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Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, 

обставин, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання 

в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі 

зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення 

громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано 

розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну 

державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної 

нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

Ключовим нормативним документом щодо виховання учнів залишається наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким 

затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1−11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України». Відповідно до орієнтирів  виховання в сучасній школі 

виховання учнів здійснюється в контексті громадянської та загальнолюдської культури, 

охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності й поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. 

Кожен загальноосвітній навчальний заклад Миколаївщини має формувати свою 

виховну систему,  що ґрунтується на традиціях рідного краю і держави та побудована 

за принципами системності, урахування інтересів, запитів різних категорій учнів і 

спрямована на організацію виховного процесу з використанням інноваційних 

педагогічних технологій. 

За умови суттєвих змін світоглядних та ціннісних орієнтацій у суспільстві, 

соціально-економічної кризи і спаду життєвого рівня населення педагогам потрібно 

вести цілеспрямовану роботу з тим, щоб допомогти молоді адаптуватися, знайти своє 

місце у складних суспільно-політичних реаліях, запобігти розповсюдженню 

світоглядного нігілізму в молодіжному середовищі. 

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та 

європейське співтовариство передбачають 

орієнтацію на людину, її духовну культуру, 

виховання ціннісного ставлення до 

соціального оточення та самої себе, 

національно свідомого, високоосвіченого, 

життєво компетентного, толерантного 

громадянина-патріота, здатного до 

саморозвитку та самовдосконалення, 

відповідального перед своєю нацією. 

В умовах терористичної агресії щодо 

суверенітету нашої держави та активізації 

сепаратистських настроїв певної частини 

населення акцент у діяльності лабораторії 

виховної роботи та захисту прав дитини зміщений на питання патріотизму. 

Із метою отримання об’єктивної інформації про стан організації та проведення 

виховної роботи з питання патріотичного виховання в навчальних закладах області, 

виявлення рівня сформованості патріотизму в учнів 10-х класів протягом січня – 

лютого 2015 року працівниками Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ініційовано та проведено регіональне моніторингове дослідження 

стану організації патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах 

Миколаївської області. 

У дослідженні взяли участь заступники директорів шкіл із виховної роботи або 

особи, які відповідають у закладі за виховну роботу, (511 осіб) та учні 10-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області (670 осіб, із них: 

419 дівчат та 251 юнак). 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/
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Результати дослідження засвідчили, що в більшості навчальних закладів робота 

щодо патріотичного виховання носить системний характер. Як правило, цим напрямом 

виховної роботи опікується увесь педагогічний колектив. Освітні установи беруть 

активну участь у різних заходах патріотичного спрямування районного (міського), 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. При цьому перевага надається 

активним формам та методам роботи з учнями (проводяться уроки мужності, години 

спілкування, різноманітні акції, ярмарки, зустрічі з учасниками АТО  тощо). 

При проведенні виховної роботи навчальні заклади активно взаємодіють із 

різними громадськими організаціями, іншими установами, а також активно 

підтримують волонтерський рух відносно допомоги воїнам Збройних сил України, 

Національної гвардії. 

У закладах працюють історико-краєзнавчі, туристично-краєзнавчі,  історико-

етнографічні, краєзнавчо-етнографічні гуртки, клуби, групи,  секції, а також гуртки 

військово-патріотичного, спортивного, художньо-естетичного, еколого-

натуралістичного напрямів, гуртки скаутів; створені волонтерські групи, загони, клуби, 

бригади тощо. 

До цього напряму виховної роботи навчальних закладів активно залучається і  

батьківська громадськість. 

Освітяни області працюють над розробкою методичних матеріалів із питань 

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, друкують їх у  фахових виданнях, 

а також висвітлюють роботу, що проводиться в навчальних закладах, на шпальтах 

періодичних видань. 

Педагоги, які брали участь у дослідженні, відзначають певні зміни, що відбулися 

в організації та проведенні виховної роботи щодо національно-патріотичного 

виховання протягом останнього навчального року: 

– активізувалася робота щодо підвищення рівня національної свідомості, 

виховання патріотизму, збільшилася кількість заходів та підвищилися якість  та 

ефективність їх проведення; 

– учні проявляють активність та ініціативність в організації та проведенні 

заходів патріотичного характеру; 

– зник «формалізм» у проведенні виховної роботи; 

– надається перевага активним інноваційним формам та видам роботи, що  стали 

більш дієвими,  мають  прикладний характер; 

– робота щодо патріотичного виховання в більшості навчальних закладів набула 

системного, цілеспрямованого характеру; 

– навчальні заклади тісно співпрацюють із громадськістю; 

– посилилася співпраця між педагогічним, учнівським та батьківським 

колективами; 

– помітно зріс інтерес учнів до історії України, рідного села (міста), українських  

традицій; 

– посилився акцент на відродження українських традицій та звичаїв, виховання 

поваги до них. 

Відповіді респондентів свідчать про необхідність посилення військово-

патріотичного напряму виховної роботи, а також зацікавленість учнів цим видом 

діяльності. 

Педагогам, які здійснюють виховну роботу патріотичного спрямування, доцільно 

більше уваги приділяти ознайомленню учнів з історією України, рідного краю, а також 

прищеплювати інтерес до історії родоводу. 

Відповіді педагогів, які брали участь у дослідженні, указують на необхідність 

поповнення навчальних закладів програмами та методичними матеріалами з питань 

патріотичного виховання, покращення матеріально-технічного забезпечення 

навчальних закладів для здійснення виховної роботи. 
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Результатом роботи, що проводиться в навчальних закладах області щодо 

патріотичного виховання, є ті позитивні зміни у свідомості та поведінці учнів, на які 

вказують відповіді школярів-респондентів під час опитування та які спостерігають і на 

які вказують педагоги, а саме: 

– зріс рівень національної свідомості, патріотизму старшокласників, відбулося 

піднесення патріотичного духу, національної гідності,  гордості за Україну 

(школярі пишаються тим, які вони є українцями, більш свідомо почали 

ставитися до подій, що відбуваються в країні, переймаються долею країни; 

з’явилися усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, власної 

відповідальності за своє майбутнє та країни в цілому, а також готовність до 

участі в процесах державотворення, виконання громадянського й 

конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів і 

незалежності держави; зросла повага до державних символів України; 

підвищився інтерес до вивчення історії України, національних традицій, діти із 

задоволенням вбираються у вишиванки, прикрашають себе кольорами 

національної символіки, стали більше розмовляти українською); 

– учні усвідомили значення національної єдності, зросла громадянська 

активність (почав діяти принцип «Якщо не я, то хто?»), відбулося пробудження 

високих моральних якостей вихованців, які стали згуртованішими, 

дружнішими, уважнішими, чуйнішими та милосерднішими до чужого горя, до 

людей, які потребують допомоги, школярі активно займаються волонтерською 

діяльністю; 

– зросла активність та ініціативність учнів у шкільному самоврядуванні, 

активізувалася участь учнів у позакласних заходах даного спрямування, 

спостерігається більша самоорганізація (при цьому учні відповідальніше 

ставляться до проведення заходів); 

– у школярів з’явилося почуття гордості за наших військових, позитивне 

ставлення до служби в армії, підвищився престиж військової праці, готовність 

захищати Україну. 

Серед позитивних результатів виховної діяльності закладів педагоги відзначили й 

активізацію співпраці між педагогами, учнями та їхніми батьками, виявлення інтересу 

до участі у виховних заходах представниками батьківської громадськості. 

Підсумовуючи вищесказане, слід наголосити на тому, що події останнього року 

дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян Миколаївщини, серед 

яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську 

позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічних колективів 

навчальних закладів області. Тому пропонуємо продовжити працювати над 

формуванням у дітей та молоді патріотичних якостей, розуміння приналежності до 

українського народу. Особливу увагу рекомендуємо приділити дітям та сім’ям, які 

переїхали з території військових дій, сприяти їх адаптації в нових умовах та нових 

колективах, залучати їх до активної діяльності та участі в позаурочних заходах, 

надавати можливість реалізовувати свій інтелектуальний, творчий, фізичний потенціал 

на благо України. 

Сучасні події в Україні сприяли появі нових прикладів для наслідування. Нинішні 

воїни-герої, волонтери, представники ініціативних громадських організацій стають 

відчутними прикладами справжніх патріотів та громадян своєї країни. Але при цьому 

потрібно пам’ятати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям 

виховання дітей та молоді. Вони вже ввійшли до освітнього і загальновиховного 

простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, що відкриває 

нові можливості для освітньої сфери. 

Формуванню в школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства,  
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героїчних вчинків людей, визначення свого місця і ролі в нинішній складній ситуації, у 

якій знаходиться народ України, будуть сприяти бесіди, дискусійні клуби, дебати та 

інші форми. Наприклад, для старшокласників рекомендуємо провести: 

– диспути на тему: «Як  я розумію вислів матері загиблого на Майдані: «Лиш би 

його смерть не була даремною»; «Чи могла передбачити Україна, що на 

двадцять четвертому році Незалежності вона знову насипатиме могили над 

своїми полеглими синами, вкриватиме їх державними прапорами?»; 

– перегляд, читання та обговорення 41-хвилинного відео про розстріл 

учасників Революції гідності на вулиці Інститутській і спогадів учасника цих 

подій, командира другого взводу другої роти батальйону «Айдар» Андрія 

Юркевича «Моя революція». 

Одною із форм суспільного інформування та освіти, що сприяє формуванню 

громадянина–патріота, розвитку української ідентичності, взаєморозуміння, миру, 

злагоди між етнічними, національними, релігійними групами в школі є суспільно-

інформаційна година. Вона проводиться з метою розширення кола політичних знань 

учнів, правильного осмислення суспільно-політичних явищ, що відбуваються в Україні 

і світі, розвитку в дітей потреби в повсякденному читанні газет, журналів, перегляді 

телевізійних передач, прищепленні вміння самостійно поповнювати свої знання, 

орієнтуватися в потоці наукової та політичної інформації, формувати і відстоювати 

свою думку. 

У процесі інформування учнів важливо забезпечити новизну, своєчасність, 

оптимальний для них обсяг, якість інформації (актуальність, достовірність, лаконізм, 

надійність, повнота), а також селективність їх засвоєння. 

Суспільно-інформаційні години поділяють на оглядові, тематичні й оперативні. 

Оглядові – короткі популярні повідомлення про найважливіші події, що 

хвилюють Україну і світ. 

Тематичні – присвячуються розкриттю одного або кількох питань, органічно 

пов’язаних між собою. 

Оперативні – висвітлюють поточні події внутрішньої та зовнішньої політики 

України на сучасному етапі. 

У середньому час, що відводиться на проведення суспільно-інформаційних годин, 

повинен тривати 15–20 хвилин у визначений навчальним закладом день тижня. 

Суспільно-інформаційні години з учнями проводяться класним керівником або 

під його безпосереднім керівництвом. Поступово, у міру підготовленості, до 

проведення можна залучати учнів, спочатку більш підготовлених, а потім усіх інших за 

графіком. Класний керівник допомагає інформаторам вибрати і систематизувати 

матеріал, виділити головне, підготувати план інформації, підібрати ілюстративний 

матеріал, пов’язати зміст інформації з життям країни, місцевості, навчального закладу. 

У ході інформації, класний керівник повинен у разі потреби допомогти прокоментувати 

факти, а іноді й теоретично пояснити, допомогти учням розібратися в потоці суспільно-

політичних подій, відібрати найбільш істотне, уточнити незрозуміле, отримати 

відповідь на питання, що виникають. 

Головне в методиці проведення суспільно-інформаційних годин – виробити в 

учнів самостійне мислення, викликати інтерес і активне ставлення до суспільних  

подій. 

Відповідно до «Положення про класного керівника навчального закладу 

системи загальної середньої освіти» класний керівник має право на вияв 

соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів інформування про 

події в житті держави і суспільства (п. 2.4). До участі в суспільно інформаційних 

годинах доцільно залучати учасників Євромайдану, воїнів АТО, волонтерів, 

представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських 

організацій, науки та культури, державних установ, батьківської громадськості. 

http://ua-referat.com/Матерія
http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Мислення
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Ідеологічна основа суспільно-інформаційних годин – це суспільна, духовна і 

територіальна єдність України. Шляхом суспільного інформування навчальний заклад 

буде сприяти відновленню істини про звитяжні й трагічні моменти нашої історії. 

Під час підготовки і проведення суспільно-інформаційних годин основні акценти 

потрібно робити на: 

– висвітленні значного внеску українського народу в перемогу над нацизмом та 

величезних втрат, що зазнали українці в Другій світовій війні; 

– роз’ясненні рішення Президента України щодо встановлення 14 жовтня Дня 

захисника України; 

– розкритті мужності українських військових та добровольців, їх вірності 

українському народові, готовності віддати життя за мир і спокій в Україні; 

– показі героїзму простих українців-волонтерів, які з перших днів 

антитерористичної операції допомагають забезпечувати військових захисним 

спорядженням, ліками, продовольством; 

– джерелах вияву християнської любові і милосердя, що демонструє наш народ, 

приймаючи в себе родини переселенців із Криму і зони АТО, які вимушені 

покинути свої рідні домівки; 

– розкритті національних орієнтирів та смислу проєвропейської стратегії 

розвитку України; 

– ролі української молоді в боротьбі за гідність людини під час Євромайдану; 

– усвідомленні учнівською молоддю своєї відповідальності за долю народу і 

держави. 

Сильна демократична держава, єдиний народ, єдина нація – таким є гасло 

суспільно-інформаційних годин у загальноосвітніх навчальних закладах. Класний 

керівник відображає проведення суспільно-інформаційної  години в плані роботи з 

класним колективом. 

Пропонуємо надавати перевагу самостійним або груповим формам роботи, 

найголовнішим є те, щоб вони допомагали у формуванні критичного мислення, 

ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки. А це, 

наприклад, різні соціальні практики, пошукова, дослідницька та проектна діяльності, 

дискусійні клуби, діяльність учнівських прес-центрів, флеш-моби, акції, участь у 

дитячих та молодіжних громадських організаціях, волонтерська робота. 

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки 

українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-

української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності України. 

Героїчні та водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу 

спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників і кімнат бойової 

слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів із даної території; 

необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. У 

цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предметів якостей 

особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, 

самої себе та інших, природи, праці, мистецтва. 

На виконання Указу Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи 

щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» слід 

передбачити в плані виховної роботи школи заходів щодо відзначення у 2015 році 

Дня захисника України, звернувши особливу увагу на заходи з національно-

патріотичного виховання молоді. 

Головна мета всіх заходів – формувати молодих, активних громадян України, 

готових своєю працею, науковими, творчими і спортивними досягненнями служити 

Українській державі. І в цьому патріотичне виховання є помічником чи то 

інструментом на шляху до розбудови громадянського суспільства. Патріотичне 
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виховання є засобом формування громадянських навичок і цінностей, тому патріотизм 

є однією з необхідних моральних установ для молодого покоління. 

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – 

пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування в 

молодої особи готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові 

професії, проходити службу в Збройних силах України як особливому виді державної 

служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний 

забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. 

Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися 

комплексно, у єдності всіх його складників, спільними зусиллями органів державного 

управління, а також освітніх закладів, сім’ї, громадських організацій та об’єднань, 

Збройних сил України, інших силових структур. 

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути 

спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування 

психологічної та фізичної готовності до служби у Збройних силах, задоволення 

потреби підростаючого покоління в постійному вдосконаленні своєї підготовки до 

захисту Вітчизни. 

Одним із дієвих засобів патріотичного виховання є проведення таких 

дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час, як: всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), фізкультурно-оздоровчий патріотичний 

комплекс школярів України «Козацький гарт», всеукраїнська національно-патріотична 

військово-спортивна гра «Захисник  України» тощо. 

Отже, патріотичне виховання – це провідна складова педагогічної діяльності й 

має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню в 

дітей та утвердженню в педагогів і батьків національних та загальнолюдських 

цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. 

Слід зазначити, що базовим інститутом у системі формування патріотизму є сім’я. 

Педагоги можуть багато чого робити для підвищення популярності патріотичних ідей 

серед молоді, але всі вони зводяться                  

нанівець, якщо вдома вони чують зовсім 

інше або не чують нічого. Тому авторитет 

батьків має також працювати на єдину 

мету про єдину державу. 

Школа і родина мають сприяти тому, 

щоб нові покоління українців могли стати 

повноправними членами українського 

суспільства. Адже мета виховного процесу 

– формувати цілісну особистість, у якій 

гармонійно поєднуються всі якості людини 

і громадянина. Бо любов до Батьківщини 

викликає в юних серцях повагу до 

культури й традицій, законів, моральних засад та, що не менш важливо, до інших 

людей і до себе. А це є міцним фундаментом для розбудови громадянського 

суспільства. 

Також рекомендуємо проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, 

спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та 

традицій як українців, так і представників різних національностей за участю 

психологів, істориків, працівників  кримінальної міліції. 

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами 

учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді 

духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 

суспільстві. 
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У основу патріотичного виховання мають бути покладені історичні й культурні 

цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в умовах європейської 

інтеграції України. Формуванню патріотичних почуттів сприяє також функціонування 

музеїв. У області налічують біля 150 музеїв. 

Слід відзначити шкільні музеї: бойової слави (Миколаївська ЗОШ І−ІІІ ступенів 

№ 24 Миколаївської міської ради), героїв-ольшанців (Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 43 Миколаївської міської ради), «Бухенвальдський набат» (Миколаївська ЗОШ 

І−ІІІ ступенів № 11 Миколаївської міської ради), історії села (Воронівська ЗОШ                      

І–ІІІ ступенів Вознесенської районної ради). Тут накопичено значний матеріал: 

предмети побуту, спогади як ветеранів Афганістану, так і Великої Вітчизняної війни, 

фотоматеріали, документальна література, тематичні альбоми, оформлено експозиції. 

До пам’ятних дат оформлюються тематичні експозиції. На початку навчального року 

учні 1 класу обов’язково починають знайомство зі школою з екскурсії до музею, 

відразу відчуваючи себе частиною великого українського народу, пізнають перші 

відомості про свою маленьку Батьківщину. У практиці роботи шкіл – музейні уроки, діє 

пошукова група під керівництвом завідуючого музеєм. 

Із метою формування в дітей та молоді сучасної національної ідентичності на 

кращих прикладах мужності й звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність України 

лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО проведено: 

патріотичний форум «У єдності наша сила», педагогічний діалог із проблеми «Роль 

педагога-виховника в системі громадянсько-патріотичного виховання», бенчмаркінг-

тур «Патріотичне виховання як пріоритетний напрям розвитку системи виховання 

загальноосвітнього навчального закладу». Ключовими питаннями в процесі 

обговорення стали: виховання громадянина-патріота; ціннісні орієнтири в сучасному 

освітньому просторі навчального закладу; роль сім’ї в патріотичному вихованні 

учнівської молоді. 

На виконання Указу Президента «Про 

заходи з відзначення у 2015 році 

70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни» та Закону «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 1939–1945 років» започатковано 

спільний патріотичний проект МОІППО та 

навчальних закладів області «Вони живі у 

вічнім слові «пам’ять». Мета проекту – 

ушанування пам’яті наших батьків, дідів, 

героїчних мам і бабусь, предків, завдяки 

яким отримали можливість жити і ростити дітей, радіти сонцю і життю. 08 травня 

2015 року на базі МОІППО презентовано І етап проекту. Учасники заходу згадували 

своїх рідних, які брали участь у Другій світовій війні, розповідали історії з їхнього 

фронтового  життя, висловлювали думки про те, що ми повинні пам’ятати, якою 

страшною трагедією для всього людства була Друга світова війна, але той народ, який  

захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – 

запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. 

На порталі МОІППО в розділі «Виховна робота» створена сторінка «Патріотичне 

виховання юного покоління», де розміщено інструктивно-методичні матеріали щодо 

організації патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах області, 

досвід педагогів області з національно-патріотичного виховання. 

