельну базу дослідження проблеми виховного ідеалу 
в нормативно - правовому полі сфери освіти сучасної України 
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становить значний масив законів України, постанов Верховної Ради, 
указів і розпоряджень президентів, постанов Кабінету Міністрів, 
наказів і листів Міністерства освіти та інших міністерств і відомств 
України, міжнародних документів тощо. Аналіз цих джерел дозволяє 
говорити, що категорія виховного ідеалу, попри всю очевидність її 
вирішального значення як головного орієнтира у визначенні 
стратегічних напрямів розвитку особистості, держави й нації, не 
стала ключовою у законодавчому полі України. Однак можна 
говорити про кілька основних етапів трансформації виховного 
ідеалу сучасної України, які у тій чи іншій мірі відображалися в 
нормативно-правовому полі сфери освіти України: етапу 
неконфліктного функціонування різних систем цінностей (1991–
1993), зародження конфлікту ідеалів (1994–2004), протистояння 
виховних ідеалів (2004–2014), консолідації суспільних, етнічних та 
релігійних ідеалів сучасної України (2015). 

Становлення і розвиток національної системи освіти і 
виховання сприяли, починаючи з 1991 року, формуванню 
відповідного змісту національно-патріотичного виховання, 
краєзнавчої роботи, яка ґрунтується на принципах гуманізації, 
демократизації, ціннісних орієнтацій, науковості, системності і 
культуровідповідності. Організаційно-педагогічною формою 
шкільного краєзнавства виступає основна орієнтація на пізнання 
культурно-історичних цінностей українського народу локально 
малих територій, як генетичної єдності «природа-історія-
суспільство».  

На основі відповідей респондентів, серед яких вихованці, які 
пройшли вишкіл у наметових таборах за системою гри 
«Сокіл»(«Джура») - 12  обирають свою подальшу долю пов’язаною з 
цим напрямом та визначають про позитивний вплив гри «Джура» на 
їх життя. 

Рис.1. Анкета для молоді України. Питання 13 (розробка автора) 
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Управлінська проблема щодо позиціонування закладів освіти 

на регіональному ринку освітніх послуг на основі емоційних 
(національно-патріотичних) цінностей потребує подальшого 
дослідження та розвитку, зокрема, розробки методичного 
інструментарію для реалізації відповідних стратегій. Простежується 
підтримка з боку педагогів розвитку цього напряму лише у 
створених куренях, де педагоги є членами громадських молодіжних 
національно-патріотичних організацій, як наприклад «Подільські 
скаути», ГО «Джура».  

Рис.2. Анкета для молоді України. Питання 11 (розробка автора) 

 
Зважаючи на особливості і соціально-філософську сутність 

шкільного краєзнавства, цей напрям педагогічної творчості і надалі 
залишиться стійким елементом освітнього процесу позашкільної 
освіти, складовою позакласної і позашкільної діяльності, 
ефективним засобом виховання учнівської молоді, розвитку 
пізнавальної активності, наукової творчості.  
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В умовах карантинних обмежень для гурткової роботи з 
краєзнавства за напрямом гуртків національно-патріотичного 
виховання найбільш ефективним став для вихованців стала 
навчально-ігрова платформа «KAHOOT». Гнучка можливість 
побудувати заняття з різними елементами візуального, ігрового, 
релаксаційного інструментів. 

Рис. 3. Анкета для молоді України. Питання 10 (розробка автора) 

 
Твердження респондентів, що їх життя позитивно змінила гра 

«Джура», спостерігається  у більшості опитуваних. 
Доцільно глибше осмислити питання, які стосуються 

краєзнавчої роботи і розвитку музеїв, взаємозв'язку шкільного 
туризму і краєзнавства, а також ролі краєзнавства у формуванні 
національної свідомості і світогляду, виховання особистості і 
громадянина. 

Актуальність проблеми зумовлюється процесами відродження 
нації, патріотично-національне виховання у цьому контексті 
відіграє важливу роль ще й тому, що воно є серцевиною української 
національної ідеї. Саме на базі демократичних цінностей, що мають 
лежати в основі громадянського виховання, пізнання рідного краю 
сприяє об’єднанню різних етносів і регіонів України. Отже, виникає 
потреба у визначенні основних засад, цілей, напрямів, змісту, форм 
і методів національно-патріотичного виховання, краєзнавчої 
роботи, які б цілеспрямовано і ефективно забезпечували процес 
розвитку і формування громадянина. 

Отже, у сучасних закладах середньої освіти приділяється 
недостатня увага формуванню у здобувачів  національно-
патріотичної вихованості як важливої складової їхнього життя. 
Більшість здобувачів освіти основної школи характеризується 
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обмеженими, несистематизованими знаннями щодо значення та 
знань з державної мови, традицій, звичаїв, культурної спадщини 
свого народу. Водночас набуття знань історії свого народу, своєї 
країни відбувається при керівній ролі педагога. Учні розуміють, але 
не можуть чітко визначити зміст і сутність подій, котрі відбуваються 
останнім часом. 

Визначення свого місця та ролі в житті Батьківщини визначає 
в цілому позитивно, але не чітко уявляється підлітками. 
Встановлено, що значна кількість респондентів характеризується 
епізодичними проявами взаємозв’язку національно-патріотичної 
свідомості та вчинків. У зв’язку з такими результатами виникає 
необхідність теоретичного обґрунтування й апробації педагогічних 
умов формування національно-патріотичної вихованості в учнів 5–6 
класів основної школи, які в достатньому обсязі зможуть 
забезпечити послідовність і системність у виховній роботі закладів 
середньої та позашкільної освіти.  

Наукова розвідка, що спонукає до ґрунтовного науково-
педагогічного дослідження, проведена протягом 2020-2021 рр. на 
респондентах – здобувачах освіти закладів середньої освіти, 
вихованцях Житомирського Обласного центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді надає підстави до продовження 
дослідження на рівні здобувачів вищої освіти, а також серед 
фахівців закладів середньої та позашкільної освіти, які 
використовують інноваційні підходи до розбудови національно-
патріотичного виховання учнівської молоді в умовах реформи та 
карантинних обмежень. 

На думку Жаровської О. П., одним з найбільш ефективних шляхів 
формування патріотичної вихованості як цінності є створення 
інтерактивного освітньо-виховного середовища, де студенти 
виявляють себе як громадяни й патріоти, гармонійно проходять рівні 
самоідентифікації й інтеріоризації цінностей патріотизму [6]. В межах 
закладу освіти створюється середовище, що формує патріотичну позицію 
студентів. У процесі активної соціально значущої патріотично 
спрямованої діяльності у студентів формується патріотизм 
громадянсько-гуманістичного типу, котрий включається до їхньої 
системи ціннісних орієнтацій, виявляється в усвідомленій професійній 
підготовці й особистій зацікавленості в майбутній діяльності. Сутнісними 
характеристиками освітньо-виховного середовища педагогічного 
університету як педагогічної системи є такі: багатофакторність, 
довготривалість, перспективність, комплексність, ступеневість. 

Результати зіставляються з об’єктивно заданими параметрами цієї 
діяльності, яка здійснюється в інтересах вирішення конкретних завдань, 
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формування високої патріотичної свідомості, готовності до виконання 
громадянських і конституційних обов’язків щодо захисту інтересів 
Батьківщини, віданності ідеям державного суверенітету України.  
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УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ 
УЧНІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ 

Майбутнє держави починається сьогодні і залежить від того, 
якими будуть її громадяни – сьогоднішні учні загальноосвітніх 
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закладів. Як зазначено у Законі України «Про освіту» «Метою освіти 
є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 
громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, 
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 
культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 
рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 
європейського вибору» [1].  

 Життя ставить свої умови і з кожним днем найбільш 
успішними і затребуваними на ринку праці стають фахівці, які 
вміють навчатися впродовж життя і критично мислити, можуть 
ставити цілі та знають, як досягати їх. Сьогодні цінуються навички 
роботи в команді, і вміння спілкуватися в багатокультурному 
середовищі. Тому важливо з’ясувати, чи дає сучасний освітній 
процес можливість оволодіти подібними компетенціями, чи готує 
загальноосвітній заклад таку особистість.  

 Як свідчить практика, а також наш власний досвід, у роботі 
освітніх закладів на сьогодні пріоритетним є навчання, а не 
виховання. Та мало хто говорить про те, що знання математичних 
формул і правил правопису може зробити дитину успішним учнем, 
але не навчить спілкуванню, не допоможе підготуватися до 
реального життя в суспільстві з його законами виживання. Тому, на 
нашу думку, не менше уваги треба приділяти дисциплінам, які 
сприяли б соціалізації особистості, здатної здійснювати зміни, 
вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що мають 
забезпечити не лише існування, але й прогрес держави. Адже країні 
потрібні не тільки кваліфіковані робітники, а й свідомі громадяни, 
патріоти. Якщо молоде покоління не буде розумітися в законах 
побудови і функціонування держави, не буде цікавитись її життям, 
воно не матиме змоги впливати на процеси і зміни в ній. 

 Сучасному суспільству потрібні енергійні, ініціативні люди, які 
володіють якостями лідера, здатні організувати як свою власну, так 
і діяльність інших. У зв’язку з цим виникає необхідність починати 
процес підготовки зі школи.  

Для сучасного випускника не так важливі знання, які він може 
здобути у закладі освіти, як уміння їх здобувати, цілеспрямовано 
працювати над самим собою, вчитись аналізувати та застосовувати 
набуті вміння у конкретній ситуації. Високий темп сучасного життя, 
вимоги роботодавців, вимоги суспільства, ставлять таку «планку», 
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що молодій людині, яка будує успішну кар’єру, конче необхідні 
навички лідера (професійного, соціалізованого менеджера-
організатора). І навички ці мають бути не теоретичними, а 
підкріпленими власним практичним досвідом. Ось чому логічним є 
висновок про те, що випускники, які під час навчання брали 
активну участь у діяльності органів учнівського самоврядування, на 
практиці здобули навички організаційної роботи, ефективної 
комунікації, підготовки заходів і головне – вміння переконати 
колектив у необхідності реалізації конкретних дій, - будуть більш 
успішними у самостійному житті. Працюючи в органах 
самоврядування, молодь здобуває практичні знання, набуває 
навичок соціальної взаємодії, вчиться планувати свою діяльність, 
впроваджувати свої задуми, роблячи при цьому помилки, але 
водночас і вчиться, здобуває неоціненний досвід аналізу і 
виправлення цих помилок. 

 Місія нової української школи – допомогти розкрити та 
розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі 
партнерства між учителем, учнем і батьками. І наріжним каменем 
всієї філософії виховання, як наголошується у Концепції Нової 
української школи, мають стати життєві цінності [3]. Перед 
педагогами стоїть завдання: формування у молоді ціннісних 
ставлень і суджень, які у майбутньому стануть базою для щасливого 
особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. 

На сьогодні існують різні підходи до визначення поняття 
«самоврядування». А становлення шкільного самоврядування 
пройшло тривалий шлях, оскільки пошук доцільних форм організації 
освітнього процесу, накопичення знань про самоврядування 
цікавили людство з давніх давен. До нашого часу дійшли відомості 
про прогресивну діяльність багатьох педагогів минулих часів, чиї 
практики освітньої діяльності, ідеї та педагогічні праці створили 
світоглядну основу та концептуальний фундамент теорії шкільного 
самоврядування [4].  

У працях Платона та Аристотеля розкривається ідея тісного 
зв'язку освіти з фізичним, моральним, розумовим і соціальним 
розвитком людини. Людина - «міра усіх речей» (Протагор), несе 
відповідальність не лише за свої власні вчинки, але й за те соціальне 
середовище, у якому вона активно діє та взаємодіє. 

Доба Ренесансу надихає европейських педагогів згадати 
принципи античної гуманістичної педагогіки. Однією з перших 
шкіл, у який панували принципи самоврядування, була школа в 
Голдберзі (Силезія 1531 - 1556 рік). Школу було організовано за 
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взірцем Римської республіки: із п’ятнадцяти вихованців учні самі 
обирали Сенат. Принципи самоврядування визначав Статут. 

У період, що передував Великій французькій революції, місцем 
впровадження шкільного самоврядування стає Швейцарія. В 1761р. 
В місті Хуре Мартін Плант заснував семінарію. На зборах учні 
обирали шкільні влади. Лише чеснота, порядність й заслуги могли 
стати приводом для підвищення. 

Французька революція дала подальший поштовх ідеї 
учнівського самоврядування. У працях Руссо та Песталоцці 
підкреслювалась необхідність нового погляду на дитину. А відомий 
соціаліст - утопіст Шарль Фур'є (1772-1837) стверджував, що діти 
повинні бути організовані в «дитячі зграйки», які будуть виконувати 
різного роду суспільно - корисну роботу. 

У 1897 році Джил Вілсон створив в Нью-Йорку шкільну 
республіку, де було започатковано самоврядування на зразок 
міського. Результати перевищили сподівання: шкільне життя 
оживилася, дисципліна зросла [5].  

Інтерес до організації самоврядування завжди існував і в 
освітніх закладах України. У Києво-Могилянської Академії студенти 
вже в 17 столітті мали право на так звані корпорації. Були 
розподілені посади і повноваження. Серед учнів були «сенсори», 
«директори», «візитатори», «калефактори». Сенсори доглядали за 
поведінкою малих хлопців, директори допомагали меншим 
засвоювати лекції, візитатори стежили за загальною поведінкою, 
навіть сенсорів і директорів.  

Демократичні традиції панували і в Братських школах XVI-
XVIII ст. Наприклад, Статут Львівської братської школи, як і статути 
інших братських шкіл передбачав не тільки права та обов’язки 
вчителів, але й умови організації учнів. 

Історія доводить, що педагоги в різні часи намагались знайти 
шляхи демократизації школи, удосконалення роботи в ній. Тому 
аналіз діяльності самоврядування та дослідження ролі учнівських 
організації в управлінському процесі залишається актуальними і 
понині. Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – 
важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до перетворень, 
що відбуваються в нашому суспільстві. Недаремно ще Конфуцій 
сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я 
роблю, я розумію» [2]. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Однією з найважливіших проблем сучасності є проблема 
взаємодії людини з довкіллям. Людина не усвідомлює свого місця в 
природі і цим завдає шкоди в першу чергу собі, позбавляючи змоги 
існування нащадкам. Правильне вирішення цієї проблеми впливає 
на майбутнє нашої планети. Саме тому усвідомлення екологічних 
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проблем потребує трансформації свідомості людини на допомогу 
природі, на усвідомлення її значущості в умовах сучасного світу. 

Наразі перед вчителями постає завдання екологічної освіти – 
формування екологічної компетентності в молоді як гарантії 
збереження довкілля. Саме початковій школі належить основна роль 
у формуванні екологічної компетентності, як одній із перших ланок 
становлення людини. Оскільки саме в молодших школярів 
починають формуватися підґрунтя знань про природу, відбуваються 
зміни в механізмі опановування різними видами діяльності. Саме 
вчитель може сформувати належний рівень екологічної культури 
школярів з адекватним ставленням до довкілля. Для забезпечення 
ефективного формування екологічної компетентності в учнів 
початкових класів вчителям потрібно виділити екологічний 
потенціал в кожному навчальному предметі.  

Наукові підходи щодо визначення сутності поняття екологічної 
компетентності та принципів її формування відображено в 
дослідженнях О. Савченко, І. Зазюна, В. Коваль, Л. Руденка, Л. 
Титаренка, Н. Пустовіт, І. Мостов’яка, К. Захмарної, Н. Олійник, Н. 
Баюрко, Ю. Шапрана, В. Вербицького та ін.  Усі ці дослідження 
свідчать про те, що необхідно внести зміни до основних структурних 
екологічної освіти, які будуть відповідати логіці формування 
екологічної компетентності в учнів початкових класів. 

К. Захмарна вважає, що формування в учнів відповідального 
відношення до довкілля є складним і тривалим процесом. В 
результаті учні мають не тільки володіти знаннями й уміннями, а в 
них має бути розвинена емоційна чуйність, уміння і бажання 
активно захищати, покращувати довкілля [1]. 

Під екологічною компетентністю в нашій роботі ми розуміємо 
спроможність учня до взаємодії в соціальному та природньому 
середовищі, уміння приймати рішення, здійснювати відповідні дії, 
нести відповідальність за свої рішення, розуміючи наслідки свої дій 
для навколишнього середовища. 

Формування екологічної компетентності в учнів початкових 
класів спрямоване на: засвоєння ключових понять про природу; 
усвідомлення матеріальної і духовної цінності природи для 
суспільства та людини; потребу у спілкуванні з природою, відчуття 
гармонійної єдності із нею; свідоме дотримання правил поведінки у 
природі, примноження її багатств, участь у природоохоронній 
діяльності; прагнення до пізнання навколишнього світу у єдності з 
морально-естетичними переживаннями [2, с. 29]. Процес 
формування екологічної компетентності в учнів початкових класів 
має бути поступовим, з можливістю вибору засобів, змісту і форм дії 
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для формування таких категорій, як свідомість, культура, 
відповідальність, поведінка. 

Основними педагогічними умовами ефективного формування 
екологічної компетентності учнів початкової школи є: готовність 
вчителя початкових класів до формування екологічної 
компетентності в молодших школярів, сприятливе навчально-
виховне середовище формування екологічної компетентності в 
молодших школярів, контроль за результатами формування 
екологічної компетентності в молодших школярів. 

Формування екологічної компетентності в учнів початкових 
класів відбувається під час інтегрованих уроків, уроків-подорожей, 
уроків-експедицій, екскурсій, екологічних ігор, розробки 
екологічних проектів, занять з використанням сучасних 
інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Захмарна К. П. Формування в учнів відповідального відношення до 

природи / К. П. Захмарна // Початкова школа. – 2005. – № 3. – С. 10–13. 
2. Матвеєва Н. О. Теорія і методика виховання: формування екологічної 

культури молодших школярів: навч.-метод. посібник / Н. О. Матвеєва. – Івано-
Франківськ, 2013. – 147 с. 

 

 

МОТРІЙ С. С., асистент вчителя 
Хмельницького НВО № 28,здобувачка 
вищої освіти освітньої програми 
«Управління навчальним закладом» 
кафедри педагогіки, адміністрування 
і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» 

Науковий керівник: 
МАХИНЯ Т. А., професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і 
спеціальної освіти ННІМП ДЗВО УМО, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОУТВОРЕНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Наступність між дошкільною та початковою освітою – це 
забезпечення неперервності здобуття людиною освіти, один із 
факторів, який забезпечує ефективність освіти. Наступність в освіті 
необхідна для створення єдиного освітнього процесу, що логічно 
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продовжується від закладу дошкільної освіти до нової української 
школи. Цей процес допомагає досягти цілісного розвитку 
особистості. Тому наступність між дошкільним вихованням та 
шкільним навчанням дітей завжди належала до числа 
найважливіших педагогічних проблем.  

 Одна з перших реформ, яка розпочалася після Революції 
Гідності в Україні – це реформа децентралізації. Утворені об’єднані 
територіальні громади  отримали значні управлінські та фінансові 
повноваження. Дана реформа дала децентралізації  управлінську 
свободу і фінансові ресурси для облаштування якісного життя 
людей, які мешкають в об’єднаній територіальній громаді. Так як 
освіта для самоврядування є одним з основних завдань і потребує 
не лише найбільше коштів, а й дає місце праці значній кількості 
мешканців, чи стосується усіх громадян. Освіта – інвестиція у 
майбутнє. Власне у цьому полягає розпочата реформа освіти. 
Утворення об’єднаних територіальних громад є шансом для 
серйозної модернізації шкіл та закладів дошкільної освіти. 
Впровадження прямих бюджетних стосунків з громадами, а 
зростання дохідної частини місцевих бюджетів дає можливість 
об’єднаним громадам модернізувати та зміцнити матеріально-
технічну базу закладів освіти.  

Для Міністерства освіти і науки України, інформаційно-
методичне забезпечення нових громад стало також викликом, який 
вимагав термінового реагування. В хорошій нагоді стала співпраця 
з шведсько- українським проектом «Підтримка децентралізації в 
Україні», який реалізує SKL International. У ролі регіонального 
партнера для пілотної роботи Міністерством освіти і науки України 
було запропоновано Департамент освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації. За підтримки Міністерства освіти 
і науки України, експертам проекту та Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної адміністрації, провести 
регіональні семінари у 18 областях України, розробити методичні 
рекомендації, підготувати команди регіональних консультантів. Ця 
діяльність допомогла застерегти громади від можливих помилок. У 
цьому сенсі підготовка групою експертів нового посібника з 
ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних 
громадах «Нова школа у нових громадах» ще більше посилить 
компетенції виконавчих органів громад з питань підтримки 
освітніх реформ тому що для Міністерства освіти і науки України 
надзвичайно важливо, щоб ініціативи центральних органів 
виконавчої влади були зрозумілими і підтримувалися на місцевому 
рівні. 
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Задля ефективного та цілісного функціонування системи 
наступності,  перш за все налагоджується взаємодія між закладами 
освіти, яка здійснюється на основі: 

 Угоди про співпрацю 

 Плану спільної роботи, який включає в себе: 

 Інформаційно-просвітницький аспект  

 Методичний аспекти 

 Психологічний аспект 

 Практичний аспект 

Угода сторін між закладами освіти та план спільної роботи дає 
можливість для реалізації принципів перспективності і наступності, 
створення і реалізації єдиної, динамічної, перспективної системи 
конструктивних дій, спільних для управлінців, педагогів та батьків, 
спрямованих на розвиток, виховання та навчання старших 
дошкільників і молодших школярів. Здійснюється забезпечення 
єдності, взаємозв'язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, 
методів, форм організації освітнього процесу з дітьми старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку. В умовах карантинних 
обмежень, використовуючи змішані форми навчання та маючи 
змогу використовувати технології дистанційного навчання, 
директори закладів освіти адаптують дані форми навчання і 
технології.  

Аналізуючи роботу МОН України, розробку та затвердження 
цілої низки законодавчої системи, програм та концепцій розвитку, 
які сприяють процесу наступності, переглядаючи розроблені 
громадами стратегії розвитку закладів освіти, можна з упевненістю 
сказати, що на законодавчому рівні, розвиток наступності 
розглядається і розвивається як спільна та безперервна система 
роботи між ЗДО та ЗЗСО. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Серед частин модернізації системи освіти в Україні чільне місце 
займає процес створення позитивного іміджу закладу освіти, що 
стає викликом сучасності та пріоритетним завдання для 
адміністрації закладу.  Для успішної роботи необхідною є продумана 
стратегія роботи над формуванням іміджу закладу освіти. Отже, 
“адміністрація закладу освіти у реаліях сьогодення повинна 
займатися пошуком, розробкою та застосуванням різнопланових 
заходів та проектів щодо створення позитивного образу закладу 
освіти, відображення в цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів, 
змісту та завдань, особливостей його діяльності”. 

Зарубіжні (Л. Браун, П. Берд, Д.Давидов) та вітчизняні 
(К.Атаманська, Г.Балл, В.Григораш, Л.Карамушка, Є.Масленніков, 
О.Ткаченко) науковці займалися дослідженнями загальних проблем 
теорії іміджу. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/461/1.pdf
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У наукових працях простежуємо визначення “іміджу” як 
враження, яке організація та її співробітники справляють на людей 
та яке фіксується у їх свідомості у певних емоційно забарвлених 
стереотипних уявленнях (думках, судженнях про них) [2]. Кожна 
організація має свій імідж, який вона хоче передати громадськості. 

Отже, імідж у широкому розумінні – це комплекс своєрідних рис 
і характеристик різного походження, які є засобом формування в 
аудиторії певного уявлення про будь-який предмет, інститут або 
особу. 

Імідж в освіті часто виконує ту ж функцію, що і в політології чи 
соціології – формування громадської думки. К. Атаманська зазначає, 
що проникнення феномена іміджу в педагогічну науку має кілька 
пояснень. Насамперед, стверджує науковець, це викликано 
прагненням держави до формування позитивного іміджу влади, а 
відтак, для цього використовується освіта як потужний канал 
формування певних іміджевих установок. Увага до питання іміджу 
в педагогіці, на її думку, також пояснюється активною (в порівнянні 
з останніми десятиліттями) державною політикою в галузі освіти та 
необхідністю піднімати престиж педагогічних професій. Дослідниця 
зауважує що, імідж виступає ідентифікатором вибору товарів і 
послуг в умовах конкуренції. Позитивний імідж є головним 
критерієм успішності особистості або ефективного розвитку 
організації [1].  

Аналізуючи структуру іміджу освітнього закладу, науковці, як 
правило, звертають увагу на дві основні його складові: зовнішню 
(символіка закладу освіти, форма одягу, різні форми заохочень, 
оформлення приміщення, інформаційно-навчальні соціальні 
проекти, презентація освітнього закладу тощо) та внутрішню 
(соціально-психологічний клімат педагогічного колективу, 
впровадження інноваційних підходів розвитку професійної 
діяльності та компетентностей педагогічних працівників, 
управлінська культура керівника, педагогічна культура вчителів та 
ін.) [3, с. 93]. 

На думку С.Сушко, внутрішній імідж закладу освіти формується 
засобами соціально-психологічного настрою  та творчого 
середовища в колективі: 

 формування креативної «управлінської команди»;  

 впровадження та обґрунтування інноваційних підходів до 
діяльності усіх учасників освітнього процесу;   

 становлення спільної мети діяльності закладу освіти та “духу” 
згуртованого колективу;  
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 налагодження оптимальних міжособистісних стосунків у 

колективі;  

 почуття патріотизму в учасників освітнього процесу.  
Зовнішній імідж закладу формується, базуючись на взаємодії 

закладу освіти та соціального середовища: 

 створення та доцільне використання символіки, форми одягу, 
атрибутики, грамот, бланків;  

 грамотне створення безпечного освітнього середовища;  

 ведення ділової документації, створення інформаційних 
проєктів, буклетів, представлення закладу освіти через 
презентації, розробка проєкту розвитку освітнього закладу; 

 перехід з одного ступеня навчання на інший. 
У рамках процесу створення позитивного іміджу можливе 

здійснення його аналізу та корекції. «Іміджування - низка навмисно 
побудованих моделей поведінки. З психологічної точки зору ця 
діяльність спирається на ряд механізмів: фасилітація пов'язана з 
мовним впливом, атракція - візуально фіксоване емоційне ставлення 
людини до чогось або до когось у вигляді проявів симпатії і 
готовності до спілкування» [4, с.53]. Образ закладу освіти може 
змінюватися штучним шляхом  як на рівні свідомого (методами 
переконання), так і на рівні несвідомого (методами навіювання). У 
процесі іміджування образу методи навіювання часто є більш 
ефективними, ніж методи переконання, про що і свідчать наукові 
дослідження. 

За допомогою інтерактивних засобів інформаційних і 
комунікаційних технологій відбувається процес навіювання. Серед 
засобів отримання інформації про заклад освіти виокремлюють: 
ЗМІ, конференції, різноманітні акції,  дні відкритих дверей, 
семінари,  і навіть чутки. Це формує перманентні позитивні або 
негативні, хибні уявлення про заклад освіти, зокрема, освітнє 
середовище, освітній процес, освітні послуги та адміністрацію 
закладу. Інформація є ресурсом створення позитивного іміджу та 
конкурентоспроможності закладу освіти. Усвідомлюючи цю 
закономірність, а також невизначеність, непередбачуваність і 
нестабільність інформаційного середовища на ринку освітніх послуг 
доцільним є вивчення питання практичного застосування інтернет-
маркетингу, мінімізується роль push-маркетингу (жорсткого 
просування, нав’язування) та зростає значення взаємодії між 
організацією та цільовою аудиторією. 

Отже, проаналізувавши поняття «імідж», можемо виснувати, що 
імідж асоціюється з таким засобом комунікації, як маніпуляція та 
спосіб впливу на людей через програмування їх поведінки, що 
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здійснюється переважно приховано для спрямування дій, мотивів та 
думок цільової аудиторії  у потрібному напрямку. Процес створення 
позитивного іміджу - це цілісна система діяльності закладу освіти. 
Як результат імідж визначається якістю, вартістю, доступністю 
послуги, наявністю гарантій, історією закладу, а також рекламною 
кампанією. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

Реформа освіти в Україні вимагає від закладів культурно-
мистецької освіти осучаснення, зміни стандартів діяльності, 
актуалізації змісту, а також реформування функцій управління на 
всіх рівнях. Сучасна митецька школа потребує нових підходів до 
свого кадрового забезпечення в частині підвищення якості та 
оновлення системи оцінювання результатів роботи педагогічних 
працівників. Сьогодні є потреба у креативних викладачах, здатних 
до реалізації творчого підходу до навчання мистецтву. [7. с.1,4]. 
Потребує переосмислення також організаційна культура закладів 
мистецької освіти. 