Із огляду на зазначене вище першочерговими завданнями загальноосвітніх 

навчальних закладів області щодо патріотичного виховання учнів  у 2015/16 н. р. є: 
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– здійснення інноваційної освітньої діяльності в навчальних закладах у ході 

реалізації єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих 

громадян України, що забезпечує ґрунтовну мотивацію молоді до праці на 

користь України; 

– проведення відповідної інформаційно-освітньої роботи та надання методичної 

та практичної допомоги навчальним закладам у впровадженні форм і методів 

національно-патріотичного виховання молоді в практику навчально-виховної 

роботи; 

– проведення системної роботи з підготовки педагогічних кадрів до 

патріотичного виховання через участь у нарадах, тренінгах, семінарах-

практикумах, конференціях; 

– сприяння розширенню напрямів співробітництва загальноосвітніх навчальних 

закладів із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань 

патріотичного виховання; 

– вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді, висвітлення у ЗМІ, на офіційних веб-

сайтах; 

– використання потенціалу туристсько-краєзнавчої роботи у національно-

патріотичному вихованні учнівської молоді в навчальних закладах. 

Україна є поліетнічною та поліконфесійною державою, а народи на її території 

мають певні відмінності в життєвому устрої, культурі, традиціях і звичаях. Тому 

необхідно, щоб національна ідея стала спільною для всього населення країни. Усе 

більшої актуальності набуває потреба у створенні толерантного освітнього простору, 

що відкриває можливість інтеграції в міжнародну спільноту, пропаганди європейських 

цінностей, вивчення культур і традицій інших народів крізь призму толерантності. 

Педагогічний колектив Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки 

Миколаївської міської ради створив в умовах роботи навчального закладу міні-модель 

толерантного освітнього простору, досвід якої може бути корисним для керівників 

навчальних закладів, працівників методичних служб, заступників директорів шкіл із 

виховної роботи, класних керівників. 

Проблема соціально-правового захисту дітей є актуальною для України 

особливо сьогодні, у часи складної ситуації на Сході України, політичної, економічної 

та соціальної нестабільності. 

Спільними зусиллями Українського науково-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи, Професійної асоціації дитячих аналітичних 

психотерапевтів, Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна», 

Всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум України» розроблено 

методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми в 

конфліктний і постконфліктний період». Книга містить рекомендації з організації 

діяльності з дітьми в період переживання соціально-політичних конфліктних та 

постконфліктних ситуацій. Окрему увагу також приділено роботі з педагогічними 

працівниками та батьками. Скористатися електронною версією зазначених методичних 

рекомендацій можна на сайті Українського науково-методичного центру практичної 

психології та соціальної роботи МОН  і НАПН України: psyua.com.ua. 

Інтеграція зусиль школи та сім’ї − важливе завдання сьогодення. Концепція 

сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» розроблена у 

відповідь на актуальну потребу сучасної молодої людини готувати себе до створення 

сім’ї як основи її активної, творчої та самодостатньої життєдіяльності, осередку 

взаємин, що ґрунтується на засадах культурних норм і цінностей. Реалізація Концепції 

дасть змогу підвищити рівень та статус сімейного виховання в системі освіти; 

розширити склад суб’єктів сімейного виховання, посилити координацію їх дій і 

впливів; сприяти фізичному, інтелектуальному та духовно-моральному розвитку 
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особистості дитини, сформує культуру сімейних відносин чоловіка та жінки, підвищить 

рівень відповідальності батьків за сім’ю та виховання власних дітей. 

Успіх в організації роботи з батьками залежить від професійності педагога. 

Педагогізація батьківської громадськості в умовах сучасної школи має набувати 

інтерактивного характеру. 

Інтерактивна форма роботи з батьками – це форма організації пізнавальної 

діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 

спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, є рівноправним, рівнозначним суб’єктом. 

Варто зазначити, що організація інтерактивного навчання батьків передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення 

проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника над іншими, 

так і однієї думки над іншими. 

Під час інтерактивного навчання батьки вчаться бути демократичними, 

спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення. 

Доцільно наголосити, що досить продуктивною інтерактивною формою роботи з 

батьками є робота в групах. 

Роботу в групах варто організовувати для вирішення складних проблем, що 

потребують колективного обговорення. 

Залежно від змісту та мети педагогізації батьківської громадськості можливі різні 

варіанти організації роботи груп. 

Пометун О. І., Пироженко Л. В. у науково-методичному посібнику «Сучасний 

урок. Інтерактивні технології навчання» пропонують такі форми інтерактивної роботи, 

як: діалог, синтез думок, спільний проект, коло ідей, акваріум,  батьківські тренінги, 

батьківські ринги, батьківські вечори  тощо. 

Основи взаємодії педагогів із батьками сформульовані В. О. Сухомлинським: «Як 

можна менше викликів до школи батьків щодо моральних нотацій дітям, щодо 

залякування синів батьківською «сильною рукою», та попередження про небезпеки, 

«якщо і далі так буде продовжуватися», – і як можна більше такого духовного 

спілкування дітей з батьками, яке приносить радість матерям і батькам. Все, що в 

дитини в голові, душі, у зошиті, щоденнику, – все це ми повинні розглядати з точки 

зору взаємин дітей і батьків, і абсолютно неприпустимо, щоб дитина приносила матері 

й батькові одні засмучення –  це потворне виховання». 

У практичній роботі з батьківською громадськістю з метою обміну думок, 

вивчення педагогічного досвіду рекомендуємо організовувати проведення «круглих 

столів». Методика даної виховної технології потребує обов’язкової розробки плану і 

програми «круглого столу», а також завчасного повідомлення теми й основних питань, 

що будуть обговорюватися батьками. А далі алгоритм такий: постановка проблеми, 

обґрунтування її актуальності, шляхи вирішення в короткому аналізі. 

Шкільні масові заходи за участю батьків і дітей – запорука успішної педагогізації 

процесу взаємодії сім’ї та школи. Найбільш поширені види масових заходів: тиждень 

сім’ї, свято багатодітної сім’ї, спортивні змагання, туристичні поїздки і походи, 

інтелектуальні ігри, тематичні вечори «Сімейний вогник», свято «Гімн – матері!», 

зустрічі поколінь, народні свята, КВК тощо. 

Роль педагога щодо залучення батьків до участі в таких заходах полягає в тому, 

щоб запропонувати батькам розробляти план заходу, оформлення зали, де буде 

проходити захід, забезпечити рівноправне обговорення пропозицій щодо написання 

сценарію. Усі ці дії стануть запорукою згуртування учнів, учителів і батьків та 

успішному проведенню задуманої справи. 

Основними критеріями планування та організації масових заходів з батьками є: 

педагогічна доцільність участі батьків у певному заході, виявлення здорового інтересу 
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в батьків до виховної роботи у ЗНЗ. 

Отже, сучасна сім’я повинна стати головною ланкою у вихованні дитини в стінах 

ЗНЗ, забезпеченні достатніх умов для її фізичного, морального й духовного розвитку. 

Важливим завданням школи є підготовка учнівської молоді до сімейного 

життя. Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» 

на період до 2020 року, програма «Сімейні цінності» (лист МОН від 02.04.2013 №1/9-

235) мають стати базовими документами щодо родинно-сімейного виховання. 

Пошана і любов до матері та батька з боку підростаючого покоління – одна з 

головних умов побудови власного щасливого життя. Головним завданням школи в 

партнерстві з батьківською громадськістю є підготовка підростаючої молоді до 

майбутнього життя. Рекомендуємо матеріали навчально-методичного посібника 

«Сімейні цінності» (за підтримки Міжнародної громадської організації «Рада Сімей 

України», схвалено МОН України) та науково-методичний комплект «Усвідомлене та 

відповідальне батьківство», що включає навчальну програму курсу за вибором 

«Усвідомлене та відповідальне батьківство» для учнів 9 (10) класів для 

загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-методичний посібник для вчителів та 

робочий зошит для учнів «Сходинки до батьківства» для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах області (комплект схвалений для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах комісією з основ здоров’я науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 02.07.2014 

№ 3). 

Із метою підготовки педагогів області до впровадження курсу за вибором 

«Усвідомлене та відповідальне батьківство» на базі МОІППО проводилися  навчальні 

семінари. 

Педагогічними працівниками Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти продовжено роботу щодо формування професійної 

компетентності педагогів із питань педагогічної просвіти батьків та їх активного 

залучення до виховної роботи з дітьми. 

Із метою підвищення рівня професійної компетентності керівників і педагогічних 

працівників літніх оздоровчих таборів щодо організації літнього відпочинку дітей 

проведено «батьківську трибуну» «Щоб літо 

було цікавим і безпечним...». На  «батьківській 

трибуні» обговорювалися питання організації 

роботи пришкільних дитячих таборів та 

стаціонарних (позаміських) дитячих оздоровчих 

закладів, проведення цікавого і змістовного 

дозвілля під час літньої оздоровчої кампанії 

2015 року. Модераторами також запропоновано 

для обговорення питання щодо створення та 

відкриття літніх мовних таборів у всіх 

загальноосвітніх навчальних закладах області. 

Проведення батьківських дебатів є 

актуальною і дієвою формою роботи у співпраці школи, батьків, громадськості у 

вихованні дітей. На сьогодні батьківські дебати впроваджуються в практику роботи 

навчально-виховних закладів області за каскадною моделлю: МОІППО – районний 

(міський) методичний кабінет (центр) – загальноосвітній навчальний заклад. 

Це дало позитивні результати: педагоги відзначають, що батьки потребують 

активного спілкування як із класним керівником, адміністрацією закладу, так і,  що 

немало важливо, між собою. 

Формування демократичних цінностей у школярів, їх активної громадянської 

позиції має стати важливим напрямом в організації виховної роботи. Керівникам 

навчальних закладів слід звернути особливу увагу на посилення роботи щодо 
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активізації моральної та громадянської позиції учнівської молоді, сприяти діяльності 

учнівського самоврядування, шкільних волонтерських загонів, співпрацювати з 

молодіжними громадськими організаціями, товариствами. 

Самоврядування виховує в учнів ініціативу, активність, самостійність, 

самокритичність, відповідальність, організаторські здібності, формує вміння планувати, 

обирати головні напрями в роботі, чітко налагоджувати контроль і перевірку 

виконання, правильно розподіляти обов’язки, забезпечувати координацію дій. Тому 

організація роботи учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному 

закладі – справжня школа демократії, школа громадянського становлення 

підростаючого покоління. Доцільно лідерам учнівського самоврядування долучатися до 

реалізації всеукраїнських проектів: «Лідер +» – партнерська діяльність лідерів з іншими 

районами, областями, країнами; «Майбутнє без насилля» – подолання насильства щодо 

дітей у школі та вдома; «Делегати дитячих прав» – створення правових структурних 

підрозділів у кожній організації учнівського самоврядування; «Молодь обирає 

здоров’я» – за здоровий спосіб життя тощо. Сприяти організації проведення 

патріотичних флеш-мобів: «За єдину Україну!», «Вибрати не можна тільки 

Батьківщину», «Діти за мир у всьому світі!», «Сила дружби» тощо. Організація таких 

акцій актуальна та дієва, з великим потенціалом патріотичного виховання і 

популяризацією національних традицій та культури. 

За останні роки учнівське самоврядування області піднялося на якісно новий 

рівень розвитку. Так, лідери учнівського самоврядування Новоодеської гуманітарної 

гімназії Новоодеської районної ради Стеценко Анастасія, Радик Ксенія, Царенко Марія 

та заступник директора з виховної роботи Татаренко Т. В. узяли участі у 

Всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування, що проходив із 23 до 

25 березня в місті Києві. Під час зльоту гімназисти  ділилися досвідом із патріотичного 

виховання, розповідали про свої проекти,  волонтерську роботу, узяли участі у квесті 

«Волонтер у дії», працювали над створенням  ескізів  символіки для Учнівської Ліги 

України, познайомилися з лідерами учнівського самоврядування з інших областей 

України. 

Високої активності набуває волонтерський рух серед педагогічних та учнівських 

колективів області, який є  напрямом діяльності 

шкільного учнівського самоврядування. Цей 

рух базується на спільності інтересів, бажань, 

цілей, надій, ідей учнів і передбачає реалізацію 

поставлених цілей та самореалізацію учнів. 

Мета руху – сприяння розповсюдженню 

волонтерського руху, виховання в себе таких 

моральних цінностей, як: милосердя, 

толерантність, працелюбність, прагнення до 

взаємодопомоги, активізація процесу 

згуртування учнівського колективу. 

А надання допомоги українським воїнам, родинам учасників АТО, тимчасовим 

переселенцям зі Сходу та Автономної Республіки Крим – основні завдання, що 

ставлять перед собою волонтери. 

За допомогою волонтерського руху учнівських колективів навчальних закладів 

області проводяться благодійні акції зі збору одягу, взуття, предметів першої 

необхідності, продуктів, коштів на лікування поранених. У більшості випадків 

допомога є адресною. 

Серед найкращих – навчальні заклади міст Миколаєва, Южноукраїнська, 

Первомайська, Вознесенського, Арбузинського, Жовтневого, Миколаївського, 

Новоодеського районів. 

«Пам’ятаємо, шановні колеги, що без нашої повсякденної і умілої турботи про 
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здоров’я школяра не може бути й мови ні про гармонію фізичного і духовного, ні про 

гармонію мислі, почуттів, світогляду, моральних переконань, естетичних смаків і 

поглядів. Мудрий педагог є добрим генієм дитячого здоров’я». Ці слова видатного 

педагога В. О. Сухомлинського залишаються актуальними і сьогодні, а проблема 

здоров’язбереження, утвердження здорового способу життя набула нового 

осмислення. Якщо раніше її вирішення пов’язувалося переважно з медико-

біологічними або санітарно-гігієнічними факторами, то сьогодні доведено, що здоров’я 

людини – це цілісне, системне явище. 

Тільки здорова людина має перспективу отримати належну освіту, стати добрим 

фахівцем, створити сімейний добробут, реалізувати свої кар’єрні та суспільні амбіції. 

Можна з упевненістю стверджувати, що можливості опанування навчального матеріалу 

залежать від здоров’я. Власне, вимогою сучасності є не лише володіння знаннями та 

певним набором умінь і навичок, а ще й усвідомлення життєвих цінностей, оскільки 

здоров’я через свою основоположну цінність є водночас і основою гармонійної 

життєдіяльності людини, й умовою саморозвитку та самовдосконалення особистості. 

Відзначаємо високий рівень професійної компетентності педагогічних колективів 

Жовтневого, Баштанського, Вознесенського районів, міст Миколаєва, Первомайська, їх 

ініціативу, творчість, досконале володіння різноманітними підходами, методами і 

формами роботи, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, 

становлення її фізичного і психічного здоров’я, виховання потреби здорового способу 

життя. Нині проблемами здоров’язбереження та здоров’яформування опікується кожен 

навчальний заклад, сформувавши власні підходи до їх вирішення. Водночас, їхня 

діяльність потребує організації системної комплексної роботи щодо реалізації 

оздоровчої функції освіти, здійснення якої можливе в повному обсязі, коли освітня 

установа працює в режимі Школи сприяння здоров’ю. Основним завданням сучасного 

навчального закладу є створення безпечного освітнього середовища для розвитку 

здорової особистості протягом її навчання, формування в неї свідомого ставлення до 

свого здоров’я та життя, оволодіння життєвими навичками. 

Із цією метою рекомендуємо використовувати популярні форми роботи щодо 

формування здорового способу життя в молодіжному середовищі: інтерактивні театри, 

лекторські групи, спікерські бюро; театралізовані   форми (літературно-музична 

композиція, концерт, публіцистична вистава, пластично-хореографічна вистава); 

інтерактивні ігрові форми (ігрова програма, інтерактивна акція, ток-шоу); оздоровчі 

заходи (дні здоров’я, спортивні змагання, ігри, фізкультурні свята, рухливі перерви 

(молодші класи), екскурсії, походи, зустрічі з лікарями різного профілю); художньо-

прикладні форми (конкурси малюнків, виставки квітів, захист проектів, ярмарок, показ 

сценічних робіт класу). Слід ураховувати, що будь-яка виховна  робота, зокрема з 

формування здорового способу життя, повинна гармонійно поєднуватися з усіма 

іншими напрямами виховної діяльності. Також важливим напрямом виховної роботи 

залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, 

підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, 

наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Одним із кроків у вирішенні проблеми негативних впливів у молодіжному 

середовищі є участь у щорічній Всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції 

«Відповідальність починається з мене». Адже, головна мета акції – утвердження 

здорового способу життя в молодіжному середовищі, виховання почуття 

відповідальності за стан власного здоров’я. 

Висока ефективність науково-методичного супроводу шкільного виховання 

забезпечується за умови кваліфікованої роботи педагогічних працівників. 

Зазначимо, що крім класного керівника певний виховний вплив на школярів 

здійснюють і психолог, і соціальний педагог, і заступник директора з виховної роботи. 

Але треба враховувати, що специфіка спілкування кожного з названих спеціалістів 
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істотно відрізняється. Наприклад, заступник директора з виховної роботи чи педагог-

організатор більше часу можу присвятити роботі з членами учнівського 

самоврядування або вихованцями  з категорії тих, хто потребує особливої уваги. При 

цьому іншим школярам іноді приділяється недостатньо уваги, тоді, як класний керівник 

щоденно тримає в полі свого зору кожного вихованця. 

Із огляду на це, вважаємо за необхідним у кожному навчальному закладі 

організувати цілеспрямовану і глибоку роботу з класними керівниками, з цією метою 

виокремити серед численних функціональних обов’язків заступника з виховної роботи 

такий важливий пункт, як організація  методичної допомоги класним керівникам. Ця 

робота має бути спрямована на підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки 

кожного із педагогів, а не тільки тих, хто в цьому навчальному році має класне 

керівництво.  Одним із засобів підвищення фахової майстерності педагогів як класних 

керівників є робота методичного об’єднання. Планування, підготовку та організацію 

засідань, аналіз, підведення підсумків здійснює голова методичного об’єднання, але 

стратегічну лінію діяльності методичного об’єднання  класних керівників він узгоджує 

із заступником директора школи з виховної роботи, виходячи з наявних у колективі 

проблем. 

Класним керівникам обов’язково треба надати допомогу в оволодінні новими 

виховними технологіями, організації виховної роботи з учнями, підвищенні творчого 

рівня з урахуванням їхніх індивідуальних запитів. Крім того, класних керівників 

необхідно озброїти інструментарієм щодо діагностики і моніторингу виховного 

процесу, визначення рівня вихованості школярів тощо. На часі організація шкіл 

педагогічної майстерності, авторських майстерень  класних керівників, керівників 

гуртків, що даватиме можливість здійснювати методичну адаптацію теоретико-

методологічних концепцій виховання, переорієнтовувати педагогів із масово-

репродуктивних форм на індивідуально-творчі, особистісно орієнтовані. Як показала 

практика  найвищий рейтинг отримують інтерактивні форми методичної роботи: 

тренінги, рольові ігри, практикуми, модерування, тому саме такі форми мають широко 

використовуватись у системі виховної роботи. 

Звертаємо увагу заступників директорів шкіл із виховної роботи на реалізацію 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого, компетентнісного 

підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах і 

оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової та 

масової. 

Методистам із виховної роботи районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) рекомендуємо проаналізувати виховну роботу за минулий навчальний рік, 

відмітити позитивні сторони та виявити труднощі й проблеми, для розв’язання яких 

спрямувати свою діяльність. Провести організаційно-методичні наради, семінари 

(конференції) районів/міст, на яких розглянути питання: розбудови і моделювання 

виховних систем у навчальних закладах; науково-методичного забезпечення 

компетентних практичних дій педагогів щодо створення виховного середовища та 

виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді; узагальнення досвіду 

шкіл із питань використання проектно-програмних технологій та методичного 

супроводу діяльності організаторів виховного процесу; планування виховної діяльності 

має базуватися на основних орієнтирах виховання. 

Значних результатів у оновленні виховного простору району (міста) досягли 

методичні служби міст Миколаєва, Южноукраїнська, Вознесенського, Новоодеського, 

Жовтневого, Кривоозерського  районів. 

Успішність виховання особистості великою мірою залежить від особистості 

педагога, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними 

знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, 

необхідними для практичної діяльності. 
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Тому робота з педагогами-виховниками в області проводиться диференційовано, з 

урахуванням досвіду, результатів діяльності через такі основні форми, як: творча 

лабораторія, школа молодого управлінця, семінари-практикуми, флеш-семінари, 

тренінги, майстер-класи, бенчмаркінги, батьківська трибуна, педагогічний ярмарок 

тощо, – і все це спрямоване на науково-теоретичну, методичну і професійну підготовку 

педагогічних кадрів. 