У сучасних умовах головними напрямами роботи з підвищення 
ефективності діяльності закладу є зміна ставлення працівників до 
праці, забезпечення його сучасної організації, творчої 
спрямованості. Саме реалізація цих напрямів створює передумови 
для розвитку організаційної культури. Можна сказати, що 
організаційна культура - це "душа" навчального закладу.[8] На думку 
М. Мескона, М. Альберта та Ф. Хедоурі, «атмосфера, або клімат, в 
організації мають назву культури. Культура відображає 
переважальні звички, звичаї та очікування в організації» [1]. 
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Поняття «організаційна культура» давно перебуває в науковому 
обігу. Огляд досліджень, у яких спостерігається науковий і 
практичний інтерес до феномену організаційної культури, свідчить, 
що необхідне уточнення розуміння сутності поняття «організаційної 
культури». Питанню організаційної культури присвячено низку 
психологічних і педагогічних праць, у яких розглядаються загальні й 
часткові аспекти досліджуваної проблеми. У зарубіжних та 
вітчизняних наукових дослідженнях поняття «організаційна 
культура» використовується водночас разом із поняттями 
«корпоративна культура», «культура організації», «управлінська 
культура», «інноваційна культура» тощо. Часто названі поняття чітко 
не розмежовуються, а використовуються як синоніми, хоча саме 
існування таких визначень означає розрізнення феноменології, яка 
стоїть за кожним з них. Єдиного правильного підходу до 
трактування поняття «організаційна культура» досі немає, що 
пов’язано зі складністю та багатоаспектністю цього явища в 
діяльності організацій. [4. c.7] 

М. Вебстер подає таке визначення: «Набір загальноприйнятих 
відносин, цінностей, цілей і способів дії, які характеризують 
компанію».  

В. І. Волович вважає, що це «Специфічне поєднання цінностей, 
відносин, норм, звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів, які 
існують в організації».  

К. П. Ушаков розуміє поняття «організаційна культура» як 
усвідомлені й неусвідомлені уявлення співробітників про способи 
діяльності, набір звичок, писаних і неписаних норм поведінки, 
заборон, цінностей, очікувань.  

І. В. Андреєва зазначає, що «головним у культурі організації є 
те, що вона спроможна зменшити ступінь колективної 
невизначеності, ввести ясність у те, що очікує людину колективу, 
забезпечити цілісність за рахунок ключових цінностей та норм, що 
сприймаються членами колективу як вічні та такі, що передаються 
із покоління у покоління, створити невідторгненість від колективу і 
відданість загальній справі та висвітлювати перспективу розвитку 
організації, що дає заряд енергії для руху вперед».  

Н. С. Злобін вказує на те, що організаційна культура – це творча 
діяльність організації, що втілена та базується на цінностях, 
традиціях, нормах.  

С. В. Шекшня пише, що організаційна культура – це цінності, 
відносини, норми поведінки, характерні для даної організації та 
показує типовий підхід до вирішення проблем.  
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З. П. Румянцева вважає, що організаційна культура 
регламентує дії особистості.  

Е. О. Смірнов звертає увагу, що це система суспільно 
прогресивних формальних та неформальних правил та норм 
діяльності, звичаїв та традицій, індивідуальних та групових 
інтересів, особливостей поведінки персоналу, стилю керівництва, 
показників задоволеності працівників, перспектив розвитку.  

Є. В. Уткін характеризує організаційну культуру як систему 
цінностей та переконань, що поділяються усіма працівниками 
організації і зумовлюють їх поведінку, характер життєдіяльності 
організації.  

На думку О. С. Віханського та О. І. Наумова «організаційна 
культура – набір найважливіших спрямованих на членів колективу 
припущень, що набувають вираження у цінностях, декларованих 
організацією, і задають людям орієнтири їхньої поведінки та дій».  

М. В. Семикіна пропонує розглядати організаційну культуру «як 
сукупність визначених цінностей, норм і моделей поведінки, що 
декларуються, поділяються й реалізуються на практиці керівниками 
підприємств і персоналом, доводячи свою ефективність у процесі 
адаптації до потреб внутрішнього розвитку підприємства й вимог 
зовнішнього середовища». [4. c.8] 

На основі вищеозначеного під організаційною культурою одні 
автори розуміють складну композицію важливих припущень, що 
бездоказово приймаються і поділяються членами колективу. Інші 
автори трактують організаційну культуру як філософію та ідеологію 
управління, ціннісні орієнтації, вірування, очікування, норми, що 
лежать в основі відносин та взаємодій як усередині організації, так 
і за її межами.[8]  

Н. П. Воробйова проаналізувавши думки вчених з даного 
питання дійшла певних висновків: 

1. Сутність організаційної культури можна визначити двома 
основоположними моментами. Першим є стрижень організаційної 
культури, яким є певний набір цінностей зазначеної організації, 
другим є саме середовище, в якому такий набір справджується та 
втілюється в практичну діяльність організації.  

2. Організаційна культура є сукупністю базових цінностей, які 
визнають та приймають всі (в ідеалі) співробітники та які формують 
«обличчя» організації в певних її координатних утвореннях.  

3. Організаційна культура завдяки системному характеру 
сформованих цінностей продукує поведінку співробітників в різних 
робочих ситуаціях, визначаючи тим самим процес ефективного 
менеджменту та ефективність діяльності організації в цілому.  
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4. Підвищення значущості організаційної культури в сучасних 
умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища 
призводить до все більшого розуміння цінності людських ресурсів 
організації, усвідомлення того, що справжнім капіталом компанії є її 
співробітники [6. с.48] 

Погоджуємось з думкою Г. М. Тимошко, що для того, щоб 
організаційна культура школи була справді живим, діючим 
елементом життя школи, вона має бути орієнтована на потреби 
вчителів, учнів, батьків, держави й суспільства. З урахуванням усіх 
цих складових необхідно виробити власний спосіб задоволення 
потреб, визначити ступінь їх відповідності запропонованим нормам 
і знайти можливість оптимального поєднання всіх потреб в єдине 
культурне ціле, яке, однак, є не чимось усталеним, а живим, діючим 
організмом, зі своїми принципами і правилами [3. с. 1,10]  

Г. Г. Костенко акцентує увагу, що організаційна культура 
властива будь-якій, неважливо, великій або малій, освітній 
організації. При цьому членам організації ця культура здається 
абсолютно природною й часто єдино можливою, що теж необхідно 
враховувати під час здійснення широкомасштабних освітніх змін. 
[2. с. 81] 

Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства позашкільна 
освіта України продовжує бути однією із складових системи освіти, 
метою якої є можливість задовольняти різноманітні творчі потреби, 
сприяти становленню творчої особистості та її соціалізації. На часі є 
модернізація системи позашкільної освіти, що спрямована на 
забезпечення якості освітнього процесу відповідно до новітніх 
досягнень науки, культури й соціальної практики. Український уряд 
здійснює важливі кроки в напрямку реформування мистецької 
системи освіти. Вважаємо, що запорукою її успішності стане 
узгодженість між реформаційними кроками та регіональними 
потребами в освітніх змінах. Тобто, маємо на увазі пристосування 
національної реформаційної стратегії до потреб кожної конкретної 
школи. Звертаємо увагу, що важливим аспектом сучасних реформ у 
мистецькій освіті є формування нової культури школи та 
організаційного клімату, що сприятиме започаткованим змінам. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Сьогодні освіта є найважливішим соціальним інститутом. Всі 

процеси, що відбуваються в освіті, є віддзеркаленням змін, які 
відбуваються в суспільстві. Однією з актуальних проблем, що стоїть 
перед закладом освіти нового типу визначено управління освітнім 

https://pidru4niki.com/18340719/menedzhment/organizatsiyna_kultura


Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

138 
 

процесом, підбір такої моделі управління, яка забезпечить розвиток 
та процвітання закладу освіти. Актуальність визначеної проблеми 
знаходимо у ряді досліджень у галузі педагогічної теорії та практики 
діяльності закладу загальної середньої освіти. 

Управління як важливий компонент у системі освітньої 
діяльності школи покликане створити умови для успішного 
формування всебічного розвитку особистості, дотримання її 
автономності у виборі освітньої траєкторії і забезпечити її позитивну 
спрямованість на основі власної активності. 

Сучасна модель управління закладом загальної середньої освіти 
безпосередньо залежить від директора школи. Сьогодні директор 
освітнього закладу має не лише ґрунтовну теоретичну базу знань 
фахового спрямування, а й вільно володіє навичками та знаннями 
використання та реалізації їх на практиці; спроможний адекватно 
та швидко реагувати в критичних ситуаціях та приймати 
оптимально-раціональні шляхи виходу; вмотивований на 
самовдосконалення, працює командно, вміє радіти успіхам інших; 
компромісний, рішучий та благородний; готовий в будь-яку хвилину 
прийти на допомогу; є прикладом для наслідування та сучасним 
лідером. 

Нинішнє суспільство постійно знаходиться під тиском 
соціальних зміни, які ставлять підвищені вимоги до якості освіти, 
ступеню відповідності змісту та рівня підготовки випускників 
освітніх закладів очікуванням і потребам особистості, держави, 
суспільства (стандартам освіти) та спонукають до інноваційних 
процесів у освітній сфері. Суспільству потрібен випускник нової 
генерації, високорозвинений та життєвоадаптований вже навіть на 
етапі випуску зі школи. Це у свою чергу вимагає педагога-
професіонала, порадника-вихователя, керівника-лідера, які будуть 
здатні до прийняття нестандартних рішень, готові працювати в 
умовах змін, підтримувати розвиток закладу освіти як 
конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг.  

Формуванню таких концептів вимагає сьогодні вибір та 
формування власної індивідуальної моделі закладу освіти і велике 
значення в цій моделі посідає як модель колективу, так і модель 
керівника. Тільки комплексне поєднання всіх моделей директора 
сучасної школи, а саме: директор-вчитель, директор-дослідник, 
директор-господарник, директор-менеджер дозволяє директорові 
йти вперед до нових якісних вершин освітнього простору. Тому 
моделювання є невід`ємною складовою у вирішенні соціально-
педагогічних і управлінських завдань. Управлінське моделювання 
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застосовується для аналізу та синтезу педагогічних систем 
управління. 

Як зазначає професор Валентин Маслов «моделювання 
педагогічних процесів, у тому числі управлінських, здійснюється за 
такими етапами: - визначення мети розв’язання педагогічної 
проблеми за допомогою моделі; - вичленування основних 
компонентів педагогічної системи, які становлять її суть; - 
виявлення об’єктивно існуючих взаємозв’язків між компонентами 
системи; - трансформації компонентів системи в одиниці 
абстрактної мови (символи); - вибір способів зображення моделі та її 
побудова» [1, с. 40; 5]. 

Система управління закладами освіти визначається законом та 
установчими документами. Установчі документи закладу освіти 
повинні передбачати розмежування компетенції засновника 
(засновників), інших органів управління закладу освіти та його 
структурних підрозділів відповідно до законодавства. Управління 
закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та 
установчими документами цього закладу, здійснюють: засновник, 
керівник закладу освіти, колегіальний орган управління закладу 
освіти, колегіальний орган громадського самоврядування, інші 
органи, передбачені спеціальними законами та установчими 
документами закладу освіти [6].  

В сучасних закладах загальної середньої освіти суб’єкти 
управління здійснюють керування закладом освіти через визначені 
управлінські функції адміністрації закладу, педагогічної ради та 
ради школи. Управлінські рішення реалізуються як індивідуально 
(директор, заступник директора, голова ради школи), так і 
колегіально (засідання педагогічної ради, ради школи тощо). 
Враховуючи те, що управління розвитком конкурентоспроможності 
закладу загальної середньої освіти відноситься до соціального 
управління, то воно являє собою певну форму взаємодії та розвитку 
соціальних відносин, що відображається у законах і принципах 
управління, а також у його функціях, методах, меті, структурі, 
процесах і механізмах тощо [6]. 

Професор Ганна Тимошко виділяє ключові елементи системи 
соціального управління закладом загальної середньої освіти, до яких 
включає: організаційну структуру – внутрішню побудову системи, 
яка відбиває особливості розподілу та кооперації праці, технічні 
засоби збирання, збереження та передавання інформації, 
мотивацію тощо; засоби цілеспрямованого впливу на соціальні 
процеси – управлінські рішення, виробничі завдання, 
розпорядження, накази, прохання, норми, стимули, санкції; функції 
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управління – це особливі види діяльності, що виражають напрямки 
здійснення цілеспрямованого впливу на зв’язки і відносини людей у 
процесі життєдіяльності суспільства і управління ними» [4, с. 6; 5]. 
Основними функціями соціального управління визначає функції 
планування, прогнозування, організації, регулювання, координації, 
стимулювання, аналізу і контролю. Вони ж забезпечують усі звязки 
у закладі освіти – від прямих до зворотних. 

Так, на основі налізу наукового доробку метрів менеджменту, 
Алла Літкевич до головних функцій сучасної моделі управління ЗЗСО 
відновить розробку та прийняття управлінських рішень; 
прогнозування і планування; організацію, регулювання та контроль 
за виконанням рішень; комунікацію, координацію дій і здійснення 
зворотного зв’язку; педагогічний аналіз та оцінку результатів 
освітньої діяльності; накопичення та аналізування інформації на усіх 
етапах управлінських циклів; оцінювання, підведення підсумків та 
корекцію діяльності як окремих ланок, так й усієї системи закладу 
освіти; адаптацію до змін в оточуючому освітньому середовищі та 
суспільстві загалом; мотивацію і стимулювання діяльності [1; 2; 4; 5]. 

Сучасна модель управління закладом загальної середньої освіти 
вимагає скоординованої діяльності групи осіб, членів колективу, які 
бере участь у колегіальному плануванні, розробленні та реалізації 
управлінських рішень у сфері формування та забезпечення 
конкурентоспроможності.  

Враховуючи досвід діяльності ряду закладів освіти, науковий 
доробок практиків-освітян можна визначити елементи керування, 
які здатні забезпечити високий рівень розвитку закладу загальної 
середньої освіти. Так, сюди відносять освітній процес – як активну, 
цілеспрямовану, організовану професійну взаємодію вчителів й 
здобувачів освіти, яка забезпечує оволодіння уміннями, знаннями, 
навичками, розвиток світогляду, морально-етичних поглядів, 
переконань, творчих здібностей. Сюди ж слід віднести маркетингову 
діяльність, яка дозволяє здійснювати дослідження й прогнозування 
ринку освітніх послуг, формування іміджу закладу тощо. 
Формування й розвиток організаційної та корпоративної культури 
впливає на формування певного типу лідерства, характер 
організаційних цінностей, комунікацій, норм, і правил поведінки, 
які стають обов’язковими для виконання усіма працівниками, 
оскільки сформувалися у ході колективної діяльності. Фінансово-
економічна діяльність визначає ліквідність, активність, матеріальну 
стійкість і незалежність закладу освіти. 

Ключовими у сучасній моделі управління ЗЗСО є інноваційні 
стратегії системи управління та передові освітні технології, реалізація 
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яких забезпечує відкритість закладу до співпраці, вибір типу 
організаційної структури відповідно до стилю, методів управління та 
стратегій напряму розвитку. Крім того, дозволяє забезпечити оперативне 
управління матеріально-технічною i технологічною забезпеченістю 
освітнього процесу, управління конкурентоспроможнiстю персоналу, 
зокрема задоволення потреб освітнього закладу у персоналі з наявними 
трудовими ресурсами тощо [3]. 

Отже, управління закладом освіти – діяльність керуючої 
підсистеми, спрямована на створення прогностичних, педагогічних, 
психологічних, кадрових, матеріально-фінансових, організаційних, 
правових, ергономічних, медичних умов, необхідних для 
нормального функціонування i розвитку освітнього процесу та 
реалiзацiї цілей самого закладу освіти.  
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ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ 

Дистанційне навчання розкриває нові обрії освіти і дозволяє 
практично реалізувати одне з провідних соціальних завдань – 
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забезпечити рівні права для кожної людини в сучасному освітньому 
просторі. 

У той же час визначення психолого-педагогічних засад 
дистанційного навчання є необхідною умовою його застосування. 
Розробка психологічних засад ефективності дистанційного 
навчання сприятиме вирішенню його соціального завдання – 
забезпечення можливостей здобуття неперервної освіти будь-якого 
рівня та якості й створення умов для безперервного саморозвитку 
кожній людині незалежно від віку, статі, стану здоров’я і 
матеріального становища; індивідуально – психологічних 
особливостей. 

Основними засадами дистанційного навчання є організація 
його систем, психологічний аналіз навчальних технологій, 
психологічні механізми, критерії ефективності. 

Актуальність проблеми психологічних аспектів навчання у 
віртуальному середовищі продиктована потребою розвитку навичок 
самостійної навчальної діяльності та дослідницького креативного 
підходу в навчанні, формування критичного мислення, нової 
культури, активного саморозвитку особистості при дистанційному 
навчанні. 

У дистанційній освіті домінує знеособлене спілкування. Будь-
яке, навіть найжвавіше спілкування через Інтернет – це лише 
опосередковане спілкування. Особисте, живе спілкування 
залишається поза кадром. Крім того, орієнтованість на технічні 
засоби, на віртуальне середовище, постійна концентрація на екрані 
монітора, тривале включення у віртуальний світ не може не 
відобразитися на внутрішньому стані учня. 

Особливе місце займають психологічні феномени впливу нового 
інформаційного середовища як на особистість учня, так і на всю 
систему його відносин зі світом. На сучасному етапі Інтернет 
перестає бути просто системою збереження й передачі надвеликих 
обсягів інформації і стає новим психологічним середовищем та 
сферою життєдіяльності. В учнів під час дистанційного навчання 
формуються ряд психологічних особливостей (інтересів, мотивів, 
потреб, установок, форм психологічної і соціальної активності), 
безпосередньо пов’язаних із цим новим простором. 

Будь-яка нова форма навчання, в тому числі і дистанційна, 
вимагає створення психологічної бази, без якої не можна говорити 
про якість навчального процесу. Навчальна діяльність має бути 
детально спланованою, організованою, повинні бути чітко 
поставлені цілі та завдання навчання. Навчально-методичні 
розробки повинні не тільки враховувати пізнавальні інтереси учнів, 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

143 
 

а також брати до уваги такі психологічні особливості, як увага, 
пам’ять, мислення, а також віковий критерій. При розробці уроків 
потрібно звертати увагу на об’єм інформації, попереджати 
перенасичення нею та перевантаження. Наші органи чуття мають 
обмеження стосовно інформаційних сигналів у вигляді завдань, 
повідомлень тощо. Існує «ефект технічного перенасичення», який 
полягає в сприйнятті одноманітних завдань, тому важливо 
переключати увагу учнів на інші об’єкти. Таблиці, схеми, фільми, 
картинки, релаксаційні паузи, фізкультхвилинки – усе це допоможе 
урізноманітнити навчальний процес і запобігти фізичному та 
психологічному перевантаженню. 

Якщо враховувати ці особливості, то сприйняття інформації та 
засвоєння навчального матеріалу учнями, які навчаються у системі 
дистанційного навчання, сприятимуть підвищенню рівня 
успішності. 

Не менш важливе значення має психологічний комфорт, 
сприятлива атмосфера в процесі навчання між вчителем та учнями. 
Часто виникають перешкоди на шляху передачі знань між двома 
сторонами. Однією з таких перешкод є комунікативний бар’єр. До 
його форм відносяться: стилістичний, який виникає при 
невідповідності комунікатора та реципієнта; логічний бар’єр – коли 
логіка першого є незрозумілою для другого; семантичний, 
пов’язаний із вживанням різних значень понять, не зрозумілих для 
учнів. Як наслідок, можуть з’явитися негативні емоції, розвинутися 
ворожнеча, неприязнь до вчителя. Особистісні характеристики 
вчителів у системі дистанційного навчання мають дуже важливе 
значення для забезпечення психологічного комфорту для себе та учнів. 

Важливу роль під час дистанційного навчання має самостійна 
робота учнів. Мотиви такої роботи можуть бути різними: навчально-
пізнавальні, інтереси, відповідальність, а також страх, прорахунок 
тощо. Завдання вчителів – будувати таку мотивацію тільки на 
позитивних моментах. 

Отже, основною психологічною проблемою дистанційного 
навчання на сьогоднішній день виступає спілкування або емоційна 
взаємодія між учителем та учнями, а також між самими учнями. 
Розробка та реалізація різних механізмів компенсації соціально-
емоційної незадоволеності процесом взаємодії в системі вчитель – 
учень і учень – учень може істотно підвищити результативність 
дистанційного навчання. Цьому може сприяти впровадження різних 
програм, за допомогою яких можливе живе інтерактивне 
спілкування вчителя та учня. 
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ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ПІД QR-КОДАМИ, ЯК ЗАСІБ 
СТВОРЕННЯ РІЗНОФОРМАТНИХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ 

Педагоги зіткнулися з непередбачуваною й дуже складною 
проблемою сьогодення: як організувати освітній процес в закладах 
освіти в умовах карантину через пандемію коронавірусу, коли 
найліпшими порадниками й помічниками є засоби інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Аби заняття були не лише пізнавальними, цікавими, а й 
різноформатними, подання навчального матеріалу можливе із 
застосуванням освітніх ресурсів під QR-кодами: анімацій, 
скрайбінгів, навчальних відеороликів, фреймів 3D-моделей, 
мобільних ігор, квест-ігор тощо [1, с. 2]. 

Насамперед необхідно закодувати освітній ресурс. Вчитель 
може закодувати власні підказки. Кожному, кому знадобиться 
консультація по темі, отримає її в будь-якому зручному місці, просто 
зчитавши код. 

Також учитель має можливість провести з учнями інтерактивну 
розповідь за допомогою QR-кодів . Саме кодам властиво зберігати в 
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собі тексти невеликого обсягу, які можна зчитувати без підключення 
до Інтернету [2, 3].  

QR-код-гра може бути різного характеру на будь-яку тему. 
Наприклад: придумати розповідь, що складається з декількох частин 
– в кінці кожної, як у комп’ютерній грі, буде кілька варіантів 
продовження [2, 3]. 

Створення інтерактивної версії казки (з першого QR-коду 
зчитується зав’язка, а продовження можна обрати самостійно), 
пригодницької історії або QR-вікторини із запропонованих питань в 
програмі QR Treasure Hunt Generator такоє є прикладами 
застосування QR-кодів [2, 3]. 

В умовах карантину для створення власного QR-коду 
знадобиться лише Інтернет. Серед українських та україномовних 
ресурсів для створення QR-кодів слід виділити http://ua.qr-code-
generator.com, http://qrcodes.com.ua/, http://www.qr-code.com.ua [4]. 

Найбільш популярною програмою для ОС Andoid є програма QR 
Droid, яка дозволяє зчитувати і створювати власні коди. Neoreader, 
– сервіс зі схожими функціями, що працює на iOS та справляється з 
усіма типами кодів [4]. 

За відсутності смартфона, допоможе проста програма 
QRreader, в якій лише одна функція – досить піднести код до веб-
камери, і додаток його зчитує. Якщо відсутня веб-камера, достатньо 
скористатися розширенням для Google Chrome, яке прочитає будь-
який QR-код [4]. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Зміни які відбулися в світі за останній рік привели до змін в 
галузі освіти, зокрема в реалізації комунікаційної політики закладу 
освіти. Щоб зберегти і зміцнити свої позиції, заклад повинен 
проводити ефективну комунікаційну політику. 

Під комунікаційною політикою вважають систему внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків, яка сформувалась в процесі становлення та 
розвитку закладу, свідомо та цілеспрямовано підтримується та 
удосконалюється закладом для створення високого іміджевого, 
репутаційного та рейтингового рівня, а також для формування 
стійкого попиту на його освітні послуги. 

Метою такої політики є здобуття вагомих переваг на 
конкурентному ринку освітніх послуг. Для того щоб досягти мети, 
заклад освіти повинен впроваджувати комплекс відповідних 
комунікаційних заходів, які створюють інформаційні потоки, 

спрямовані на цільову аудиторію.  
Найкращим інструментом реалізації комунікаційної політики 

закладу освіти є соціальні мережі. 
Соціальна мережа – це спеціально реалізована можливість 

віддіаленої взаємодії людей з метою обміну інформацією; 
географічно учасники соціальної мережі можуть бути досить 
віддаленими один від одного, тому інструментарій соціальної мережі 
є найбільш ефективним засобом комунікації [1]. 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

147 
 

Сам термін «соціальні мережі» був введений в 1954 році 
соціологом Джеймсом Барнсом (в роботі «Класи та збори у 

норвезькому острівному приході»).  
Тож чому для закладів освіти надзвичайно важливо 

використовувати соціальні мережі як інструмент комунікації та які 
переваги вони мають? 

1. Кризова комунікація: 
Карантинні заходи внесли корективи у роботу закладів освіти, 

зокрема й на рівні комунікаційної діяльності. Соціальні мережі 
стали чи не єдиним місцем для людей, де вони можуть якомога 
швидше отримати необхідну інформацію. На різноманітних 
платформах заклади освіти оперативно публікують актуальні 
новини, а аудиторія вчасно отримує інформацію з першоджерел, 
висловлює своє ставлення у коментарях та поширює цікаві пости. 

Інформування людей про послуги, які надають заклади освіти, 

оприлюднення інструкцій про те, як реагувати на кризу та зміни, які 
відбуваються у законодавстві, – це хороший спосіб забезпечити 
якісний контент під час карантину. 

2. Взаємодія з аудиторією: 
Соціальні мережі дозволяють користувачам, не виходячи з 

дому, швидко отримати відповіді на свої запитання. Такий формат 
комунікації забезпечує зворотний зв’язок з аудиторією. У фоловерів 
є можливість надіслати повідомлення та висловити власну думку 
щодо якості роботи, вказати на можливі недоліки або запропонувати 
ідеї щодо кращого обслуговування. Також читачі можуть залишати 
коментарі під дописами, показуючи так їхню значущість або ж 
виражаючи свої погляди. 

Таким чином, соціальні мережі створюють платформу для 
культури прозорості у діяльності закладу освіти, спільного доступу та 
співпраці. 

3. Інтерактивне навчання: 
Використання соціальних мереж дозволяє не лише бути в курсі 

новин, а й допомагає покращити освітні досягнення. Так, заклади 
освіти можуть вести активну просвітницьку діяльність на онлайн-
платформах та включатись у навчальний процес студентів і 
школярів, як це практикувалось раніше у звичному режимі. 

 
Отже, використання соціальних мереж дозволяє закладу освіти 

розширити комунікативні канали зі своїми користувачами у 
віддаленому режимі і водночас вирішити кілька завдань, а саме: 

 створити позитивний імідж, показати прозорість та відкритість 
роботи; 
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 налагодити пряму та своєчасну комунікацію із аудиторією; 

 розширити коло читачів інформації про діяльність закладу 
освіти [2]. 
Таким чином, просування закладу освіти у соціальних мережах 

– відносно новий напрям налагодження комунікацій зі споживачами 

освітніх послуг. Він відкриває перед ними нові можливості для 
двосторонньої взаємодії зі споживачами та забезпечення 
оперативного швидкого зворотного зв’язку, але в той же час 
керівництво закладу освіти повинно брати до уваги й можливі 

ризики, що пов’язані з саме цією сферою діяльності. 
Зважаючи на стрімкий розвиток інтернет технологій, керівник 

повинен постійно слідкувати за їх оновленням, намагатись 
застосовувати найновіші комунікації в закладі освіти. Цим він 
підтримуватиме комунікаційне середовище в закладі освіти на 
сучасному рівні[3]. 
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РОЛЬ ЛІДЕРСЬКИХ РИС КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Реформа освіти в Україні приділяє велику увагу процесу 
управління освітньою сферою, від якості якого залежить кінцевий 
результат змін та місце країни у світовому освітньому просторі. 
Реалізація зазначеного безпосередньо пов’язана з підвищенням 
управлінського потенціалу керівника закладу освіти, приведенням 
його фахової компетентності у відповідність до нових вимог. При 
цьому в центрі уваги професійного розвитку керівника є його 
світогляд та система цінностей, усвідомлення ним необхідності 
прогресивних змін, готовність до інновацій та прояву творчості. 
Управлінською інновацією є лідерство як нова парадигма 
управління для потреб інформаційного суспільства, як спосіб 
перетворення реальності через дію, зміни лідером самого себе та 
послідовників, управління нестандартними та творчими 
особистостями. 

У Концепції "Нова українська школа" як концептуальні засади 
реформування системи загальної середньої освіти визначено 
формулу нової школи, серед ключових компонентів якої – 
децентралізація та ефективне управління [2]. Для перетворення 
закладів загальної середньої освіти на такі, які відповідатимуть 
вимогам сучасності, потрібні нові технології управління, а щоб 
концепція була успішно впроваджена, керівники закладів освіти 
мають стати лідерами змін. 

«Досвідчений директор школи знає, що його завдання – не 
поліпшувати показники тестувань, а сформувати спільноту, до якої 
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увійдуть учні, вчителі, батьки і працівники шкільної адміністрації, 
що працюватимуть гуртом заради спільної мети,» – стверджує К. 
Робінсон у книзі «Школа майбутнього» [10, 179]. Наголошуючи, що 
успішність та ефективність функціонування закладу освіти не 
залежать від його типу чи місця розташування, автор вважає, що 
рішучий керівник – головний чинник серед основних, здатних 
змінити заклад освіти. 

Приєднуємося до думки, що реалізацію концепції «Нова школа 
України» потрібно розпочинати не з учителя, а з керівника закладу 
освіти та керівників органів місцевого самоврядування. «Нова 
українська школа – це наша спільна реформа, і тільки в співпраці 
ми можемо досягнути результатів. Саме керівники, насамперед 
директори шкіл, мають вести колектив до змін» [3]. Для цього вони 
мають стати лідерами освітянських колективів. 

Аналіз літературних джерел і практичний досвід показує, що 
немає стандартного набору рис, якими повинні володіти лідери. На 
думку дослідників означеного питання, лідер має перебувати в 
постійному пошуку нових ідей та рішень, бути комунікабельними, 
різнобічно розвиненим, уміти переконувати і вселяти віру, володіти 
здатністю цілепокладання [4, 34]; бути здатним приймати 
самостійні рішення та відстоювати їх, уміти стратегічно мислити та 
планувати, прагнути розвивати ініціативність підлеглих, із 
готовністю сприймати нові вимоги [5, 28]; прагне вести за собою, 
має мотиваційну першість, впливовий, занурений у свою справу, 
захоплений нею, компетентний, креативний, психологічно стійкий, 
здатний до адекватної самооцінки й саморегуляції, постійно 
самовдосконалюється [8, 26] тощо. У різних ситуаціях ефективні 
лідери виявляють різні особистісні риси, але на рівні ділових 
здатностей їх об’єднує багато спільного. 

XXI століття – епоха змін, яка спонукає освіту України перейти 
до реформування. Тому місією керівників закладів освіти стає 
менеджмент інновацій, генерування й реалізація нових ідей та 
освітніх ініціатив. Нова українська школа потребує керівника 
нового тисячоліття, керівника-лідера, який: 

 є ініціатором і творцем нового, цікавого й захопливого; 

 має стратегію розвитку закладу освіти; 

 уміє інтегрувати ідеї, технології і менеджмент; 

 мотивує і надихає; 

 може створити професійну команду однодумців; 

 здійснює внутрішню та зовнішню комунікації; 

 створює умови для свободи думки й дії; 

 створює розвивальне освітнє середовище; 
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 сприяє ініціативі підлеглих, учнів, громади; 

 сприяє саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу; 

 навчається сам і створює колектив, якій постійно навчається; 

 має високий рівень відповідальності за прийнятті рішення і 
результати роботи закладу; 

 має високий емоційний інтелект. 
Сучасний керівник закладу освіти – це лідер, здатний вести 

колектив до визначених перспектив, переборюючи стереотипи, 
долаючи труднощі та перешкоди, упроваджуючи зміни. 

Керівник закладу освіти в умовах НУШ, насамперед, творець, 
він ставить перед учителями складні завдання, надихає їх своїм 
прикладом, заражає енергією, при цьому він пам'ятає про всіх, не 
забуває ставитися до кожного як до індивідуальності, прагне 
забезпечити особистісний розвиток кожного, допомагає професійному 
зростанню і руху по службовій драбині. 

Крім того, у лідера повинні бути: інтелектуальна розвиненість, 
деяка жорсткість у відношенні справи, велика ступінь 
дипломатичності, розважливості, відкритості, емоційної стійкості. 
Лідерам властиве домінування, самоконтроль, незалежність, 
схильність до нового. Для того, щоб керівник закладу освіти в умовах 
НУШ міг легко орієнтуватися в сучасних умовах і міг ефективно 
керувати персоналом, він в першу чергу повинен бути менеджером. 
Для цього необхідно пройти відповідне навчання та отримати 
відповідні знання в цій області. 

Керівників закладів освіти потрібно навчати методам ефективного 
лідерства, вони повинні постійно вдосконалюватися. Найбільш 
поширеними формами і методами розвитку лідерських рис є 
самоосвіта й самооцінювання, розширення світогляду, зміна 
способів мислення, накопичення досвіду вирішення завдань тощо. 

«Незнання основ управління, недостатній «освітній» патріотизм, 
недостатня харизматичність не дозволяють керівникам перейти від 
сходинки, яка називається «посада»: керівник закладу освіти" до 
сходинки – «професія і покликання: лідер освіти,» – зазначає 
В. Громовий [9, 8]. 

Для того, щоб розвивати лідерські риси, потрібно одночасно 
працювати у чотирьох напрямках: 

Розвиток рис особистості, що полегшують лідерську поведінку 
(упевненість у собі, цілеспрямованість, емоційний інтелект, 
стресостійкість тощо). 

Удосконалення ключових навичок, з яких складається 
лідерська поведінка (навички комунікації та самопрезентації, 
прийоми впливу і протистояння впливу, мотивації й самотивації й 
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т.ін.) 
Підвищення своєї ситуаційної компетентності, тобто набуття 

досвіду розв’язання проблем (як професійних, так і 
міжособистісних). 

Напрацювання репутації лідера, тобто формування у членів 
групи уявлення про себе як компетентну, надійну та відповідальну 
людину, яка завжди готова взяти ситуацію під контроль і «привести 
команду до перемоги». 

Реформування освітнього простору, введення нових 
Державних стандартів освіти визначають зміст освітнього процесу 
та передбачають якісний професійний супровід його впровадження. 
Зрозуміло, що якість освіти мають забезпечити педагогічні 
працівники на чолі з керівниками закладів освіти, управлінська 
діяльність яких має бути спрямована на створення умов для адаптації 
учасників освітнього процесу до реформування в цій галузі. 
Сучасний керівник розглядається як лідер, здатний виявляти 
гнучкість до інновацій, професіоналізм та виконувати свої 
функціональні обов’язки якісно, оскільки від його діяльності 
залежить імідж закладу як установи в зовнішньому просторі та 
внутрішній психологічний мікроклімат у колективі, а отже, і 
творчість здобувачів освіти та педагогів. 

Розвиток лідерських рис керівника закладу освіти – це 
підвищення ступеня розвитку індивідуальної (здібності, особистісні 
риси, цінності) та універсальної (досвід, навички, стилі лідерства, 
рольовий репертуар) складових, які відбивають як ситуаційно 
обумовлену, так і не залежну від ситуації здатність індивіда до 
успішного здійснення лідерства. Розвиток лідерських якостей 
керівника закладу освіти в умовах НУШ відбувається за умови 
сполучення потенційних ресурсів і можливостей керівника та потреб 
(особливостей) закладу освіти, в якому він працює (або планує 
працювати). 

Оскільки керівники закладів ЗСО безпосередньо реалізують 
реформи, що здійснюються в освіті, вони мають забезпечити 
гнучкість у засвоєнні нової педагогічної ідеї та її впровадженні, 
презентувати власний досвід діяльності, апробувати його на всіх 
рівнях, мати відповідний зовнішній вигляд, рівень культури, 
демонструвати комунікативні вміння, лояльність до установи, 
володіння техніками ділового спілкування, відповідати 
демократичному стилю взаємодії з усіма учасниками освітнього 
процесу. 

Таким чином, сучасне життя висуває нові вимоги до 
професійної діяльності керівника освітнього закладу. Сучасна школа 
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зазнає зараз змін, тому керівник повинен володіти такими рисами, 
які б дозволяли ефективно управляти персоналом та забезпечувати 
умови для максимального розвитку внутрішнього потенціалу 
особистості, ефективної соціалізації здобувачів освіти. 
Удосконалення лідерських рис важливо, оскільки керівник з яскраво 
вираженими лідерськими рисами здатний забезпечити швидку 
адаптацію організації до швидких змін середовища з метою 
ефективного управління персоналом. Незаперечним є той факт, що 
освітні заклади, які домагаються успіху, відрізняються від 
протилежних їм, головним чином тим, що мають більш динамічне та 
ефективне керівництво. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Стрімкий розвиток суспільства, різкі зміни у політиці та 
економіці держави призвели до великих змін у освіті, призвели до її 
реформування. Центральною проблемою реформування освіти на 
даний час є підвищення її якості. По суті якість освіти  є  
узагальненим показником  розвитку суспільства. Досягнення 
характеристик якості залежить від управління, що забезпечує їхні 
величини, комплекс і сполучення. Якість розглядається не тільки як 
результат діяльності, а і як можливості його досягнення у вигляді 
внутрішнього потенціалу та зовнішніх умов, а також як процес 
формування характеристик. Освіта, як і будь-який процес або 
результат діяльності людини, має визначену якість. Без прориву до 
нової якості освіти неможливе досягнення конкурентоспроможності 
держави та вітчизняної економіки на світовому рівні, тому якість 
освіти слід розглядати як системну мету та засадничий принцип 
державної освітньої політики. 

Державне управління якістю ЗО має реалізуватись через 
відповідний механізм такого управління, складовою якого буде 
національна система моніторингу якості ЗСО. Розробку 
методологічних засад моніторингових досліджень якості ЗСО та 
формування понятійного апарату з питань моніторингу в освітній 
галузі здійснювали багато вітчизняних та зарубіжних учених, 
зокрема В.С.Аванесов, І.М.Гавриленко, В.А.Кальней, Н.А.Кулємін, 
А.Н.Майоров, Д.Ш.Матрос, Д.М.Полєв, О.І.Севрук, І.В.Філімонова, 
С.Є.Шишов, О.А.Юдіна та ін. Питання організації моніторингу 
якості ЗСО на різних рівнях вивчали В.П.Беcпалько, Є.В.Боровська, 
В.Г.Попов, П.В.Голубков та ін.  
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Якість освіти це багатовимірне інтегральне поняття, яке 
включає: 

 ступінь відповідності реально досягнутих освітніх результатів 
нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням; 

 затребуваність здобутих знань для досягнення успіху та 

підвищення якості життя; 

 відповідність освіти (як результату, як процесу, як соціальної 
системи) потребам та інтересам особистості, суспільства, 
держави; 

 ступінь задоволення очікувань різних учасників освітнього 
процесу від наданих освітнім закладом освітніх послуг тощо. 
Належна якість освіти передбачає забезпечення результатів 

освітнього процесу, які мають бути не нижчими мінімальних вимог, 
закладених у стандарті. Але, якщо розглядати якість освіти як 
відповідність стандартам, треба вести мову і про належну якість 
самих стандартів, які йдуть зверху «до виконання» школі та 
вчителеві. 

Якість шкільної освіти не можна звужувати лише до здобуття 
тих чи інших компетентностей, адже освіту слід розглядати і як 
суспільну цінність та благо із потенційно потужним позитивним 
зовнішнім ефектом на віддалі певного часу. Заклад освіти виконує 
соціокультурну місію як осередок соціалізації, інструмент 
консолідації суспільства, інститут громадської згоди, тож якість його 
роботи слід трактувати у широкому розумінні цього поняття. 

Якість шкільної освіти визначається ще і через відповідність 
змісту освіти очікуванням і потребам усіх зацікавлених сторін 
(стейкхолдерів). Якщо мова йде про спроможність закладу загальної 
середньої освіти задовольнити ці очікування і потреби, треба 
відстежувати наявність сукупності властивостей, яка обумовлює 
реальну здатність це робити. У цьому випадку, ті чи інші якісні 
параметри не повинні задаватись згори, їх визначення та 
усвідомлення має лежати у площині розуміння конкретного закладу 
освіти. У п. 3 Статті 41. Закону України «Про освіту»[6], мова йде про 
те, що система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня 
система забезпечення якості освіти) може включати: 

 «стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 
здобувачів освіти; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та 
науково-педагогічних працівників; 
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 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи 
здобувачів освіти; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління закладом освіти; 

 створення в закладі освіти інклюзивного освітнього 
середовища, універсального дизайну та розумного 
пристосування; 

 інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними 
законами або документами закладу освіти».[8] 
Управління якістю – це система стратегічних і оперативних дій, 

які планомірно здійснюються з метою забезпечення та оцінювання 
якості освіти. 

Можна виділити чотири основні стадії управління якістю освіти 
на рівні закладу освіти: 

1. Проєктування внутрішкільної системи забезпечення 
якості освіти(визначення організаційних, методичних, 
інструментальних засад, мети, завдань, планування комплексу 
досліджень із самооцінювання тощо). 

2. Практичний запуск моделі управління якістю освіти. 
3. Моніторинг процесів з метою отримання достовірної 

інформації про реальний стан справ та корекція поточної 
діяльності.[4] 

4. Оцінювання результатів, аналіз факторів, які впливають 
на його досягнення  та пошук шляхів поліпшення. 

Двома неодмінними умовами для побудови  ефективної 
системи управління якістю освіти на рівні закладу освіти є: 
лідерська роль керівництва школи; 
чітко визначені ресурси для управління якістю. 

На жаль, у нас небагато ефективних «практик, які працюють» у 
сфері побудови внутрішніх систем управління якістю освіти. В 
абсолютній більшості українських закладів освіти відсутні системи 
управління якістю взагалі, тож тепер їх необхідно конструювати, 
усім разом напрацьовувати варіанти ефективного управління 
якістю. 

Якість освіти — це суспільна характеристика, а не предмет 
змагання чи політичний аргумент в оцінюванні розвитку держави 
на конкретному етапі її становлення. Тому суб’єкти освітнього 
процесу по-різному оцінюють його якість. Це: 
суспільний ідеал освіченості людини; 
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процес організації навчання і виховання; 
результат навчальної діяльності; 
критерій функціонування освітньої системи. 

Отже, внутрішня система забезпечення якості освіти – це 
сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що 
забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які 
безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, 
забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також 
сприяють усебічному розвитку особистості учнів. 

На думку розробників методичних рекомендацій, існування 
внутрішньої системи в школах дозволить підвищити якість освітніх 
послуг, довіру до результатів навчання, постійно вдосконалювати 
освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну 
діяльність, управлінські процеси тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ 
У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У педагогічній літературі представлені різні підходи до 
визначення поняття «методична робота». З одного боку, поняття 
методичної роботи звужують до підвищення кваліфікації педагогів. 
З іншого, розглядають питання значно ширше, розуміючи 
методичну роботу як будь-які види діяльності з підвищення 
кваліфікації педагогів в умовах закладу освіти.  

Рогожкін В. визначає методичну роботу як колективну й 
індивідуальну, теоретичну й практичну діяльність педагогів з 
удосконалення своєї методичної майстерності (знань, умінь і 
навичок) під керівництвом інших осіб і самостійно.  

Методична робота, на думку українських науковців, є 
колективною формою самоосвіти педагогів [5].  

Методичну роботу розглядають як засіб наукового управління 
освітнім процесом та професійної кваліфікації педагога, розвиток 
його творчої активності. 

Методична робота є спеціальним комплексом практичних 
заходів, що базується на досягненнях науки, передового 
педагогічного досвіду й спрямований на всебічне підвищення 
компетентності й професійної майстерності кожного викладача. 

У своєму дослідженні ми ґрунтуємося на визначенні 
Л. Горбунової, яка методичну роботу розуміє як систему заходів, дій, 
спрямованих на підвищення професійної компетентності кожного 
педагога з урахуванням та в інтересах його професійного розвитку.  

Стосовно колективу педагогів методична робота має 
виконувати як традиційні, так і нові основні функції[3]: 

 консолідація колективу як колективу однодумців; 
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 вироблення єдиного педагогічного кредо, розбору програми 

розвитку закладу освіти, загальних цінностей, традицій, 
ритуалів тощо; 

 експертна оцінка авторських варіантів програм, навчальних 
планів, підручників, посібників, засобів навчання й виховання, 
створених у цьому колективі; 

 контроль й аналіз конкретного освітнього процесу і його 
результатів, якості знань, умінь і навичок, вихованості й 
розвитку школярів;  

 стимулювання групової творчості й ініціативи членів 
педагогічного колективу; 

 залучення колективу до науково-дослідної, дослідно-
експериментальної роботи, до цілеспрямованого створення 
нового досвіду свого закладу освіти; 

 виявлення, узагальнення й поширення передового досвіду, що 
розроблений усередині колективу, обмін цінними 
педагогічними знахідками; 

 стимулювання масової педагогічної творчості й ініціативи 
викладачів. 
Розвиток системи методичної роботи з метою підвищення її 

якості й ефективності повинен здійснюватися відповідно до таких 
важливих принципових вимог, що випливають із об’єктивних 
закономірностей процесу підвищення кваліфікації, а також 
масового й передового досвіду організації методичної роботи. 

До цих вимог належать: актуальність, зв’язок з життям; 
науковість, відповідність сучасним науковим досягненням; 
системність, цілеспрямованість, спрямованість на високі кінцеві 
результати, планомірність; систематичність, послідовність, 
безперервність, комплексний характер, єдність і взаємозв’язок всіх 
сторін і напрямів підвищення кваліфікації; творчий характер; 
конкретність, диференційований підхід до педагогів; практична 
спрямованість, єдність теорії й практики; колективний характер; 
оперативність, гнучкість, мобільність; оптимальне поєднання 
загальних, групових й індивідуальних, формальних і неформальних, 
обов’язкових і добровільних форм і видів методичної роботи; 
різноманіття й оптимальне поєднання методів і засобів підвищення 
кваліфікації й майстерності педагогів; створення сприятливих умов 
для ефективної організації; процесу підвищення їхньої кваліфікації. 
Якщо методичну роботу розглядати як засіб підвищення психолого-
педагогічної компетентності педагога, всі названі вимоги мають 
бути задоволені в повному обсязі. 
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У результаті, досліджуючи теоретичні основи методичної 
роботи в ЗВО, ми розглядаємо її як засіб підвищення психолого-
педагогічної компетентності педагога. При цьому хочемо 
відзначити, що в сучасних дослідженнях з цієї проблеми не 
реалізуються нові концептуальні уявлення про професійність 
викладача, про самореалізацію його особистості в педагогічному 
спілкуванні, про способи перетворення й переносу педагогічного 
досвіду з однієї освітньої системи в іншу; не відображена рівнева 
диференціація.  

Підвищення психолого-педагогічної компетентності викладачів 
не розглядалося як завдання методичної роботи. В організації її 
структури й змісту не враховувалися розходження в рівнях, 
обумовлених закономірностями професійного розвитку педагогів.  

Проте важливою істотною ознакою методичної роботи, що 
відрізняє її від інших видів підвищення кваліфікації, є її 
безперервний, постійний, повсякденний характер; із проблем, 
висунутих практикою, що дозволяє викладачам вчасно розкривати  
протиріччя, формувати свої нові потреби й мотиви в одержанні 
актуальних знань, здатних розв’язати ці протиріччя, а самому 
викладачеві піднятися на вищий щабель розвитку своєї особистості, 
своєї психолого-педагогічної компетентності[3].  

На нашу думку, основний недолік методичної роботи в ЗВО – 
недостатнє врахування особистісного фактора. Йдеться про те, що 
методичні заходи плануються і реалізуються з розрахунку на 
«середнього споживача», тобто всі педагоги беруть участь у роботі 
традиційних методичних об’єднань, проводять відкриті заняття, 
готують різноманітні методичні заходи, тобто для викладача-
початківця, педагога, який отримав рекомендації під час чергової 
атестації, для викладача з великим педагогічним стажем тощо 
проводяться одні й ті ж самі методичні заходи. 

Система професійної підготовки науково-педагогічних кадрів 
представляє цілісний процес, у структурі якого особливе місце 
займає післядипломна діяльність молодого викладача, його 
адаптація до вимог професії педагога[2]. 

Акцентуємо увагу на певних особливостях організації 
методичної роботи в ЗВО як суттєвого чинника формування 
творчого працюючого педагога: 

 робота над індивідуальними та загальними науково-

методичними проблемами, у процесі якої педагоги набувають, 
зокрема, навичок аналізу власної педагогічної діяльності, 
вчаться оволодівати початковими прийомами науково-
дослідної роботи, усвідомлюють необхідність удосконалення 
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знань з основ наук; 

 розвиток творчого потенціалу педагогів, якому сприяє добре 

налагоджена система інформування про сучасні педагогічні 
технології, інноваційні процеси в педагогіці тощо. 
Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив 

з’ясувати, що нині немає єдиних підходів до визначення понять 
професійна, педагогічна, психологічна компетентність, педагогічна 
майстерність і творчість, психолого-педагогічна компетентність 
педагога. Методична робота в ЗВО, як на організаційно-
структурному рівні, так і на рівні змісту, має здійснюватися з 
урахуванням не тільки актуального, але й потенційного рівня 
психолого-педагогічної компетентності педагога.  
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ВИМОГИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Сучасний стан розвитку системи вищої освіти в Україні 
потребує підвищення ролі викладача, оскільки саме педагогічна 
діяльність забезпечує духовний та інтелектуальний розвиток нації, 
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становлення особистості та формування професійної 
компетентності фахівця будь-якої галузі народного господарства [1, 
с.13]. Викладач є ключовою фігурою реформ освіти, а тому темпи й 
характер модернізації вищої школи залежать насамперед від 

інтелектуального рівня, професійних та особистісних якостей 
професорсько-викладацьких кадрів [3, с.95].  

До фундаментальних особливостей професії викладача вищої 

школи зазвичай належать такі:  
1. Професійна відповідальність як за зберігання, передавання 

та використання спеціалізованої системи знань, так і за розширення 

обсягу цих знань як в емпіричному, так і в теоретичному напрямі. 
Функції навчання і дослідження в професії викладача ЗВО є 

суміщеними.  
2. Висока автономність професії. Оскільки головний об'єкт 

діяльності викладача ЗВО – сукупність наукових знань, то про 
викладача судять за його володінням відповідними знаннями і 
ступенем його участі в їх примноженні. Але за цими критеріями 
викладача можуть оцінити тільки його колеги. Тому професія 

викладача ЗВО має значну автономію.  
3. За ефективність освіти однаково відповідальний як 

викладач, так і студент. Результати праці викладача виявляються не 
одразу, тому важко адекватно оцінити його роботу.  

4. Для професії викладача вищої школи характерна висока міра 

свободи. Ця свобода проявляється у виборі змісту, форм, методів, 
засобів і технологій навчання, а також у виробленні індивідуального 

стилю викладання.  
5. Діяльність викладача ЗВО – це творча праця, пов'язана з 

науковим натхненням, відчуттям незалежності. Професійне 

визнання, що проявляється, насамперед, в оцінках колег, виступає 
як основний чинник внутрішнього контролю та саморегулювання.  

6. У викладацькій діяльності передбачено здійснення наукової 
роботи, стажування, поїздки на конференції та симпозіуми.  

7. Для викладацької діяльності характерною є необхідність 

виконання викладачем низки адміністративних процедур, що є 
різними в різних ЗВО.  

Отже, соціально-економічні особливості викладацькоі ̈ 
діяльності свідчать про те, що її мотивація в більшості випадків є не 

такою, як в інших професіях. Зазначені фундаментальні особливості 
професії викладача вищої школи необхідно враховувати у виборі 
оцінних критеріїв його професіоналізму.  

Сучасну вищу школу, незважаючи на властивий і ̈й 

консерватизм, останнім часом характеризують інтенсивні 
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інноваційні процеси, які стосуються змісту й технологій навчання та 
організаційного механізму функціонування ЗВО. Інноваційна 

діяльність ЗВО породжена необхідністю вдосконалення викладання, 
потребою в оновленні змісту навчальних курсів і оцінювальної 

практики. За всього різноманіття педагогічних систем і педагогів, 
які працюють у них, є загальні закономірності їх функціонування. 
Виявлення цих закономірностей, формулювання їх у вигляді 

розпоряджень алгоритмічного типу для певного класу педагогічних 
завдань є необхідною умовою для визначення чинників 
професійного розвитку викладачів вищої школи.  

Основними завданнями викладача вищої школи традиційно 

були такі:  
 розроблення й модифікація навчальних програм, підготовка 

навчальних курсів відповідно до чинних вимог;  
 проведення лекційних занять, семінарів, практичних і 

лабораторних занять;  
 стимулювання дискусій для розвитку незалежності мислення 

студентів;  
 контроль за виконанням студентами практичних робіт;  
 організація, проведення та оцінювання екзаменаційних робіт і 

тестів;  
 керівництво науково-дослідницькими роботами студентів;  
 дослідження та розроблення концепцій, теорій і операційних 

методів для використання їх у відповідних галузях;  
 підготовка підручників, навчальних матеріалів, статей;  
 участь у роботі конференцій і семінарів;  

 участь в ухваленні рішень, що стосуються діяльності кафедр, 
факультетів;  

 надання допомоги в самостійній діяльності студентів.  
Проте в умовах інформаційного суспільства професійні 

завдання викладачів вищої школи ускладнюються. Інформатизація, 

як провідна тенденція соціально- економічного прогресу розвинених 
країн, є об'єктивним процесом у всіх сферах людської діяльності, в 

тому числі освіті. Інформатизація освіти, як складова частина цього 
процесу, є системою методів, процесів і програмно-технічних 
засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, 
поширення та використання інформації в інтересах її споживачів. 
Мета інформатизації освіти полягає в глобальній інтенсифікації 
інтелектуальної діяльності за рахунок використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). 

Інформатизація освіти дозволяє ефективно використати такі 
найважливіші переваги ІКТ:  



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

164 
 

 можливість побудови відкритої системи освіти, що забезпечує 

кожному індивіду власну траєкторію навчання; 

 докорінна зміна організації процесу пізнання шляхом зміщення 

його у бік системного мислення;  

 створення ефективної системи управління інформаційно-

методичним забезпеченням освіти;  

 ефективну організацію пізнавальної діяльності; 

 використання специфічних властивостей комп'ютера, до 
найважливіших з яких відносяться: можливість організації 
процесу пізнання, що підтримує діяльнісний підхід до 

навчального процесу, індивідуалізацію навчального процесу і 
можливість використання та організації принципово нових 

пізнавальних засобів; 

 побудова, розвиток і вдосконалення систем дистанційного 

навчання (ДН) різного рівня. 
Очевидно, що викладач вищої школи має бути готовим до 

використання якнайширшого спектру можливостей сучасних ІКТ.  