Традиційно працює авторська творча майстерня для заступників директорів 

шкіл із виховної роботи (керівник – Строїнова Г. В., заступник директора школи з 

виховної роботи Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 імені О. Ольжича 

Миколаївської міської ради). Особлива увага на заняттях приділяється інноваційним 

формам методичної роботи з класними керівниками, сучасним підходам щодо 

вдосконалення професійної компетентності класного керівника в системі науково-

методичної роботи. 

Одним із пріоритетних напрямів методичної діяльності лабораторії є робота з 

молодими педагогами. Протягом року для заступників директорів шкіл із виховної 

роботи працювала Школа молодого управлінця з проблеми «Науково-методичні засади 

організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах в умовах 

модернізації освіти». У ході роботи учасники Школи вивчали,  досліджували та 

аналізували проблему з наукової,  медичної та педагогічної точки зору. 

У практику роботи запроваджено проведення флеш-семінарів. Так, для 

педагогів-організаторів проведено семінар «Підвищення педагогічної майстерності 

педагога-організатора щодо забезпечення ефективності функціонування виховної 

системи навчального закладу». Для вирішення проблемного питання були проведені 

такі засідання: учителів та  батьків – мистецтво діалогу, учителів і учнів: мистецтво 

діалогу,  розвиток навичок конструктивної взаємодії тощо. 

Заслуговує особливої уваги робота обласної творчої лабораторії, що працює над 

проблемою «Класний керівник: діалог із батьками». Мета роботи творчої лабораторії – 

підвищення фахової майстерності класних керівників щодо партнерської взаємодії з 

батьками у вихованні дітей. На засіданні лабораторії розглядалися такі питання: 

– батьки та класні керівники: партнерство заради розвитку дитини; 

– форми і методи педагогічної активізації батьків; 

– використання інноваційних технологій у роботі з батьками; 

– робота з батьками обдарованих дітей. 

Учасники лабораторії обмінювалися своїм безцінним досвідом роботи з батьками, 

говорили про способи, як зацікавити батьків спілкуватися з учителями, як допомогти 

краще пізнати свою дитину, як навчити бачити в дитині особистість, як допомогти 

побачити себе очима своїх дітей. 

На кожному занятті кожен учасник отримував пакет документів із матеріалами 

для практичного використання в роботі. 

Усі згадані вище форми методичної роботи підпорядковані головній меті: 

надавати практичну дієву допомогу педагогам; виробити інноваційний стиль діяльності 

кожного вчителя та підготувати їх до роботи в нових умовах; сприяти підвищенню 

педагогами професійної майстерності; формувати творчий, працездатний колектив й 

одночасно покращувати результативність виховного процесу. 

Із метою вивчення та поширення кращого досвіду роботи педагогів-виховників 

започатковано методико-педагогічний проект «Аукціон педагогічних ідей» хід 

реалізації якого висвітлюватиметься на сайті  Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Однією з продуктивних форм професійного становлення педагогів є курси 

підвищення кваліфікації. У області створена й діє, постійно вдосконалюється цілісна 

система методичного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Основними категоріями педагогічних працівників, які причетні до виконання завдань 
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виховної роботи, виховання особистості є класні керівники, педагоги-організатори, 

заступники директорів шкіл із виховної роботи. У 2014/15 навчальному році в школах 

області працювали 289 заступників директорів із виховної роботи та 397 педагогів-

організаторів. Аналіз якісного складу педагогічних працівників засвідчив, що із 

загальної кількості педагогічних працівників 405 мають повну вищу освіту, що 

становить 59 %. Серед 

16 педагогів із середньою 

спеціальною освітою –  6 здо-

бувають вищу шляхом 

заочного навчання. 

Протягом навчального 

року на базі МОІППО орга-

нізовано проведення 4 груп 

курсів підвищення кваліфі-

кації заступників директорів 

шкіл із виховної роботи та 

педагогів-організаторів. За 

індивідуальним планом та 

графіком навчалися 17 педа-

гогічних працівників. Така форма підвищення кваліфікації здійснювалася з частковим 

мінімальним відривом від виробництва, передбаченої графіком навчання. 

Таким чином, курси підвищення кваліфікації станом на 01.04.2015 року пройшли 

34 заступники директорів шкіл із виховної роботи та 28 педагогів-організаторів, що 

становить 98 % від запланованих показників. 

Позитивною була тенденція до стабільності (100 %) щодо замовлення на курсове 

підвищення кваліфікації у  І півріччі 2015 року міст Миколаєва, Первомайська, 

Южноукраїнська, Баштанського, Жовтневого, Новоодеського, Снігурівського, 

Миколаївського, Кривоозерського, Вознесенського районів. 

На основі замовлень та пропозицій педагогів протягом року оновлювалася та 

уточнювалася тематики занять, удосконалювалися форми їх проведення. Так, у 

2014/15 н. р. суттєво розширилися можливості розгляду на курсах підвищення 

кваліфікації лекційних та семінарських занять із питань сучасної методики організації 

виховної роботи. 

Головна увага приділялася науково-методичному супроводу впровадженню 

Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України. Із цією метою розроблено та внесено до навчального плану роботи курсів 

підвищення кваліфікації заступників директорів шкіл із виховної роботи лекції: 

«Основні аспекти розвитку професійної компетентності класного керівника», 

«Пріоритетні напрями та завдання виховної роботи у ЗНЗ щодо реалізації Основних 

орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», «Формування ключових компетенцій учнів у позаурочній діяльності»,  

«Технологія педагогічного проектування виховної роботи». 

У навчальний процес запроваджено такі інноваційні методи, як: тренінги, творчі 

майстерні, майстер-класи, спецкурси. 

Результатом роботи на курсах підвищення кваліфікації педагогів-організаторів та 

заступників директорів шкіл за минулий навчальний рік стала розробка мультимедійної 

презентації своєї роботи за власною проблемою та презентація свого навчального 

закладу. 

Велику допомогу в організації практичної частини проведення курсів підвищення 

кваліфікації в цьому році надали загальноосвітні заклади м. Миколаєва: Миколаївський 

муніципальний колегіум, Миколаївські гуманітарні гімназії №№ 2, 4, Миколаївські 

ЗОШ I–III ступенів №№ 12, 34, Миколаївська ЗОШ I–III ступенів № 1 імені Олега 

18 

34 

19 

20 

Відомості про кількісний та якісний склад 
педагогів-виховників 

вища категорія 

спеціалісти 

ІІ категорія 

І категорія 
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Ольжича Миколаївської міської ради. 

Для сучасного вчителя його професія – це можливість самореалізації, джерело 

задоволення і визнання. Слід пам’ятати  слова великого педагога 

К. Ушинського, що сучасний учитель – людина, яка веде за собою, яка створює 

настрій, спонукає до дії, яка поруч і водночас трохи попереду, школа живе, поки 

вчитель в ній  цікавий дитині. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи 

у 2015/16 навчальному році є: 

– актуалізація педагогічних зусиль на впровадження основних ідей, зазначених у 

«Основних орієнтирах виховання» та створення методичного супроводу цієї 

діяльності; 

– осучаснення змісту національно-патріотичного виховання в навчальних 

закладах, музеях через вивчення історії України, української мови, української 

культури, діяльності борців за волю України, героїв Майдану, учасників 

антитерористичної  операції; 

– вивчення та популяризація історії українського козацтва, збереження і 

пропаганда історико-культурної спадщини українського народу; 

– активізація співпраці педагогічних колективів з органами учнівського та 

батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді духовності, 

моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 

суспільстві; 

– узагальнення кращих педагогічних ідей класних керівників та підвищення 

педагогічної майстерності керівників виховного процесу; 

– педагогічна просвіта батьків із використанням сучасних форм і методів роботи 

та активне залучення їх до виховної роботи з дітьми в рамках класу, школи; 

– формування навичок культури здоров’я, уміння здійснювати власний вибір на 

користь здорового способу життя, збереження загального та репродуктивного 

здоров’я; 

– профілактика злочинності та правопорушень серед неповнолітніх у 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

– попередження насильства серед дітей та учнівської молоді. 

Організовуючи виховну роботу в новому навчальному році, 

керівникам  виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо 

користуватися відповідною нормативно-правовою базою, поданою на порталі 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою 

http://www.moippo.mk.ua/index.php/vixovna-robota 
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У сучасному світі інтелектуальна, творча діяльність набуває дедалі більшого 

значення в найрізноманітніших сферах людської діяльності. Від того, наскільки 

значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, 

залежить успішне майбутнє держави. 

Інтелект – це один із найдорожчих ресурсів! Це найвища здатність людини  до 

творчого пізнання, особлива гнучкість розуму до вирішення нетривіальних, 

нестандартних завдань та проблем. 

Освіта має значний вплив на формування інтелектуального потенціалу в країні, 

найважливішим фактором росту якого є якість освіти як середньої, так і вищої. 

Україна займає високі місця у світовому рейтингу за коефіцієнтом освіченості, що 

віддзеркалює значний інтелектуальний потенціал країни і можливості його подальшого 

використання для розбудови демократичної та незалежної держави. 

На сучасному етапі розбудови освіти можна спостерігати підвищений інтерес до 

проблем обдарованості, її виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей, 

підготовки педагогів до роботи з ними. 

Обдарованість – індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, 

завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу 

вчителя з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, 

а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання. 

Обдаровані діти – діти, у яких у ранньому віці виявляються здібності до 

виконання певних видів діяльності. 

Такі діти володіють чудовою пам’яттю, яка базується на ранньому мовленні,  рано 

починають класифікувати інформацію, що надходить до них, мають великий 

словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії, придумують 

нові слова і поняття, можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити 

за декількома подіями, що відбуваються навколо них, дуже допитливі, активно 

досліджують навколишній світ і не терплять жодних обмежень своїх досліджень, у 

ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні 

висновки, тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, відрізняються 

різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно. 

У школі обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком 

мислення, тривким запам’ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками 

самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива 

висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, 

неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів 

пам’яті, швидкість реакції, уміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні 

явища, стереотипи. 

Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої праці, що 

переростає в працелюбність, потребу працювати без відпочинку. Мислення їх 

відзначається високою продуктивністю. Коло їх пізнавальних інтересів не обмежується 

однією проблемою, постійно розширюється, що є стимулом розумової активності. Урок 

для них особливо цікавий тоді, коли використовується дослідницький метод. 

Обдаровані діти, як правило, дуже активні та чимось зайняті,  прагнуть працювати 

більше за інших або займають себе самі, інколи справами, що безпосередньо не 

стосуються уроку. Як правило, такі діти висувають до себе високі вимоги, у них гостро 

розвинене почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну 

несправедливість. 

Отже, обдаровані діти вирізняються серед однолітків яскраво вираженими 

можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, що перевищує певний 

умовний «середній» рівень. 

Саме тому такі учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для 
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активної навчальної діяльності. 

Вирішення проблеми формування творчої особистості, розвиток здібностей та 

обдарувань юного громадянина значною мірою залежить від учителя, а  засобом 

формування й розвитку здібностей та обдарованості школярів  є учительська творча 

діяльність. Проблема виявлення і розвитку обдарованих дітей вимагають сьогодні від 

учителя вміння працювати в творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно 

вдосконалювати професійну діяльність, створювати свою творчу лабораторію, 

опановувати специфічні форми і методи роботи з обдарованими дітьми в навчально-

виховному процесі. 

Щодо основних заходів у роботі з обдарованими учнями, то,  передусім, – це 

надання їм можливості виконувати більше навчальних завдань, але, щоб уникнути 

перенавантаження, необхідно витримувати оптимальний обсяг додаткової роботи. 

Збільшення кількості завдань має поєднуватися з обов’язковим підвищенням їх 

складності, це сприятиме інтелектуальному розвиткові, стане ефективним засобом 

формування здібностей обдарованої дитини. Провідним принципом організації та 

змісту навчання є його різнорівнева диференціація, тобто за ступенем навчання та 

вибором учнями предметів поглибленого вивчення. 

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, 

зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, 

розвивальної, творчої діяльності. 

Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна 

робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, 

класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток 

творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, 

диференційований характер. Вищеперелічені аспекти, що мають бути органічно 

вплетеними в урок, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: 

виконання учнем позанавчальних завдань; заняття в наукових товариствах; 

відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах; огляди-конкурси 

художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо. 

Індивідуальні форми позакласної роботи мають передбачати виконання 

різноманітних завдань, участь в олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну 

роботу. Учителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, 

допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять. Робота з обдарованими дітьми 

потребує творчого вчителя з високою психологічною і педагогічною кваліфікацією. 

Такий педагог повинен мати певний обсяг знань про природу дитячої обдарованості, 

уміти організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер 

вияву обдарованості кожного учня, запроваджувати у своїй професійній діяльності 

елементи нових технологій тощо. 

Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати 

їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук 

допомагають: 

– олімпіади з базових дисциплін; 

– конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт; 

– конкурси; 

– турніри; 

– інтелектуальні марафони; 

– КВК; 

– вікторини; 

– змагання; 

– ігри. 

Виконуючи науково-дослідницькі роботи, учні вчаться   самостійно працювати з 
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літературою, використовувати необхідні методи дослідження, розробляти гіпотезу, 

аналізувати та систематизувати отримані дані, робити висновки. 

Елементи змагань, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей творчого 

мислення, залучають учнів до активного життя. 

Миколаївська область має потужний інтелектуальний потенціал. Щороку учні 

ЗНЗ області залучаються до участі в різноманітних інтелектуальних змаганнях: 

олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях  на шкільному, районному (міському), 

всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Відповідно до Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, у 

січні–березні 2015 року відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із української мови і літератури, іноземних мов (англійської, французької, 

німецької), математики, інформатики, фізики, хімії, біології,  екології, історії, 

правознавства, географії, економіки, трудового навчання, російської мови і літератури, 

астрономії, інформаційних технологій. 

У олімпіадах  узяли участь 944 учні загальноосвітніх навчальних закладів області: 

419 (44 %) із них – учні міських навчальних закладів, 525 (56 %) – сільських. 

 

Кількість учасників ІІІ етапу (учні міських / сільських шкіл) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 

 

№з

/п 
Назва предмета 

Кількість учасників, 

осіб 

Кількість 

учасників, % 

Усього 
Місь-

ких 

Сільсь-

ких 

Місь- 

ких 

Сільсь- 

ких 

1. Українська мова  

і література 
88 34 54 39 61 

2. Англійська мова 67 30 37 45 55 

3. Німецька мова 40 22 18 55 45 

4. Французька мова  18 16 2 89 11 

5. Математика  78 34 44 44 56 

6. Інформатика 44 26 18 59 41 

7. Фізика 73 33 40 45 55 

8. Хімія 70 32 38 46 54 

9. Біологія  95 30 65 32 68 

10. Історія  88 31 57 35 65 

11. Правознавство 16 8 8 50 50 

12. Географія  93 35 58 38 62 

13. Економіка 15 10 5 67 33 

14. Трудове навчання 29 13 16 45 55 

15. Російська мова 38 23 15 61 39 

16. Екологія  28 12 16 43 57 

17. Астрономія  26 12 14 46 54 

18. Інформаційні технології 38 18 20 47 53 

 Разом: 944 419 525 44 56 

 

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 

стали учні навчальних закладів області в кількості 482 особи (51 % від загальної 

кількості учасників), із них: 310 – учні міських навчальних закладів (65 % від загальної 
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кількості переможців) і 172 –  учні сільських ЗНЗ (35 % від загальної кількості 

переможців). 

 

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

№ 

з/п 
Назва предмета 

Кількість переможців, осіб 

Кількість 

переможців, 

% 

Усього 
Місь- 

ких 

Сіль- 

ських 

% від 

загальної 

кількості 

учасників 

Місь- 

ких 

Сіль- 

ських 

1. Українська мова  

і література 
56 25 31 63 44 56 

2. Англійська мова 30 23 7 44 76 24 

3. Німецька мова 22 18 4 55 81 19 

4. Французька мова 11 11 - 61 100 - 

5. Математика 42 26 16 53 61 39 

6. Інформатика 21 19 2 47 90 10 

7. Хімія 33 23 10 47 69 31 

8. Фізика 33 24 9 45 72 28 

9. Біологія  47 24 23 49 51 49 

10. Історія 43 24 19 48 55 45 

11. Правознавство 8 6 2 50 75 25 

12. Географія 53 30 23 56 56 44 

13. Економіка 6 5 1 40 83 17 

14. Трудове навчання 13 8 5 44 61 39 

15. Російська мова 19 15 4 50 78 22 

16. Екологія 14 5 4 50 35 65 

17. Астрономія 12 9 3 46 75 25 

18. Інформаційні 

технології 
19 15 4 50 78 22 

 РАЗОМ: 482 310 172 51 65 35 

 

За результатами  олімпіад  виявлено  наявність  ефективної  роботи з 

обдарованими  дітьми  та  відповідальне ставлення при підготовці учнів до участі в 

олімпіадах у містах Миколаєві, Первомайську, Южноукраїнську та Баштанському, 

Новоодеському, Жовтневому районах. 

У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад узяли участь 73 учні навчальних 

закладів області. Переможцями стали 30 осіб (44 % від загальної кількості  учасників). 

 

Результативність участі учнів ЗНЗ області  

у ІІІ та IV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

 

Район/місто 

Кількість 

учасників 

ІІІ етапу 

Кількість 

переможців 

ІІІ етапу 

Кількість 

переможців 

ІV етапу 

Рейтинг 

м. Миколаїв 262 223 27 1 

м. Вознесенськ 52 20 - 5 

м. Очаків 16 6 - 14–16 

м. Первомайськ 40 32 1 2 
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м. Южноукраїнськ 49 28 2 3 

Арбузинський район 29 3 - 21 

Баштанський район 43 27 - 4 

Березанський район 33 8 - 13 

Березнегуватський район 26 10 - 8–9 

Братський район 19 3 - 20 

Веселинівський район 24 7 - 19 

Вознесенський район 30 11 - 14–16 

Врадіївський район 8 1 - 23 

Доманівський район 18 12 - 8–9 

Єланецький район 28 8 - 12 

Жовтневий район 33 11 - 7 

Казанківський район   - – 

Кривоозерський район 38 9 - 17 

Миколаївський район 44 9 - 18 

Новобузький район 29 12 - 11 

Новоодеський район 44 17 - 6 

Очаківський район 23 4 - 22 

Первомайський район 24 8 - 14–16 

Снігурівський район 32 13 - 10 

 

Із 30 березня до 03 квітня 2015 року на теренах Миколаївської області відбувся 

заключний етап V Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. Випробувати свої 

знання до Миколаєва прибули 79 юних знавців астрономії з усіх куточків держави. 

Під час інтелектуального змагання юні олімпійці не лише змагалися в першості на 

знання астрономічної науки, а й отримали цікаву та корисну інформацію про видатних 

астрономів-земляків, астрономічні обсерваторії, наукові установи всіх частин нашої 

країни, підготовлену кафедрою природничо-математичної освіти та ІТ Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; відвідали цікаві екскурсії 

історичними місцями корабельного краю, до Миколаївського музею суднобудування та 

флоту й Миколаївського зоопарку – найкращого в Україні. 

Не менш активною є участь миколаївських школярів у різноманітних  конкурсах, 

тож цьогоріч наша область має 19 переможців IV (фінального) етапу Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу  учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, 2 переможців IV (загальнонаціонального) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, 2 переможців  IV етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, 5 команд-переможців 

IІІ (фінального) етапу Всеукраїнських турнірів юних географів (І місце), математиків 

(ІІІ місце), істориків (ІІ місце), юних філософів та релігієзнавців (ІІ, ІІІ місця). 

ІІ етап конкурсу-захисту проходив у 55 секціях 12 відділень обласного 

територіального відділення МАН, у якому взяли участь 211 учнів-членів Малої академії 

наук України, із них 121 стали переможцями. 

У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України  взяли участь 37 учнів, із них 10 учнів посіли 

призові місця. 

Учням Миколаївської області запропоновано цікаву й ефективну форму навчання 

– дистанційне навчання за Проектом «Очно-дистанційна школа: інтелектуальний 

резерв Миколаївщини». Проект успішно реалізується вже три роки й дає можливість 

учням отримати додаткову безкоштовну освіту, поглибити свої знання з навчальних 

дисциплін. 