Нинішнє суспільство змінюється не лише в технологічному 
плані, а й у соціально-культурному. Соціально-виховний аспект 
викладацької праці пов'язаний з національними та моральними 

принципами суспільства. Тому не менш важливою і складною 
частиною педагогічної діяльності є виховна робота викладача. Цей 

вид діяльності реалізується під час виконання обов'язків куратора 
студентської академічної групи, а також у процесі викладання 
навчальних дисциплін, проведення індивідуальної роботи зі 

студентами тощо.  
Отже, викладач ЗВО має володіти здібностями дослідника, 

організатора, оратора, психолога; володіти логікою навчально-
виховного процесу; бути висококваліфікованим фахівцем, як у своі ̈й 

предметній галузі, так і ерудитом в інших галузях знань. Оволодіння 
професією викладача ЗВО вимагає не лише певних природних 
здібностей і таланту, а й величезних розумових, фізичних, емоційних 

і часових витрат.  
В умовах інформаційного суспільства жоден викладач ЗВО уже 

не в змозі ні сам опрацювати значні обсяги інформації, ні встигнути 
трансформувати їх у професійно та особистісно значущі знання 
студентів. Проблема ускладнюється ще й тим, що стає неможливо 
передбачити, які саме знання будуть для студента професійно та 

особистісно значущі через 5 років навчання у ЗВО. Незаперечним є 
лише одне – завжди актуальними будуть уміння здобувати знання 
самостійно [2].  
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На жаль, практика свідчить про те, що є ще багато проблем у 
роботі викладачів [4, с.95]. Нині кожен викладач розуміє важливість 
розробки і впровадження в педагогічну практику досконалішої 
методики навчання, інноваційних педагогічних технологій, що 

забезпечують підвищення якості навчання, активізацію 
пізнавальної діяльності студентів, розвиток їхніх розумових 
здібностей. Проте не всі викладачі володіють необхідними вміннями 

для розв’язання цих завдань.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ В РОЗВИНЕНИХ 
АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ У ПЕРІОД «ПОСТПРАВДИ»  

(10 рр. XXI ст.) 

Життя в сучасному світі неможливо уявити без медіа (засобів 
масової інформації та комунікації), до яких прийнято відносити 

друковану пресу, телебачення, кінематограф, радіо, звукозапис, 
інтернет. «Мережева комунікація в Facebook, Instagram, Telegram, 
Twitter, YouTube тощо набувають все більшої популярності» [1]. 

Починаючи з середини ХХ ст. медіа стали невід'ємною 
частиною життя людей. Саме з цього часу відбувалося становлення 
та розвиток медіоасвіти у провідних країнах світу (Великобританія, 

Канада, Сполучені Штати Америки, Австралія та ін.) [72].  
Оксфордська енциклопедія, видана у 2001 р., визначає 

медіаосвіту (media education) як «вивчення медіа, що відрізняється 
від навчання за допомогою медіа. Медіаосвіта пов’язана водночас із 
пізнанням того, як створюються і поширюються медіатексти, із 
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розвитком аналітичних здібностей для інтерпретації й оцінки їхнього 
змісту; тоді як вивчення медіа (media studies) зазвичай пов’язується 

із практичною роботою зі створення медіатекстів. Як медіаосвіта, 
так і вивчення медіа спрямовані на досягнення цілей 

медіаграмотності (media literacy)» [6, с. 9494-9495].  
Медіаграмотна людина має розвинену здатність до сприйняття, 

аналізу, оцінки та створення медіатекстів, до розуміння 
соціокультурного та політичного контексту функціонування медіа в 
сучасному світі, кодових і репрезентаційних систем, 
використовуваних медіа; життя такої людини в суспільстві і світі 

пов’язане із громадянською відповідальністю [3, с. 214].  
Специфіку медіа та їх вплив на суспільство в ХХ ст. 

досліджували: Р. Барт (R. Barthes), С. Беннет (S. Bennett), Д. Гербнер 
(D. Gerbner, Г. Інніс (H. Innis), Е. Катц (E. Katz), Д. Келнер 
(D. Kellner), Г. Ласуел (H. Lasswell), М. Маклюен (M. McLuhan), 
Д. Рашкофф (D. Rushkoff), Е. Тофлер (A. Toffler), Г. Шварц 
(G. Schwarz) та ін.  

Становлення та розвиток медіаосвіти в зарубіжних країнах 
висвітлено в працях Ф. Бейкера (F. Baker), В. Колесніченко, 
Д. Консідайна (D. Considine), С. Лівінгстон (S. Livingstone), 
Г. Михалєвої, К. Тайнер (K. Tyner), О. Федорова, Л. Хартаі (L. Hartai), 
Р. Хобс (R. Hobbs), І. Челишової та ін. 

Мета нашого дослідження полягає у розкритті особливостей 
розвитку медіаосвіти в розвинених англомовних країнах у період 
«постправди» (10 рр. XXI ст.) 

Cоціальні мережі просувають недостовірні новини, 
використовуючи неправдиві аргументи для того, щоб довести: 
істина не така вже прямолінійна, як здається. Звідси з’явився термін 
«постправда», що «стосується ситуації, коли люди швидше 
сприймають аргументи на основі своїх емоцій та переконань, а не 
на основі фактів». Постправду потрібно розглядати не просто як 
термін, а як цілий концепт у медіа- та політичному дискурсі XXI ст. 
[4, 133]. 

10-х рр. XXI ст. – період «постправди» – характеризуються 
проведенням міжнародних форумів з медіаграмотності. У червні 
2011 р. відбувся Перший міжнародний форум з медіа- та 
інформаційної грамотності (MIL) [9], в якому визначено 
рекомендації: 

 для розвитку міжкультурного діалогу, інформаційної та 

медіаграмотності створити мережу UNESCO-UNITWIN-MILID 
Network, залучивши університети-представники всіх регіонів 
світу. 
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 UNESCO-UNITWIN-MILID Network [7] – це перша міжнародна 

університетська мережа з питань медіаінформаційної 
грамотності та міжкультурного діалогу. Метою мережі є 
розроблення стратегічних проєктів на національному, 
регіональному та міжнародному рівнях з використанням 
колективних знань та досвіду різних країн світу. 

 UNESCO-UNITWIN-MILID Network здійснює свою діяльність за 

такими напрямами: дослідження (підготовка публікацій), 
освіта (розроблення методичних рекомендацій, сприяння 
впровадженню медіаінформаційної грамотності на всіх рівнях 
формальної освіти, впровадження програми з медіа- та 
інформаційної грамотності для підготовки вчителів) [5], участь 
(заохочення до розроблення та впровадження проєктів з 
медіаінформаційної грамотності). 
У травні 2014 р. в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбувся 

перший Європейський форум з питань медійної та інформаційної 
грамотності (МІГ). Учасники Форуму ухвалили Паризьку декларацію 
з медіа- та інформаційної грамотності в добу цифрових технологій 
[10] (2014 р.). 

З 7 по 10 червня 2016 р. в Ханти-Мансійську в межах Восьмого 
міжнародного IT-Форуму та Міжурядової програми ЮНЕСКО 
«Інформація для всіх» відбулася Міжнародна конференція 
«Медіаінформаційна грамотність і формування культури відкритого 
уряду» [4, c. 94]. 

Визначальними подіями для періоду «постправди» було 
ухвалення: 

 29 листопада 2019 р. Асамблеєю Ради Європи Резолюції 2313 
«Роль освіти в епоху цифрових технологій: від «цифрових 
аборигенів» до «цифрових громадян», згідно з якою розвиток 
цифрових навичок потрібно розпочинати з раннього віку та 
продовжувати протягом усього життя;  навчання 
робототехніки, кодування, кібербезпеки, блокчейну та 
штучного інтелекту має становити основу системи освіти та 
навчання.   

 3 листопада 2020 р. ЮНЕСКО «Сеульської декларації про медіа- 

та інформаційну грамотність для всіх і за загальної участі: 
захист від дезінфодемії» [8], якою було визначено рекомендації 
щодо освітньої політики: 

 оголосити розвиток загальної медіаграмотності невідкладним 
пріоритетним завданням; 

 підтримувати розроблення національних і міжнародних 
стратегій, навчальних планів і робочих програм з розвитку 
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медіа- та інформаційної грамотності, які забезпечать навчання 
протягом життя в цифрову добу; 

 підтримувати підвищення кваліфікації та навчання майбутніх 
вчителів та викладачів медіа- та інформаційної грамотності як 
у межах формальної системи освіти, так і за її межами; 

 стимулювати залучення молоді та представників 

громадянського суспільства як активних учасників до 
розроблення політики медіа- та інформаційної грамотності; 

 активно співпрацювати з ученими та академічними 
спільнотами для забезпечення політики медіа- та 
інформаційної грамотності на урядовому, національному та 
місцевому рівнях;  

 інтегрувати якісні, актуальні інформаційні ресурси в 
реалізацію дій, пов’язаних з медіа- та інформаційною 
грамотністю. 

 розширювати співпрацю між різними міністерствами, 
органами освіти, міською владою, освітніми установами, 
органами регулювання комунікацій, ЗМІ, бібліотеками, 
молодіжними інформаційними службами та дослідними 
інститутами з метою розвитку медіа- та інформаційної 
грамотності; 

 приєднуватися до спільнот, які стосуються медіа- та 
інформаційної грамотності, таких як Альянс з медіа- та 
інформаційної грамотності ЮНЕСКО, Університетська мережа 
медіа- та інформаційної грамотності та міжкультурного діалогу, 
а також до мереж кафедр ЮНЕСКО/УНІТВІНС, щоб ділитися 
своїм досвідом та ідеями, оцінювати вплив програм медіа- та 
інформаційної грамотності; 

 брати участь у процесі актуалізації навчальної програми 
ЮНЕСКО з медіа- та інформаційної грамотності для вчителів, 
включаючи програми для вчителів і викладачів, а також для 
педагогів, діяльність яких формально не є навчальною роботою 
(наприклад бібліотекарів). 

 заохочувати міждисциплінарні дослідження щодо того, як 
медіаграмотність може сприяти психологічному та соціальному 
здоров’ю, наприклад за допомогою емоційної грамотності та 
інших компетенцій; 

 стежити за спільнотами фахівців з медіа- та інформаційної 
грамотності в соціальних мережах, адже робота педагогів з 
розвитку медіаграмотності стосується питань цінності ЗМІ та 
інформації так само, як і професіоналів у галузі журналістики; 
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 поширювати медіа- та інформаційну грамотність серед молоді, 

підтримувати ініціативи молоді з розповсюдження 
медіаграмотності; 

 розвивати програми підтримки наукових і академічних 
досліджень щодо медійної- та інформаційної грамотності. 
На офіційному сайті ЮНЕСКО [11] розміщено велику кількість 

відкритих освітніх ресурсів з медіаінформаційної грамотності, які 
можна відфільтрувати за різними критеріями (видами продукції, 
роками, мовами тощо). Відкриті освітні ресурси (ТМР) – це методичні, 
навчальні та наукові матеріали, що перебувають у відкритому доступі, 
їх використання та адаптацію дозволено без обмежень, або 
регламентовано спеціальними ліцензіями. 

Отже, період «постправди» (10-і рр. ХХI ст.) позначено 
поширенням фейкової інформації в медіа, впровадженням 
ЮНЕСКО нового терміну «дезінфодемія» через засилля в медіа 
дезінформації в період пандемії (2020 р.), впровадженням онлайн-
програм (UNESCO MIL CLICKS, Visual Social Media Lab у Канаді 
тощо) та гейміфікації, сутність яких полягає в навчанні молоді 
інформаційної та медіаграмотності в цифровому середовищі, 
фактчекінгу; утвердженням стратегій розвитку медіаосвіти учнів на 
законодавчому рівні (США). 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Протягом останніх декількох десятиліть використання 
технологій та мультимедіа для дистанційного навчання іноземних 
мов швидко розширилося. Проте на сьогоднішній день роль, яку 
відіграє технологія в освіті, не обмежується цим. Еволюція в ролі 
технології в освіті пов'язана з розвитком від дистанційного навчання 
до онлайн-навчання. Дистанційне навчання було спробою вирішити 
часові та просторові обмеження традиційного особистого навчання, 
навчання онлайн було результатом повного прийняття технології як 
частини нашого життя. 

Інновації в педагогіці пов'язані із загальними процесами у 
суспільстві. Впровадження в освіту інноваційних технологій стало 
особливо актуальним зараз під час запровадження карантинних 
заходів на тлі пандемії. Учителі стоять перед важливим завданням: 
щоб учні не втратили  інтерес до вивчення іноземної мови, нам 
потрібно шукати нові, цікаві і результативні форми і методи 
навчання 

Під час навчання необхідно використовувати такі методи, при 
яких: 

 в учнів виникає бажання до творчої, результативної роботи; 

 учні стають активними, розкутими, намагаються досягти 
успіху, навіть під час самоізоляції. 

https://en.unesco.org/news/seoul-declaration-media-and-information-literacy-everyone-and-everyone-0
https://en.unesco.org/news/seoul-declaration-media-and-information-literacy-everyone-and-everyone-0
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/newsand-in-focus-articles/infocus-articles/2014/paris-declaration-on-media-andinformation-literacy-adopted/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/newsand-in-focus-articles/infocus-articles/2014/paris-declaration-on-media-andinformation-literacy-adopted/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/newsand-in-focus-articles/infocus-articles/2014/paris-declaration-on-media-andinformation-literacy-adopted/
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Під час карантину навчальний матеріал може бути освоєно за 
допомогою дистанційного навчання.  Таке навчання виховує 
дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати і жити. 
Використання технологій дистанційного навчання, зокрема мережі 
Інтернет, під час навчання іноземних мов є корисним підходом до 
опанування іншомовним матеріалом та досягнення методичних 
цілей. 

Найбільш поширеними інноваційними методами навчання є: 

 Методи розвивального навчання 

 Інтерактивні методи навчання 

 Метод проектів 

 Метод особистісно-орієнтованого навчання 

 Інформаційні методи навчання 

 Ігрові методи навчання 
Актуальність даної роботи визначає поступову зміну 

традиційних методів на інноваційні під час запровадження 
дистанційного навчання. 

Мета роботи полягає у виявленні можливостей інноваційних 
форм навчання, використанні мережі інтернет для підвищення 
результативності навчання та розвитку креативних здібностей 
школярів, які вивчають іноземну мову в умовах карантину. 

Проведення уроків з використанням комп’ютера переконує у 
тому, що він має надзвичайно широкі можливості для 
вдосконалення навчального процесу.  

Досліджуючи питання комп'ютеризованого навчання на уроках 
іноземної мови стало відомо, що воно  реалізується на таких 
принципах, як: 

 індивідуалізація (можливість персонально працювати з 

кожним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь 
та навичок); 

 диференціація (можна обирати та пропонувати учням 

необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й 
кількості та у такій послідовності, що відповідає їхнім 
пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь); 

 інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального 

матеріалу, його структурування з широким залученням 
інтерактивних видів і форм робіт). 
Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути 

реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій треба зазначити 
такі: 

-   пізнавальна; 
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Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні технології та 
Інтернет, можна  отримати  будь яку  
необхідну   інформацію   та   використовуючи  навчальні програми 
на яких відображені текст, звук, зображення, відео - сприяє 
пізнавальній активності учнів. 

-    розвиваюча; 
Робота учнів з навчальною програмою крім активації лексики 

сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як 
сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява. 

-    тренувальна; 
За допомогою комп'ютерних програм учні мають можливість 

самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій 
рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні прогалини, 
доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька 
разів з метою покращання своїх результатів. 

-    діагностична; 
Використовуючи комп'ютерні технології, вчитель має змогу 

швидко здійснити контроль та з'ясувати рівень засвоєння 
навчальної теми учнями. 

-    комунікативна; 
Під час роботи учнів з навчальними програмами, ведучи діалог 

з комп'ютером учні долають бар'єр боязливості  
В учнів формується позитивне відношення до предмету, вони 

оволодівають значним базовим рівнем спілкування на англійській 
мові. 

Використання комп'ютера у процесі вивчення мови сприяє 
зацікавленості до оволодіння іноземною мовою. 

Під час роботи з навчальною програмою діє методичний 
прийом «перенесення» учнів в іншомовну ситуацію, наближену до 
реального життя. Також в учнів виникає крім цього інтерес до 
роботи з комп'ютером, зокрема до різноманітних комп'ютерних 
програм  

За допомогою навчальних програм можна поєднати чуттєві, 
слухові та зорові компоненти впливу на сприйняття тексту учнями. 

Для розвитку навичок аудіювання  часто використовую аудіо 
додатки до підручників, де учні прослуховують інформацію на 
задану тему, текст чи діалог. 

Працюючи на платформі googleclassroom використовую 
різноманітні презентації.  Так учні мають можливість візуально 
ознайомитися із визначними історичними та культурними 
пам’ятками країн. Завдяки цьому учні  розширюють свої знання за 
допомогою використання комп'ютерних технологій не тільки з 
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предмету «німецька мова», а й отримують певні знання та досвід 
ситуацій, наближених до реальних. 

Виконуючи тести, розроблені мною та іншими вчителями на 
сайті Classtime учні мають можливість перевіряти себе, дивлячись 
на «результати тестування». Часто задаю домашнє завдання і учні, 
отримавши посилання, виконують його в реальному часі. 

На таких інтегрованих заняттях учні удосконалюють свої 
знання, вміння та навички набуті за попередній період навчання, 
також дуже доцільно використовувати такі навчальні програми як 
засіб інтенсифікації та оптимізації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, активізації їх можливостей, розвиток їх творчих 
здібностей  

Впровадження інноваційних технологій, зокрема, 
використання комп'ютерних навчальних програм на заняттях 
проходить трьома етапами: 

1 етап - це формування лексичних та граматичних навичок з 
теми, яку вивчають. Протягом цього етапу учні засвоюють будову  
речень, удосконалюють мовні навички, прослуховуючи та 
повторюючи фрази та речення записані на диску, водночас 
комп'ютер одразу  висвітлює « оцінки". 

Під час цього етапу комп'ютер виступає в ролі терплячого 
репетитора, враховуючи індивідуальні особливості учня, якому 
інколи потрібно багато разів повторити одну й ту саму фразу; 

2 етап — на цьому етапі проходить удосконалення мовних 
навичок та використання тих фраз та речень, які закріплювались на 
першому етапі, в діалозі з комп'ютером. Учень має вибрати один з 
трьох поданих комп'ютером варіантів з вірною відповіддю та вчасно 
відповісти на фразу, подану комп'ютером. Крім цього під час діалогу 
учня з комп'ютером екран висвітлює фотографії що стосуються теми 
діалогу; 

3 етап — це засвоєння матеріалу, розвиток умінь вживати 
лексичні та граматичні знання набуті під час попередніх двох етапів. 
Учням пропонуються граматичні та лексичні завдання, наприклад: 
поставити слова в вірній послідовності, щоб було вірно побудоване 
речення; дібрати до запропонованих слів (які зустрічалися протягом 
двох попередніх етапів) антоніми чи синоніми; вставити за змістом 
слова у фрази або речення. Дуже подобається учням завдання – 
«відгадай слово» - це завдання - кросворд іноземною мовою. 

Після проходження цих етапів учень може побачити, наскільки 
успішно він працював протягом заняття подивившись результати 
уроку. 
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Використання навчальних комп'ютерних програм дозволяє 
вчителю перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, роблячи при 
цьому навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Але 
комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його, бо вчитель 
постійно консультує учня. 

 Застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм 
- це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні учнів мови в 
умовах дистанційного навчання, спрямований на розвиток 
комунікативних здібностей учнів. Крім цього використання 
комп'ютерних технологій у викладанні іноземної  мови дозволяє 
відійти від традиційних форм навчання й підвищити 
індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати 
засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також 
подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та 
комунікативної компетенції учнів при навчанні німецької мови. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що інформаційні 
технології стали невід’ємною частиною сучасного світу. З 
впевненістю можна сказати, що нині якісне викладання іноземних 
мов та інших дисциплін не може здійснюватися без використання 
засобів і можливостей, які надають ІКТ та Інтернет, адже вони дають 
змогу краще подати матеріал, зробити його цікавішим та підвищити 
інтерес учнів до навчання. 

Отже, виходячи з дослідження очевидним є низка переваг 
дистанційного навчання :  
доступ до отримання знань, незалежно від місцезнаходження; 

 можливість проведення занять для досить великої аудиторії;  

 збільшення обсягу самостійної роботи;  

 підвищення рівня знань, за рахунок використання сучасних 
засобів ІКТ.  
Але в електронному навчанні акцент робиться на 

нагромадження та використовування знань та особлива навчальна 
програма, яка відповідає здібностям учнів. Використання 
дистанційного навчання в освітніх програмах було досить 
проблематичним питанням, так як живе особисте спілкування між 
вчителем та учнем було відсутнє. Сьогодні ця проблема вирішена за 
допомогою найсучасніших інструментів для синхронного та 
асинхронного зв'язку, які удосконалюються з кожним днем задля 
підвищення інтерактивності. Слід зазначити, що тільки завдяки 
поєднанню педагогічних знань і сучасних технологій можна 
реалізувати успішний курс дистанційного навчання іноземної мови. 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ТА НАСТУПНІСТЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ 
РОБОТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

Актуальність проблеми щодо інтернаціоналізації у закладах 
вищої освіти (далі ЗВО) обумовлена великою увагою до цієї проблеми 
як Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
(НАЗЯВО) так і ЗВО. Так, зокрема, в Стратегії  НАЗЯВО: до 2022 
року однією із ключових цілей визначено «Сприяння інтеграції 
системи вищої освіти України у світовий освітній і науковий 
простір», досягнення якої забезпечується, у тому числі, й через 
підкритерій оцінювання якості освітніх програм (ОП) 4.5 «Навчання, 
викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією 
діяльності закладу вищої освіти (ЗВО)» [1]. 

О. Анісімова відмічає, що інтернаціоналізація відбувається не 
лише на загальнонаціональному рівні, але й на рівні окремих ЗВО, 
які активно долучаються до цього процесу для підвищення свого 
міжнародного рейтингу. Саме це явище є відносно новим, тож існує 
декілька підходів до його визначення. Питанню інтернаціоналізації 
вищої освіти приділяється достатньо уваги в науковій літературі. 
Серед науковців, які активно досліджували цю проблему, можна 
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виділити Дж. Білена, Х. ДеВіта, К. Керра, Ф. Ханарда, Дж. Найта, 
Дж. Котса, Дж. Гудзика, К. Скотта, Б. Ліска, М. Вілборга тощо [2].  

Іманентною  рисою інтернацііоналізації є: спрямованість на 
інтеграцію міжнародної складової в національні наукові 
дослідження, громадську діяльність, освітні послуги вищої школи;  
процес інтернаціоналізації повинен бути спрямованим на експорт 
освітніх послуг та досягнень національної науки;  
інтернаціоналізація освіти є одним із чинників становлення 
глобального простору вищої освіти й класифікується як зовнішня 
(міжнародна академічна мобільність) і внутрішня (упровадження 
світових стандартів, інтернаціоналізація навчальних курсів, 
міжкультурних програм тощо).  

Застосування принципів інтернаціоналізації освіти в 
відповідних документах ЄС розглядається у вузькому контексті 
якості діяльності освітніх установ і перспектив працевлаштування їх 
випускників. Таким чином, університети повинні бути набагато 
активнішими, їм належить постійно підвищувати якість наукових 
досліджень та освітніх послуг з метою забезпечення 
конкурентоспроможності випускників. Інтернаціоналізація є 
ефективним засобом досягнення зазначених цілей [3]. 

Найвідоміша форма інтернаціоналізації вищої освіти – це 
мобільність студентів – виїзд певного числа студентів для навчання за 
кордон. Звичайно, відрядження студентів на навчання в інші країни 
– явище не нове, і певні регіони стикаються з цим вже давно [2]. 

Згідно визначення ЮНЕСКО мобільними міжнародними 
(mobile international) студентами є студенти, які перетнули 
національні чи територіальні кордони з метою навчання і на даний 
момент статистично рахуються поза країною походження.  Питання  
міжнародної мобільності активно реалізовується ЗВО України. 

Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
(далі ННІМП) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» також 
здійснюється реалізація міжнародної мобільності, зокрема, діє 
Програма подвійного диплому (напрями «управління», «внутрішня 
безпека») з Вищою школою управління охороною праці в місті 
Катовіце (Республіка Польща) від 28.11.2019 року. У рамках цієї 
програми за напрямом «Управління», спеціалізації: «Стратегічне 
управління підприємством», «Логістика» 7 здобувачів вищої освіти 
ННІМП продовжують навчання на другому рівні програми, а також 
2 здобувача першого курсу магістратури розпочали навчатися у 
березні 2021 року. 
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Також заслуговує на увагу підписана нова угода 24 березня 
2021 року про міжнародну співпрацю між ДЗВО «УМО» та „Вищою 
школою суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні 
(VINCENT POL UNIVERSITY IN LUBLIN)” (м. Люблін, Польща), за 
сприяння ННІМП.   

Угода  сприятиме програмі «подвійного дипломування» (2d) 
(освітній рівень (бакалавр)) напрями: «підприємництво, торгівля 
біржова діяльність», «менеджмент»,«економіка» / «економіка 
підприємства», «міжнародний бізнес». 

Піднімаючи питання щодо перспективності та наступності у 
науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти ННІМП на засадах 
інтернаціоналізації слід також відмітити, що здобувачі вищої освіти 
проходять стажування на базі Університету імені Яна Длугоша в 
м.Ченстохова (Республіка Польща) відповідно до умов підписаної Угоди 
між університетами від 01.06.2016 року. У рамках даного проєкту 13 
здобувачів вищої освіти ННІМП пройшли онлайн стажування за 
напрямами «Соціальна робота» та «Економіка» у 2021 році. 

Хоча мобільність викладацького складу не так добре 
досліджена, як сфера мобільності студентів, її можна вважати 
другою за важливістю формою інтернаціоналізації вищої освіти. 

У ННІМП щорічно  проводяться гостьові лекції іноземних 
науковців та практиків.  

Так, 29 січня 2021 року, в рамках підписаної угоди про 
міжнародне співробітництво із Міжнародним Інститутом розвитку 
інтелекту (IMEI, Південна Корея) та ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» відбулася лекція представника Всеукраїнського Інституту 
розвитку інтелекту (м. Київ, Україна), заступника начальника відділу 
розвитку інноваційної освіти Андрія Міфтахова для здобувачів 
вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
підготовки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 
доктора філософії на тему: «Особливості управлінського мислення: 
досвід Південної Кореї» в межах курсу «Комунікативне забезпечення 
публічного управління та адміністрування». 

Відповідно до  підписаної угоди між ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» та Гуманітарно-природничим університетом 
імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) та в рамках 
програми Європейського Союзу, що підтримує проєкти, 
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної 
підготовки, молоді і спорту Erasmus+, з 19 по 23.04.2021 року 
завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 
ННІМП Тетяна Бурлаєнко взяла участь в програмі академічної 
мобільності викладачів (8 годин) та отримала сертифікат, а 27 
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травня 2021 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
докторка педагогічних наук, професорка, керівничка відділення 
суспільної роботи,  соціальної роботи та туристики Університету ім. 

Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) Маріола Міровська 
взяла участь в програмі академічної мобільності викладачів. 

Нові організаційні форми збагачують інтернаціоналізацію 
вищої освіти. Так, програми дистанційного навчання означають, що 
фізична мобільність не є обов’язковою. Втім поєднання онлайнової і 
безпосередньої форм навчання дає найкращі результати, тому слід 
знайти відповідні комбінації, що найбільше задовольняють потреби 
інтернаціоналізації.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В 
ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають 
безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно 
велике значення для подальшого визначення долі українського 
суспільства.  
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На превеликий жаль, патріотизм зараз виокремлюється більше 
як модна тенденція, ніж справжня любов і відданість своїй державі. 
Наше суспільство перестало розуміти саму суть цього терміну. Люди 
вважають себе патріотами одягнувши вишиванки і виставляючи 
повсюди в соціальних мережах  національну символіку.  

Саме тому серед усіх виховних напрямів сучасних закладів 
освіти свою актуальність зберігає патріотичний, він є основною 
складовою для формування свідомості нашого майбутнього 
суспільства та гармонійної особистості зокрема. 

 Як відомо, патріотами не народжуються. Почуття 
національного патріотизму, перш за все, формується в дитини під 
впливом сім’ї, виховується в закладі дошкільної та загальної 
середньої освіти  вчителями та вихователями, а далі у закладах 
вищої освіти – викладачами і супроводжує молодь на усіх етапах 
становлення їх особистості.  

Навчальний заклад має стати для кожного вихованця 
осередком становлення громадянина-патріота України, готового 
самовіддано розбудувати країну як суверенну, незалежну, правову, 
демократичну та соціальну державу, забезпечувати її національну 
безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановлення 
громадянського миру в суспільстві. Виховання національно-
патріотичного характеру здійснюється на основі опанування 
традицій, звичаїв, культурних надбань нашої країни,  вивчення 
рідної державної мови.   

Темі патріотичного виховання дітей та молоді присвятили свої 
праці Г. Зокрема, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, О. 
Ващенко, К. Ушинський, А. Духнович.  