Очно-дистанційна школа здійснює навчання за 15-ма предметами: математика, 

хімія, біологія, українська мова і література, історія, правознавство, російська мова і 
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література, світова література, англійська мова, німецька мова, фізика, географія, 

економіка, інформатика/інформаційні технології, астрономія. Заняття в Школі 

проводяться в очній формі, під час навчально-тренувальних сесій та в дистанційному 

Інтернет-режимі. 

Навчання за цим проектом із року в рік має позитивні результати, так і цього 

року, із 30 переможців фінального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 18 – це 

учні очно-дистанційної школи. 

Загалом у 2014/15 навчальному році в очно-дистанційній школі навчалися 

282 учні ЗНЗ області, які активно брали участь в інтелектуальних змаганнях 

(олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях тощо) районного, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

За результатами навчання в кінці 2014/15 навчального року  124 учні переведені 

на наступний курс навчання, 59 – були відраховані, а 99 – випущені. 

За Положенням про очно-дистанційну школу «Інтелектуальний резерв 

Миколаївщини» навчатися в школі можуть не більше 300 учнів, але охочих стає дедалі 

більше, тож  у районах Миколаївської області на базах ЗНЗ  почали створювати філії  

ОДШ (м. Южноукраїнську,  Новоодеському, Кривоозерському, Казанківському, 

Миколаївському та Жовтневому районах). 

Поза увагою не залишається й питання заохочення талановитої обдарованої 

учнівської молоді. 15 травня 2015 року в рамках урочистого заходу до Дня науки було 

відзначено переможців фінальних етапів олімпіад, турнірів, мовно-літературних 

конкурсів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. Учнів-

переможців нагороджено грамотами, а їх учителів – подяками департаменту освіти, 

науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. 

Щороку з метою заохочення учнів,  розвитку їх здібностей, поглиблення знань та 

вмінь із навчальних дисциплін, а також оздоровлення та психологічного 

розвантаження, у Миколаївській області діє освітній проект – Літня оздоровча школа 

для обдарованої та здібної учнівської молоді. 

Літня школа працює протягом 10 червневих днів на Чорноморському узбережжі, 

де для учнів створено всі умови для плідної роботи та гарного відпочинку: 

комфортабельні кімнати, чотириразове харчування, вихід до мережі Інтернет. 

У роботі школи щороку беруть участь 50 учнів ЗНЗ Миколаївської області та учні 

обласної очно-дистанційної школи «Інтелектуальний резерв Миколаївщини» – 

учасники та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін. Навчальний процес у Літній оздоровчій школі, за 10-а предметами, 

забезпечують провідні спеціалісти та науковці ВНЗ, учителі-практики з різних куточків 

України (Миколаїв, Київ, Луганськ, Одеса, Івано-Франківськ). 

Завдяки раціональній організації часу, учні Літньої школи не лише навчаються, а 

й мають достатньо вільного часу на розваги та відпочинок на морі. Дозвіллям у Школі 

завжди опікуються методисти Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Щороку для учнів школи організовують веселі конкурси, 

вікторини, спортивні змагання, шоу, концерти тощо. 

Проведення Літньої школи дає можливість не лише поглибити знання учнів, 

поспілкуватися із провідними та кваліфікованими  спеціалістами країни, а й  

оздоровити учнів та заохотити їх до навчання. 

За підсумками  участі в інтелектуальних змаганнях 2014/15 навчального року 

Асєєвій Тетяні, учениці Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради  

призначено стипендію імені Тараса Шевченка;  Рудій Вікторії, учениці Єланецької 

ЗОШ І–ІІІ ступенів Єланецької районної ради – стипендію Президента України; 

Бойченко Анастасії, учениця Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської міської ради – 

стипендію Кабінету Міністрів України. 

Загалом, у 2014/15 навчальному році, відповідно до  обласної Цільової соціальної 
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програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011–2015 роки та з метою 

стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, активізації пізнавальних 

можливостей учнів у процесі навчання та формування навичок самостійної роботи 

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти щорічно 

проведено такі заходи з учнями: 

– всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін (шкільний, районний 

(міський), обласний етапи та відбірково-тренувальні збори до участі у 

всеукраїнському етапі); 

– Фінальний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії; 

– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

ім. Т. Г. Шевченка; 

– Міжнародний конкурс із української мови ім. П. Яцика; 

– Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським 

дням, «Об’єднаймося ж брати мої!»; 

– обласні турніри юних істориків, географів, економістів, правознавців; 

– Забезпечено участь обласних команд у фінальних етапах всеукраїнських 

турнірів; 

– Обласна Інтернет-олімпіада з математики; 

– Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», для учнів 7–11-х класів; 

– Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок» для учнів 3–8-

х класів; 

– Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»; 

– Міжнародний  конкурс юних істориків «Лелека»; 

– Обласний конкурс для старшокласників  «Енергія»; 

– Обласний форум юних шанувальників фізики; 

– Обласний фестиваль дитячої художньої творчості, присвячений 

Шевченківським дням, «Таланти твої, Миколаївщино!»; 

– Обласний конкурс образотворчого мистецтва «Світ очима дітей»; 

– Обласне Свято Знань (у рамках урочистого заходу до Дня науки); 

– Обласна очно-дистанційна школа для обдарованої учнівської молоді 

«Інтелектуальний резерв Миколаївщини»; 

– Літня оздоровча школа для обдарованої та здібної учнівської молоді. 

Отже, при плануванні роботи з обдарованими дітьми можна порекомендувати 

такий перелік орієнтованих заходів: 

1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів 

діяльності; банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми; 

авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток 

обдарованих дітей молодшого шкільного віку. 

2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої 

обдарованості. 

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного 

підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

4. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які 

працюють з обдарованими дітьми. 

5. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з 

обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях. 

6. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих 

конкурсах, олімпіадах, турнірах, фестивалях тощо. 

7. Здійснення моніторингу стану здоров’я обдарованих дітей. 

8. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів 

та вчителів, які працюють із ними. 

9. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення 
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подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, міських методичних об’єднань 

учителів, педагогічних радах, нарадах при директору. 

 

Рекомендації 

щодо проведення І, ІІ етапів та участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних дисциплін  

у 2014/15 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, 

І етап олімпіад відбудеться в жовтні 2015 року, ІІ етап – у листопаді–грудні 2015 року, 

ІІІ етап – у січні–лютому 2016 року. 

Відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій (міських рад): 

1. Під час  організації  та  проведення  учнівських  олімпіад чітко дотримуватися  

вимог Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. 

2. Для визначення складу учасників ІІІ етапу олімпіад доцільно проводити 

відбірково-тренувальні збори переможців ІІ етапу. 

3. Оргкомітетам по проведенню ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

базових навчальних дисциплін: 

3.1. Завдання ІІ етапу олімпіад із базових дисциплін, розроблені МОІППО, є 

обов’язковими. Змінювати (повністю або частково) завдання та 

опубліковувати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком та умовами 

проведення змагань, забороняється. 

3.2. Проводити одночасно олімпіади з різних предметів (І та ІІ етапи) 

принципово заборонено, оскільки це стосується забезпечення прав дитини, 

учня (учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах).   

3.3. Звіти про проведення І та ІІ етапів олімпіад і заявки на участь  у ІІІ етапі 

надсилади до Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти не пізніше 29 грудня (паперовий варіант); звіти про 

проведення ІІ етапу олімпіад  надіслати  не пізніше, ніж наступного дня 

після проведення на електронну адресу МОІППО (e-mail: 

olimpiada_moippo@ukr.net). У разі порушення терміну їх подання або 

неправильного оформлення питання про участь команди в олімпіадах 

вирішуватиметься оргкомітетом. 

3.4. Звіти та заявки заповнювати за поданим нижче зразком і подавати в 

друкованому варіанті. Прізвища, імена, по батькові учасника ІІІ етапу 

олімпіад та вчителя, який підготував учня, вносити до заявки повністю та 

згідно із записом у свідоцтві про народження (паспорті).  

3.5. Якщо на час проведення олімпіади учень, якого визначено учасником 

ІІІ етапу цієї олімпіади і прізвище якого вказане в заявці, з поважної 

причини не може взяти участь у змаганні, оргкомітет ІІ етапу обов’язково 

повинен попередити оргкомітет ІІІ етапу учнівських олімпіад про заміну та 

надіслати такі документи: 

– копію наказу відділу (управління) освіти райдержадміністрації 

(міськради) про внесення змін до заявки; 

– нову заявку на участь в олімпіаді.  
У іншому випадку учня, який приїхав замість вказаного в заявці, не буде  
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допущено до змагань.  

4. У III етапі олімпіад із навчальних предметів беруть участь учні 

загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями II етапу олімпіад і 

включені до складу команди району (міста). 

Учень не має права брати участь у наступному етапі змагань, якщо він не став 

переможцем попереднього етапу відповідних змагань, навіть за умови, що він згоден 

оплатити всі витрати, пов’язані з його участю в наступному етапі змагань (витрати на 

проживання, харчування, матеріально-технічне забезпечення тощо). 

5. За бажанням учасник має право брати участь у змаганнях серед учнів 

старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів на загальних засадах. Цей 

факт необхідно відобразити в заявці. 

6. До  складу  команди  включати  додатково  одного учасника на кожен диплом   

І, ІІ, ІІІ ступенів, отриманий на ІV етапі відповідної олімпіади минулого навчального 

року. 

7. Призери та учасники Міжнародних учнівських олімпіад беруть участь у 

ІІІ етапі без попередніх випробувань. 

8. Переможцями олімпіад вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, 

ІІІ ступенів. Диплом за перемогу в ІІІ та ІV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад 

є основним документом, що підтверджує перемогу на олімпіаді й дає право на пільги 

при вступі до вищих закладів освіти України, якщо це передбачено чинними правилами 

вступу до вищих закладів освіти України. У разі втрати диплом не відновлюється і 

дублікат не видається. 

 

 

Порядок визначення рейтингу районів (міст) Миколаївської області 

за результатами участі у ІІІ та  IV  етапах 

всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 

 

1. Обласний рейтинг участі команд районів (міст) у всеукраїнських учнівських 

олімпіадах із навчальних предметів обласного рівня визначається  за результатами їх 

виступів на ІІІ (обласному) та IV (фінальному) етапах олімпіад  протягом поточного 

навчального року. 
 

2. За кожен диплом, отриманий членом команди, нараховується така кількість 

балів: 

на ІІІ (обласному) етапі: 

– диплом І ступеня – 5 балів; 

– диплом ІІ ступеня – 3 бали; 

– диплом ІІІ ступеня – 1 бал. 

на IV (фінальному) етапі: 

– диплом І ступеня – 10 балів; 

– диплом ІІ ступеня – 8 балів; 

– диплом ІІІ ступеня – 6 балів. 
 

3. Щорічний рейтинг участі команди району  (міста) у всеукраїнських 

учнівських олімпіадах  визначається  як частка від ділення  загальної кількості балів 

(ЗКБ), набраних усіма переможцями, які є членами даної команди,  на ІІІ та IV етапах 

змагання, до загальної кількості членів команди (N), які мали брати участь у ІІІ етапі 

олімпіад (відповідно до кількісного складу команд, визначеного наказом департаменту 

освіти, науки та молоді облдержадміністрації), тобто: 
 

R = 
ЗКБ

𝑵
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Зразок 

ЗВІТ 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із ___________ 

у 2013/14 навчальному році   
 

1. Відомості про учасників олімпіад _____________ району Миколаївської області 

Кількість навчальних 

закладів, що брали 

участь у І етапі 

олімпіади 
К

л
ас

и
 

Кількість учасників олімпіади за етапами Кількість 

переможців 

ІІ етапу за 

ступенями 

дипломів 

І ІІ 

Місь-

ких 

Сіль- 

ських 

Спе- 

ціалі-

зова-

них 

Місь-

ких 

Сіль- 

ських 

Спе-

ціалі-

зова- 

них 

Місь-

ких 

Сіль- 

ських 

Спе-

ціалі-

зова- 

них 

І ІІ ІІІ 

             

             

             

             

Ра-

зом 

         

 

2. Кращі результати показали учні _____________ ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2. На їх долю 

припадає _______ місць із ______. Причиною недостатньої підготовки учнів є … . 
 

Начальник відділу освіти 

______________райдержадміністрації     П. П. Сидоткін 

Голова оргкомітету        В. О. Якименко 

Голова журі         Н. В. Васильчук 

29 грудня 2015 року 
М. П. 

 

Зразок 

ЗАЯВКА 

на участь команди _____________ району Миколаївської області 

у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2014 році 

Згідно з рішенням оргкомітету і журі ІІ етапу Всеукраїнської  олімпіади на 

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з ________ направляються такі учні-переможці 

ІІ етапу олімпіади: 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові учня 

Число, 

місяць 

(прописом), 

рік 

народження 

Назва 

закладу 

освіти 

Клас 

нав- 

чан- 

ня 

Клас, за 

який бу-

де вико-

нувати 

завдан- 

ня на 

олімпіаді 

Місце, 

що 

посів  

на ІІ 

етапі 

олім- 

піади 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

який 

підготував 

учня 

Додаткова 

інформація 

(комп’ю-

терна мова 

програму-

ваня тощо) 

1.         

2.         

3.         
 

Керівником команди призначено _______________________________  
 

Начальник відділу освіти  

__________ райдержадміністрації     П. П. Сидоткін 

Голова оргкомітету       В. О. Якименко  

Голова журі        Н. В. Васильчук 

29 грудня 2015 року 
М. П. 
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ЩО ТАКЕ ГРАНТИ І ЗАЯВКИ НА НИХ? 

Грант – кошти, безоплатно передані дарувальником (фондом, корпорацією, 

урядовою установою або приватною особою) некомерційній організації або приватній 

особі для виконання конкретної роботи. На відміну від позики, грант не потрібно 

повертати. 

Заявка – письмове звернення з проханням про виділення гранту. Як комерційна 

фірма складає бізнес-план з метою переконати вкладників помістити гроші у справу, 

так заявка необхідна для того, щоб переконати грантодавця (дарувальника) вкласти 

гроші в Ваш проект. Однак, на відміну від бізнес-плану, заявка пишеться, щоб 

отримати кошти на некомерційний проект, тобто на справу, яка свідомо не принесе 

прибутку. 

 

ХТО ТАКІ ДОНОРИ І ЗАЯВНИКИ? 

Донори (грантодавці, спонсори) – приватні особи або організації, що розглядають 

заявки на грант і надають гранти. 

Заявники (applicants) – приватні особи або організації, що подають заявки на 

грант. 

Як правило, в благодійні та державні фонди звертаються за підтримкою 

організації, які виконують проекти, які не принесуть прибутку її членам (виконавцям 

проекту, власникам фірми, засновникам організації тощо). 

 

ХТО І ДЛЯ ЧОГО ПИШЕ ЗАЯВКИ? 

Останнім часом все більше і більше організацій і приватних осіб в нашій країні 

стикаються з необхідністю писати заявки на гранти. Свіжі ідеї вимагають коштів. Для 

західних фахівців це звичайна процедура: фонди оголошують конкурси, переможці 

конкурсів отримують гранти. Однак для фахівців України проблема – написати і подати 

заявку на такий конкурс ідей та проектів – тільки недавно стала актуальною. 

Що потрібно знати, щоб Ваша заявка мала шанси на успіх? Як її оформити? Як 

найбільш виграшно описати Ваш проект і Вас самих, щоб грантодавачу, «донору», 

захотілося надати підтримку саме Вам? Конкуренція за благодійні джерела допомоги в 

світі дуже гостра. Прикро витратити сили даремно. 

 

 

І. ПОШУК І ВИБІР ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

У ролі донорів можуть виступати державні установи різних країн міжнародні 

організації, приватні благодійні фонди, комерційні структури, релігійні, наукові та інші 

громадські некомерційні організації, а також приватні особи. Найбільш часто 

доводиться мати справу з фондами різних типів і цільовими державними програмами. 

Державні донори – державні установи, які отримують кошти з бюджету своєї 

держави. Наприклад – Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), 

Інформаційне агентство США (USIA), Національний інститут здоров'я США, 

Агентство з охорони навколишнього середовища (ЕРА) тощо. 

Це самі бюрократичні і вимогливі донори. Їх програми допомоги завжди 

спрямовані на вузьке коло потенційних отримувачів, а вимоги до оформлення заявок та 

звітності найбільш суворі. Дуже часто такі донори орієнтовані виключно на громадян 

своєї держави і не фінансують роботу іноземців. Проте в деяких випадках вони 

надають гранти іноземним заявникам, зазвичай не безпосередньо, а через організацію-

посередника («напівприватного» донора). 

«Напівприватні» донори – громадські організації, які отримують кошти від 
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державних донорів і розподіляють їх по організаціям-заявникам. Наприклад –World 

Learning, Національний фонд захисту демократії, АІРЕКС (IREX - International Research 

and Exchange Board), Фонд Євразія (Eurasia Fund) тощо. Сюди ж можна віднести і 

міжнародні організації подібні Світовому банку (World Bank). 

Приватні донори – це фонди, приватні некомерційні організації отримують кошти 

від приватних громадян (пожертви), або корпорації (комерційні фірми), а також 

приватні особи. Написання заявок приватним донорам зазвичай вимагає менше, зусиль, 

так як вимоги до оформлення заявки значно менш жорсткі, а звітність сильно спрощена 

в порівнянні з державними донорами. Однак деякі приватні фонди можуть бути теж 

досить вимогливими. 

Існує кілька типів приватних благодійних фондів. 

Незалежні фонди (independent foundations) – як правило організовуються 

приватною особою, сім'єю або кількома особами (фонд МакАртурів фонд Рокфеллерів, 

фонд Сороса), які потім існують на дивіденди з вкладеного капіталу. Такі фонди 

зазвичай мають чітко визначений список пріоритетних напрямку (fields) і набір 

стандартних критеріїв відбору заявок (guidelines). Фонди формують ради, які 

розглядають заявки і виносять рішення про фінансування. Саме з цим типом фондів 

найчастіше доводиться мати справу. 

Асоційовані фонди – фінансуються з коштів компанії (комерційної організації), з 

якою вони асоційовані. Прикладами можуть бути Xerox Foundation, Apple, Hewlett-

Packard та інші. Зазвичай такі фонди надають гранти в галузі, що збігається зі сферою 

інтересів корпорації. Рішення про видачу грантів приймаються радою / включає 

керівництво компанії. На нашому ринку такі фонди поки рідкісні. 

Є ще два види фондів, які, з точки зору отримання грошей, найменш цікаві. Зате 

вони – гарний зразок того, як ці гроші добувати. Це: 

– Фонди прямої дії (operating foundations) - фонди, які використовують свої 

ресурси для підтримки власних досліджень або безпосереднього надання 

послуг. Ці фонди спеціально створюються для підтримки будь-яких проектів. 

– Місцеві фонди (community foundations) - створюються жителями конкретного 

району, міста, села для задоволення місцевих потреб. Орієнтовані майже 

виключно на надання підтримки місцевим організаціям. Організація таких 

фондів – одна з альтернатив написання заявок. 

Важливо розрізняти фонди та приватні організації-посередники. Перші мають 

кошти і видають їх у вигляді грантів (фонд Сороса). Другі не мають власних коштів, а 

лише сприяють у розподілі чужих грошей (інформують громадськість, допомагають в 

оформленні заявок, оцінюють і відбирають заявки, контролюють витрата коштів і 

надають донору звіт). Прикладом може слугувати діяльність ISAR (колишній Інститут 

Радянсько-американські відносини) у розподілі коштів, виділених US AID. 

Щоб покрити різні види витрат, як-то: адміністративні потреби, створення та 

утримання офісу, цільові проекти, довгострокові програми, короткострокові кампанії, - 

організація може використовувати різні джерела коштів.  

Кілька прикладів: 

– Членські внески. Люди, співчуваючі або активно беруть участь у роботі 

організації, роблять регулярний внесок в загальний фонд. 

– Збір пожертвувань від приватних осіб і організацій. Збір може бути цільовим, 

спрямованим на конкретний захід, кампанію або на потреби організації взагалі. 

– Отримання державного фінансування в рамках конкретної програми, так, як це 

роблять наукові установи. Наприклад, кошти на проектування конкретних 

ООПТ (особливо охоронюваних природних територій). 

– Фундація – ряд організацій та (або) фізичних осіб роблять одноразовий внесок, 

і зібрані гроші використовуються на статутну діяльність заснованої організації. 