Наукова проблематика розвитку патріотичного виховання в 
закладах загальної середньої освіти знайшла своє відображення у 
багато вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як Ю. Гапона, 
В. Борисова, Г. Костюка, М. Матюхіна, Л. Ніканорова, О. Ніконенко, 
Е. Помиткіна, І. Мельниченко, Т. Сєдов, Н. Буйнова, О. Німко та ін. 
Вони акцентували увагу на таких головних складових, як виховання 
любові до своєї землі, формування національної самосвідомості 
дитини, поваги до історичного минулого, пошани до рідної мови.  

У свою чергу психологічні механізми формування і розвитку 
особистості, які є основою і патріотичного виховання, досліджували 
І. Вільчинська, Л. Виготський, І. Гальчинський, О. Леонтьєв, В. 
Панко та інші.  

Патріотизм – соціально-історичне явище, яке в різні історичні 
епохи має конкретні прояви. Термін «патріотизм» (від “partis”) – має 
грецьке походження, в перекладі означає «батьківщина, вітчизна». 
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Вперше це слово з’явилося за часів Великої Французької революції 
1789 року. Патріотами вважалися люди, які боряться за народ та 
захищають  республіку.  

Свого часу О. В. Сухомлинська зазначила, що погляди на 
патріотизм істотно змінювались відповідно до історичного періоду 
та ідеології. 

І. Кравцова вважає що, патріотизм – це любов до своєї 
Вітчизни, а саме: до «землі батьків», до рідної мови, до рідної  
культури і традицій, до  суспільного і державного устрою.  

Розглядає патріотизм як сукупність етичних почуттів і рис 
поведінки, що пов’язані між собою І. Харламов. До них він відносить 
любов до Батьківщини, працю на користь Батьківщині, 
підтримання традицій народу, поважне ставлення до історичних  
цінностей держави та її звичаїв, любов до рідних місць, прагнення 
до гідності Батьківщини, військову хоробрість та  мужність, повагу 
звичаїв і культури інших країн.  

Зважаючи на багатоаспектність поняття «патріотизм», у 
педагогічній літературі виокремили основні три його різновиди [ 4].  

1. Етнічний патріотизм - притаманне почуття любові до рідної 
мови, власної історії та культури.  

2. Територіальний патріотизм - виокремлює любов до того місця 
народження людини на землі. До таких місць належать місцевість, 
ландшафт. 

3. Державний патріотизм - ґрунтується на меті нації. До нього 
можна віднести побудову власної держави, державний світогляд 
людини.  

У свою чергу, за класифікацією Н. Є. Мойсеюк виокремлюються 
групи методів патріотичного виховання [2]. 

1. Методи усвідомлення цінностей патріотичного виховання -
здоровий спосіб життя, любов до Батьківщини, піклування про 
довкілля, служіння  інтересам країни. В основі їх лежить слово. Слово  
вважається могутньою зброєю в  руках педагога.  

2. Методи організації діяльності та формування досвіду 
суспільної поведінки - тренування, доручення, привчання, 
педагогічна вимога, ситуація вільного вибору, ігровий метод.  

3. Методи стимулювання діяльності і поведінки особистості - 
переважно  методи заохочення та методи змагання. 

4. Методи педагогічної підтримки - взаємна довіра, 
діагностика індивідуального розвитку вихованості, проведення 
виховних заходів, ігор. Важливе значення у цьому відводиться 
створенню ситуації успіху, створення умов для самореалізації 
особистості .  
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Національно-патріотичне виховання включає в собі такі 
основні аспекти як : 

 цільовий аспект; 

 соціальний аспект; 

 функціональний аспект; 

 організаційний аспект. 
Виокремлюють основні напрямами патріотичного виховання: 
1) формування уявлень про родину, рід, родовід  та сім’ю;  

2) організація краєзнавства;  
3) формування знань про суспільного життя;  
4) формування знань про історію держави та державні 

символи Батьківщини;  
5) знайомство з традиціями і культурною спадщиною свого 

народу;  
6) формування уявлень про людство в цілому 
Форми національно-патріотичного виховання класифікують за 

такими ознаками:  

 за кількістю учасників: індивідуальні, парні, групові та масові;  

 за місцем проведення: урочні, позаурочні, позакласні, 
позашкільні, родинне виховання; 

 за напрямками виховання: естетичні, фізичні, розумові, 
моральні, трудові, екологічні тощо.  
У роботі з підростаючим поколінням виокремити слід 

колективні творчі справи, проектну діяльність, театралізацію, 
гурткову роботу, екскурсії, походам вихідного дня, спортивним 
змагання, проведенням акцій, виставок, українських вечорниць, 
свят, фольклорних фестивалів, ярмарок.[3]  

В 2020-2021р. НВК «Престиж» при МАУП  працює над такою 
темою виховної роботи  –  «Формування громадянина-патріота 
України, виховання і розвиток вільної, духовно багатої, 
життєлюбної, талановитої особистості, що має знання про природу, 
людину і суспільство, готова до творчої діяльності і дотримується 
принципів моральної поведінки» 

Основним завдання патріотичного напрямку виховної роботи 
НВК у 2020-2021 навчальному році є формування в молодого 
покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до 
рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його 
культури. 

У  процесі виховання учнівської молоді використовуються 
різноманітні форми та методи, такі як : 
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1) Інформаційно-масовий – конференції, інтелектуальні 
вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії 
держави та права. 

2) Діяльнісно-практичні – творчі групи, екскурсії, свята, 
огляди-конкурси, олімпіади. 

3) Інтегративні – гуртки, фестивалі. 
4) Індивідуальні – творчі завдання, індивідуальна робота. 
5) Наочні – музеї, виставки учнівської творчості, тематичні 

виставки,  стенди.  
Важливе місце у національно-патріотичному вихованні 

школярів в НВК «Престиж» займає участь учнів у масових заходах 
патріотичного змісту. До них відносяться державні та релігійні 
свята, знаменні події у житті школи, тематичні вечори, тижні з 
різних навчальних предметів, зустрічі з видатними людьми, 
олімпіади, конкурси та інше.  Збагачення вихованців патріотичними 
почуттями здійснюється під час засвоєння ними історичного 
матеріалу про героїчне минуле нашої народу.  

З метою організації національно-патріотичного виховання 
учнів та підвищення його ефективності щороку створюється або 
поновлюється план виховної роботи. В ньому враховані всі вікові 
особливості учнів, рівень їх розумових здібностей, їх мотивація, 
рівень сформованості патріотичних почуттів і національної 
свідомості.  

Патріотичне виховання в закладах загальної середньої освіти є 
пріоритетним і буде ефективним, якщо здійснювати його 
ненав’язливо; поступово і дозовано впливати на почуття, 
переконання та діяльність вихованців освітнього процесу; не 
нав’язувати патріотичні погляди зовні, але давати зразки кращого 
прояву патріотичних почуттів; залучати до участі у виховній роботі 
класу, школи батьків та громадськість;  використовувати  елементи 
народної педагогіки, традиції національного виховання.  

Важливо, щоб кожний педагог та працівник закладу освіти  міг 
донести до кожної дитини любов до Батьківщини на своєму 
прикладі, і не нав’язливо формувати патріотизм своїх вихованців. 
Заклад загальної середньої освіти має стати тим осередком, де 
плекається духовно багата особистість, формується громадянська 
зрілість вихованця. Результатом патріотичного виховання 
особистості дитини має стати розвинений патріотизм.  

Отже, національно-патріотичне виховання учнівської молоді, 
як складова змісту роботи закладів загальної середньої освіти, 
покликана сприяти формуванню моральної поведінки, активної 
життєвої позиції, розвитку особистості, і цим, на сучасному етапі 
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розвитку українського суспільства, підтверджує свою актуальність. 
Саме завдяки ефективній його реалізації можна змінити наше 
суспільство на краще, забезпечивши духовне, політичне  та 
економічне відродження  країни, а також  її територіальну цілісність 
і безпеку. 
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ЯК НАВЧИТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КРИТИЧНО МИСЛИТИ 

Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні 
орієнтуватися у мінливості життя, приймати нестандартні рішення, 
творчо підходити до вирішення проблем, самооцінювати результати 
своєї діяльності, вміти критично мислити, бути здатними адаптувати 
своє мислення до мислення інших людей. Саме ці вимоги висвітлено 
у Новій українській школі, мета якої не тільки давати знання, а й 
уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Однією з технологій, 
що допомагає учням не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й 
сприяє його розвитку особистісних якостей, є технологія 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-utxWHwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://www.lib.iitta.gov.ua/9801/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-utxWHwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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формування та розвитку критичного мислення. Критичне мислення 
і вміння вирішувати проблеми відноситься до навичок ХХІ століття. 
Початкова школа є фундаментом формування критичного 
мислення. 

 Основою критичного мислення є сприйняття та 
переосмислення інформації, яку учні отримують щодня. Але не всі 
можуть її критично сприймати чи переосмислювати. Починаючи з 
першого класу, вчимо молодшого школяра мислити, тобто робити 
аналіз та впорядковувати подібне і відмінне. Це є основою розвитку 
критичного мислення.  

 Як навчити учнів критично мислити? Молодші школярі краще 
запам’ятовують інформацію, згадавши вже відому їм інформацію та 
пов’язавши її з темою вивчення через причинно-наслідкові зв'язки. 
Такий прийом привчить школярів замислюватись і шукати 
першопричини та взаємозв'язки між подіями. Мотивуючи дітей до 
пошуку додаткової інформації в різних джерелах інформації, вчимо 
їх аналізувати, вибирати найголовніше в тексті. 

 Метод критичного аналізу «Риб’яча кістка» або «Скелет риби» 
дозволяє провести швидкий та точний аналіз певної проблеми, 
виявивши її причини та наслідки. В основі методики схематична 
діаграма у формі риб’ячого скелету. А потім потрібно лише зробити 
правильні висновки. Використання схеми дає можливість розвивати 
критичне мислення, організувати роботу учнів в парах та групах, 
візуалізувати причинно-наслідковий зв’язок. 

 Метод критичного мислення "Дерево передбачень" допомагає 
розвивати усне мовлення та навчає створювати припущення. 
Намагання передбачити послідовність подій, прочитавши лише 
заголовок чи назву тексту. Передбачення повинні мати 
підтвердження. Тож потрібно аргументувати свою думку та 
обґрунтувати свою позиці. 

 Вправа «Акваріум» допоможе навчити робити висновки з 
урахуванням точки зору співрозмовників, покаже, як 
переосмислити власні думки після отримання нової інформації. Ця 
стратегія особливо корисна, коли потрібно залучити до бесіди увесь 
клас та важливо налагодити продуктивну комунікацію серед 
школярів. Вправа може стати опорною точкою, підготовчим етапом 
виконання більш складного завдання. 

 Ставити запитання відносно прочитаного, побаченого чи 
почутого - спосіб навчитися мислити критично. Запитайте учнів, що 
вони зрозуміли, чому відбулось так, як відбулось. Завдяки цьому діти 
удосконалюють вміння формувати думки та аргументовано 
доводити свою позицію. 
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 Прийом критичного мислення «Дискусійне кафе» – розуміння 
різних точок зору. Клас об’єднується у групи 5-10 учнів в залежності 
від кількості дітей. Прийом допоможе вивчити та переосмислити 
подію, мотивацію вчинків та доленосних рішень героїв. Учні 
визначають проблемне питання з подальшим його обговоренням та 
дискусією. 

 Вправа критичного мислення «Барометр» – ефективна вправа 
ведення дискусії. Діти демонструють свою позицію не тільки 
словесно. Особливість цього прийому полягає в тому, що клас має 
вишикуватись біля умовних позначок, які відповідають їх позиції 
стосовно певного проблемного питання. Під час обговорення учні 
можуть змінювати свою точку зору, відповідно і розміщення. 
Думкам властиво коливатися, як і стрілці барометру.  

 Важливо, що перш ніж озвучити певну думку, кожен учень має 
проаналізувати інформацію, критично оцінити її та раціонально 
виділити переваги та недоліки. 

 Застосування набутих знань у практичній роботі на уроках дає 
змогу учням переосмислити набуті знання, знайти своє рішення 
поставлених завдань, які зможуть використати у повсякденному 
житті. 

 Прийом критичного мислення «Лицарі круглого столу» дає 
змогу розкрити власні погляди, зробивши висновки з групової 
бесіди. Результат використання такого методу – розширення 
світогляду шляхом аналізу різних думок.  

 Навички критичного мислення дають змогу не розгубитися у 
перенасиченому інформацією середовищі й не піддаватися 
маніпуляціям та допомагають аргументувати свою точку зору. Учні 

мають бути здатними пізнавати світ через безупинний процес аналізу 
та самоаналізу, самопізнання і самовдосконалення. 
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4. Цікаві вправи для розвитку критичного мислення 

https://vseosvita.ua/library/cikavi-vpravi-dla-rozvitku-kriticnogo-mislenna-
425278.html 

5. Як навчити учнів критично мислити:5 стратегій 
https://education.24tv.ua/yak-navchiti-uchniv-kritichno-misliti-5-strategiy-
novini-ukrayini_n1575723 

6. Як опанувати технологію критичного мислення / Макаренко В.М. 
Туманцова О.О. - Х.: вид. група «Основа»: «Тріада +». – 2008 
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ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ, ШКОЛА ДЛЯ ВСІХ 

Аналіз стану сучасного суспільства спонукає до роздумів про 
роль у цьому суспільстві дітей, які мають особливості психічного та 
фізичного розвитку, тобто тих, які випадають із нашого 
стереотипного уявлення про так звану нормальність. Розмірковуючи 
про норму та патологію, ми схиляємось до трактування певної 
умовності норми, оскільки ті люди, які не виявляють зовнішніх ознак 
відхилень, досить часто мають грубі внутрішні порушення, невидимі 
оку.  

Видaтний український філософ та педагог Григорій Сковорода, 
говорячи про людей уражених хвоpобою, ставив риторичне 
питання: «Невже гадаєш, що премилосердна й дбала матiр наша 
природа зачинила їм дверi до щастя, ставши для них мачухою?».  

Це запитання турбує багатьох спеціалістів, які причетні до 
навчання, виховання та соціальної реабілітації дітей, яких природа 
позбавила достатньою мірою сприймати навколишній світ, 
відчувати свою належність до нього через хвороби, травми чи 

https://vseosvita.ua/library/cikavi-vpravi-dla-rozvitku-kriticnogo-mislenna-425278.html
https://vseosvita.ua/library/cikavi-vpravi-dla-rozvitku-kriticnogo-mislenna-425278.html
https://education.24tv.ua/yak-navchiti-uchniv-kritichno-misliti-5-strategiy-novini-ukrayini_n1575723
https://education.24tv.ua/yak-navchiti-uchniv-kritichno-misliti-5-strategiy-novini-ukrayini_n1575723
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патологічні стани. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, 
надання допомоги у процесі соціалізації є дуже важливим на 
сучасному етапі розвитку освіти. Тому особливого значення набуває 
інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками. 

Ще не так давно в Україні діти з особливими потребами були 
практично ізольовані від світу. Заклади освіти неохоче відкривали 
для них двері і батьки були змушені обирати між навчанням у 
спеціалізованих школах та індивідуальним навчанням. Проте у липні 
2017 року було підписано Закон України «Про інклюзивну освіту», 
згідно з яким «діти з особливими потребами можуть навчатись у 
звичайних школах».  

Забезпечення однакового ставлення до всіх людей та створення 
спеціальних умови для дітей з особливими потребами – це ідеологія, 
яка покладена в основі інклюзивної освіти, а також виключає будь-
яку дискримінацію дітей. 

Освіта дітей з особливими потребами є одним із 
найважливіших завдань для країни, що ґрунтується на принципах 
виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від 
використання якої виграють усі діти. Через обмеження у 
спілкуванні, пересуванні, самообслуговуванні, розвиток цих дітей 
залежить від задоволення їхніх потреб іншими людьми, а це 
становить багатогранний процес соціально педагогічної інтеграції та 
процесу інклюзії. Саме тому одним із основних завдань кожного 
закладу освіти, має бути створення  інклюзивного середовища, де 
кожна дитина зможе відчувати потребу у своєму існуванні. 

На сьогоднішній день освітні інновації є одними із аспектів 
інклюзивної освіти,  що забезпечують ефективність навчання та 
виховання дітей з особливостями психічного та фізичного розвитку. 
Загальноосвітні  навчальні заклади та освітня система мають 
відповідати потребам усіх дітей, для їх соціалізації, адже змінюється 
не малюк, а система.  

 На основі міжнародних документів і чинного законодавства 
України можна зробити висновок, щo інклюзивнe нaвчaння – цe 
систeмa oсвітніх пoслуг, щo бaзується нa принципі зaбeзпeчeння 
oснoвнoгo прaвa дітeй нa oсвіту тa прaвa нaвчaтися зa місцeм 
прoживaння, якa пeрeдбaчaє нaвчaння в умoвaх зaгaльнooсвітньoгo 
зaклaду. Інклюзивнa oсвітa – цe прoцeс, у якoму шкoлa нaмaгaється 
відпoвідaти нa пoтрeби всіх учнів, внoсячи нeoбхідні зміни дo 
нaвчaльнoї прoгрaми тa рeсурсів, щoб зaбeзпeчити рівність 
мoжливoстeй. Адже основний принцип інклюзії: у всіх випадках, 
коли це можливо, усі діти мають навчатися разом, незважаючи на 
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труднощі чи відмінності, які існують між ними. Організація такого 
навчання з наданням психолого-педагогічних та корекційно-
розвиткових послуг здійснюється відповідно до законів України «Про 
освіту» та «Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах», згідно з якими: 

 інклюзивні або спеціальні класи створюються в обов'язковому 
порядку на підставі заяви батьків дитини з особливими 
освітніми потребами, до якої обов'язково додається висновок 
інклюзивно-ресурсного центру; 

 забезпечення доступності території закладів освіти, будівель та 
приміщень для учнів, а також універсального дизайну закладів 
освіти;  

 облаштування та обладнання ресурсної кімнати та медіатеки; 

 порядком організації інклюзивного навчання визначено, за 
якими освітніми програмами, підручниками, методичними 
підходами організовується навчання дітей з особливими 
освітніми потребами; 

 індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна 
програма розробляються відповідно до особливостей 
інтелектуального розвитку учня; 

 безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах 
загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 
потребами закладу освіти; 

 надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 
послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і 
групових занять, які можуть надаватися як штатними 
працівниками закладу, так і залученими фахівцями, зокрема: 
працівниками ІРЦ, спеціальних шкіл, навчально-
реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інші на 
підставі цивільно-правових договорів. Проведення таких 
занять здійснюється за погодженням з одним із батьків. 
Інклюзивнa oсвітa нaцілeнa на зaлучeння дітeй з oбмeжeними 

мoжливoстями в oсвітній прoцeс; сoціaлізaцію дітeй-інвaлідів у 
сучaснoму суспільстві;  ствoрeння aктивнoї пoвeдінкoвoї устaнoвки 
особливих дітей нa впeвнeнe пoзиціoнувaння сeбe в сучaснoму 
суспільстві;  вміння пeрeтвoрювaти свoї нeдoліки в пeрeвaги. Тому 
незалежно від стану здоров'я, наявності фiзичного чи 
інтелектуального порушення, кожна людина має право на 
повноцінне життя, освіту, якість якої не відрізняється від освіти 
решти людей. Саме цей принцип є основним в організації 
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/872-2011-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/872-2011-%D0%BF#n8
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Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині 
повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству 
і стати повноцінним його членом. Наше сьогодення – це зміна 
ціннісних орієнтацій в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, 
обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну «освіта для 
всіх, школа для всіх». Жодна дитина не має відчувати себе іншою та 
виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це 
головне завдання інклюзії. 

 
 

СИРОТЕНКО О. А., здобувачка 
освіти Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

В умовах сучасних освітніх реформ, соціально-економічних 
перетворень та якісних суспільних нововведень останнього часу 
особливу значущість відводиться проблемі формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя.  

Сучасний вчитель повинен мати не лише високий рівень 
теоретичної і практичної підготовки, але має бути вільним від 
професійних стереотипів, характеризуватися готовністю до 
перегляду власних поглядів, працювати над власним  
самовдосконаленням та професійним зростанням. 

Проблему сучасної професійної компетентності  вчителя 
висвітлюють у своїх працях Л. Бабенко, В. Володько, О.Дубасенюк,  
О.Микуляк. 

Чинники та умови формування професійної майстерності 
майбутнього педагога розкрито у працях Л. Бабенка, І. Дичківської, 
О. Пєхоти та ін. вчених. 

Проблема професійної компетентності вчителя, його 
педагогічної майстерності стають дедалі більш значущими у теорії і 
практиці професійного розвитку вчителів. Адже сучасна система 
освіти в ставить перед майбутнім педагогом певні вимоги, які 
пов’язуються із високим рівнем професіоналізму, здатного до 
саморозвитку та фахового зростання. 

Загальновідомо,  що професійну компетентність педагога 
складають такі компоненти, як: знання, вміння та навички. 

Компетенція є соціальною вимогою (норма) до освітньої 
підготовки фахівця, яка є необхідною для його якісної продуктивної 
діяльності у відповідній сфері. Компетентність, на відміну від 
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поняття «компетенція» передбачає володіння людиною відповідними 
компетенція ми, що зумовлюється її особистісним ставлення до цієї 
діяльності  та предметом діяльності [1, с. 16]. 

Компетентність слід розглядати як якість інтегрального 
характеру, зміст якої складають такі компоненти, як: знання, вміння 
та навички. 

Охарактеризуємо аспекти формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи, до яких 
відносять чинники як педагогічного, так і психологічного впливу. 

Важливою детермінантою впливу на професійну майстерність 
педагога є підготовка до професійної діяльності у межах вищого 
навчального закладу освіти. Адже для того, щоб ефективно навчати, 
майбутній вчитель повинен мати досконалі знання із методики 
викладання предмета, вміти застосовувати найбільш ефективні 
способи взаємодії із учнями, вміти визначати емоційний та 
психологічний стан школярів  на засадах індивідуального підходу до 
кожного із них [2, с. 14].  

Саме тому кінцевою метою професійної підготовки 
майбутнього фахівця у ЗВО є формування гармонійно розвиненої, 
суспільно активної особистості, яка поєднує в собі духовне 
багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість.  

У контексті вище сказаного, до передумов збагачення 
когнітивної сфери майбутнього педагога варто відносити підготовку 
у вищому закладі освіти, прагнення до саморозвитку та 
самовдосконалення, обізнаність вчителями із різноманітними 
інноваціями  у сучасній системі освіти тощо. 

Професійна компетентність педагога зумовлюється не лише 
досконалим володінням методикою навчального предмета, але й 
переносяться на особистість учня на засадах дитиноцентризму  та 
гуманного ставлення до школярів  як до основних  суб'єктів 
навчальної діяльності [1, с. 17]. Адже знання без доцільно розробленої 
методики викладання не принесуть високих результів у процесі 
оволодіння учнями змістом навчального матеріалу. Ці 
характеристики становлять зміст психологічної складової 
професійної компетентності вчителя початкової школи. 

Характеризуючи мотиваційно-цільову складову професійної 
компетентності вчителя, варто зауважити, що  сучасний педагог, 
повинен бути готовим до змін, здатним сміливо приймати 
педагогічні рішення, виявляти ініціативу, творчість. Проблема 
ефективності, результативності педагогічного процесу може бути 
розв'язана лише за умови забезпечення високої компетентності та 
відповідної професійної майстерності кожного педагога.  
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Важливу роль у контексті цих перетворень відведена 
позитивній мотивації педагога  на професійну діяльність. До її 
структури, як правило, відносять позитивні або негативні чинники 
впливу на діяльність, мотиваційну спрямованість педагога на 
результат або процес тощо [3, с. 47]. 

Адже справжній професіонал своєї справи не буде «стояти» на 
місці у питанні саморозвитку, а буде виявляти ініціативність у 
питанні професійного зростання та самореалізації у професійній 
діяльності. 

Також зауважимо, що у питанні у вдосконалення професійної 
компетентності педагога та його майстерності, а також засобом 
формування важливих професійних якостей педагога є семінари, 
тренінги, курси підвищення кваліфікації, атестація вчителів. 

Професійну компетентність слід розглядати як  особистісну 
якість, що сформувалась, або ж спектр якостей фахівця та певний  
досвід діяльності в цій діяльності. Професійна компетентність 
передбачає наявність у фахівця не лише професійних знань та 
способів організації діяльності, але й стійкі мотиви участі у процесі 
виконання професійних завдань, а також наявність практичних 
вмінь та у своїй професії. 

Професійна компетентність вчителя початкових класів як  
активного суб'єкта професійно-інноваційної діяльності повинна 
бути реалізована лише на гуманістично-демократичних засадах, із 
орієнтацією на вікові та індивідуальні особливості школярів, їх 
інтереси та смаки.  

У процесі професійного становлення і розвитку педагог 
повинен мати не лише високорозвинені професійні якості, але й 
особистісні: бути хорошим «порадником» для учнів, знати ефективні 
способи врегулювання конфліктів  у  педагогічному середовищі, 
мати новаторський підхід до викладання предметів, мати високий 
рівень практичної підготовки тощо.  

На наш погляд, вище розглянуті  умови та чинники, шляхи та 
засоби формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя початкових класів  спрямовані на  конкретні  завдання у 
контексті самовдосконалення та саморозвитку педагога, виконання 
яких дозволить забезпечити новий результат освіти, адекватний 
сьогоднішньому стану суспільства та культури, - формування 
кваліфікованого та мотивованого  педагога, з високим рівнем 
самостійності, ініціативи, нестандартного мислення, бажання і 
вміння навчатися впродовж життя, бути готовим до інновацій тощо. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗАКЛАДІ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Постійне зростання конкуренції, підвищення вимог 
споживачів, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу 
змушують менеджерів освіти шукати нові шляхи вирішення проблем 
та досягнення конкурентних переваг, використовувати сучасні 
методи управління, вдосконалювати роботу з персоналом тощо. У 
зв’язку з цим посилюється потреба впровадження управлінських 
інновацій як головного чинника розвитку організації. 

У процесі інноваційної діяльності ЗЗСО може функціонувати з 
найбільшою результативністю тільки тоді, коли він чітко керується 
максимальною кількістю факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища.  
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Управління інноваційними педагогічними процесами є однією 
із складових загальної системи управління освітою. На сучасному 
етапі у системі освіти акцент робиться на управлінні цілісним 
педагогічним процесом на науковій основі, розумінні всієї його 
складності, знаннях механізмів і закономірностей педагогічної 
взаємодії, які сприяють розвитку особистості у сучасному 
суспільстві. Управління інноваційними процесами здійснюється на 
загальнодержавному, регіональному рівнях та на рівні ЗЗСО. 
Спільним для всіх рівнів управління освітою є прагнення подолати 
адміністративний стиль, мінімізувати бюрократичні зв’язки між 
ланками управління, використання інтелектуального та творчого 
потенціалу педагогів, залучення вчених до вирішення проблем 
сучасної педагогічної практики.  

На думку О.Савченко, на загальнодержавному рівні 
формуються дві домінанти управління інноваційними процесами: 
запровадження державних стандартів і особистісно-орієнтованих 
методичних систем. При цьому на всіх рівнях має реалізуватися 
поетапний підхід до створення науково-методичного супроводу 
інноваційного процесу, з метою досягнення цілісності, оптимального 
співвідношення зовнішнього й внутрішнього управління та 
самоуправління з поточним коригуванням результатів управлінської 
діяльності. 

Зміст поетапного управління інноваційними процесами на 
загальнодержавному рівні складається з: 

 організації засвоєння вчителями, керівниками закладів освіти 

нових цілей і нових професійних знань; 

 вивчення готовності керівників закладів освіти й учителів до 

запровадження нових програм; підготовка методичного 

забезпечення нових інтегрованих предметів; 

 запровадження нового змісту й форм управлінської діяльності 

на рівні закладу освіти; 

 оцінювання можливостей закладу освіти з точки зору 

доцільності зміни її статусу, структури й кадрів; 

 організації індивідуальної роботи з учителями, всебічного 

вивчення причин, які ускладнюють запровадження 

педагогічних інновацій; 

 удосконалення організаційної і професійної культури закладу 

освіти. 

Під терміном «інновація» - розуміємо нововведення, 
цілеспрямовану зміну, яка викликає перехід системи з одного стану 
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до іншого. Інноваційна освітня діяльність відповідає процесам 
внесення якісно нових елементів в освіту. 

Як вважають учені, до управлінських інновацій слід віднести 
сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні 
технології, які дають змогу створити відповідні умови для 
оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського 
рішення. У сукупності управлінських інновацій, що впроваджуються 
в ЗЗСО, виділяються: модернізовані зміст, форми й методи 
управлінської діяльності керівника, громадсько-державні, 
регіональні, модульні, проєктні моделі управління. 

Практика педагогічної діяльності свідчить, що колектив на чолі 
з керівником має визначитися, які це будуть зміни за інноваційним 
потенціалом: удосконалення, раціоналізація, модернізація, 
оптимізація; принципово нові, радикального характеру технології 
навчання, виховання, розвитку молоді, організації педагогічного 
процесу, управління закладом освіти. 

Особливе місце відводиться методу діалогічного спілкування 
керівника з об’єктами управління та застосування новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки чому керівник 
набагато швидше вирішує управлінські задачі та може створювати 
різні інформаційно-пошукові системи для ЗЗСО, розробити науково-
методичну базу даних освітнього процесу, що має забезпечити 
доступність та ефективність освіти, удосконалення освітнього 
процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві тощо. 

Основними напрямами інновації управлінської діяльності 
керівника-менеджера ЗЗСО можна вважати:  

1. Концептуальність в управлінні закладом.  

2. Цільовий підхід до управління.  

3. Психологізацію управління.  

2. Моделювання структури управління, створення 

швидкодіючих технологій і механізмів управлінської діяльності.  

3. Побудову рухливої структури горизонтальних зв’язків.  

4. Приведення функцій управління у відповідність до завдань 

освітнього закладу.  

5. Рефлексивність діяльності керівника.  

6. Управління якістю освіти та вироблення нових підходів до 

визначення ефективності педагогічного процесу.  

7. Комп’ютеризацію, технологізацію управління.  

8. Адаптацію досягнень науки менеджменту в соціальній і 

виробничій сферах до управління закладом освіти. 
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Отже, інноваційна освітня діяльність – це складний процес, що 
потребує науково-методичного підходу на всіх рівнях управління. 
Всім учасникам процесу перетворень потрібно «знайти» себе: 
державним діячам освіти розробити відповідні проекти і пропозиції; 
регіональним органам використати у своїй практиці світовий досвід 
упровадження інновацій в освіту; керівникам освітніх закладів 
успішно реалізувати надану можливість самореалізації; педагогам – 
компетентно обирати способи і методи навчання. 
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СТРАТЕГІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ – ПОСЛІДОВНИЙ ШЛЯХ ДО 
УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ 

У теорії менеджменту термін «стратегія» трактується як модель 
дій, набір правил і прийомів, за допомогою яких досягають 
довгострокових цілей розвитку організації. Поняття «стратегія» (від 
грецького - strategy) дослівно означає «мистецтво полководця». Разом 
з тим, існує думка про те, що стратегію можна розглядати не через 
призму боротьби в жорстокому морі конкуренції, а через пошук 
власного місця  у «блакитному океані» партнерства.  

http://www.zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-45-02/222-2010-06-24-09-18-55
http://www.zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-45-02/222-2010-06-24-09-18-55
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_2/41.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721416/1/65_2018_.pdf
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Чи потрібно закладу освіти  мати власну стратегію? Відповідь 
однозначна – так. І це не тільки тому, що Закон України «Про освіту» 
та Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначають 
необхідність закладу освіти мати цей документ , а тому, що заклад 
освіти  має навчатись ефективно організовувати процеси та 
управляти своєю діяльністю. Однією з надважливих функцій 
управління є планування. Саме планування дозволяє не тільки 
сформувати цілі, а й визначити ресурси, кроки, час, необхідні для 
досягнення цих цілей. Створення стратегії закладу освіти є вкрай 
важливим ще і тому, що цей документ стає дорожньою картою, що 
визначає вектор руху на визначений самою ж стратегією період часу 
та запускає усі важливі процеси, пов’язані із досягненням 
поставленої мети.  

Стратегія закладу освіти створюється таким чином: 

 проводиться дослідження, здійснюється аналіз внутрішніх 
можливостей закладу, аналіз зовнішнього середовища ( точка 
А), 

 визначається  цінності, місія, візія, 

 формулюється мета і принципи діяльності закладу освіти, 

 окреслюються пріоритетні напрямки діяльності/стратегічні 
цілі, завдання, 

 створюється  план реалізації стратегії ( точка Б), 

 обговорюється та погоджується всіма учасниками освітнього 
процесу, 

 затверджується рішенням Педагогічної ради та Піклувальної 
ради закладу освіти, 

 вводиться в дію наказом директора закладу освіти,  

 подається на підпис засновнику, 

 починається впровадження стратегії ,  

 здійснюється моніторинг виконання стратегії. 
Можна уникнути деяких  важливих етапів створення стратегії, 

наприклад, не залучати учасників освітнього процесу до цього, проте 
однією з умов створення ефективної стратегії є прийняття її тими, 
хто має впроваджувати  задеклароване в ній. Однією із важливих 
функцій стратегії є створення чіткого бачення у всієї команди, куди 
рухатись та як зрозуміти, що прийшли туди, куди треба, та що 
робити кожному члену команди  на шляху від А до В.  Чи може 
людина прийняти те, до створення чого не мала ніякого відношення? 
Впевнена, що ні. Якщо керівник закладу освіти має намір створити 
не формальну, а дієву стратегію, то має уважно слідкувати за 
дотриманням всіх вимог та дотримуватись алгоритму створення 
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цього документа. Наголошую на тому, що до створення стратегії 
закладу освіти мають залучатися всі учасники освітнього процесу 

Аби стратегія вважалась ефективною, вона має відповідати 
таким критеріям: 

 відображати філософію закладу, цінності та організаційну 
культуру, 

 бути коректною ( відповідати нормам чинного законодавства, 

 бути реалістичною, 

 вимірюваною в часі. 
Стратегія має бути зручна, зрозуміла та дієва. 
Для цього раджу провести стратегічну сесію в декілька етапів: 
1 етап- визначення мети, візії, місії, а також здійснення SWOT 

-аналіз ( сильних, слабких сторін- внутрішніх факторів), PEST- аналіз 
( визначення можливостей та загроз – факторів ззовні). 

2 етап – сформулювати конкретні цілі, прописати ідеї та 
зафіксувати дії, що допоможуть досягти великої мети, сформувати 
«портфель компетенцій». 

3 етап – формування стратегії в документ, обговорення та 
погодження рішенням Педагогічної ради, введення стратегії 
наказом директора в дію. 

Стратегію розбудовується за чотирма напрямками: 

 освітнє середовище, 

 оцінювання учнів, 

 педагогічна діяльність учителів, 

 управлінські процеси. 
Стратегія – це фундамент позитивних змін у закладі освіти. Це 

початок історії успіху вашої команди, що слідує за успішною 
реалізацією поставлених цілей, тож варто розпочати підготовку до 
створення цього документа, якщо ви цього не зробили, не 
зволікаючи. 
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

У нинішніх умовах розвитку системи професійної (професійно-
технічної) освіти останній доводиться відстоювати свої позиції на 
новостворених ринках. Ще не так давно заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти фінансувалися за рахунок держави і 
мали на меті своєї фінансово-господарської діяльності освоєння 
обсягу бюджетних асигнувань. Однак з часом ситуація змінювалася, 
і в сучасних реаліях ринок освітніх послуг – це вже стійка система, 
певна сукупність учасників процесу обміну освітніми послугами, в 
якій суб'єкти, здійснюють тісну взаємодію для досягнення певних 
економічних цілей. Ринок освітніх послуг наразі є високо 
конкурентним. Така ситуація змушує заклади освіти шукати інші 
способи забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності. 

В умовах конкуренції керівники закладів освіти повинні 
розумно вибирати та застосовувати методи вдосконалення своєї 
діяльності. Для здійснення успішної діяльності, особливо в 
нестійкому середовищі, кожен суб'єкт має вивчати характеристики 
та особливості цього середовища. При цьому, постійно  
співвідносити свої потреби та можливості з мінливими запитами, 
потенціалами та ресурсами самого оточення. Такі дії, по суті, 
являють собою маркетингову діяльність суб'єкта, яка виникає через 
ринкові вимоги та стає необхідною умовою успішного 
функціонування освітньої системи у сучасних реаліях. Таким чином, 
безумовною є необхідність створення та використання в управлінні 
сучасними закладами освіти концепції освітнього маркетингу. 

Питання актуальності в маркетинговій діяльності закладу 
освіти стає в буквальному сенсі умовою виживання на ринку, тому 
що дозволяє провести комплексну оцінку освітніх послуг, 
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підготувати принципово нові пропозиції для споживача і 
використовувати маркетинговий інструментарій при взаємодії з 
ринком як праці, так і освіти. 

У теорії менеджменту термін «маркетинг» має безліч 
трактувань. І це зрозуміло, адже кожен автор надає цьому поняттю 
того значення, яке він вважає найважливішим, наголошуючи при 
цьому на певній домінантній характеристиці [5].  

Маркетинг – підприємницька діяльність, спрямована на 
просування товарів і послуг від виробника до користувача 
(споживача) [3]. 

Маркетинг – це процес планування й управління розробкою 
виробу, ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг 
шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій [5].  

За визначення американської асоціації маркетингу: маркетинг 
– це процес планування і втілення задуму щодо ціни, просування і 
реалізації ідей, товарів і послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі 
окремих осіб та організацій [4]. 

Маркетинг у сфері освіти розглядається як філософія, стратегія, 
тактика стосунків і взаємодій споживачів та виробників освітніх 
послуг в умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і дій з обох боків. 
Цільовий результат маркетингової діяльності – це забезпечення 
рентабельності шляхом найбільш ефективного задоволення потреб: 
особи – в освіті, закладу освіти – в розвитку і добробуті працівників, 
підприємств – у зростанні кадрового потенціалу, суспільства – в 
розширеному відтворенні інтелектуального потенціалу [6]. 

Сучасному керівникові закладу освіти доводиться, з одного 
боку, пристосовуватися до ринку, а з іншого – зберегти педагогічну 
складову управлінської діяльності. За таких умов набуває 
актуальності вміння керівника задіяти маркетингові механізми для 
досягнення освітніх цілей організації [8]. 

В разі маркетингових взаємин всередині закладу освіти можна 
виділити наступні суб'єкти: споживач освітніх послуг (здобувач 
освіти), учасник маркетингової діяльності (законний представник 
здобувача освіти) виробник освітніх послуг (педагог або керівник 
закладу освіти), посередники надання послуг в сфері освіти (різні 
громадські організації), підприємства, власне самі заклади освіти як 
суб'єкти, органи управління освітою, держава. 

Рівень готовності суб'єкта до маркетингової діяльності 
обумовлює рівень її результативності. В цьому плані виробникам 
необхідно досягти своєю маркетингової детальністю від споживача: 

 сформованої мотивації до отримання освітньої послуги; 

 інформованості про освітню послугою в закладі освіти; 
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 активності участі в життєдіяльності закладу освіти в цілому та 

в його маркетингових діях зокрема. 
Розглядаючи об'єкти освітнього маркетингу, можна виділити: 

 освітні послуги і продукти діяльності закладів освіти (науково-
технічна діяльність, навчально-методична діяльність і 
продукція, а також інформаційні, консультаційні, експертні та 
наукові послуги); 

 освітні програми  комплекс освітніх послуг, спланованих і 
організованих для досягнення визначених результатів 
навчання. 
Таким чином, аналізуючи вищезазначене, можна відзначити, 

що освітній маркетинг характеризується: 

 різноспрямованістю зважаючи на різні цілі маркетингового 
просування освітньої організації; 

 багатосуб’єктністю, тобто великою кількістю рівноправних 
суб'єктів освітнього маркетингу; 

 об'єктами маркетингу, до числа яких відносять як освітню 
послугу, так і заклад освіти з територією, на якій останнім 
розташовується; 

 багатофункціональністю, тобто вивченням споживчих груп і 

ринку на предмет обсягу попиту та інших показників; 

 варіативністю методів маркетингової діяльності, які включають 
різні методи просування освітніх послуг. 
Слід зазначити, що концепція маркетингу освітніх послуг 

передбачає, що головне завдання закладів освіти – визначити 
потреби та інтереси споживачів, пристосуватися до того, щоб 
задовольняти їх, чим зберігаються та збільшується благополуччя 
споживачів освітніх послуг і забезпечуються довгострокові вигоди 
самого закладу освіти [1]. Отже, можна стверджувати, що 
маркетингові інструменти мають бути невід'ємною складовою будь-
якої управлінської технології та використовуватися як засіб для 
досягнення певної мети закладу освіти. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Біневська І. В. Маркетинг освітніх послуг - інструмент конкурентності 

сучасного ВНЗ ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима 

Гетьмана», 2016 - URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/22270/9-

11.pdf?sequence=1 (дата звернення: 04.10.2021 р.) 

2. Братаніч Б. В. Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософських наук: 09.00.10 

«філософія освіти». К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2006. 20 с.  

3. Корчагова Л. М. Управление маркетингом образовательных услуг. 

Маркетинг. 2004.№ 6. С. 69 – 76. URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/22270/9-11.pdf?sequence=1%20
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/22270/9-11.pdf?sequence=1%20


Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

201 
 

https://www.dissercat.com/content/marketing-obrazovatelnykh-uslug-vysshei-

shkoly/read (дата звернення: 10.10.2021 р.). 

4. Кузнєцова І. Визначення сутності дефініції «Технологія управління» / І. 

Кузнєцова // Вісник Київського національного торговельно-економічного 

університету. – 2009. – № 1. – С. 15 – 30. 

5. Лебідь О. В. Обґрунтування вибору напрямку впровадження 

технологій управління. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг: зб. наук. праць. Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; 

редкол. О. І. Черевко (відпов. ред.) [та ін.]. 2012. Вип. 2 (16). С. 302–308.  

6. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальн

оосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. К.: Школяр, 1996. 302 с. 

7. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с. URL: 

https://econom.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/10/MARKETING_NAVCH.PO

SIBNYK_SENYSHYN-KRYVESHKO_FINAL_ALL.pdf (дата звернення: 19.10.2021 р.) 

8. Тимошко Г. М. Структурно-

змістова специфіка складових організаційної 

культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Чернігівсь

кого національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів: 

ЧНПУ, 2014. – Вип. 115. С. 231. URL: 

http://www.erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3917 (дата 

звернення: 19.10.2021 р.) 

 

ТИМОШКО Г. М., професор кафедри 
педагогіки, адміністрування і 
спеціальної освіти ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», 
доктор педагогічних наук, професор 

 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Культура  управління школою— 
це виконання адміністрацією 
сукупності вимогу які висуваються 
до процесу управління, зумовлених 
нормами моралі, етики, естетики, 
права, принципами організації і 
технології управління.  

Ю. Конаржевський 

Глибокі соціальні й економічні зрушення, що відбуваються в 
Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має 
сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності. 
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Лише компетентна, самостійна і відповідальна, з чіткими 
громадянськими позиціями індивідуальність, тобто вихована 
людина здатна до оновлення суспільства, забезпечення державності 
України, розвитку її економіки та культури.  

Натомість , виходячи із теоретичних положень, можемо 
стверджувати, що рівень культури суб'єктів шкільної освіти є одним 
з найбільш інтегрованих показників її якості. Суть культурологічного 
підходу полягає у тому, що освіта розглядається у контексті культури 
як багатовимірного явища, а тому не зводиться лише до навчання 
та  засвоєння відповідних життєвих компетентностей. Звідси - 
необхідність культурологічного підходу до визначення мети освіти, а 
значить і оцінювання результату. Оскільки керівники закладів 
освіти визначають мету та оцінюють якість освіти як 
співвідношення мети і результату, необхідною умовою є вміння 
управлінців прогнозувати ці результати і операційно спрямувати на 
подальший розвиток. Результатом такого розвитку завжди має  бути  
новий рівень культури ЗЗСО.  

Важливим чинником вирішення піднятої проблеми є 
організація управління розвитком культурного середовища - це не 
окремий вид (напрям), а органічна складова системи управління 
ЗЗСО. З одного боку, має бути справді культурним сам процес 
управління - від його філософської, моральної платформи до 
організаційної, технологічної. Світовий досвід показав, що культура 
управління в результаті дає культуру успіху, а значить - розвиток і 
високу якість освітніх послуг. 

Сучасна педагогіка має визнати, що метою освіти є входження 
здобувача освітніх послуг у простір культури і активне її засвоєння, 
творення нових культурних цінностей. Цей процес відбувається у 
культурно-освітньому середовищі, в якому можлива співпраця 
суб'єктів освітнього середовища, без якої середовище не можна 
вважати культурним. Ресурси справді культурного середовища, на 
думку багатьох дослідників є невичерпними. Отже, проектуючи 
розвиток освітнього закладу, керівникам необхідно забезпечити його 
культуровідповідність. 

Розвиток людини, перетворення її в особистість відбувається 
під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх сил. Визначальним у 
першій групі чинників є середовище, що оточує індивіда. Воно 
включає комплекс природних і соціальних факторів. Сукупність 
соціальних умов життєдіяльності людини, що впливають на її 
свідомість і поведінку, називають соціальним середовищем. Власне 
соціальним є та його частина, яка складається з індивідів, 
спільностей , що взаємодіють між собою у певному просторі культур 
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(субкультур). Воно складається з економічних, політичних, 
соціальних і духовних умов та відносин, що прямо чи 
опосередковано впливають на свідомість, розвиток та  поведінку 
людини. Саме цей вплив і надає ознак середовища. Розрізняють дві 
форми вияву соціального середовища - на макро та мікрорівнях. 
Макросередовищем прийнято називати сукупність духовних та 
матеріальних умов, за яких проходить життєдіяльність всього 
суспільства. Узагальнено його можна назвати культурою народу. 
Воно тісно взаємодіє з мікросередовищем, що має безпосередній 
вплив на поведінку людини. Все ж соціокультурне мікросередовище, 
хоч і пов'язане з загальнокультурною ситуацією, має свою 
диференціацію, певну автономію. 

Це стосується і такого явища, як освітнє середовище. Воно 
включає в себе систему впливів і умов формування особистості, а 
також можливостей для її розвитку (В.Ясвін). Важливими 
складовими його є шкільне середовище, сімейне, екологічне тощо. В 
науковий обіг введено таке поняття, як соціокультурне навчальне 
середовище (СУ. Гончаренко.), яке тлумачиться як спеціально 
організований простір для освоєння різних видів і форм людської 
діяльності, де учень оволодіває науковими знаннями, досвідом 
емоційно-ціннісного ставлення до світу, речей і людей, досвідом 
спілкування. Вченими вживається і такий термін як освітнє 
середовище (О.Савченко). Створення сприятливого освітнього  
середовища школи займало чільне місце у педагогічній діяльності 
В.О.Сухомлинського. Теоретичне осмислення цього важливого 
фактора впливу на якість діяльності школи позиціоновано  у ряді 
його творів („Серце віддаю дітям", „Проблеми виховання всебічно 
розвиненої особистості" і ін.). 

Соціокультурне середовище школи розглядається нами як 
сукупність умов, предметних і людських елементів, з якими 
взаємодіють суб'єкти освітнього  процесу і зазнають їхнього впливу. 
Це складна мікросистема з певними складовими, сферами - 
соціально-правовою, інформаційною, (освітньою, навчальною), 
виховною і ін. Принципово важливим для нашого дослідження є 
культурологічний підхід. Поняття культурне середовище 
розглядаємо як достатній рівень культури освітнього середовища, 
його культуровідповідність. Це багатомірне явище, яке включає 
систему елементів людського та предметного оточення, умов 
(інформаційно-освітніх, психолого-педагогічних, матеріально-
технічних, знаково-символічних), що впливають на культурний 
розвиток суб'єктів освітнього закладу і зазнають змін у результаті 
культуротворчої діяльності цих суб'єктів. Це - конкретний 
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соціальний простір, в якому вихованець активно включається в 
культурні зв'язки суспільства і де він набуває першого досвіду 
самостійної культурної діяльності. Засвоєння культурних цінностей 
відбувається через зміст навчальних предметів, реалізацію 
соціокультурних функцій методів навчання, шляхом організації 
повноцінного включення вихованців у створення культурного 
середовища школи. Все це складає зміст управління розвитком 
культурного середовища, яке є основним структурним елементом 
педагогічної системи закладу освіти і виступає важливим чинником 
забезпечення якості освіти. 

Місія шкільної культури - задовольнити потреби членів 
шкільного колективу (духовні, організаційні, потреби у 
згуртованості; наявності смислу, у причетності до світового 
прогресу, до забезпечення добробуту в державі). 

У формуванні особистості є два головних аспекти – 
професійний і культурний. Заклад освіти покликаний давати не 
тільки знання учням, а й формувати особистість педагога, 
виховувати такого педагога, який за словами Т.Г.Шевченка був би 
апостолом правди і науки та уособленням совісті нації, яка 
потребує культурного вчителя. Культурний педагог - це не взірець 
формально-етикетної шляхетності, а інтелігентна людина за своєю 
найвищою духовною сутністю із творчим і гуманним способом 
світобачення, світосприймання. Саме культура керівника є 
підґрунтям формування особистості учня в ЗЗСО. Інститутом 
творення культури від керівника → до вчителя → до учня є сучасний 
заклад повної загальної середньої освіти.  

Отже, особливої актуальності саме сьогодні набуває теза «Від 
людини освіченої – до людини культури», що означає відродження 
національної інтелігенції, створення внутрішніх передумов для 
розвитку творчої індивідуальності. Тільки у культурному середовищі 
можуть формуватися керівники і спеціалісти, здатні вільно і широко 
мислити, створювати інтелектуальні цінності, яких завжди потребує 
суспільство і школа зокрема. 

До численних характеристик культури школи, що аналізувалися 
протягом останніх двох десятиліть, належать такі: 

 етична місія культури школи, яка повинна сприяти розвитку 
професійної та соціальної мотивації діяльності педагогічного 
колективу, й постійному удосконаленню, розвитку творчої 
співпраці педагогів; 

 залежність культури школи від зовнішнього контексту (со-
ціально-економічних, політичних та культурних умов діяль-
ності) та внутрішніх чинників розвитку (історія навчального 
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закладу, матеріальні, часові, фінансові, людські та інші ресур-
си, способи здійснення лідерських функцій тощо); 

 способи інтеграції в рамках культури школи кількох субкультур, 
у тому числі учительської, учнівської, батьківської, місцевої; 

 залежність рівня розвитку культури школи від характеру 

цінностей, що об'єднують членів шкільної громади, згуртова-
ності навколо цінностей, способів прояву цінностей у поведінці 
та багатьох інших. 
Культура школи, як цілісне явище, необхідна умова якості 

сучасної освіти, розвитку особистості як найголовнішої мети 
сьогодення тісно пов’язана із запровадженням культурологічного 
підходу управління школою і значною мірою залежить від рівня 
організаційної культури керівників. 

На сьогодні вченими-дослідниками встановлено, що:  

 педагогічні дослідження початку XXI століття активізували 
інтерес до наукових пошуків формування організаційної 
культури керівника ЗЗСО. Але найбільша увага приділяється 
дослідженню потенційних можливостей процесів, здатних 
оновити зміст і структуру освіти, зорієнтованої на виховання 
всебічно розвиненої і культурної особистості в цілому, а не 
керівника школи; 

 сучасна педагогіка в змістовий ряд базових понять включає 
актуально значущі поняття „організаційна культура учителя", 
«організаційна культура закладу загальної середньої освіти», 
«організаційна культура керівника ЗЗСО» (А.Л.Бетуганов, 
І.П.Васильченко, Е.Є.Дроздовський, А.П.Єгоршин, В.А.Єршов, 
Є.Ю.Захарченко, В.Катков, С.В.Кульневич, А.В.Мудрик, 
Н.П.Пищулін, С.Н.Пищулін, В.А.Співак, І.О.Тюрина, 
П.НШихирев, Н.А.Щуркова); 

  інститутом творення культури від керівника → до вчителя → 
до учня є сучасний заклад загальної середньої освіти; 

 принципи гуманізації та гуманітаризації освіти спонукають 
керівників підносити статус їх культурологічного підходу в 
управлінні закладом загальної середньої освіти; 

 саме культура керівника ЗЗСО є підґрунтям формування 

культурної  особистості учня у закладі загальної середньої освіти; 

 менеджер освіти враховує у своїй педагогічній і управлінській 
діяльності, що організаційна культура є новою філософією рідної 
школи як система поглядів на освітній  процес та зміни в ньому; 

 сучасні ідеї керівника у культурологічних підходах управління 
ЗЗСО мають спиратися не на культуру окремого вчителя, учня, 
а на культуру колективу однодумців; 
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 організаційна культура керівника ЗЗСО - це професійне  

натхнення, успіх, радість, самоствердження, саморозвиток й 
самоменеджмент; 

 організаційна культура керівника ЗЗСО діалектично пов’язана з 
усіма елементами особистісної культури: моральною, естетичною, 
розумовою, правовою, політичною, екологічною та ін., оскільки 
вона є інтегральним показником інших видів культур; 

 отже складові організаційної культури керівника ЗЗСО - 
науковий світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство, 
педагогічна майстерність, управлінські здібності, природно-
педагогічні людські якості, педагогічна техніка (культура 
зовнішнього вигляду, культура мови, культура спілкування, 
педагогічна етика, педагогічний такт, прагнення до 
самовдосконалення). Зрозуміло, що цією організаційною 
культурою має володіти і керівник закладу освіти, бо, як писав 
Адольф Дістервег, «як ніхто не може дати іншому того, що немає 
сам, так не може розвивати, виховувати й навчати той, хто сам 
не розвинений, не вихований, не освічений»; 

 обумовленою необхідністю щодо усвідомлення основних засад 
формування організаційної культури школи є знання про 
процеси формування і розвитку організаційної культури 
керівника освітнього закладу; 

 за цих умов важливою проблемою є формування керівника 

нової української школи нової генерації, формування людини 
організаційної культури, від професійної майстерності якої 
залежить як організація роботи ЗЗСО, так і її результативність, 
спрогнозована на творення конкурентоспроможної, 
висококультурної особистості випускника. 
Отже, організаційну культуру керівника ЗЗСО характеризує 

співпраця, орієнтована на досягнення мети. На нашу думку, 
можливі дві інтерпретації поняття «організаційна культура». У 
першому випадку організаційна культура розглядається як 
результат рішень, прийнятих адміністрацією організації У другому - 
інтерпретація організаційної культури передбачає розгляд реальної 
ситуації Реальною організаційною культурою вважаються ті 
відносини і позиції, які вже існують і є сталими в управлінській 
практиці керівника ЗЗСО. 
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ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ДОШКІЛЬКОЇ ОСВІТИ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Нині сучасне суспільство потребує досконалої системи 
управління освітою, що зумовлено проблемою якості освітньої 
системи України. Особливо важливі питання якості освіти пов'язані 
із загальними орієнтирами процесу модернізації системи освіти на 
всіх рівнях. Вагому роль у системі безперервної освіти України, так 
як і в багатьох інших країнах світу, відіграє дошкільна освіта, яка є 
первинною ланкою в досягненні триєдиної мети – освітньої, 
розвивальної та виховної [2, c. 20].  

Сьогодні управління дошкільною освітою залишається одним із 
пріоритетних напрямів державної освітньої політики в нашій 
державі[3]. 

Проблема шляхів управління дошкільною освітою є актуальною, 
оскільки необхідність своєчасного реагування на виклики часу 
вимагає модернізації управління освітою загалом. Сучасний стан 
державного управління дошкільною освітою поєднує в собі весь 
спектр інституцій, які є взаємообумовленими та взаємопов'язаними.  

На сучасному етапі розвитку суспільства перед закладами 
дошкільної освіти постали нові завдання, що пояснюється 
входженням України до міжнародного освітнього простору, 
переходом суспільства на якісно новий рівень та необхідністю 
державотворення як історичною потребою нації [5, С. 235-251] . 