– Виготовлення та продаж значків, майок, сувенірів, літератури тощо. 
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Організація платних благодійних заходів (обідів, вечорів, переглядів 

кінофільмів, благодійних аукціонів тощо). 

– Внесок зібраних коштів у цінні папери та використання відсотків з цього 

вкладу на потреби організації (фонду). 

Членські внески, дохід з розпродажів і пожертви «на потреби організації», так 

само як і інші надходження, на використання яких не накладено жорстких обмежень, 

зазвичай витрачаються на те, на що найскладніше отримати цільові пожертвування 

(зарплата секретаря, ремонт приміщень, непередбачені витрати тощо). 

Засоби з жорстко обумовленим цільовим призначенням, як правило, 

направляються на проекти, що мають легко доказовий суспільно корисний результат 

(створення заповідника, проведення виставки, організація інформаційної служби тощо). 

Чим ясніше стаття витрат пов'язана з кінцевою користю, принесеної суспільству 

Вашою організацією і її проектом, тим більше шансів покрити ці витрати, отримавши 

грант, фінансування за державною програмою, або цільові пожертви від компаній. 

Заявка на фінансування Вашого проекту може розглядатися як пояснення того, яким 

чином різні витрати Вашої організації пов'язані з кінцевим результатом її діяльності. І 

чим краще заявка це пояснює, тим більше Ваші шанси на успіх. 

 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ПОТЕНЦІЙНИХ ДОНОРІВ 

Ви могли б звернутися з проханням про фінансування у всі відомі Вам джерела 

(фонди), однак це було б марною тратою сил. Перш ніж починати запитувати фонди, 

дайте відповідь на два питання самі: 

– Які фонди, з найбільшою ймовірністю, захочуть фінансувати проект (роботу) 

Вашої організації? 

– З яких джерел Вам самим легше і зручніше отримувати фінансування? 

– На вирішення цих двох питань впливають такі чинники: 

Географія 

Більшість фондів та інших джерел фінансування обмежують свою діяльність 

певними частинами світу, регіонами, країнами, областями або районами. Це може 

стосуватися і місця проведення роботи, і місця розташування організації, що виконує 

проект.  

Але слід пам'ятати і те, що іноземні та міжнародні фонди порівняно недавно 

почали свою діяльність у країнах колишнього СРСР, та їх кількість постійно зростає. 

Так що якщо діяльність цікавлять Вас фондів не обмежена жорстко конкретними 

країнами (континентами), то не ставте на них хрест тільки тому. що вони ніколи ще не 

видавали гранти на проекти в колишньому СРСР. 

Тематика 

Як правило, благодійний фонд фінансує проекти строго обмеженою тематики. Не 

слід посилати заявку на створення заповідника в фонди, що спеціалізуються на 

проблемах допомоги людям похилого віку або боротьбі із забрудненням ґрунтів. 

Тип підтримки 

Фонди часто обмежують типи робіт (заходів), які вони готові фінансувати, як-то: 

подорожі, придбання обладнання, послуги консультантів, зарплата персоналу, 

капітальне будівництво тощо. 

Тип одержувачів грантів 

Різні джерела фінансування і програми в рамках цих джерел. як правило, 

обмежують тип одержувачів грантів, наприклад: індивідуальні дослідження, студенти, 

неурядові екологічні організації, органи місцевого самоврядування, науково-дослідні 

інститути тощо. 

Інформація щодо географічних, тематичних та інших обмежень на діяльність 

джерела фінансування (фонду) зазвичай доступна і наявна у будь-якому описі 

діяльності фонду. Цієї інформації може бути недостатньо, щоб вирішити, в які фонди 
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звертатися, але достатньо, щоб не звертатися в ті фонди, де проект не пройде по 

оголошених критеріям. Звідси тверде правило: не проходить заявка за критеріями 

фонду - не звертайтеся в цей фонду не втрачайте даремно час і сили. 

Крім оголошених фондом обмежень, необхідно вивчити, кому і які гранти фонд 

видав за останні кілька років. Вивчення прецедентів дозволяє з'ясувати уподобання 

даного джерела фінансування і не тільки утриматися від звернень до неперспективні 

фонди, але й краще підготувати пропозиції в перспективні. Пам'ятайте, що фонди, як 

правило, консервативні, і яким би не був геніальним і привабливим Ваш проект, шанси 

його невеликі, якщо він виходить за рамки основних традиційних сфер діяльності 

фонду. 

Щоб вирішити, чи варто подавати заявку в даний фонд, корисно з'ясувати і 

щорічний обсяг дарувань, кількість отриманих грантів, їх розміри та інші дані, за якими 

можна побічно судити про шанси заявників. Будь-яке джерело фінансування 

характеризується середнім розміром видаваних грантів, верхньою та нижньою межею 

цих сум. Багатьом фондам, і особливо державним агентствам, часто буває невигідно 

присуджувати гранти менше певної суми у зв'язку з великими бюрократичними 

витратами щодо їх розгляду. 

Значна частина фондів воліє підтримувати в основному вже відомі їм організації, 

що Ви легко з'ясуєте, вивчаючи прецеденти видачі грантів за останні роки. Деякі фонди 

воліють видавати «стартові гранти» (seed money) організаціям, початківцям нові 

проекти, і не підтримують одні й ті ж організації протягом ряду років. Багато фондів 

воліють видавати гранти «у складчину» (matching grants), тобто за умови, що хтось ще 

одночасно профінансує той же проект. Інші фонди, навпаки, вимагають, щоб 

підтримані ними проекти не фінансувалися більше ніким. Знання того, що організації 

(проекти), подібні з Вашими, отримали фінансування в певному фонді, може бути 

достатньою підставою, щоб зібрати якомога більше інформації про цей фонд, але не 

варто негайно звертатися туди з Вашими пропозиціями. 

Мова звернення 

Іноземні фонди, які мають представництва в Україні (фонди Сороса, МакАртурів 

тощо). як правило, приймають заявки, написані українською, або російською мовами. 

Але навіть у цьому випадку краще не розраховувати на перекладачів фондів і подавати 

заявки на двох мовах. 

І, нарешті, фонд може не приймати жодних звернень і сам запитувати заявки у 

організацій, відібраних експертами фонду. 

 

ПЕРШЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ФОНДУ 

Вибравши кілька найбільш багатообіцяючих потенційних джерел фінансування, 

про які Вам вже багато чого відомо. Ви готові звернутися до них із пропозиціями. У 

документах конкретного фонду зазвичай вказується найбільш прийнятна форма 

звернення. Деякі фонди вимагають надання повної заявки, відповідної заданої формі. 

Багато фондів воліють зустрітися або поговорити по телефону з потенційними 

заявниками. Значна частина воліють спочатку отримати лист-запит (letter of inquiry) з 

коротким викладом проекту та описом заявника. 

Якщо з наявних у Вас матеріалів про фонд не зрозуміло, як у нього звертатися. то 

Ви можете: 

– Зателефонувати до фонду і пояснити суть проекту; 

– Підготувати та провести зустріч з представниками фонду; 

– Направити у фонд лист-запит з коротким описом Вашого проекту та 

організації. 

Лист-запит – найбільш поширена і надійна форма звернення. Лист-запит крім 

керівника проекту підписує голова Ради неурядової організації або керівник 

держустанови, чим підтверджується, що керівництво організації всіляко підтримує 
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проект, а це суттєво для отримання гранту. 

Лист-запит має: 

– Бути коротким - одна-три сторінки максимум. На цьому етапі не розраховуйте, 

що хто-небудь дочитає довгий лист до кінця; 

– Пояснити, чому Ви звернулися саме до цього фонду (використовуйте свої 

знання про фонд); 

– Чітко, бажано в одній фразі, пояснити необхідність даного проекту і суть 

проблеми; 

– Містити ясну інформацію про завдання, очікувані результати, методах і 

вартості виконання проекту; 

– Переконливо пояснити, чому саме Ваша організація здатна виконати такий 

проект, охарактеризувати напрями діяльності, досягнення та кваліфікацію 

членів Вашої організації; 

– Пояснити, що Ви очікуєте від розгляду Вашої запиту. 

Після ознайомлення з листом-запитом фонд може попросити про зустріч з Вами, 

або попросить Вас надіслати повну заявку на фінансування, або надішле ввічливу 

відмову. 

Якщо правила роботи фонду не забороняють цього. Ви можете дізнатися про 

результати запиту, зателефонувавши до фонду та (або) відвідавши його через деякий 

час (від тижня до місяця) після отримання ним Вашого листа. 

 

ІІ. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ 

 

Перед тим як пояснювати іншим сутність Вашого проекту, тобто що, як і навіщо 

Ви збираєтеся робити, спробуйте розібратися в цьому самі. 

Велику допомогу в цьому може надати написання «логічної таблиці для 

складання проекту», що дозволяє вибудувати чітку концепцію проекту, визначити 

критерії та методи оцінки його компонентів, виявити зовнішні фактори, що впливають 

на його виконання. 

Таблицю пишуть для поліпшення власного розуміння проекту, вона допомагає 

скласти остаточний проектний документ (заявку) і успішніше виконати задуманий 

проект. 

Перша колонка таблиці характеризує суть і взаємозв'язок основних частин 

проекту. Друга – містить об'єктивні свідчення обґрунтованості та якості опрацювання 

відповідних компонентів проекту, критерії та методи оцінки їх виконання. У третій 

колонці перераховуються зовнішні умови (фактори, передумови. приопущення), які 

знаходяться поза контролем з боку керівництва проекту і від яких залежить успіх його 

виконання. Для успішного здійснення проекту ці фактори повинні бути виявлені, 

визначені й оцінені. Правильно складений проект не повинен включати нереальних 

передумов. 

 

ПРИКЛАД ЛОГІЧНОЇ ТАБЛИЦІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ  

Компоненти проекту 

Об'єктивні свідоцтва  

(показники, 

обгрунтування) 

Зовнішні умови 

(фактори, передумови, 

допущення) 

Постановка проблеми 

1. Чому виникла необхідність 

у виконанні проекту? 

2. Чому розвязання даної 

проблеми – пріоритетне 

завдання?  

Які джерела інформації, 

крім самого заявника, 

свідчать про те, що 

проблема існує і її важливо 

вирішити? 
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Мета 

1. Яка мета, на рух до якої 

спрямована діяльність в рамках 

проекту? Як вона пов'язана            

з вирішенням поставленої 

проблеми? 

2. Хто виграє в результаті 

просування до мети? Як дії, 

передбачені проектом, змі-

нюють існуючу ситуацію?  

 

1. Які засоби перевірки 

руху до мети? 

2. Яким чином пере-

віряючі організації / особи 

зможуть переконатися, що 

проект вносить очікуваний 

внесок у просування до 

мети? 

3. Чи передбачається 

проектом збір даних, що 

дозволяють вимірювати 

ступінь просування до 

мети? 

 

 

 

Завдання. Очікувані 

результати 

1. Який конкретний ефект 

повинен бути досягнутий під 

час виконання проекту? 

2. Як виконання поставлених 

завдань наближає ситуацію до 

досягнення заявлених цілей? 

3. Які результати (їх характер 

і кількісний вимір) необхідно 

отримати для виконання 

поставлених завдань? 

 

1. Які свідчення, дані і 

показники підтверджують. 

що проект виконав 

поставлене завдання? 

2. Які конкретні кількісні 

методи вимірювання ре-

зультатів дають можливість 

судити про ступінь вико-

нання робіт за проектом? 

3. Чи передбачається 

проектом збір даних, що 

дозволяють контролювати і 

коригувати хід виконання 

робіт? 

 

1. Які події, умови 

або рішення, що пере-

бувають поза контролем 

проекту, необхідні для 

того, щоб: 

- Виконання постав-

лених завдань сприяло 

просуванню до постав-

леної мети; 

- Досягнення запла-

нованих результатів 

призводило б до 

виконання завдань 

Методи (заходи, що 

проводяться в ході проекту) 

Які заходи необхідно 

здійснити виконавцям проекту 

для отримання зазначених у 

проекті результатів?  

 

-Чому вибрані саме ці 

методи? 

- Застосування зазна-

чених у проекті методів 

(проведення заходів) 

гарантувало б отриман-

ня очікуваних резуль-

татів; 

Ресурси 

1. Які ресурси - кадри, 

товари, послуги - повинні бути 

використані для проведення 

заходів, намічених у проекті? 

2. З яких джерел надійдуть ці 

ресурси (виконавець, спів-

працюють і підтримують орга-

нізації, уряд. Фонди і т.д.)? 

 

 

На підставі чого пла-

нуються рівень зарплати, 

вартість обладнання, рівень 

витрат на транспорт та інші 

послуги? 

2. Які показники дозво-

ляють оцінити ефективність 

використання коштів? 

 

1. Виділення необхід-

них ресурсів призво-

дило б до проведення 

заходів (застосування 

зазначених методів). 

2. Які можливі 

перешкоди в кожному з 

цих "переходів"?  
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ВЗАЄМОДІЯ ЧАСТИН ПРОЕКТУ (СХЕМА ДЛЯ ФІЗИКІВ) 

Спадні стрілки показують логічну послідовність формулювання частин проекту. 

Висхідні – послідовність його здійснення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗАЄМОДІЯ ЧАСТИН ПРОЕКТУ (СХЕМА ДЛЯ ЛІРИКІВ) 
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ІІІ. ПРИНЦИПИ НАПИСАННЯ ЗАЯВОК 

 

Заявка може бути викладена всього лише на одній сторінці (якщо такі вимоги 

фонду) або займати багато сторінок. Вона може бути написана у вигляді листа або 

більш формального документа.  

Заявка в державний фонд, як правило, довша, ніж спрямовується у приватний. У 

своїх рекомендаціях до складання заявок фонди вказують бажану кількість сторінок і 

послідовність викладу. Досить часто державні установи в своїх вказівках детально 

описують критерії оцінки кожного розділу проекту. Скрупульозно дотримуйтесь 

правил, інакше враження неминуче буде несприятливим. Вашу заявку можуть 

відхилити просто на підставі того, що Ви порушили правила її оформлення. 

Заявки до держустанов, крім того, можуть містити особливі бланки, наприклад, 

бланк титульного аркуша із зазначенням назви проекту, прізвищ виконавців, 

запитуваної загальної суми, кількості людей, залучених в проект; страхову форму 

(наприклад, для оцінки ступеня ризику для виконавців проекту); заяву про заборону 

будь-якої форми дискримінації кандидатів при наймі на роботу (equal opportunity policy 

statement) тощо. 

Ми пропонуємо універсальну форму для написання Ваших заявок. Вона дозволяє 

включити в заявку практично всі можливі пункти, що зустрічаються в заявках в 

державні або приватні фонди. Використовуючи цю форму, Ви також зможете виробити 

логічний підхід до планування і написання будь-яких проектів. 

Спочатку ми пропонуємо Вашій увазі коротку пам'ятку "З чого складається 

заявка?" 

Після написання заявки перечитайте її знову, перевіряючи, наскільки точно вона 

відповідає наведеним критеріям. Врахуйте, що жодна заявка не може задовольняти всім 

критеріям відразу. Намагайтеся, однак, максимально точно дотримуватися тих 

критеріїв, які згадані Вашим потенційним джерелом фінансування в інформаційних 

матеріалах. 

 

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ЗАЯВКА? 

Титульний аркуш повинен, запам'ятовуватися. 

Коротка анотація містить чіткий і короткий опис суті заявки. На півсторінки, 

максимум сторінку. Включає по одному-два речення, які відповідають на питання: 

– хто виконуватиме проект; 

– чому і кому потрібен цей проект; 

– що вийде в результаті; 

– який порядок виконання проекту; 

– скільки потрібно грошей. 

Вступ містить відомості про організацію-заявника. Пояснює, хто подає заявку, 

хто виконуватиме проект і чому заявники / виконавці (в силу своєї кваліфікації, 

досвіду, переконань, репутації ...) найкращим чином виконають завдання проекту. 

Викликає довіру до заявника. 

Постановка проблеми описує, чому виникла необхідність у виконанні проекту і як 

поставлена проблема співвідноситься з цілями і завданнями організації-заявника. 

Цілі і завдання дають уявлення, які ж будуть підсумки виконання проекту. Мета – 

це речення, яке відповідає на питання: «В ім'я чого реалізується проект?». Завдання – 

конкретний ефект, досягти якого потрібно в ході виконання проекту. Завдання та 

результати піддаються кількісній оцінці. З розділу повинно бути ясно, що вийде в 

результаті виконання проекту, які зміни відбудуться в існуючій ситуації. 

Методи. Вказуються заходи, які необхідно провести для досягнення намічених 

результатів і для вирішення поставлених завдань. Наводяться схема організації роботи 

по проекту та календарний план. З розділу повинно бути ясно, що буде зроблено, хто 
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буде здійснювати дії, як вони будуть здійснюватися, коли і в якій послідовності, які 

ресурси будуть залучені. 

Оцінка і звітність. З цього розділу повинно бути ясно, як Ви припускаєте 

визначити в кінці, чи досяг проект мети, і як Ви будете контролювати процес 

виконання проекту. У якій формі Ви плануєте звітувати про виконану роботу і 

витрачених коштах. 

Подальше фінансування. Розділ пояснює, яким чином, за рахунок яких ресурсів 

заявник сподівається зберегти і розширити досягнення даного проекту; переконує 

грантодавця в тому, що після витрачання коштів гранту знайдуться ресурси для 

підтримки даної ініціативи. Розділ необхідний, якщо передбачається продовження 

робіт за проектом після закінчення терміну дії гранту. 

Бюджет. Розділ містить список всіх ресурсів, необхідних для проведення 

планованих заходів; відповідає на питання: 

– скільки грошей потрібно від грантодавця; 

– з яких джерел будуть отримані всі інші вимагаються; 

– для виконання проекту ресурси і на що вони будуть витрачені. 

Програми включають додаткові матеріали, що пояснюють зміст заявки. 

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ (COVER PAGE) 

Титульний аркуш служить візитною карткою Вашого проекту. Він повинен на 

одній сторінці містити всю необхідну для донора інформацію. Часто фонди самі 

задають форму титульного аркуша. У цьому випадку Ви просто повинні акуратно 

заповнити бланк. Ця форма може містити, наприклад, такі пункти: 

Назва проекту – повинна бути помітною та короткою. Вона може бути досить 

загальною, наприклад "Діти Природи", або може містити підзаголовок, наприклад:  

– ДІТИ ПРИРОДИ. Створення нових методик позакласного екологічного 

виховання важких підлітків.  

– ВРЯТУЄМО ЗАПОВІДНИКИ! Збереження та реформа системи заповідників 

колишнього СРСР в нових соціально-економічних умовах План дій 

Організація-виконавець – назва організації (-ій), що виконує проект, її (їх) адреса, 

телефон і номер розрахункового рахунку (якщо він є). У цьому ж розділі окремим 

рядком вказується організація-заявник, якщо це не одна і та ж організація, та / або 

підтримуюча організація. Наприклад, проект буде виконуватися конкретним 

навчальним закладом, проте заявка буде подаватися від відділу освіти (заявник) в 

цілому. 

Підтримуюча організація – урядова установа або відома міжурядова або 

неурядова організація, яка сприяє виконанню проекту, її повне найменування та адресу. 

Вказувати назви організацій у проекті Ви маєте право тільки за попередньою 

домовленістю та за згодою їх керівників. 

Керівник проекту - вказується П.І.Б., звання, посада, адреса, телефони, номер 

факсу, адреса електронної пошти (E-mail) тощо. Саме з цією людиною буде 

зв'язуватися Ваш донор, якщо буде потрібна додаткова інформація. Керівник відповідає 

за виконання проекту і несе відповідальність перед донором за ефективність 

використання коштів. Передбачається, що проект складений керівником. Якщо це не 

так, то слід окремим рядком вказати автора, або авторів проекту. Керівник повинен 

бути один. 

Географія – вказується район, де буде проходити робота по проекту: місто, 

область, держава тощо. 

Термін виконання проекту – зазвичай обчислюється в місяцях не більше ніж на 

один-два роки. Фонди, як правило, не фінансують довгострокові проекти. Якщо проект 

не може бути виконаний за 2-3 роки, заявки на наступні стадії пишуться окремо і 

подаються пізніше. 
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Вартість проекту – тут вказується необхідний обсяг фінансування на весь строк 

або на перший рік виконання проекту. Крім того, потрібно вказати повну вартість 

проекту (включаючи Ваш власний внесок і кошти, отримані з інших джерел). 