Як і в Україні, в країнах Європейського союзу дошкільна освіта 
є початковою ланкою єдиної системи виховання і навчання. Тому в 
дослідженні слід проаналізувати усю систему управління 
дошкільними навчальними закладами (ДНЗ) з урахуванням 
вітчизняного та зарубіжного досвіду[1]. 
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Принагідно зазначимо, що сучасна система дошкільної освіти 
України має нагромаджувати особистий передовий педагогічний 
досвід, а також здійснювати інтеграцію у світовий освітній простір. 
Відтак постає потреба аналізу здобутків зарубіжної системи 
управління дошкільною освітою щодо впровадження кращого 
досвіду зарубіжних країн у систему управління освітою України . 
Варто наголосити, що успішність процесу надання освітніх послуг 
залежить від процесу управління дошкільною освітою [6, С. 198-208]. 

Дослідження проблемних питань управління в освіті знайшло 
відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених і педагогів 
практиків. Теоретичні засади управління освітніми закладами 
викладені у працях вітчизняних вчених Л. Козак , І. Швидка, В. 
Бондаря, Л. Даниленко, В. Олійника , Г. Тимошко, О. Лугіна , а також 
зарубіжних –зарубіжних колег (Х. Гренбська, Е. Браньська, М. Келар, 
Т. Левовіцкі, Х. Рачек, Р. Шульц, Й. Шчепаньські), які передусім 
звертають увагу на особливості управління дошкільною освітою в 
Польщі . Основна мета полягає в підтримці та стимулюванні 
розвитку дитини, урахуванні потреб та можливостей особистості. У 
процесі наукового пошуку виявлено, що в системах управління 
дошкільною освітою зарубіжних країн є схожі риси, хоча кожна 
країна має свої специфічні особливості управління та контролю, 
власний перспективний досвід. Запозичення зарубіжного досвіду 
управління дошкільною освітою може сприяти поліпшенню системи 
управління та контролю дошкільною освітою в Україні [7, c. 140]. 

Відтак корисним стало б:  
1) забезпечення Міністерства освіти і науки України, а саме 

директорату дошкільної та шкільної освіти головного управління 
загальної середньої та дошкільної освіти фахівцями в галузі 
дошкільної освіти (стаж педагогічної роботи не менше 5-ти років);  

2) забезпечення районних, міських відділів освіти фахівцями в 
галузі дошкільної освіти;  

3) запровадження проведення закладами дошкільної освіти 
всеукраїнських та міжнародних конференцій з теми «Управління 
дошкільною освітою: досвід та перспективи»;  

4) запровадження підготовчих курсів для інспекторів, які 
беруть участь у проведенні атестації чи інституційного аудиту 
закладу дошкільної освіти;  

5) запровадити курси для директорів закладів дошкільної 
освіти з теми «Мистецтво роботи в команді: взаємодія педагогічного 
колективу»;  

6) тотальний контроль за працевлаштуванням за фахом 
випускників закладів вищої освіти;  
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7) контролююча функція директора закладу дошкільної освіти, 
що проявляється у професійному відборі кадрів з фаховою 
дошкільною освітою. 

ECERS – методика, зосереджена на умовах для розвитку 
дитини, навколо інтересів якої побудоване оцінювання. Саме по собі 
оцінювання не впливає на освітнє середовище, але шкала може бути 
орієнтиром для забезпечення якісного дошкілля. Орієнтуючись на 
представлені індикатори якісного дошкільного освітнього 
середовища, педагогічні працівники та директори закладів 
дошкільної освіти можуть підвищити якість освітнього процесу[8].  

Також Україна почала ефективно використовувати шкалу 
ECERS-3 за результатами дослідження якої є підставами для 
формування освітньої політики, спрямованої на підвищення якості 
дошкільної освіти, зокрема: 

 оновлення змісту дошкільної освіти; 

 оновлення методичних рекомендацій щодо організації 
освітнього процесу; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 приєднання до світової професійної спільноти у сфері 
дошкільної освіти [7, c. 120-124]. 
Отже, шляхи удосконалення управління закладом дошкільної 

освіти на основі запозичення зарубіжного досвіду можуть сприяти 
поліпшенню системи управління та контролю дошкільною освітою в 
Україні. Від керівника закладу дошкільної освіти залежить побудова 
сучасної моделі управління на підставі володіння знаннями про 
структуру, зміст, соціально-педагогічні явища для подальшого 
пошуку ефективних шляхів управління. А це можливо за умов 
спрямованості на використання інноваційних технологій, вивчення 
передового управлінського досвіду, високого рівня педагогічної 
майстерності, прагнення до самоосвіти, використання мотивації 
педагогів для підвищення якості роботи, вміння створювати 
позитивний психологічний мікроклімат, працювати єдиною 
командою для досягнення мети – сприяння успішному розвитку 
дітей та підготовки їх до життя в соціумі. 
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ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ 

РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 
Заклад освіти виходить на ринок освітніх послуг як суб’єкт 

господарювання у ринковому середовищі. На його діяльність 
розповсюджуються всі фактори комерційної організації, яка 
потребує фінансового планування, залучення джерел фінансування, 
провадження діяльності на комерційних засадах з метою фінансової 
стабільності та отримання прибутку. 

Бізнес-план є дієвим інструментом внутрішнього управління та 
інструментом презентації комерційної ідеї, коли необхідно отримати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
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додаткові фінансові ресурси – залучити кредити чи інвестиції. 
Розробка бізнес плану дає можливість керівникам та власникам 
закладів освіти детально проаналізувати свої ідеї та плани, оцінити 
їх реалістичність і перспективність, встановити сильні та слабкі 
сторони діяльності, знайти способи посилити перші та знизити другі. 

1. Основні цілі складання бізнес-плану освітнього 
закладу: 

A. Використання бізнес-плану, як інструменту управляння 
проектом. 

B. Залучення фінансів до проекту.  
C. Оцінка ризиків та планування антикризових заходів. 
D. Оптимізація витрат та процесів 
E. Оцінка доречності впровадження змін та перегляду стратегії.  

2. Вимоги до якості бізнес-плану 

- ґрунтовний, тобто базується на реальних дослідженнях, 
фактах, аналітиці; 

- всеосяжний, тобто враховує всі аспекти діяльності освітнього 
закладу; 

- прорахованим, тобто містити математичні прорахунки 
економічної моделі; 

- узгодженим, тобто всі його частини підпорядковані одній 
стратегічній меті і не суперечать напрямкам розвитку одна 
одної; 

- реалістичним до виконання, тобто враховувати маркетингові, 
соціально-економічні, політичні, культурні та інші реалії. 
3. Особливості бізнес-планування приватного освітнього 

закладу 

Від якості складання бізнес-плану залежить подальша 
можливість залучення інвестицій, коштів меценатів, кредитних 
коштів, партнерів, керівників вищої ланки, а також операційне та 
стратегічне управляння, маркетингова стратегія та фінансова 
політика освітнього закладу. Бізнес план також визначає цілі 
закладу, строки та способи їх досягнення. 

4. Етапи розробки бізнес-плану: 

1. Попереднє дослідження.  
2. Проектування. 
3. Експертиза проекту. 
5. Розділи бізнес-плану 

Структура бізнес плану має важливе значення і включає в себе: 
- місія та цілі освітнього закладу 
- опис діяльності освітнього закладу 
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- потенціал бізнес-моделі: ресурси, витрати, джерела 
находження прибутку 

- оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища, ризики та 
шляхи управління ними 

- опис етапів розвитку закладу освіти 
- резюме 
- пропозиції щодо інвестування 

Отже, розробка конкретного бізнес-плану в більшості випадків 
процес творчий, заснований на урахуванні не тільки загальних 
закономірностей ринкового середовища, в якому планується 
надання освітньої послуги, але і специфічних умов, особистого 
досвіду й кваліфікації керівника освітнього закладу.  
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

В сучасних умовах у системі освіти дедалі активніше 
використовуються інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ). 
Зараз доволі важко уявити повноцінний освітній процес без 
використання ІКТ. 

Інформаційні технології в освіті спричинили низку реформ, які 
пов’язані з появою освітніх мереж, нових форм та засобів навчання, 
виникненням та широким поширенням нових педагогічних 
технологій.  

Інформаційно-комунікаційні технології та засоби стають 
простішими в користуванні, спрямовані на зберігання значних 
обсягів відомостей та даних, призначені для того, щоб людина 
якнайшвидше почала використовувати їх для власних навчальних, 
професійних потреб та організації дозвілля. [1] 

Згідно нового Закону України «Про Освіту» [2] та Концепції 
«Нова українська школа» (Концепція), особливо актуальною є 
потреба у компетентних фахівцях, керівниках закладів загальної 
середньої освіти.  

Сучасний етап розвитку і реформування освіти передбачає, 
перш за все, впровадження і активне використання новітніх 
технологій, діджиталізацію. Важливим є не тільки використання ІКТ, 
а й формування вмінь і навичок застосовувати їх на практиці, вміти 
застосувати у різних ситуаціях. Як зазначала в своєму дослідженні 
Т.А. Махиня: «…поняття ІКТ-комепетентність керівників навчальних 
закладів окрім комп’ютерної грамотності включає в себе і такі 
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складові, як робота з інформацією в електронному вигляді, знання 
та вміння використовувати найефективніші методи та засоби 
пошуку, відновлення, поширення та зберігання інформації, уміння 
працювати із зовнішнім інформаційним середовищем, уміння 
оптимально використовувати архіви інформації та інше.» [4] 

В освіті триває процес адаптування інформаційних технологій 
для забезпечення повноцінної реалізації цілей навчання і виховання.  

В даному процесі інформатизації освіти керівник ЗЗСО відіграє 
провідну роль. У зв’язку із швидким оновленням інформації, перед 
сучасним керівником виникають наступні завдання: 

а) швидко реагувати і пристосовуватися до активних змін 
сучасності, безперервно працювати над самоосвітою, 
самовдосконаленням, розвивати вміння самостійно здобувати 
відповідні знання і застосовувати їх на практиці; 

б) за допомогою новітніх технологій вміти знаходити рішення 
для вирішення проблемних ситуацій;  

в) ефективно працювати з інформацією, використовуючи 
інформаційні ресурси. 

Дані завдання є головними для успішної реалізації навчального 
процесу.  

Інформаційно-комунікаційна компетентність стає провідною у 
роботі педагога, а особливо у роботі керівника ЗЗСО. Із процесом 
діджиталізації та використання ІКТ поступово зникають паперові 
нагромадження документації, полегшується їх обробка, 
систематизація, передача та зберігання. Таким чином, діяльність 
керівника ЗЗСО стає більш ефективною.  

Також для полегшення роботи керівника ЗЗСО розроблені 
системи автоматизованого управління навчальним закладом.  

Метою створення цих систем є удосконалення навчального 
процесу за рахунок забезпечення автоматизації як питань, що 
стосуються адміністративної документації школи, так і питань, які 
вносять зміни в навчальновиховний процес. Система «АСУ-школа» 
дає змогу оперативно і точно слідкувати за ходом навчально-
виховного процесу. Запорукою функціонування цієї системи є три 
основні підрозділи: «Учень», «Вчитель», «Фінансово-господарська 
діяльність»  

В управлінській діяльності значну роль відіграють хмарні 
технології. Основна ідея даної розробки полягає в тому, щоб 
створити таку систему роботи з інформацією про різні аспекти 
життєдіяльності навчального закладу (що потребують 
управлінського впливу), яка не замикається на одній особі, 
відповідальній за окремий напрямок діяльності, а взаємопроникає в 
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діяльність усіх суб’єктів управління. [3] 
Країни Європи: Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, 

Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Польща, 
Словаччина, Чехія сягнули значного прогресу в розвитку 
інформаційно-комунікаційної компетентності керівників 
навчальних закладів.  

На жаль, в Україні процес розвитку інформаційно-
комунікаційної компетентності знаходиться на дещо нижчому рівні. 
Не вистачає матеріально-технічного забезпечення, практично 
відсутні мотиваційні механізми та інструменти зацікавлення 
керівників ЗЗСО та педагогічних працівників у розвитку їхньої ІК-
компетентності.  

 Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства і освіти 
головною метою інформатизації освіти є, в першу чергу, розвиток 
інформаційно-комунікаційної компетентності для активної 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення 
підвищення якості освіти, її ефективності, формування 
інформаційної культури керівників ЗЗСО, створення 
автоматизованих систем управління освітнім процесом. 
Інформаційно-комунікаційна компетентність, безумовно, є одним із 
засобів самовдосконалення.  

 Застосування інноваційно-комунікаційних технологій мають 
позитивний вплив на управлінську сферу діяльності керівника 
ЗЗСО, який управляє освітнім процесом. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

В умовах сьогодення сучасна система освіти зіштовхнулася з 
глобальними викликами, зумовленими пандемією, спричиненою 
поширенням COVID-19. Дистанційний режим навчання, карантинні 
обмеження, нові вимоги до забезпечення освітнього процесу також 
не залишили осторонь початкову ланку освіти. 

Важливість забезпечення неперервності освітнього процесу 
зумовлює необхідність впровадження сучасних технологій 
навчання, інноваційних форм і методів на засадах компетентнісного 
підходу, з урахуванням мотиваційних особливостей, індивідуальних 
запитів і потреб учнів. Одним із таких трендів сучасної освіти є 
змішане навчання – технологія, яка дозволяє більш ефективно 
використовувати переваги як очного, так і електронного навчання, 
і нівелювати або взаємно компенсувати недоліки кожного з них. 

За останні роки чимало дослідників намагалися проаналізувати 
зміст поняття «змішаного навчання». Зокрема, слід згадати здобутки 
І. Воротникової, Л. Данькевич, В. Кухаренка, Є. Пьяних, Н. 
Рашевської, В. Фандей, Т. Шроль та інші. 

Більшість авторів уважають, що змішане навчання – це процес 
здобування знань, умінь та навичок, що супроводжується 
поєднанням різних технологій навчання (українські учені Ю. Триус, 
А. Стрюк, В. Кухаренко, О. Коротун та зарубіжні – Д. Тракслер, Д. 
Берн, П. Валайзен, Ч. Грем). Переважно зарубіжні дослідники 
вважають, що змішане навчання є поєднанням (комбінацією) різних 
технологій (очного, дистанційного, мобільного, онлайн-навчання) та 
стратегій навчання (Б. Коллінс, С. Моебз, С. Вейбелзал, С. Грей, В. 
Джоші, С. Дзюбан, Р. Куртус, А. Богомолов, М. Коваль) [2, с. 143-156]. 

На відміну від багатьох інших педагогічних технологій, змішане 
навчання не має конкретного авторства і складалося багато в чому 
спонтанно, в результаті численних спроб змінити існуючі методи і 
принципи навчання.  

Змішане навчання безсумнівно є прогресивною освітньою 
технологією, що має широкі перспективи для використання і 
подальшого розвитку. В першу чергу це пов'язано з тим, що при 
правильному і повноцінному застосуванні змішане навчання 
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працює на формування цінних якостей особистості, які також відомі 
як навички XXI століття: 

 здатність до комплексного вирішення проблем; 

 критичне мислення, здатність вибору достовірних джерел 
даних і відбору інформації, яка дійсно необхідна для вирішення 
проблеми; 

 креативність, здатність творчо переосмислити наявну 
інформацію, синтезувати нові ідеї та рішення; 

 командна робота, вміння продуктивно взаємодіяти з іншими 
людьми, шукати однодумців і створювати команди; 

 вміння і прагнення вчитися протягом усього життя; 

 вміння приймати рішення і нести за них відповідальність [1]. 
Змішане навчання, як і будь-яка інша інноваційна технологія 

вимагає часу, додаткових зусиль та дотримання педагогічних умов з 
боку вчителя. 

Важливо зауважити, що застосування технології змішаного 
навчання висуває високі вимоги до педагогів, а саме: 

 висока ІКТ-компетентність, володіння різноманітним 
електронним інструментарієм, в тому числі сервісами 
комунікації, спільної онлайн-роботи, соціальними 
інструментами, системами управління навчання тощо. 

 вміння створювати власний навчальний зміст, тому що існуючі 

інформаційні ресурси не завжди володіють тим рівнем 
навчальної інформації, який необхідний для організації 
змішаного навчання; 

 вміння диференціювати освітній процес з урахуванням 

особливостей кожного учня. 
Впровадження змішаного навчання вимагає від педагога 

набагато більших витрат сил і часу, ніж звична, століттями 
відпрацьована фронтальна форма роботи. Технологія змішаного 
навчання однозначно вимагає психологічної готовності вчителя, 
готовності стати ментором, помічником в процесі навчання. 
Впровадження змішаного навчання як інновації приводить до 
низки змін в самовизначенні і способах діяльності учня і вчителя. 
Учень знаходить простір свободи і відповідальності, в якому він 
вчиться робити усвідомлений вибір і відповідати за його наслідки. 
Учитель починає функціонувати в нових для себе ролях, зокрема, 
йде від ролі транслятора до ролі тьютора, і ключовим інструментом 
педагога стає навчальне середовище, в якому стираються межі між 
середовищем класної кімнати і онлайн-середовищем. 

Розглянемо переваги, пов'язані з особливостями використання 
цифрових освітніх ресурсів: 



Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту 
 

 

219 
 

1) необмежений доступ до навчальної та інших видів 
інформації, розміщеної на електронних носіях і в онлайн-просторі (в 
тому числі у формі онлайн-курсів); при змішаному навчанні вчитель 
перестає бути єдиним джерелом інформації, а надмірність 
інформації, одержуваної учнем, дозволяє формувати у нього 
різноманітні навички роботи з нею; 

2) можливість варіювання змісту, способів і методів навчання, 
що дозволяє задовольнити запити на навчання практично кожного 
учня; 

3) прозорість і зрозумілість системи оцінювання, особливо в тій 
її частині, де виставлення оцінки відбувається на основі 
електронних завдань з автоматичною перевіркою, а суб'єктивна 
думка вчителя не впливає на оцінювання; 

Таким чином, змішане навчання – це одна з технологій 
формальної освіти, згідно з якою учень засвоює одну частину 
матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, 
місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає 
у шкільному класі. Водночас, успішному впровадженню технології 
змішаного навчання передує створення та забезпечення комплексу 
спеціальних педагогічних умов, до яких відносимо поступовий відхід 
від фронтальних форм роботи, реструктурування навчального 
простору, використання комп'ютерів, ІКТ, відбір інформаційних 
ресурсів, зміна в методах навчання, які логічно пов’язані між собою 
і в результаті сприяють отриманню цілісного навчального досвіду 
молодших школярів. 
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РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Актуальним питанням на шляху розвитку освіти є модернізація 
та демократизація її змісту: перехід до інтенсивної технології 
управління, раціональне використання нових економічних, 
соціальних і організаційних факторів, створення необхідних умов для 
реалізації здібностей кожного члена колективу освітнього закладу  з 
урахуванням його нахилів, підготовки та індивідуальних 
особливостей. Ось чому керівник ЗЗСО сьогодні має постійно 
працювати над розвитком своєї управлінської компетентності.  До 
того ж, крім бажання працювати на керівній посаді, він повинен мати 
відповідні здібності та мотивацію для її розвитку.  

Розвиток управлінської компетентності передбачає постійний і 
безперервний процес роботи над своїм вдосконаленням, тому перш 
ніж стати керівником навчального закладу, потрібно проаналізувати 
вимоги, які висуваються до нього. Такими, зокрема, є: компетентність, 
гідність і відповідальність, почуття нового й уміння ризикувати, 
чутливість і рухливість, висока працездатність і вміння грамотно 
працювати з інформацією; володіння новими інформаційними 
технологіями тощо. Таким чином, ефективність функціонування 
закладів освіти  значною мірою залежить від діяльності керівника, 
яка, у свою чергу, визначається рівнем управлінської компетентності. 

У процесі адаптації України до світових освітніх вимог 
визначається як важливе, питання професійного становлення 
педагогічних працівників. Відповіднo до «Професійного стандарту», 
спільними для ключових компетентностей є здатності, що 
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спираються на особистісні якoсті й ціннісні спрямування. Отже, 
дослідження питання формування особистісного компонента 
професійної компетентності педагога є актуальним й своєчасним.  

Базові універсальні компетентності спираються на 
фундаментальну професійну підготовку з психології, педагогіки, 
філософії. Кожен компонент професійної компетентності 
визначається як самостійне динамічне утворення, яке 
характеризується індивідуальними та загальними ознаками. [1]  У 
широкому розумінні «компетентність» є складною динамічною 
характеристикою особистості, включає знання та уміння з певної 
діяльності. Рівень сформованості складників професійної 
компетентності залежить від особистісних якостей, творчих 
поглядів, ціннісних спрямувань педагогічних працівників.  

Як зазначає Л.Васильченко, змістове наповнення особистісного 
складника професійної компетентності педагогічних працівників 
включає: професійно важливі якості особистості (комунікативність, 
відповідальність, емпатійність, організованість, пунктуальність, 
здатність до методичності та системності, гуманістично орієнтована 
система цінностей, спрямованість, любов до дітей); мотиваційну 
складову особистості; рефлексію (самоконтроль, самооцінка, 
саморегуляція, прагнення до самовдосконалення: поєднує 
самопізнання, саморозвиток, самоосвіту, самовиховання). [3]. А 
ціннісне «наповнення» педагога безпосередньо впливає на 
можливість розвитку ціннісних якостей дітей. 

Відповідно до «Концептуальних засад розвитку педагогічної 
освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір» новий 
зміст освіти спрямований на формування у педагогічних працівників 
необхідних для успішної самореалізації в суспільстві ключових 
компетентностей [8]. Підкреслюється, що спільними для ключових 
компетентностей є уміння, що спираються на особистісні якості й 
ціннісні спрямування, а саме: вміння вирішувати проблеми, 
оцінювати ризики, конструктивно керувати емоціями, застосовувати 
емоційний інтелект, здатність до співпраці в команді [6]. 

Практика показує, що професійна діяльність керівника 
навчального закладу в сучасних умовах включає не тільки уміння 
реалізувати рішення вищого керівництва, а й, передусім, готовність 
до прийняття власного компетентного рішення та здатність його 
реалізувати. Тобто керівник навчального закладу повинен володіти 
навичками рефлексії; умінням виявляти й коригувати ментальні 
моделі стереотипних реакцій і рішень; управлінською 
компетентністю нарівні з професійними знаннями та уміннями. 
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Основою професійної компетентності будь-якого керівника є 
професійні знання, необхідні для виконання управлінських функцій. 
Професіонілізм визначається як  єдність компетентностей, якими 
повинен володіти керівник закладу освіти; як комплекс таких знань 
і вмінь, які найбільше необхідні для того, щоб ефективно виконувати 
свою професійну діяльність: застосовувати інформацію через аналіз 
і передбачення наслідків. [2]. Це означає, що керівник має володіти 
стратегічним, критичним мисленням, бачити перспективи розвитку 
закладу й на основі цього будувати вектор його розвитку. На це, 
зокрема, вказує Т. Ощепко, підкреслюючи, що професійна 
компетентність керівника поєднує основні змістові складові, якими 
управлінець повинен володіти досконало, а саме: стратегічну, 
соціальну, функціональну, управлінську та професійну 
компетентності [7]. В. Маслов трактує управлінську компетентність 
«як сукупність знань і вмінь, необхідних для виконання конкретних 
функцій, що відображають основні напрями форми і види 
управлінської діяльності і загалом складають базову основу моделі 
посадової компетенції» [5, с.64]. 

На думку Н.Синициної, професійна компетентність керівника 
закладу загальної середньої освіти визначається сукупністю низки 
компонентів. Це, звісно, знання, необхідні для педагогічної 
спеціальності або посади, та уміння і навички, які потрібні для 
успішного виконання функціонально-посадових обов’язків; 
професійні, ділові та особистісно-значущі якості, що сприяють 
якнайповнішій реалізації власних сил, здібностей і можливостей. Це 
також загальна культура, необхідна для формування гуманістичного 
світогляду, визнання духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і 
етичних принципів особистості; мотивація професійної діяльності [4].  

Тобто, з одного боку, компетентність розглядається як 
характеристика особистості, а з іншого - як ознака діяльності. 
Розмежовувати їх не можна, оскільки на результативність рішень і дій 
керівника вони впливають однаково.  

Надзвичайно важливе місце в переліку компетентностей займає 
здатність до безперервної освіти, що є надзвичайно актуальним на 
сьогодні, оскільки вимагає від керівника професійного росту і 
гнучкості в особистому розвитку. Сюди додамо і здатність до 
впровадження інновацій, оскільки освітній процес знаходиться в 
безперервному розвитку, про це свідчить впровадження концепції 
НУШ. Необхідною також є здатність керівника генерувати нові ідеї чи 
підтримувати ті, що вже запропоновані колективом. Відтак, 
важливою є стратегічна компетентність, яка передбачає вміння 
окреслити стратегію розвитку закладу, визначити шляхи його 
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розвитку. І в основі всього цього лежить психолого-педагогічна 
компетентність, яка характеризує керівника як особистість. Тому, як 
зазначається у науково-педагогічній літратурі, під професійною 
компетентністю керівника закладу освіти слід розуміти його 
комплексну характеристику, систему сформованих особистісних 
якостей, які притаманні йому як фахівцю, результат професійної 
діяльності, його надбання [5].  

Таким чином, управлінська компетентність уявляється як 
суб’єктний параметр діяльності керівника закладу, першоосновою, 
базисом професіоналізму. Вона є багатофакторним  і 
багатокомпонентним явищем, яке, репрезентоване своїм поняттєво-
термінологічним апаратом, базується на знаннях різних галузей наук 
– філософії, соціології, освіти, психології управління, культурології, 
економіки освіти, маркетингу освітніх послуг; на досвіді самостійної 
діяльності, навичках, уміннях. Усі складові управлінської 
компетентності взаємопов’язані і утворюють складну структуру, що 
визначає особистісно-діяльнісну характеристику керівника школи. 
Систематизовані і згруповані відповідним чином знання і вміння 
разом складають теоретичну модель змісту функціональної 
компетентності директора школи.   

Отже, процес формування та розвитку управлінської 
компетентності керівника ЗЗСО  буде ефективним за умов створення 
єдиних науково-теоретичних підходів щодо його реалізації. Це 
стосується  як періоду професійної підготовки у вищих педагогічних 
навчальних закладах,  так і періоду професійного становлення на 
посаді керівника навчального закладу. Актуальним наразі видається 
розроблення відповідної технології, яка активізуватиме діяльність 
керівника у напрямі забезпечення самоаналізу, саморегулювання, 
особистісного і професійного саморозвитку та самореалізації. 

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 
технологія формування управлінської компетентності керівника 
навчального закладу є науково обґрунтованою моделлю діяльності з 
проектування, організації й проведення педагогічного процесу, що 
характеризується цілеспрямованою, послідовною реалізацією засобів, 
методів, форм, прийомів, дій, операцій, що дають змогу отримати 
стійкий результат – теоретичну та практичну готовність керівника 
навчального закладу до управлінської діяльності. 

На даний момент керівники навчальних закладів особливо гостро 
відчувають потребу в оволодінні навичками стратегічного 
проектування, системного моделювання процесів, які відбуваються в 
установі, організації ефективних міжособистісних і професійних 
комунікацій у педагогічному колективі. Це в черговий раз  доводить, 
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що головним чинником якісного управління навчальним закладом є 
наявність у керівника професійної управлінської компетентності.  
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В умовaх пошуку нової парaдигми розвитку української 
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соціально-економічного розвитку крaїни в далекій перспективі. 
Доцільною є адаптація до впровадження в Україні нaдбань 
найкращих систем освіти в світі, однією з яких є французька. У 
своєму історичному розвиткові французька система освіти 
пережила низку реформ. Проте основна структура залишилася 
незмінною. У сучасній системі освіти увесь цикл поділяється на 
дошкільну («материнську»), початкову (фундаментальну), вторинну 
(середню) школи та вищу освіту. Дошкільна освіта – це найбільш 
лабільний, комплексний і важливий етап в французькiй системі 
освiти, так як направлений на забезпечення базових знань 
населення, формування світогляду і моральних цінностей нації. А у 
процесі формування та розвитку особистості саме освіта є основним 
фактором. 

Метою статті є висвітлення особливостей в організації системи 
дошкільної освіти у Франції, що можна використати в процесі 
реформування закладів дошкільної освіти України. Дошкільна 
освіта Франції має історію, що сягає понад 200 років. За цей час 
вона увібрала кращі здобутки теорії і практики виховання 
вітчизняних (П. Кергомар, С. Френе) і зарубіжних педагогів 
(М. Монтессорі, Ж.-О. Декролі, Ж. Піаже). 