 

АНОТАЦІЯ ЗАЯВКИ (SUMMARY) 

Анотація – короткий, не більше 1 сторінки, виклад проекту, що повторює всі 

частини повної заявки. Це одна з найважливіших частин заявки. Більшість рецензентів 

спочатку читають лише анотацію, і якщо вона подобається, переходять до читання 

повної заявки. Тому анотація повинна бути гранично ясною, конкретною і виразною. 

Якщо заявка невелика (3-5 сторінок), то резюме в один абзац прямо на 

титульному аркуші, ймовірно, буде достатньо. У випадку більш об'ємної заявки 

анотацію корисно помістити на першій сторінці, відразу за титульним листом. З неї має 

бути зрозуміло, хто Ви, який масштаб Вашого проекту і його вартість. Не забудьте 

вказати мету і завдання проекту, методи, які Ви припускаєте використовувати, терміни 

виконання. Нехай з кожного з наступних розділів заявки в анотацію потрапить по 

одній-три пропозиції. Деякі рецензенти будуть читати тільки анотацію, так що не 

полінуйтеся написати її добре. Пишіть резюме або анотацію в останню чергу, коли всі 

наступні розділи вже написані. Це дозволить охарактеризувати в анотації Ваш проект з 

максимальною чіткістю. 

Критерії оцінки анотації: 

1) Анотація дає ясний і короткий опис заявки. Рекомендований об'єм: 1 абзац             

(3-10 рядків. Коротка заявка) – 1 сторінка (довга заявка). 

2) Включає принаймні одну пропозицію про заявника (хто виконуватиме проект) і 

про його колишні досягнення. 

3) Включає принаймні одну пропозицію про проблему (чому потрібен проект). 

4) Включає принаймні одну пропозицію про цілі і завдання проекту (що вийде в 

результаті). 

5) Включає принаймні одну пропозицію про методи і ресурси (як 

виконуватиметься проект). 

6) Вказує повну вартість проекту, власний внесок заявника та запитувану суму 

(скільки потрібно грошей). 

7) Коротко – не більше 200-300 слів (1 стор.). 

8) Цікаво – привертає увагу читача.  

 

ВСТУП (INTRODUCTION) 

У цій частині заявки Ви розповідаєте про вашу організацію. Як правило, гранти 

видаються, виходячи з репутації організації-заявника, а не тільки з оцінки якості самого 

проекту. Фонди воліють мати справу з відомими їм і надійними партнерами. В першу 

чергу фонди прагнуть надати підтримку тим організаціям або особам, з ким вони вже 

мали справу в минулому. Ваше завдання – довести, що Ви дійсно взмозі з користю 

витратити кошти і впоратися з проектом. Ви повинні завоювати довіру донора.  

Що викличе у донора довіру (credibility) до Вашої організації? Оскільки у різних 

донорів різні вимоги, то й вибирати донорів треба по їх можливої зацікавленості в 

організаціях типу Вашої і в проектах, подібних з Вашим. Використовуйте Вступ для 

обгрунтування зв'язку між своїми інтересами та інтересами донора. 

Що Ви можете повідомити про себе у Вступі? 

– Цілі і завдання Вашої організації; 

– Скільки часу вона існує, як розвивалася, які Ваші фінансові ресурси; 

– Унікальність Вашої організації – що-небудь таке, в чому Ви були першими в 

країні, в регіоні, в вашій галузі інтересів; 

– Ваші найбільш значні досягнення або, якщо організація створена недавно, 

досягнення опікунів або співробітників на місці їх колишньої роботи; 
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– Оцінку результатів колишніх проектів, подібних пропонованому; 

– Прецеденти фінансової підтримки, одержуваної Вами з джерел, крім фонду, в 

який Ви звертаєтеся, з додатком листів підтримки (letters of endorsement). 

Останній пункт особливо важливий. Якщо Ви раніше вже отримували грант від 

будь-якої організації і акуратно відзвітували в кінці терміну виконання проекту, то це – 

Ваш великий плюс! Дуже часто фонди виділяють спочатку невеликий пробний грант, а 

потім, якщо все в порядку, роблять більш серйозну підтримку. 

Ми настійно рекомендуємо Вам вести записи про всі Ваші досягнення, щоб 

використовувати цю інформацію у Вступі до кожної Вашої заявки. Зберігайте вирізки з 

газет про Вашу організацію, листи з інших установ і від приватних осіб, які схвалюють 

Вашу діяльність, відгуки клієнтів. Включіть сюди ж висловлювання великих 

політичних діячів або видатних вчених у Вашій галузі, що привертають увагу 

громадськості до проектів, подібних Вашому. Зробіть це, навіть якщо зазначені особи 

не згадують саме Вас, а лише говорять про постановку проблеми в цілому. Наприклад, 

включивши в заявку цитату з урядового звіту про те, що проекти, що нагадують Ваш, 

можуть найбільш ефективно вирішувати поставлені завдання. Ви використовуєте 

довіру до визнаним авторитетам для підтримки Ваших власних ідей. 

Не забудьте заздалегідь скласти чіткий опис своєї організації. Помістивши його в 

додатку до заявки, Ви заощадите місце у Вступі і швидше перейдете до наступного 

розділу. Вступ, може виявитися важливішим, ніж інша частина заявки. Запасайтеся 

довірою! Однак тут, як і скрізь, будьте по можливості короткі і точні. Уникайте 

вживання спеціальних термінів і пишіть простіше. 

Рекомендований об'єм: 0.5-2 стор. 

Критерії оцінки Вступу: 

1) Вступ містить відомості про організацію-заявника та про рівень компетентності 

автора проекту та кваліфікації (надійності) персоналу. 

2) Хто написав заявку і хто буде виконувати проект. 

3) Описує вид діяльності, цілі та завдання організації-заявника. 

4) Пояснює, чому саме Ваша організація повинна працювати по проекту. 

5) Описує, чиїм потребам і як служить Ваша організація. 

6) Повідомляє про наявність досягнень і підтверджує це за допомогою 

статистичних даних, листів підтримки та інших документів. 

7) Підтверджує репутацію Вашої організації. 

8) Свідчить про наявність рівня компетентності, достатнього для виконання 

завдань (досліджень, навчання та ін.). 

9) Логічно підводить до розділу "Постановка проблеми". 

10) Розділ короткий, наскільки можливо, цікавий і не містить професійного 

жаргону. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ АБО ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБ 

(PROBLEM STATEMENT OR NEEDS ASSESSMENT) 

Із вступу донор повинен був усвідомити собі сферу Ваших інтересів – над чим 

саме Ви працюєте. Тепер Ви повинні точно викласти конкретну проблему, яку Ви 

збираєтеся вирішити за допомогою Вашого проекту. 

У цьому розділі описується ситуація, яка спонукала Вас приступити до розробки 

проекту. Ви повинні пояснити, навіщо потрібен Ваш проект. Описувана проблема 

повинна відображати об'єктивну ситуацію, тобто проблеми поза Вашою організацією – 

з життя Ваших клієнтів, місцевих жителів, міста або країни. Формулювання проблем не 

повинно відображати внутрішні потреби Вашої організації, за винятком випадків, коли  

Намагайтеся писати в розрахунку на людину, яка вперше в житті знайомиться з 

даною проблемою.  

Можливо, що Ваш донор добре обізнаний про важливість проектів Вашого типу, 



48 

проте потрібні додаткові докази Вашої компетентності в даному питанні. Включіть в 

проект відповідні статистичні дані, процитуйте виступи представників органів влади 

(особливо місцевих) та оглядові наукові роботи, доведіть, що Ви дійсно збираєтеся 

вирішити конкретну задачу. Таблиці та схеми, швидше за все, не захоплять читача, 

тому прибережіть їх для програми. Найкраще привести ряд найбільш ефектних даних, 

наочно ілюструють ситуацію. Твердо знайте, що означають наведені Вами цифри. Не 

захоплюйтеся цитатами – двох джерел в цьому розділі в більшості випадків буде 

достатньо. 

Пам'ятайте, що постановка проблеми – це не аналітична наукова стаття! Свідомо 

виключайте всі спеціальні терміни, зрозумілі лише фахівцям. Уникайте наукоподібних 

оборотів. Ваше завдання заінтригувати читача, а не підвищити його освітній рівень.  

У розділі «Постановка проблеми» Ви повинні: 

– Логічно зв'язати завдання, що виконуються Вашою організацією, з 

проблемами, які Ви збираєтеся вирішити; 

– Чітко визначити все коло проблем, над якими Ви збираєтеся працювати; 

– Переконати читача в тому, що Ваше завдання в принципі здійсненне, тобто 

його можна вирішити в реальний термін з наявними ресурсами, витративши 

певну суму; 

– Підтвердити нагальність проблеми за допомогою додаткових матеріалів, 

статистичних даних, групових заяв, приватних листів від Ваших клієнтів і 

професіоналів, що працюють у Вашій галузі тощо; 

– Бути реалістичним – не намагатися вирішити всі світові проблеми в найближчі 

півроку. 

Широко поширена помилка: багато заявників не розуміють різниці між самою 

проблемою і шляхами її вирішення. 

Рекомендований об'єм: в більшості випадків 1-3 стор. 

Критерії оцінки розділу «Постановка проблеми»: 

1) описує, чому виникла необхідність у виконанні проекту; 

2) які обставини спонукали авторів написати проект. 

3) наскільки проблема виглядає важливою і значущою для читача (представляє 

неординарний випадок)? 

4) наскільки пов'язана з цілями і завданнями організації-заявника? 

5) розумність масштабу робіт – не робляться спроби вирішити всі світові 

проблеми відразу? 

6) Підтримується статистикою, посиланнями на авторитети в даній області і 

ключові літературні джерела (1-5), порадами експертів. 

7) Сформульована з точки зору тих, чиїм потребам служить заявник, а не самого 

заявника. 

8) Розділ не містить голослівних тверджень. 

9) Містить мінімум наукових та інших спеціальних термінів, цікавий для читання 

і краток (наскільки можливо). 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТА (PROGRAM GOALS AND OBJECTIVES) 

Мета (goals) - це найбільш загальні затвердження типу: припинити збір і продаж 

рідкісних видів дикорослих рослин; створити службу моніторингу; забезпечити 

збереження унікального ландшафту. 

Твердження подібного роду не можуть бути оцінені кількісно. Їх головне 

призначення – показати тип проблеми, з якою має справу проект. Тим самим мета 

відрізняється від завдань. 

Мета може бути короткостроковою і довгостроковою. Зазвичай досягнення 

довгострокової мети буде залежати від досягненнь низки короткострокових цілей. При 

двох і більше короткострокових цілях Ви повинні чітко вказати, як вони пов'язані одна 
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з одною і з довгостроковою метою. 

Задвдання (objectives) – конкретні і піддаються вимірюванню можливих змін 

ситуації, яку Ви описували в розділі «Постановка проблеми». Ці зміни (поліпшення) 

відбудуться в результаті здійснення Вашого проекту. Якщо кожен раз при написанні 

завдань проекту Ви будете розглядати їх в цьому ключі, то легко зрозумієте, як вони 

повинні виглядати.  

Таким чином, завдання повинні бути максимально конкретизовані. У них повинні 

міститися кількісні дані про ступінь корисності проекту. Такі кількісні дані 

називаються показниками. Показники – інструмент, що дозволяє точніше визначити і 

роз'яснити цілі і завдання проекту і виміряти його ефект. Коли ми говоримо в проекті 

про «посилення», «покращення» і «збільшення» чого-небудь, то неясно, який 

конкретно результат дозволить вважати завдання виконаними, проект здійсненим. Для 

того щоб не бути голослівним, і потрібні показники. Стверджувати, що ефект не можна 

виміряти, що Ви не можете підібрати потрібних показників, рівнозначно визнанню, що 

проект не дасть помітного ефекту. 

Завдання завжди вказують на конкретний результат. Наприклад, результатами 

проекту можуть бути: доповідь про оцінку ситуації, доповідь на нараді, наукова 

публікація, підручник, оформлена експозиція, знятий і змонтований фільм, навчений 

персонал. 

Рекомендований об'єм: 0.5 - 1 стор. 

Критерії оцінки розділу «Цілі і завдання»: 

1) описуються передбачувані підсумки виконання проекту, піддаються оцінці. 

Мета – загальний підсумок. Завдання – конкретні результати і вони помітно 

відрізняються один від одного. 

2) З розділу ясно, що вийде в результаті виконання проекту, які відбудуться зміни 

в існуючій ситуації. 

3) Наскільки цілі і завдання логічно випливають з постановки проблеми. 

4) По кожній проблемі, сформульованої в попередньому розділі, є, принаймні, 

одна чітка задача. 

5) Імовірність того, що в результаті виконання проекту завдання будуть вирішені. 

6) Цілі в принципі досяжні, і результати піддаються вимірюванню. 

7) З розділу ясно, хто матиме користь від виконання проекту. 

8) Вказується термін досягнення цілей. 

9) Мова ясна і чітка. 

10) Постановку завдань автори не плутають з методами їх вирішення. 

 

МЕТОДИ (METHODS) 

До цього моменту Ви вже розповіли Вашому передбачуваному донору про те, хто 

Ви, над чим Ви збираєтеся працювати і які Ваші цілі, досягнення яких обіцяє вирішити 

проблему або пом'якшити її гостроту. У даному розділі Ви повинні досить докладно 

описати ті види діяльності (заходи), які необхідні для отримання бажаних результатів 

за допомогою наявних і запитуваних ресурсів. 

З цього розділу читаючому має стати ясно, що буде зроблено, хто буде 

здійснювати дії, як вони будуть здійснюватися, коли і в якій послідовності, які ресурси 

(виконавці, приміщення, обладнання та ін.) Будуть залучені. 

Існує два головних питання, які повинні бути роз'яснені в цьому розділі: 

1) яка Ваша стратегія в досягненні бажаних результатів? 

2) чому Ви обрали саме її з усіх інших можливих? 

Іншими словами, Ви повинні обгрунтувати Ваш вибір методів. Розгляд 

альтернатив – важливий аспект Вашої методології. Демонструючи Ваше знайомство з 

аналогічними роботами і пояснюючи Ваш вибір використовуваних засобів. Ви купуєте 

більше довіри в очах донора. Важливо, щоб Ви показали себе компетентним у всіх 
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розділах заявки. Ваш підхід до вирішення проблеми повинен виглядати для рецензента 

привабливим. Реалістичний і обгрунтований проект справить потрібне враження.  

Крім переліку заходів Ви можете проілюструвати даний розділ також оргсхеми, 

календарним і робочим планами. Їх можна або вставити безпосередньо в розділ, або 

помістити в додатку. 

Рекомендований обсяг: 1 - 4 стор. 

Критерії оцінки розділу «Методи»: 

1) З розділу ясно, що буде зроблено, хто буде здійснювати дії, як вони будуть 

здійснюватися, коли і в якій послідовності, які ресурси будуть залучені. 

2) Вказується розумно обмежений набір заходів, які можуть бути виконані в строк 

і в межах загальної вартості проекту. 

3) У розділі ясно описуються заходи в рамках програми. 

4) Зрозумілі причини вибору саме таких заходів. 

5) Зрозуміла і переконлива пропонована послідовність виконання заходів. 

6) Склад розробників. 

7) Описуються склад і обов'язки виконавців програми. 

8) Описуються, кому служить даний проект, і принципи підбору цих людей, груп, 

об'єктів. 

9) Природність логічного ланцюжка: проблема - мета - завдання -метод. 

 

ОЦІНКА І ЗВІТНІСТЬ (EVALUATION) 

Включення в заявку способів оцінки Вашого проекту необхідно з двох причин. 

По-перше, щоб оцінити ступінь ефективності роботи в цілому і зрозуміти, наскільки 

вдалося досягти поставлених цілей. Подібна дія називається оцінкою результатів 

(outcome evaluation). 

По-друге, може виникнути необхідність отримати відомості про хід проекту, 

здійсненні різних його етапів, щоб можна було відкоригувати проект безпосередньо в 

ході виконання. Така оцінка називається оцінкою ходу роботи (process evaluation) або 

моніторингом. 

Все це дасть Вам можливість по завершенні проекту відзвітувати перед донором 

про виконану роботу і витрачених коштах. 

Оцінка результатів. 

Після закінчення Вашого проекту в процесі оцінки результатів Ви повинні будете 

визначити: 

– Наскільки досягнуті цілі проекту. 

– Наскільки після закінчення проекту змінилася ситуація, описана в розділі 

«Постановка проблеми». 

– Чи не мав Ваш проект якогось важливого позитивного або негативного ефекту, 

не врахованого раніше. 

– Чи добре були підібрані засоби (методи). 

– Які фактори сприяли успіху проекту і які заважали досягненню мети. 

При написанні заявки слід вказати, хто і яким чином дасть відповідь на 

перераховані вище питання. Чи буде проект оцінюватися тільки Вами або 

передбачається проведення перевірок, інспекцій, експертиз з боку вищестоячих або 

сторонніх організацій? Як про Вашу оцінку дізнається донор? Вкажіть критерії, які Ви 

припускаєте використовувати для оцінки. 

Завдання, піддаються виміру, готують грунт для ефективної оцінки. Якщо, при 

написанні цього розділу, Вам складно визначити, які критерії краще використовувати в 

оцінці проекту, заново перегляньте цілі і завдання. Ймовірно, вони недостатньо 

конкретні. 

Часто на оцінку результатів впливає суб'єктивізм; Він особливо помітний, якщо 

Ви самі оцінюєте результати своєї роботи, відчуваючи, що від видимих хороших 
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результатів залежить Ваше подальше фінансування. 

Один із способів досягти більш об'єктивною, а часто і більш професійної оцінки – 

попросити яку-небудь сторонню організацію зробити оцінку за Вас. Іноді можливо, 

щоб така організація сама запропонувала план оцінки, відповідний для подання донору 

як частина Вашої заявки. Це не тільки забезпечить більш об'єктивну оцінку, а й 

підвищить довіру до Вас. 

Моніторинг. 

Моніторинг – це безперервний контроль за ходом виконання проекту. У процесі 

моніторингу керівник проекту збирає інформацію про дотримання графіка роботи, 

надходженні ресурсів та інших передумовах (тобто про зовнішні по відношенню до 

проекту умовах), перевіряє, чи має місце передбачався ефект. За цими даними в будь-

який момент Ви повинні знати, чи виконується проект відповідно до плану. 

Звітність. 

Письмові та усні звіти можуть бути призначені для донора, підтримуючої 

організації, державних контрольних органів, для керівників Вашої організації. Зміст та 

порядок подання звітів обумовлюються в договорі, що укладається з донором при 

отриманні гранту. 

Заключний звіт, що характеризує ступінь досягнення цілей і виконання завдань, 

представляється у встановлений термін після завершення проекту керівництву Вашої 

організації і донору. Крім нього можуть бути представлені проміжні (квартальні, 

піврічні, річні) звіти, а також фінансовий, іноді науковий і деякі інші звіти. Фінансова 

звітність зазвичай ведеться відповідно до законодавства держави, в якому знаходиться 

Ваша організація. Понад це, фонди вказують свої вимоги до фінансового звіту, часто 

досить докладні. 

Отримані в ході проекту матеріали, оформлені у вигляді публікацій, карт, 

фотоальбомів, кіно- і відеофільмів та ін., Також можуть використовуватися як звітні 

матеріали. 

Рекомендований об'єм: 0.5 - 1 стор. 

Критерії оцінки розділу «Оцінка і звітність»: 

1) З розділу ясно, як Ви пропонуєте оцінити в кінці, чи досяг проект мети, і як Ви 

будете контролювати процес виконання проекту. 

2) Який план оцінки ступеня досягнення цілей (наскільки точно досягнуті цілі). 

3) Який план оцінки і коректування методів у процесі виконання проекту (як буде 

контролюватися процес виконання проекту). 

4) Досить ясно, хто буде проводити оцінку і як ці люди (організації). 

відбиратимуться. 

5) Чіткість встановлених критеріїв успіху проекту. 

6) Описується, як будуть відбиратися дані, і процес їх аналізу. 

7) Пояснюється, які способи аналізу будуть застосовуватися (ревізії, інспекції, 

запитальники). 

8) Вказується форма звітності. 