За кількістю дітей, залучених до системи суспільного 
дошкільного виховання, Франція посідає одне з перших місць у світі, 
її дошкільна педагогіка. Наше ознайомлення з результaтами 
досліджень про становлення і розвиток дошкільної освіти Фрaнції 
показало, що цю проблему висвітлено недостатньо. 

У Франції першою сходинкою освіти населення є дошкільна 
освіта, тобто «материнська школа». Вона пропонується в «дитячих 
школах» (écoles maternelles) або в дошкільних закладах початкових 
шкіл (écoles élémentaire). У цих установах можуть навчатись діти 
віком від двох років. У цьому віці розпочинають навчання лише 52% 
дітей, а вже в три роки –майже 100% дітей відвідують початкові 
школи [1, c. 88] 

Материнська школа виконує особливі функції у французькому 
суспільстві. Вона не лише здійснює вплив на розвиток та виховання 
дітей, але й готує їх до обов’язкового подальшого навчання у школі.  

До дошкільної освіти залучаються діти віком від 2 до 6 років. 
“Материнські школи” розглядаються не тільки в плані комплексного 
розвитку та виховання дітей, але й важливий суспільний інститут, 
який готує їх до обов’язкового навчання. Місія “материнської школи” 
– фізичний, естетичний, моральний та інтелектуальний розвиток 
дітей. “Материнська школа” зазвичай вважається великим 
досягненням навчально-виховної системи Франції. Діти всередині 
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поділяються на три секції: у першій – віком від 2 до 4 років і їхнє 
навчання обмежується іграми; у другій діти 4 – 5 років, які 
навчаються вмінню “соціального спілкування” шляхом мови і жестів. 
Основну секцію становлять шестирічні хлопчики і дівчатка. Їх до 
навчання, вчать читати, писати і рахувати, вони ходять до “школи” 
5 разів на тиждень і там проводять 6 годин на день. 

Основною формою занять у материнській школі є гра. У 1975 
році у Франції було прийнято закон про школу, який передбачав 
заходи із забезпечення наступності між дошкільною освітою та 
шкільною освітою. Діє єдина, обов’язкова для всіх навчальних 
закладів, державна освітня програма. Навчанням дітей у 
материнській і початковій школах займається один педагог, що 
свідчить про тісний зв’язок між дошкільною та шкільною освітою. 

Роль вихователя полягає у спрямуванні розвитку, створенні 
середовища для розвитку, вивченні поведінки та психології дітей, 
організації їхнього дозвілля. Виховання найменших дітей 
передбачає розвиток ігрової діяльності, сенсорних та моторних 
навичок. Під час роботи з дітьми чотирьох та п’яти років сенсорне 
виховання є складним, використовують різні види ручної праці 
(малювання на тканинах, вітражах, виготовлення декорацій для 
виступів тощо). У розкладі занять багато часу приділяється 
фізкультурі, музиці. Діти шести років готуються до шкільного 
навчання на обов’язкових для них заняттях із читання, письма, 
графіки, математики, але їх повсякденний режим залежить від 
вільного вибору дитини. 

Особлива увага приділяється архітектурному дизайну 
приміщень, де проводяться заняття з дітьми. В групі стіни 
прикрашені картинами, ними ж і намальованими, різними 
виробами ручної роботи, які приготовлені на занятті мистецтв. 
Зазвичай, групи розділені на зони: кухонний куточок, настільні ігри, 
бібліотека, театр, ферма тощо. Життя в колективі дозволяє 
навчитися жити в суспільстві, співпрацювати, а також розуміти і 
поважати іншу культуру. Дитину мотивують до школи, розвивають 
її здатності відчувати, думати, діяти, говорити (6, с. 82-83). 

Особливість сучасної системи дошкільної освіти базується на 
тому що, у «материнських школах» працюють кваліфіковані фахівці. 

В сучасній Франції професійна освіта триває в цілому 5 років в 
університетах педагогічного профілю, що є обов'язковою умовою в 
Європі. Потягом першого року молоді вихователі підвищують свою 
кваліфікацію, шукають відповіді на ті складні педагогічні завдання 
,які трапились на шляху своєї професійної діяльності. 
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Педагоги «материнських шкіл» повинні пройти 36-тижневе 
навчання, фінансування, якого забезпечується урядом країни. Така 
можливість є в багатьох педагогів, які тільки розпочинають свою 
педагогічну кар'єру. Щороку проводиться навчання для педагогів 
тривалістю чотири з половиною дні, окрім є багато конференцій для 
підвищення кваліфікації працівників.  

Працівники ,які працюють в системі дошкільної освіти повинні 
володіти педагогічними технологіями, що відповідають новим 
суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину.  

Виховання дітей в дошкільних установах Франції знаходиться 
на вищому рівні. Французькі вихователі володіють мистецтвом 
спілкування з людьми, а особливо з дітьми. Дошкільні педагоги 
мають відповідний рівень освіти, який спрямований не тільки на 
підготовку дитини до школи, але також на покращення її здоров'я 
та психологічного стану. 

Отже, кожне суспільство на будь-якому етапі свого розвитку 
переймається проблемою освіти та виховання підростаючого 
покоління. Викладений матеріал надає змогу переконатись, що 
система дошкільної освіти у Франції є безпечною та доступною для 
всіх. Вивчення наукової літератури, спілкування з представниками 
Франції, підтвердили, що рівень дошкільної освіти у Франції є досить 
високим. Насьогодні, французька система дошкільної освіти є 
прикладом для наслідування іншим країнам. 
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ Е-ПОРТФОЛІО 

На сучасному етапі реформування ЗВО гостро стоїть питання 
підвищення рівня інформаційного забезпечення. Це спонукає до 
інформатизації управлінської діяльності та сприяння формуванню 
та розвитку інформаційних систем для організації інформаційних 
ресурсів. 

Основним критерієм ефективного управління ЗВО є 
забезпечення сучасними установами інформаційних потреб усіх 
учасників освітнього процесу. 

Інформатизація забезпечення управління ЗВО передбачає 
організацію цілеспрямованих масивів інформації та інформаційних 
потоків, яка включає збирання, зберігання, опрацювання і 
передавання інформації з метою аналізу одержаних результатів для 
підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень. 

Сучасний заклад вищої освіти – це складна структура з багатьох 
підрозділів, відділів та інститутів що потребує безперервного 
контролю та обліку для забезпечення успішного управління. На 
даному етапі розвитку технологій ці потреби, можуть задовольняти 
спеціальні системи – WEB-ресурси розміщені в мережі інтернет, з 
доступом до них всіх працівників закладу.  Крім виконання прямих 
вимог в даному випадку, при створенні такого сайту необхідно 
враховувати специфічні особливості навчального закладу: частина 
інформації повинна бути конфіденційною, та добре захищеною, з 
чого випливає, що кожен користувач мусить бути зареєстрованим та 
автентифікованим, щоб уникнути розповсюдження особистих і 
інших конфіденційних даних. 

За даними «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-
2023 роки», освіта наразі відстає від цифровізації, і необхідно 
докласти більше зусиль, щоб скористатися інструментами та 
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сильними сторонами нових технологій, одночасно вирішуючи 
проблеми щодо можливих зловживань, таких як кібервторгнення та 
проблеми конфіденційності. Зокрема, однією з технологічних питань 
розвитку вищої освіти є проблема аналітики даних та питання 
конфіденційності. Тому, тема розробки електронних баз даних у 
закладах вищої освіти є актуальною та своєчасною.  

Створення та реалізація інформаційної підтримки для всіх 
учасників освітнього процесу, а також забезпечення комп’ютерного 
документообігу в закладі вищої освіти неможливе без розробки та 
впровадження комплексних електронних систем. Крім відомих 
систем управління навчальним процесом у закладах вищої освіти, 
широкого використання також набувають власні розробки 
університетів подібних систем.  

В Житомирському державному університеті імені Івана Франка 
у 2020 році була розроблена та впроваджена автоматизована 
інформаційно-аналітична система «Е-портфоліо». Дотримання 
правил конфіденційності інформації, яка вноситься в дану 
електронну базу забезпечується виключно авторизованим входом 
користувачів. Здійснення реєстрації працівників університету в 
системі виконується визначеними авторами користувачами. 
Структура цієї електронної платформи реалізована на модульній 
основі. Контент кожного з модулів передбачає ефективну та логічну 
навігацію в інформаційно-аналітичному просторі системи.  

Створена власна інформаційно-аналітична база «Е-портфоліо» 
https://eportfolio.zu.edu.ua/  адаптована під потреби науково-
педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та адміністрації 
університету. Процес впровадження «Е-портфоліо» в роботу 
університету забезпечив вирішення ряду питань. Насамперед, 
реєстрацію та обробку інформації в електронному середовищі 
університету загалом та окремих структурних підрозділів, зокрема; 
акумулювання інформації та документів на одній платформі, що 
забезпечує оперативний доступ до ресурсів усіх учасників освітнього 
процесу; функціонування системи уможливлює формування 
системи звітів, як внутрішніх, так і за вимогами Міністерства освіти 
і науки України. 
 

  

https://eportfolio.zu.edu.ua/
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ФІЗИКИ ЯК 
ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства 
освіти і науки, яка зупинить негативні тенденції та перетворить 
українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, 
економічного розвитку і конкурентоспроможності України [1]. Для 
вчителів і учнів даний проект можна вважати викликом, який 
змінить уявлення про навчальний процес. Згідно реформи основною 
метою всього процесу можна вважати різнобічний розвиток та 
виховання особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, 
здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 
має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, 
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової 
діяльності та громадянської активності. Це є підставою вважати, що 
вчителю необхідно самовдосконалюватися в цілому, змінювати 
засоби і методи викладання на уроках. 

Інтегрований урок – це урок, метою якого є розкриття загальних 
закономірностей, законів, ідей, теорій, що відображені у різних 
науках і відповідних їм навчальних предметах.  Інтеграція – це 
об’єднання в одне ціле раніше ізольованих частин. Уроки ставлять за 
мету об’єднати споріднені блоки знань із різних навчальних 
предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та 
емоційного збагачення, сприйняття, мислення, почуттів учнів [2].  

Переваги інтегрованих уроків полягають в тому, що вони: 

 сприяють підвищенню мотивації навчання, формуванню 
пізнавального 

 інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища 

з декількох сторін; 

 більшою мірою сприяють розвитку мовлення, формуванню 
порівнювати, узагальнювати, робити висновки, інтенсифікації 
навчально-виховного процесу, знімають перенапруження, 
перевантаження; 
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 не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють 

кругозір, але і сприяють формуванню різнобічно розвиненої, 
гармонійно та інтелектуально розвиненої особистості; 

 інтеграція є джерелом знаходження нових зв’язків між 
фактами, які підтверджують або поглиблюють певні висновки 
спостереження учнів у різних предметах; 

 створюються умови для формування цілісного образу світу і 
розгляду явищ з декількох сторін; 

 створюються умови для самореалізації, самовираження, прояву 
творчості, розкриття здібностей; 

 навколишній світ дітей пізнається ними у різноманітті та 
єдності; 

 розвивається потенціал, активізується пізнавальна активність; 

 надається свобода вибору теми, змісту, засобів навчання; 

 передбачається можливість нестандартних уроків, форм і 
прийомів навчальної діяльності; 

 знання учнів набувають системності; 

 уміння стають узагальнюючими, сприяючи комплексному 
застосуванню знань, їхньому синтезу, перенесенню ідей та 
методів з однієї галузі  науки до іншої, що, покладено в основу 
творчого підходу до наукової діяльності людини в сучасних 
умовах; 

 посилюються світогляд на направленість пізнавальних 
інтересів учнів; 

 більш ефективно формуються переконання, досягається 

всебічний розвиток особистості. 
Математика і фізика – дві науки, які мають найбільший зв’язок. 

Учні на уроках кожен раз стикаються з діями над цілими і 
дробовими числами, вимірюванням величин, округлюванням чисел, 
знаходженням середніх значень, розв’язуванням лінійних рівнянь, 
поняттям функцій і їх графічним представленням,  поняттям 
ступеня з від’ємним показником, векторами тощо. Математика 
фактично вважаються мовою фізики. Кожен вчитель має донести до 
дітей, що без основних знань з математики, їм буде дуже важко 
оволодіти різними законами природи в цілому. 

Кожен має замислитися над тим, яку важливу роль відіграє в 
нашому житті, наприклад, електротехніка. Якщо станеться аварія в 
електромережі, то ми опинимося в темряві, перестануть працювати 
телевізор, комп’ютер, холодильник і прилади, в яких є 
електродвигун. Мобільні телефони продовжать роботу поки не 
закінчиться термін дії батарейок та акумуляторів, але ви ні з ким не 
з’єднаєтеся, бо вимкнуться базові радіостанції. Припиниться подача 
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води і газу через зупинку електронасосів тощо. Наш заклад активно 
впроваджує інтегровані уроки, демонструє між предметні зв’язки та 
необхідність вивчати фізику. 

    
 
Вивчення фізики і хімії досить близькі: перші знайомства з 

атомом, молекулою у 7 класі, роз’яснення поняття електролізу у 8 
класі, розгляд ядерної фізики у 9 класі.  

Зв’язок фізики і біології має декілька аспектів, основним з яких 
вважається екологія. Фізичні закони мають відношення до процесів, 
які відбуваються в природі і пов’язані з виробничою діяльністю 
людини. Для ліквідації негативних впливів такої діяльності, для 
охорони природи потрібно використовувати знання законів. 

Фізика як наука, розвивалася в конкретних історичних 
суспільних умовах, які відображені і в гуманітарних 
науках. Вивчення фізики з посиланням на історичні обставини 
покращує сприймання навчального матеріалу. Позитивні результати 
дає також використання фізичних задач з історичним змістом, 
історичних картин, фотографій. 

Під час проведення інтегрованих уроків вчителеві доводиться 
самостійно визначити, яка мета цього інтегрованого уроку, як він 
сприятиме цілісності навчання, формуванню знань на новому рівні. 
Мета уроків, побудованих на інтегрованому змісті – створити 
передумови для  «різнобічного розгляду повного об’єкта, поняття, 
явища, формування системного мислення, збудження уяви, 
позитивно емоційного ставлення до пізнання»[3]. 

Інтегрованість можна вважати надзвичайно актуальним 
питанням нашого часу. Важко знайти хоча б один навчальний 
предмет, який би не впливав на процес навчання фізики. 
Використання такого впливу, врахування взаємного зв’язку і 
включення його в роботу, дозволяє суттєво покращити активність 
учнів на уроках. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Входження України в Болонський процес вимагає радикальної 
модернізації всієї системи освіти. Колишня формула «освіта на все 
життя» змінюється новою «освіта впродовж життя» . 

Розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед 
освітою принципово нові проблеми. При інформаційному типі 
соціального устрою особливого значення набуває здатність 
особистості до самоактуалізації. У цих умовах освіта повинна 
виступати в декількох аспектах: як засіб самореалізації, 
саморозвитку та самоствердження особистості, як гарант її 
соціального захисту та адаптації, як механізм забезпечення 
конкурентоспроможності людини на ринку праці. 

Саме тому основний напрям трансформації системи вищої 
освіти в умовах сучасного ринку праці, що надзвичайно швидко 
змінюється і постійно ускладнюється – це орієнтація на нові 
професійні компетентності особистості, які формуються у процесі  
навчання людини впродовж життя. Знання, вміння та навички, які 
молодь набуває у закладі вищої освіти (ЗВО) , беззаперечно, є 
важливими. Поряд із цим набуває актуальності професійні та 
життєві компетентності випускника ЗВО, які продукують  викладачі 
і , на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, 

https://decentralization.gov.ua/education/nova-ukrainska-shkola
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU5qypncflAhUOpIsKHVRSBSMQFjAJegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fitcm.comp-sc.if.ua%2F2018%2Fkopylchyk.pdf&usg=AOvVaw169BynsIahjKsHQtpITw8x
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що дозволяють визначити готовність випускника до життя, їхню 
конкурентноспроможність в житті суспільства. 

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміємо 
спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток 
ключових (базових основних) компетентностей особистості, які 
формуються на основі предметних та міжпредметних 
компетентностей та у процесі опанування відповідних освітньо- 
професійних програм. Результатом такого процесу буде формування 
сукупності ключових компетентностей, інтегрованих 
характеристикою особистості. Така характеристика має 
сформуватися у процесі навчання і містити знання, уміння, досвід 
діяльності й поведінкові моделі особистості. 

Повною мірою реалізується теза про те, що сучасний фахівець 
обов'язково повинен володіти цілою плеядою професійно-
особістісних якостей, об'єднаних поняттям «формули якості». Так, 
японські дослідники в цю формулу включають моральність, інтелект, 
майстерність, фізичну досконалість тощо; французькі дослідники 
акцентують увагу на професіоналізмі, ініціативі, творчості , 
адаптації, динамізмі та ін. 

В той же час викладачі ЗВО свідомі того, що професійна 
компетентність пов’язана із соціально-психологічним феноменом – 
конкурентноздатністю фахівця. Знання сьогодні стає важливим 
джерелом довготривалої стійкої конкурентної переваги, оскільки все 
інше випадає з рівняння конкуренції, але знання може бути 
використане лише через професійну компетентніссть індивідів. 
Сучасні стейкхолдери зацікавлені у компетентному фахівцеві, який:  

 уміє думати самостійно і вирішувати професійні проблеми 
(тобто застосовувати знання, отримані в процесі освіти);  

 володіє критичним і творчим мисленням, володіє багатим 

словарним запасом і професійним сленгом , заснованими на 
глибоких системних знаннях; 

 уміє добувати нові знання (тобто здібний до самонавчання, 
самоосвіти). 
Реалізація компетентнісного підходу у процесі фахової 

підготовки у вітчизняних ЗВО позиціонує цілий ряд методологічних 
і теоретичних питань: Як співвіднести організацію освітнього 
процесу на основі компетентнісного підходу з його традиційним 
спрямуванням на знання, уміння, навички? Які зміни необхідно 
внести в організацію освітнього процесу (форми, методи), щоб 
сприяти виявленню і формуванню нових професійних 
компетентностей як викладачів , так і студентської молоді. 
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Перехід до компетентнісної освіти передбачає виконання низки 
послідовних дій з боку всіх суб'єктів освітнього процесу і передусім 
викладачів ЗВО. 

Проблема визначення професійної компетентності викладачів 
ЗВО є об'єктом дискусій і протиріч між психологами, педагогами, 
філософами тощо. Важливо розуміти, які саме компетентності 
необхідно продукувати і що має бути успішним результатом 
навчання. 

Процес соціального та економічного розвитку України 
актуалізує проблему становлення професіоналізму викладача, 
розвитку його професійної компетентності. Закони України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 
Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021- 2031 р.р. 
акцентують увагу на високих вимогах до професійної діяльності 
педагога, тому що необхідність розвитку професійної 
компетентності викладачів обумовлена сучасною тенденцією 
розвитку нашого суспільства. 

Проте виникають складні протиріччя між вимогами суспільства 
та якістю педагогічної діяльності викладачів ЗВО . Потребують 
вирішення проблеми, що виникли у зв’язку із новими вимогами до 
педагогічної діяльності, самого педагога як цілісної особистості, 
суб'єкта освітнього процесу, здатного до професійно-особистіснсго 
самовизначення и саморозвитку у процесі конструювання та 
впровадження гуманістично спрямованих педагогічних систем і 
технологій. Соціальне замовлення на фахівця нової генерації, 
відкритого до інноваційних змін у професійній і соціокультурній 
галузі, зумовило необхідність створення умов для забезпечення 
професійного розвитку викладачів ЗВО. 

Приведення професійної компетентності педагогів у 
відповідність з сучасними вимогами суспільства, розвиток їх 
творчого потенціалу, педагогічної майстерності, підвищення 
інтелектуального і загальнокультурного рівня складають головну 
мету освітнього процесу у ЗВО. 

Узагальнюючи вищесказане, відзначаємо, що соціальна 
ситуація, по-новому якісно ставить проблему розвитку професійної 
компетентності викладачів ЗВО, вимагає вдосконалення 
професійної компетентності викладача , творчої адаптації до 
оновленого змісту професійної діяльності, підвищення 
індивідуального потенціалу та креативних можливостей. 
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ПІДГОТОВКА ДО ЗНО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ: РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

Пандемія внесла свої корективи у звичний формат навчання. 
Проте життя триває, випускники готуються до зовнішнього 
незалежного оцінювання.  

 «Немає зла, щоб на добре не вийшло», – саме ця народна 
мудрість характеризує карантинну підготовку до ЗНО, бо вступники 
отримали додаткові час та ресурси для того, щоб краще 
підготуватися до іспитів: Міністерство освіти і науки запустило 
онлайн-курси, відеоуроки. Тож самостійно підготуватися до іспиту 
цілком реально. 

Виконання тестових завдань не складає проблем добросовісним 
здобувачам освіти, бо всі питання визначено Програмою зовнішнього 
незалежного оцінювання, розробленою на основі чинних навчальних 
програм з української мови для закладів загальної середньої освіти. 
Тому, хто готується до іспиту, стають у допомозі тренувальні онлайн-
тестування, у яких розподіл завдань у тестах за змістом і за формою є 
максимально наближений до тестів ЗНО. 

Та все ж проблеми є, вони стосуються питань, повʹязаних з 

текстом. Про важливість, актуальність і доцільність системної роботи 
з текстами на уроках української мови свідчить той факт, що 
завдання, пов´язані з роботою з текстом, у ЗНО щороку стають 
складнішими. Якщо раніше: «Прочитайте текст і виконайте 
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завдання», «Читання й аналіз тексту», то на сьогодні учасники 
тестування мають показати свою здатність критично працювати не 
тільки з одним: «Завдання тексту з пронумерованими пропусками. 
Відновіть початковий зміст цього тексту, добираючи для кожного з 
пропусків правильний варіант з-поміж запропонованих», «Завдання 
стосуються речень, що первісно, в іншій послідовності, становили 
зв'язний текст. Прочитайте речення й виконайте завдання до них», 
а й з декількома (трьома), у тому числі й з текстами, що об’єднані 
тематично, але яким притаманне різне бачення тієї чи іншої теми, 
відмінна стилістика тощо: «Уважно прочитайте наведені нижче 
тексти і виконайте завдання до них». Це так звані суперечливі. У 
демонстраційному зошиті ЗНО-2021 запропоновано аж три тексти, 
серед яких є завдання, де треба дати розгорнуту відповідь, 
користуючись табличками, діаграмами. Щоб відповісти, потрібно 
уважно прочитати зміст, проаналізувати, порівняти. 

Чому така увага до роботи з текстами? Одне із 
найавторитетніших джерел інформації про середню освіту у світі - 
Міжнародне дослідження якості освіти PISA - зосередило увагу на 
читацькій грамотності, адже це передумова для плідної участі в 
більшості сфер дорослого життя. Високий рівень читацької 
грамотності розширює потенціал людини, підвищує продуктивність, 
формує вміння виявити будь-які види інформації й знайти доступ 
до них, зрозуміти та осмислити. Тому важливо здобувачам освіти 
сприймати інформацію й використовувати її в різноманітних 
контекстах свого буття. Дослідження сприяє усвідомленню місця 
читання в українській школі та його змісту як навчальної 
дисципліни, адже розуміння читання як однієї з вимірюваних у PISA 
ключових компетентностей не вповні відповідає усталеній в Україні 
традиції навчання читання в школі. Особливого значення для 
України цей міжнародний проект набуває з огляду на те, що в нашій 
країні започатковані важливі реформи, спрямовані на 
вдосконалення якості освіти, зокрема й на перегляд змісту 
навчання. Це дослідження сприяє усвідомленню місця читання в 
школі та його змісту як навчальної дисципліни[1].  

В УЦОЯО заявили, що здатність до вдумливого та критичного 
читання текстів, їх розуміння – це одна з ключових компетентностей 
сучасної людини, адже у світі збільшилися потоки маніпулятивної та 
суперечливої інформації [2]. Міністерство освіти й науки України, 
УЦОЯО та PISA Ukraine об´єднали свої зусилля. У тесті з української 
мови й з´явилися завдання в новому форматі, що виявляють 
спроможності особи критично сприймати й аналізувати текст, і вони 
повністю відповідають європейським освітнім цілям PISA. Саме під 
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час їх аналізу виявляється рівень сформованості читацької 
компетентності особи. Працюючи з різними текстами, учасник ЗНО 
має побачити взаємозв’язки між ними та вийти за межі текстів, щоб 
успішно виконати тестові завдання. 

Пропоновані завдання побудовано відповідно до 
найважливіших теоретичних і методологічних положень рамкового 
документа PISA з читання, які ґрунтуються на науково-методичних 
працях багатьох учених. Випускники й учителі з легкістю можуть 
скористатися матеріалом «PISA: читацька грамотність»[1], щоб 
успішно справитися з завданнями, адже зміст й методичні 
рекомендації цінні для всіх: 

1. Тексти.  
2. Як оцінювати читацьку грамотність.  
3. Чинники, що впливають на складність завдань.  
4. Типи текстів.  
5. Формати відповідей.  
6. Завдання (методичні матеріали для вчителя) 
Надзвичайно важливою для освітян України видається надана 

ОЕСР можливість ознайомитися з матеріалами PISA. Тут є багато 
іншого цікавого й корисного матеріалу для вчителів і здобувачів 
освіти: форми роботи, процеси читання, ресурси, незвичне 
оцінювання відповідей, до яких додано ймовірні приклади, 
наприклад: 

Текст «ГРАФІТІ» 
Нижче вміщено два листи від Хельги й Софії. Вони обидва вони 

про «графіті».  
Використайте листи для відповідей на питання, запропоновані 

нижче. 
Завдання 1: ГРАФІТІ 
Мета кожного з листів – 
А пояснити, що таке графіті. 
B висловити свою думку про графіті. 
C продемонструвати популярність графіті. 
D розповісти людям, що необхідно дуже багато засобів, аби 

змити ці розписи 
Оцінювання завдання 1 
Процеси читання: розуміння текстів: інтегрування смислів і 

формулювання умовиводів, а саме визначення мети кожного з 
текстів.  

Ресурс тексту: множинний.  
Формат тексту: цілісний.  

Тип тексту: аргументація (листи з Інтернету).  
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Ситуація: особистісна. 
Відповідь зараховано повністю 
Код 1: Відповідь B – «висловити свою думку про графіті» 
Відповідь не зараховано 
Код 0: Інші відповіді. 
Код 9: Відповіді немає. 
Завдання 2: ГРАФІТІ 
Чому Софія посилається на рекламу? 
Оцінювання завдання 2 
Процеси читання: інтегрування смислів і формулювання 

умовиводів, а саме встановлення зв’язку між двома явищами. 
Ресурс тексту: множинний. 
Формат тексту: цілісний. 
Тип тексту: аргументація (листи з Інтернету). 
Ситуація: особистісна. 
Відповідь зараховано повністю 
Код 1: Сказано про те, що порівняння проводиться між графіті 

та рекламою.  
Відповідь співвіднесено з думкою про те, що реклама – це 

легальна форма графіті. 
Приклади відповідей:  

 Щоб показати нам, що реклама може бути такою ж агресивною, 
як і графіті.  

 Тому що деякі люди думають, що реклама так само потворна, як 

малюнки, зроблені за допомогою балончика з фарбою.  

 Вона говорить, що реклама – це легальна форма графіті. 

 Вона думає, що реклама подібна до графіті тощо. 
Відповідь не зараховано 
Код 0: Надано неправильну або незрозумілу відповідь. 

Проглядається неточне розуміння матеріалу або наведено 
неправдиву чи недоречну відповідь. 

Приклади відповідей: 

 Це спосіб вираження її позиції.  

 Тому що їй так хочеться, вона згадує про неї для прикладу 
тощо[1].  
 Тож пропонуємо ознайомитися з цим матеріалом самостійно, 

оскільки, на жаль, поки що Типова освітня програма не передбачає 
таких тем. 

 Поняття читацької грамотності, як і все у світі, змінюється. 
Навички читання, які вважалися потрібними для розвитку 
особистості, успіхів у навчанні, участі в економічному й 
громадському житті вчора, відрізняються від тих, які потрібні 
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сьогодні. Імовірно, що завтра вони також зміняться. Тож ідімо в ногу 
з часом! 
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