 

ПОДАЛЬШЕ ФІНАНСУВАННЯ (FUTURE FUNDING) 

Фонди зазвичай бажають знати, звідки Ви візьмете кошти після закінчення 

періоду, забезпечуваного грантом. Якщо Вам потрібні гроші для організації деякої 

нової програми або для реорганізації вже існуючої, то що Ви будете робити, коли гроші 

закінчаться? 

Ви повинні представити план, який, наскільки можливо, переконав би донора, що 

у Вас буде достатньо коштів після закінчення терміну надання гранту. Якщо Ви зараз 

обмежені в засобах, то що буде потім, коли Ваша програма буде на повному ходу?  

Які можливі джерела фінансування після закінчення проекту? Чи знайдуться 

місцеві приватні або державні установи, готові продовжити фінансування, якщо Ваш 
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проект виявиться успішним? Чи можете Ви отримати письмове підтвердження такої 

готовності? Чи здатний сам проект дати необхідні кошти – наприклад, за рахунок плати 

за послуги, що надаються в рамках проекту.  

Чи існують які-небудь треті організації (особи), здатні оплачувати послуги, які Ви 

надаєте Вашим клієнтам? Чи збираєтеся Ви займатися пошуком інших джерел 

фінансування? Найкращий план майбутнього фінансування – план, який не потребує 

подальшої підтримки від донора. 

Рекомендований об'єм: 0.5-1 стор. 

Критерії оцінки розділу «Подальше фінансування»: 

1) Представлений конкретний план фінансування в майбутньому. 

2) Описується, чи будуть отримані кошти з інших джерел і як саме. 

3) Заявник мінімально покладається на подальшу підтримку донора. 

4) Є рекомендаційні листи та листи підтримки. 
 

 

БЮДЖЕТ (BUDGET) 

Бюджет, або кошторис витрат, – можливо, найголовніша частина заявки. Не 

завжди потрібно детально описувати існуючу проблему, не всі донори прискіпливо 

цікавляться застосовуваними Вами методами, проте бюджет переглядають всі. 

Різні фонди висувають різні вимоги до складання бюджету. Приватні фонди 

зазвичай запрошують менш докладні відомості, ніж державні. Пропонований Вашій 

увазі приклад бюджету задовольнить більшість організацій і з невеликими змінами 

може бути використаний для звернення як до приватних, так і в державні інстанціі1. 

Рекомендований бюджет складається з трьох розділів: 

Оплата праці (Personnel) 

Основні прямі витрати (Non-Personnel Direct Costs) 

Непрямі витрати (Indirect Costs) 

Плануючи бюджет, корисно зазирнути в розділи «Цілі і завдання» і «Методи» для 

вироблення відповідного плану. Необхідно врахувати все, на що Ви будете витрачати 

гроші (ресурси), а також основні фактори, що впливають на розміри витрат. 

Перш ніж Ви почнете розподіляти гроші за статтями бюджету, уважно вивчіть 

податкове законодавство і особливості фінансової звітності, прийняті у Вашій країні 

(районі і т.д.), щоб не опинитися в ситуації, коли половина отриманих Вами грошей 

піде на непередбачені податки і виплати. 

Ідеальний варіант, якщо банк, в який Ви будете просити перевести грант у разі 

його отримання (а його як правило переводять Вам на рахунок, а не видають готівкою), 

має досвід роботи з грантами або іншими пожертвуваннями. Для більшості банків 

грант – не більше, ніж звичайний цільової внесок, і лише деякі банки намагаються 

індивідуально працювати з одержувачами грантів і навіть надавати їм консультації. Ось 

приблизний перелік статей витрат і потрібних ресурсів: 

– Люди: штатні працівники + експерти + консультанти + контракти з іншими 

організаціями. 

– Оплата праці: зарплата + вартість контрактних послуг + податки + врахувати 

рівень інфляції. 

– Приміщення: оплата оренди (купівлі) + комунальні платежі. 

– Відрядження та транспортні витрати: ціна квитків на літак, потяг тощо + добові 

+ ціна житла в готелях + врахувати рівень інфляції. 

– Обладнання: ціни + ціна витрачених матеріалів + врахувати рівень інфляції. 

– Звіт: оплата редагування + оплата перекладу + оплата друку. 

– Розсилка і зв'язок: поштові витрати + витрати на факс, телефон, електронну 

пошту. 

Ось як ми пропонуємо скласти бюджет: 
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1. Оплата праці (Personnel), зарплата і гонорари (Salaries & Wages). 

У цей розділ запишіть всіх працівників із зазначенням посад, як працюють на 

постійній основі (full time), так і тимчасово (неповний робочий день – part time). В 

останньому випадку вкажіть частку робочого тижня у відсотках, за яку працівник 

отримує зарплату. 

Не включайте в цей розділ оплату послуг консультантів, оплату разових та інших 

послуг. 

Як це виглядає в готовому бюджеті? Пропонуємо Вам таку форму запису.  

– Кількість працівників 

– Посада  

– Повна місячна зарплата 

– % повного робочого часу, присвячений роботі по проекту  

– Тривалість роботи  

– Повна сума  

– Наявна сума  

– Потрібна сума 

Як визначити розмір оплати праці? Складаючи бюджет, поцікавтеся рівнем 

заробітної плати в інших організаціях, які виконують роботу, схожу з Вашою. Зіставте 

опис роду діяльності, кваліфікаційні вимоги та обов'язки працівників цих організацій 

до Ваших вимог. Зверніться до місцевих органів самоврядування, відділів організацій і 

відомств, компаній та фірм. Складіть приблизний список окладів і гонорарів у Вашій 

сфері, майте його при собі про всяк випадок.  

Не забудьте, що із заробітної плати персоналу будуть утримані податки. 

Ще одна важлива категорія, що включається у цей розділ, – це вже наявні у Вас 

кошти, або особисто Ваші, або отримані з інших джерел (наприклад, від ще одного 

учасника проекту). Ці кошти слід вказувати в стовпці "Наявна сума". Часто сюди 

включаються засоби та послуги, що надаються на безоплатній основі, наприклад, якщо 

хто-небудь працює безкоштовно. У цьому випадку ви пишете, що ця вартість праці, 

дарується проекту добровольцем (однак, не варто включати до бюджету відрахування і 

податки з зарплати, якої не отримав доброволець). 

Державні фонди іноді вимагають, щоб одержувач гранту оплачував частину 

проекту з власних коштів (наприклад, 10 або 25%). Ви можете зробити внесок грошима 

(in cash) або своїми ресурсами (in-kind). Якщо Ви самі будете оплачувати роботу 

працівника – це внесок грошима, якщо працювати будуть добровольці безоплатно – це 

використання власних ресурсів. 

Якщо Ви використовуєте роботу добровольців, то Ви зобов'язані документувати її 

так само, як якщо б вона оплачувалася. Ведіть докладні записи про всю виконану 

роботу. 

Навіщо потрібно вказувати повну суму і частку, що вноситься за рахунок Ваших 

ресурсів? На те є кілька причин. Перш за все, донорам важливо знати, що Ви вносите 

свій матеріальний внесок крім проведення робіт за проектом. Це дозволяє їм оцінити, 

чи маєте Ви якісь свої ресурси для подальшої роботи по закінченні фінансування. Крім 

того, це дає їм можливість оцінити повну вартість Вашого проекту. Це важливо знати 

на випадок, якщо аналогічний проект буде організований в іншому місці без участі 

місцевих ресурсів. Нарешті, Ваші ресурси (добровольці, співробітники, приміщення, 

обладнання тощо) дозволять грантодавачеві оплатити Ваш проект лише частково і 

направити більше грошей на інші проекти. 

2. Консультативні та контрактні послуги (Consultant and Contract Services) 

Сюди Ви вмикаєте виплати консультантам, найнятим за договором. Вкажіть 

кількість днів роботи і передбачувану суму оплати одного дня. Врахуйте, що в цю 

статтю не входять транспортні витрати та добові для консультантів. 

Оскільки гонорарна частина є найбільш делікатною статтею бюджетних витрат, 



54 

варто подумати, що включити в цю частину, а що в частину  розділу «Зарплата і 

гонорари». Якщо, наприклад, бухгалтерські послуги, що  надаються Вам куруючою 

організацією, то їх взагалі краще включити в розділ «накладні витрати». Короткочасні 

послуги, пов'язані з наданням допомоги в освоєнні технологій, програмного 

забезпечення і устаткування, а іноді і з оплатою експертів, також доречні тут. Не 

забудьте зазначити в графі «Наявна сума», яку Ви економите, якщо у Вас консультанти 

працюють безоплатно. 

Консультативні та контрактні послуги також можуть обкладатися податками. 

3. Допомога та податки (Fringe Benefits) 

Сюди входять витрати на додаткові виплати працівнику, включаючи медичне 

страхування, соціальне забезпечення тощо. Обов'язкові, допомоги можуть включати, 

наприклад, оплату листків тимчасової непрацездатності, догляд за дитиною тощо. Як і 

заробітна плата, допомоги повинні відповідати середньому рівню таких у інших 

організаціях подібного типу. 

Слід також передбачити витрати, пов'язані з виплатою податків та іншими 

обов'язковими відрахуваннями до держбюджету.  

Проте слід мати на увазі, що розмір відрахувань постійно змінюється, і вносити ці 

витрати в бюджет краще перед самою відправкою заявки. Щоб передбачити всі 

можливі податки, проконсультуйтеся з хорошим бухгалтером. І пам'ятайте, що Ваше 

завдання не уникнути податків, а знати заздалегідь, яку суму запитувати на них в 

бюджеті. 

4. Основні прямі витрати (Non-Personnel Direct Costs) Приміщення та 

комунальні послуги (Space Costs) 

У цій частині другого розділу Ви вказуєте вартість усіх використовуваних 

приміщень, експлуатаційних витрат (вода, опалення, електрику), включаючи 

орендовані Вами і передані Вам у постійне користування. 

Вартість вищенаведених витрат повинна відповідати середній для Вашої 

місцевості. Включіть в цей розділ також вартість страховки, ремонту тощо, а також 

плату за телефон (вкажіть число телефонних апаратів, номерів, вартість установки 

номери / апарата, щомісячну плату за один апарат / номер). 

Оренда приміщення для проведення семінарів, конференцій чи нарад не 

включається у цей розділ, а відноситься до розділу «Інші прямі витрати». Плата за 

міжміські переговори і зв'язок (телефакс, телекс, e-mail) також входять в розділ «Інші 

прямі витрати». 

5. Оренда і купівля обладнання (Rental, Lease or Purchase of Equipment) 

Сюди запишіть усі витрати з придбання або оренди обладнання, яке Ви 

припускаєте використовувати в роботі за проектом. Сюди входить обладнання офісу, 

меблі, комп'ютери, копіювальні машини, факс, автомобіль, лабораторні дорогі прилади 

тощо. Намагайтеся записати в бюджет якомога більше обладнання, отриманого з 

власних джерел (колонка «Наявне»). Це продемонструє донору Ваші потенційні 

можливості самофінансування. Уважно читайте оголошення фондів щодо того, що 

вони розглядають як «обладнання». Наприклад, часто обладнанням (equipment) 

називають предмети, що стоять понад 500 доларів та (або) призначені для експлуатації 

більше одного року. Можливо також, що фонд не рекомендує купівлю обладнання, а 

заохочує його оренду. 

Цей розділ повинен також включати всі додаткові витрати з доставки обладнання, 

установці, страхуванню. 

6. Витратні матеріали (Supplies) 

Зазвичай до них відносяться канцелярські приналежності (desk top supplies), тобто 

папір, дискети, ручки, скріпки, папки та ін. Якщо у Вас є якісь спеціальні запити – 

вкажіть їх. Наприклад, сюди можна включити вартість підручників, навчальних 

таблиць і т.д., а також реактиви, предметні скла, пінцети, шпильки, папір для гербарію 
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та ін. Предмети, необхідні для камеральної обробки польових матеріалів. Сюди ж 

можна включити витрати на передплату, публікацію результатів і поштові витрати, 

якщо вони не винесені в окремий розділ. 

7. Відрядження і транспортні витрати (Travel). 

Включіть сюди всі витрати, пов'язані з поїздками. Детально опишіть кожен пункт, 

не пишіть одразу великих сум без відповідних роз'яснень, щоб не викликати у донора 

здивованих питань. Включіть сюди витрати на проїзд виконавців проекту наземним 

транспортом або літаком, добові (з розрахунку на кожен день, у відповідності з 

існуючими в Вашої організації або районі роботи нормами), проїзд до місця роботи в 

полі, перевезення вантажів, оренду автомобілів (якщо Ви не включили це в розділ 

«Обладнання») та ін. 

Слід розділяти відрядження всередині країни і закордонні відрядження.  

Уточніть, які добові витрати характерні для конкретного місця.  

8. Інші витрати (Other costs). 

Сюди включіть все, що не ввійшло в попередні категорії. Наприклад, сюди 

можуть увійти витрати на оплату конференцій, нарад і робочих семінарів, друкування 

матеріалів та оголошень, вартість телефонних розмов і зв'язок тощо. 

9. Непрямі витрати (Indirect Costs) 

Ми відносимо до непрямих «витрати, які важко пов'язати з якоюсь конкретною 

діяльністю або проектом, але тим не менш необхідні для нормального функціонування 

організації та успішного виконання її завдань». 

Пам'ятайте: будь-який проект, що виконується в організації, вартий їй грошей. 

Вартість зносу основних фондів, амортизацію капітального обладнання, оплата праці 

адміністративних працівників, загальні комунальні витрати (телефон, газ, електрику, 

ліфт, антена та ін.) Можуть бути кваліфіковані як непрямі. Як правило, конкретні 

організації визначають свій рівень накладних витрат як відсоток від загального фонду 

оплати праці або від усіх прямих витрат. 

10. Разові придбання. 

Це придбання, які Ви робите лише одного разу протягом усього терміну проекту. 

Сюди, наприклад, відносяться придбання автомобіля для проведення польових 

обстежень або придбання комп'ютера. У такому випадку важливо вказувати, чи 

достатньо у Вас коштів для використання придбаних речей належним чином. 

Автомобіль, зокрема, вимагає наявності шофера, палива, догляду, ремонту та охорони. 

Аналогічно, комп'ютер та інше обладнання повинні використовуватися 

кваліфікованими працівниками. Донор забажає дізнатися, чи достатньо у Вас коштів 

для цього. 

Критерії оцінки бюджету: 

1) Чітко розмежовуються кошти, одержувані від донора і з інших джерел. 

2) Відповідає описовій частині заявки. 

3) Сума достатня для забезпечення всіх робіт, зазначених в описовій частині 

заявки. 

4) Докладний. 

5) Включає всі статті, що фінансуються донором. 

6) Включає всі статті, що фінансуються з інших джерел (у тому числі з власних 

ресурсів заявника). 

7) Включає всі види робіт на добровільній безоплатній основі. 

8) Відділяє витрати на допомогу і податки від заробітної плати. 

9) Включає оплату консультантів та інших працівників за контрактом. 

10) Відділяє оплату праці від інших прямих витрат. 

11) Включає всі непрямі витрати, якщо потрібно. 

12) Враховує поточний рівень інфляції. 
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IV. ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ РАЗОМ ІЗ ЗАЯВКОЮ 

 

Пакет документів, що подається в фонд, зазвичай, крім заявки, містить ще 

супровідний лист (cover letter) та додатки. 

Супровідний лист – коротка (2-3 абзаци) заява, підписана керівником Вашої 

організації (якщо цей проект розроблений організацією). У листі стисло описується 

суть заявки, важливість і значимість пропонованого проекту. Лист повинен містити 

схвалення проекту адміністрацією, і підписати його, крім глави установи, повинно ще 

одне офіційна особа, наприклад, виконавчий директор. 

Додатки до заявки в приватні фонди повинні бути короткими. Однак додатки до 

заявки до державних фондів можуть бути довшими самої заявки. У додатках зазвичай 

поміщають матеріал, достатньо важливий і корисний для проекту, але занадто 

докладний або громіздкий, щоб вміщувати його в саму заявку. 

Як правило, фонди самі вказують, що саме їм хотілося б бачити в додатках. 

Найчастіше у різних фондів ці вимоги збігаються. Тому укладачам програм і авторам 

проектів корисно завжди мати під рукою стандартний набір документів, які можуть 

знадобитися при написанні заявок. 

 

МАТЕРІАЛИ, ЩО ОПИСУЮТЬ ВАШУ ОРГАНІЗАЦІЮ 

Вони можуть включати власне опис організації, приклади колишніх проектів, 

добірку цитат із преси про колишньої діяльності організації, добірку фінансових 

документів. 

Власне опис організації найчастіше буває коротким (одна сторінка). Це може 

бути зроблено на бланку організації або на звичайному аркуші паперу. 

В описі зазначаються: повна назва організації, поштова адреса, телефон, 

телефакс, адреса електронної пошти та ін. У першому абзаці слід опис статусу 

організації (громадська, некомерційна, приватна тощо). 

Далі слідує список цілей, на досягнення яких спрямована діяльність організації, 

вказуються принципи роботи, методи. Обов'язково слід вказати, хто є клієнтами 

організації, тобто хто користується її послугами. 

В опис важливо також включити коротку історію організації із зазначенням 

термінів проведення найбільш вдалих акцій, прикладів виконаних проектів, випадків 

спільної діяльності з іншими організаціями, включаючи іноземні та міжнародні, 

прецедентів отримання грантів від вітчизняних та зарубіжних донорів Вкажіть 

також Ваш приблизний бюджет за минулий рік. 

Великі організації часто мають кілька варіантів описів від самих стислих 

(сторінка) до докладних багатосторінкових, добре ілюстрованих брошур. Якщо Ви ще 

не маєте багатого досвіду роботи з фондами і вперше описуєте себе, ймовірно, 

найдоцільніше скласти для початку один універсальний зразок опису Вашої організації 

на одній сторінці, а при необхідності доповнювати і видозмінювати його. 

Пам'ятайте, що стислість і чіткість – Ваші головні союзники. 

Крім власне опису організації фонд може зажадати низку документів, що 

характеризують її з фінансової сторони: 

Результати аудиторської перевірки (audited financial statement). 

Лист з податкової інспекції (IRS determination letter). 

Підтвердження статусу неприбуткової організації (Indication of Nonprofit 

Corporation Status) – зазвичай фонд посилає Вам анкету з питаннями, відповіді на які 

дозволяють визначити статус організації. 

Список членів Ради (правління) (Board of Directors). 

Цей документ все частіше запитується багатьма фондами. Це список членів 

Ради (правління) Вашої організації із зазначенням їх посади (положення в суспільстві) – 

міністр, професор, службовець, будівельник тощо. Для пенсіонерів вкажіть рід їх 
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колишньої діяльності. У разі якщо в правління входять студенти, домогосподарки, або 

безробітні, вкажіть область їх інтересів або спеціальність. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ (РОБОЧИЙ) ПЛАН (SUMMARY CHART OF KEY ACTIVITIES) 

Робочий план - таблиця заходів проекту із зазначенням послідовності їх 

виконання та відповідальної особи. У робочому плані можуть бути дані також 

приблизні дати отримання результатів по кожному заходу. Часовий графік 

складається на основі робочого плану. На ньому графічно представлені основні етапи 

проекту з заходами. Добре складені робочий план і часовий графік допоможуть 

рівномірніше розподілити навантаження, оцінити, наскільки реально визначені часові 

рамки окремих заходів, наочно зобразити послідовність їх виконання і надалі 

проконтролювати здійснення проекту. 

 

СПИСОК ПОСАД / РОБОЧИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ПЕРСОНАЛУ (JOB DESCRIPTIONS) 

У роботі над проектом будуть брати участь, орієнтовно,19 осіб, обов'язки яких 

описані нижче (Приклад). 

Координатор проекту - відповідає за координацію роботи по проекту в області. 

Він організовує і контролює роботу 3 польових груп, забезпечує їх інформаційну та 

технічну підтримку, розподіляє кошти і звітує за їх використання перед Радою. 

Перевагу при наймі буде віддано фахівцеві -жітелю області, має вищу освіту, досвід 

керівної роботи не менше 3 років і знає російську і місцевий мови. 

Старші груп - 3 особи - відповідають за польову роботу за проектом кожен у своїй 

групі. Старший групи організовує проведення польових виїздів, готує устаткування та 

обладнання, замовляє транспорт, вибирає маршрут, керує групою на маршруті, готує 

звіт по закінченні польового сезону. 

У кожній групі крім старшого ще 5 осіб: 

Завгосп - несе матеріальну відповідальність за надані групі кошти, розподіляє 

обладнання, спорядження і продовольство, контролює витрату коштів. Забезпечує 

організацію стоянок по ходу маршруту. 

Спостерігачі - 3 особи - безпосередньо займаються польовою роботою згідно із 

затвердженим старшим групи робочому плану. 

Фотограф-спостерігач - те ж, крім того, по ходу маршруту документує хід роботи 

групи для звіту. 

 

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ - ОРГСХЕМИ (TABLE OF ORGANIZATION) 

На оргсхемі графічно представлена організаційна структура проекту. Зі схеми 

повинно бути ясно, хто ким в організації (-ціях) управляє, хто у кого в підпорядкуванні, 

хто з ким взаємодіє. Схема повинна бути нескладною і наочною. 

При складанні оргсхеми дайте відповідь на наступні питання: 

– Хто відповідає за всі роботи по проекту? 

– Хто відповідає за конкретні розділи робочого плану? 

– Як розподілені заходи та обов'язки між представниками Вашої, підтримуючої і 

організаціями, що співробітничають? 

– Ким і як буде здійснюватися контроль за виконанням робіт? 

– Хто кому підзвітний? 

Оргсхема незамінна, якщо в проекті бере участь багато виконавців з різних 

організацій. 

 

БІОГРАФІЧНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 

Часто фонди можуть запитувати біографічні дані учасників проекту. 

– Постійна адреса 
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– Тимчасова адреса 

– Телефон 

– Дата народження 

– Освіта (від останнього до першого) 

– Досвід роботи (від останнього до першого) 

– Знання мов та інші навички 

– Додаткова інформація 

 
 

ЛИСТИ ПІДТРИМКИ (LETTERS OF SUPPORT AND ENDORSEMENT) 

Включіть сюди листи від державних установ, організацій і приватних осіб, які 

схвалюють Ваш проект. Зазвичай такі листи мають бути адресовані голові Вашої 

організації (директору, завідувачеві тощо). Посилайте ці листи в одному пакеті з 

заявкою, щоб вони не загубилися по дорозі. Корисно заздалегідь представити авторам 

листа докладну інформацію, яка може допомогти у його складанні. У цьому випадку Ви 

уникнете неприємних казусів, коли, наприклад, отримаєте лист, гаряче схвалює Вашу 

діяльність щодо «забезпечення безкоштовним харчуванням безпритульних іммігрантів-

біженців», хоча Ви збираєтеся займатися підгодівлею птахів на прольоті. Щоб нічого 

подібного не сталося, краще надати зразок в написаному вигляді, ніж просити про лист 

підтримки по телефону. 

 
 

ПЕРЕЛІК САЙТІВ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ГРАНТИ ТА ПРОГРАМИ 

 

Проект ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» є спільною ініціативою 

ЄС та ПРООН, покликаний пом’якшити низьку виниклих проблем. Він спрямований на 

створення сприятливого середовища для довготривалого сталого розвитку на 

місцевому рівні шляхом заохочення місцевого самоврядування та ініціатив, 

орієнтованих на громади по всій Україні. 

http://csdp.org.ua/ 

 

Міжнародний фонд “Відродження” 

Міжнародний фонд “Відродження” є однією з найбільших благодійних фундацій 

в Україні. Фонд засновано фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. 

http://www.irf.ua/ 

 

Національний фонд підтримки демократії (NED) 

 Приватна некомерційна організація, діяльність якої спрямована на розвиток і 

зміцнення демократичних інститутів по всьому світу. Щорічно фонд NED виплачує 

більше 1.000 грантів на підтримку проектів неурядових організацій за кордоном, що 

працюють над досягненням демократичних цілей у більш ніж 90 країнах.  

www.ned.org  

 

Ресурсний центр «ГУРТ» 

Ресурсний центр ГУРТ - це національний центр суспільної інформації та 

експертизи. ГУРТ працює для свідомої та успішної України, де громадянське 

суспільство гарантує гідність, впевненість та довіру поміж громадянами на місцевому 

та національному рівнях. ГУРТ відіграє роль комунікаційної, інформаційної та 

ресурсної платформи для активних громадян – провідників суспільних змін з усіх 

регіонів України. 

 http://gurt.org.ua/ 

 

http://csdp.org.ua/
http://www.irf.ua/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://gurt.org.ua/
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Громадський простір 

Портал "Громадський простір" пропонує широкий спектр інтерактивних сервісів 

для підвищення ефективності роботи неурядових організацій України та сприяє 

активній співпраці в третьому секторі, міжсекторній взаємодії НУО (медіа, органи 

влади, соціально відповідальний бізнес) - на регіональному та національному рівнях.  

Громадський Простір надає комплекс інформаційних, технологічних та 

консультативних послуг представникам громадянського суспільства. Портал виступає 

майданчиком для висловлення думок та пропозицій громадськості, що зазвичай 

утворюють каталізатор позитивних змін у різних сферах українського суспільства. 

 http://www.civicua.org/main/index.html  

 

 

Всеукраїнська мережа конкурсів, грантів, конференцій та фестивалів 

Всеукраїнська мережа конкурсів, грантів, конференцій та фестивалів  - це 

інтернет - проект для активних людей, який допомагає швидко та легко знайти 

інформацію про діючі конкурси, актуальні гранти, цікаві конференції та яскраві 

фестивалі в Україні та за її межами. 

http://www.grantua.com.ua/ 

 

 

Громадські ініціативи України 

Мета мережі: підтримати громадську активність та стимулювати залучення до 

роботи громадських організацій, молодих ініціативних людей з областей України через: 

діяльність районних громадських центрів, проведення семінарів-тренінгів на рівні 

районів, навчання методикам відстоювання своїх інтересів в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, активізацію співпраці НДО та ініціативних груп 

громадян(ІГГ) проведення конкурсів мікро грантів в районах для НДО та ІГГ, 

внутрішньоукраїнські та закордоні стажування для молодіжних активістів, лобіювання 

інтересів місцевої територіальної громади районного рівня, створення механізму 

співпраці молодіжних організацій з різних міст та районів України. 

 http://ngonetwork.org.ua/   

 

 

Центр социальных программ компании «РУСАЛ» 

Является корпоративным фондом ОК РУСАЛ. ЦСП и его филиалы управляют 

программами социальных инвестиций Компании в регионах присутствия. ЦСП 

развивает и поддерживает местные социальные инициативы, направленные на 

улучшение качества жизни людей в регионах присутствия Компании. 

В каждом филиале ЦСП работает команда профессиональных менеджеров 

благотворительных программ. Сотрудники ЦСП проводят консультации по вопросам 

участия в программах Компании, формируют партнерство для совместного решения 

социальных проблем регионов, оперативно реагируют на возникающие в ходе проектов 

вопросы. ЦСП Компании – это школа социального проектирования, продвигающая в 

регионах современные технологии социальной деятельности. 

http://csp-nikolaev.com.ua/ 

 

 

Перелік міжнародних донорських організацій та проектів міжнародної 

технічної допомоги http://www.tisit.info/static/international_cooperation/projects 

 

 

 

http://www.civicua.org/main/index.html
http://www.grantua.com.ua/
http://ngonetwork.org.ua/
http://csp-nikolaev.com.ua/
http://www.tisit.info/static/international_cooperation/projects
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VІ. ПРОЕКТНА МОЗАЇКА 

від працівників  

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Проект "Європа в школі 2  

Тривалість проекту: 2013-2015 рр. 

Метою проекту є підтримка розвитку людських 

ресурсів у галузі освіти з питань європейської інтеграції 

шляхом створення інструментів для подальшого навчання 

педагогів України. 

У рамках проекту передбачено передати словацький 

досвід процесів трансформації та інтеграції до ЄС у освітній 

галузі українським педагогам. У ході семінарів учасники 

мають набути навичок ефективного адаптування цього 

досвіду в школах України. 

 

 

Проект "Фінансова грамотність" 

Мета: Запровадити фінансову грамотність та захист 

прав споживачів в офіційну програму освіти України. 

Завдання:  

– Навчити практичним аспектам фінансового 

планування, управління власними фінансами та 

відповідальної поведінки споживача фінансових 

послуг. 

– Допомогти молодим громадянам України віком від 

15 до 16 років розвинути комплекс навичок, 

необхідних для перетворення на обізнаного 

споживача фінансових послуг, а також надати їм 

необхідну підтримку для вироблення відповідальної 

лінії поведінки при запозиченні та заощадженні 

коштів 

Навчальна програма: 

– Розрахована на повний академічний рік (2 семестри); 

– Складається з 4 блоків: «Гроші і фінанси», 

«Заощадження та інвестиції», «Запозичення», 

«Страхування та власний бюджет»; 

– Передбачено 30 уроків 

http://www.finrep.kiev.ua/structure/finedu/finlit_ua.php 

 

 

Проект "Підвищення правової грамотності педагогів 

шкіл-інтернатів - запорука якісного правового захисту їх 

вихованців 

Назва проекту:Правова грамотність педагогів шкіл-

інтернатів – запорука якісного правового та соціального 

захисту їх вихованців (Law education of internat-schools – 

guarantee quality of law and social defence their pupils) 

Реалізацію проекту здійснюють: 

Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти Міжнародний фонд «Відродження» 

(фінансова підтримка) 

Мета проекту: сприяння підвищенню правової 

грамотності педагогів шкіл-інтернатів м. Миколаєва та 

 



85 

Миколаївської області та покращення якісного правового та 

соціального захисту вихованців цих закладів. Термін 

реалізації проекту: січень-грудень 2012 року 

Керівник проекту: Старєва Анна Михайлівна 

(0512) 37-85-89 moippo@ moippo.mk.ua 

Координатори проекту: Михайлович Ганна Іванівна 

(0512) 37-85-89 alex06074@rambler.ru; Сторчак Ніна 

Анатоліївна (0512) 37-85-89 storсhakn@gmail.com 

Обґрунтування проекту: Становлення України як 

демократичної правової держави потребує суттєвого 

підвищення правової культури всіх верств населення, 

особливо педагогів, адже саме вони в першу чергу 

формують і розвивають правову свідомість учнівської 

молоді. Якщо діти, які навчаються у звичайних навчальних 

закладах, отримують правову інформацію й у сім'ї, то 

вихованці шкіл-інтернатів позбавлені цієї можливості. Учні 

шкіл-інтернатів часто втрачають певні соціальні блага лише 

тому, що не отримали вчасно конкретну правову допомогу. 

Це стосується, наприклад, системи забезпечення житлом та 

закріплення права на житло, отриманого у спадщину тощо. 

Отже, підвищення рівня правової грамотності педагогів 

шкіл-інтернатів сприятиме формуванню відповідного рівня 

правових знань учнів цих навчальних закладів, їх правовому 

та соціальному захисту. 

Очікувані результати: короткотривалі наслідки 

реалізації: підготовка матеріалів до лекційно-семінарських 

та практичних занять із цільовими групами; підготовка 

тренерів, які продовжуватимуть роботу на рівні району, 

міста, окремого навчального закладу; вивчення стану 

правопросвітницької роботи з вихованцями шкіл-інтернатів 

та розробка шляхів її поліпшення; вивчення стану 

дотримання законодавства у сфері інтересів дітей, які є 

вихованцями шкіл-інтернатів, та дітей з особливими 

потребами; публікації у пресі; довготривалі наслідки 

реалізації: забезпечення педагогічних працівників шкіл-

інтернатів навчально-методичними та нормативними 

матеріалами, необхідними у їх професійній діяльності; 

формування правової компетентності вихователів та 

адміністрації шкіл-інтернатів, соціально-правовий захист 

вихованців шкіл-інтернатів; стабільність в учнівських та 

педагогічних колективах шкіл-інтернатів, мінімізація 

конфліктів та правопорушень. 

Практичну користь від реалізації проектної пропозиції 

матимуть 2500 педагогічних працівників шкіл-інтернатів 

різних типів та 3600 вихованців шкіл-інтернатів 

Миколаївської області. 

План реалізації проекту передбачає три етапи: 

І етап: Відбір і підготовка тренерів із числа науково-

педагогічних працівників Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти та учителів 

правознавства шкіл-інтернатів. 

ІІ етап: Вивчення законодавства та визначення 

mailto:alex06074@rambler.ru
mailto:hakn@gmail.com
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практичних шляхів його застосування. 

ІІІ етап: Підготовка до друку матеріалів із правової 

охорони інтересів дітей-вихованців шкіл-інтернатів та дітей 

з особливими потребами 

Заходи у рамках проекту:  

тижневі курсів педагогів шкіл-інтернатів; семінар-

практикум «Міжнародні стандарти охорони інтересів дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх 

практичне застосування в Україні»;  

тренінг «Практичне застосування національного 

законодавства, що регулює інклюзивну освіту та охорону 

інтересів дітей, які є вихованцями шкіл-інтернатів»; 

семінар-практикум «Механізм забезпечення інтересів 

дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»; 

семінар-практикум «Статеве виховання учнів шкіл-

інтернатів, захист дітей від сексуального насильства: 

практичні дії педагогів-вихователів, соціальних педагогів»; 

семінар-тренінг «Забезпечення прав дітей-вихованців 

шкіл-інтернатів діями адміністрації закладу». 

Видавнича діяльність, публікації у рамках проекту: 

дидактичні матеріалі, інше навчально-методичне 

забезпечення курсів та семінарів; навчальний посібник; 

збірка законодавчих актів з питань охорони інтересів дітей-

вихованців шкіл-інтернатів; публікації у педагогічній пресі.  

Учасники проекту:  

1) працівники Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Старєва А. М., кандидат 

педагогічних наук, директор Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, керівник 

проекту; Михайлович Г. І., завідуюча лабораторією 

методики суспільствознавчих дисциплін, координатор 

проекту, проводить практичні заняття на правову тематику; 

Сторчак Н. А., старший викладач кафедри 

суспільствознавчої освіти, координатор проекту, проводить 

лекційно-семінарські та практичні заняття на правову 

тематику Лутіс М. Б., юрист-практик, спеціалізація у 

проектній пропозиції – інклюзивна освіта; Олійник Л. М., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології, спеціалізація у проектній пропозиції – статеве 

виховання дітей; Сєднєва В. О., методист лабораторії 

менеджменту освіти, курує школи-інтернати, у проектній 

пропозиції відповідає за формування цільових груп та 

організацію занять, анкетування педагогічних працівників 

шкіл-інтернатів, аналізу їх вихідного діагностування на 

курсах підвищення кваліфікації; Лапшина З. К., головний 

бухгалтер, відповідає за використання коштів;  

2) сторонні фахівці – психологи, працівники служб у 

справах дітей, директори шкіл-інтернатів, представники 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління 

освіти і науки облдержадміністрації, працівники 

правоохоронних органів тощо. 
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Проект «Освіта для сталого розвитку» 

У березні 2013 року розпочато другий етап проекту 

«Освіта для стійкого розвитку в дії», розрахований на 2013-

2015 роки. Проект реалізується благодійною організацією 

«Вчителі за демократію і партнерство»(Україна), та 

«Глобальний план дій», (Швеція) за підтримки Агенції з 

питань розвитку співпраці SIDA (Міністерство закордонних 

справ Швеції). 

Проект має на меті навчання учнів умінням та 

навичкам будувати власне життя та життя сім'ї, місцевої 

громади з урахуванням потреб сталого розвитку шляхом 

розробки та запровадження у практику діяльності 

загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів освіти 

України нового напряму - освіти для сталого розвитку. 

У 2010 – 2012 році відбувся перший етап проекту 

«Освіта для стійкого розвитку в дії». У ході першого етапу 

реалізації проекту було розроблено низьку навчальних 

матеріалів з освіти для сталого розвитку у 3-8 класах. Надалі 

ці матеріали були запроваджені у навчальний процес 

загальноосвітніх шкіл України як курси за вибором, 

факультативи, гуртки, клубні та інші форми позакласних 

занять. У першому етапі проекту взяли участь 7 областей: 

Донецька, Житомирська, Київська Миколаївська, 

Тернопільська, Харківська та Черкаська та АР Крим. 

Освіта для сталого розвитку спрямована на 

формування у громадян України сталого, екологічного 

стилю повсякденного життя у домашньому господарстві, 

школі та місцевій громаді, що передбачає: 

зменшення викидання сміття й марних витрат 

сировини; раціональне споживання енергії та води; 

збільшення частки екологічних продуктів у щоденних 

покупках тощо. 

http://esd.org.ua/ 

https://www.facebook.com/ESD.ORG.UA 
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Сучасне суспільство потребує від школи  створення умов для формування у  

дитини здатності  нести особисту  відповідальність за своє благополуччя і 

благополуччя  суспільства, забезпечення  соціальної мобільності і адаптації  до різних 

умов життя. Відносно школи ця мета конкретизується в необхідності формування у 

молоді  здатності до  відповідального  вибору  особистої  освітньої траєкторії. 

Забезпечення  умов для формування  у школярів  самостійності, активності, 

мобільності,  оперативності знань  неможливе  в умовах пріоритету  знаннєвого  

підходу, авторитарної моделі викладання. 

Освітній простір на сьогодні перенасичений інноваційними малопродуктивними 

стратегіями. В таких умовах актуальною проблемою управління є формування і 

здійснення особистісно-продуктивної політики, результатом якої є самодостатня творча 

особистість, яка шляхом педагогічної роботи постійно покращує якість НВП. 

Завдання , визначені основними державними освітянськими документами щодо 

удосконалення навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей 

науки й упровадження інноваційних технологій навчання й виховання. У зв’язку з цим 

першочергового значення набуває проблема створення таких педагогічних колективів , 

де сприятливий психологічний мікроклімат, панує атмосфера творчості та 

відповідальності, швидко адаптуватися до змін. 

Влучно зазначав всесвітньо відомий режисер К.Станіславський «Колектив із 

декількох осіб не може об’єднатися, держатися і міцніти лише на основі особистої 

взаємної симпатії всіх членів. Для цього люди дуже різні, а почуття симпатії – нестійке 

і зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш чітка і міцна основа – це ідея». 

У педагогічних колективах такою об’єднувальною силою, яка допомогла б 

переорієнтуватися на новий підхід до організації навчально-виховного процесу – є 

організація роботи над науко-методичною проблемою. Досвід свідчить,що лише за 

координації усього педагогічного колективу, зосередженні уваги на вирішенні 

конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і 

результативність навчально-виховного процесу. 

Адміністрація школи та педагогічний  колектив мають сприймають роботу  над 

проблемною темою школи як цілісну систему  взаємопов’язаних дій, що має 

забезпечити: 

– поінформованість педагогів стосовно наукових досліджень і передового  

досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії, викладання; 

– ознайомлення їх з методами навчально-виховної роботи; надання дієвої 

допомоги в удосконаленні їх професійної підготовки. 

Школа – це складна система, в яку входить багато структурних елементів і 

підсистем: учень – клас – учнівський колектив; учитель – педагогічний колектив – 

батьківська громадськість  - соціум. Виходячи з цього управління школою  

здійснюється на основі системного підходу. 

Визначення проблемної теми школи передбачає кропітку аналітичну, методичну і 

теоретичну діяльність адміністрації школи та всього педагогічного колективу. 

управлінської діяльності, яка дає можливість відповісти на запитання: Чому ми 

маємо саме такі результати? Які прорахунки в системі управління призвели до 

недоліків в роботі педагогічного колективу, в усьому навчально-виховному процесі. 

Що спрацювало позитивно, результативно? Що робити, щоб удосконалити 

управлінську діяльність із виходом на позитивний кінцевий результат? 

Обираючи проблемну тему, насамперед адміністрація школи мають враховуваи такі 

фактори:  

– аналітичний аспект; 

– завдання, які стоять перед школою на даному етапі, директивні та нормативні 

документи щодо розвитку освіти, сучасні науково-методичні ідеї, передовий 

педагогічний досвід з організації навчально-виховного процесу; 
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– вибір проблеми, реалізація якої сприяла б підвищенню ефективності та 

результативності всієї навчально-виховної роботи; 

– ураховувати думкувчителів, учнів, батьків;  

– у формулюванні проблеми домогтися  відобразити  сучасну педагогічну ідею 

та спроектований результат. 

Вибір проблемної теми носив колективний характер, хоча ініціатива, належала в 

основному керівництву школи. 

Пропонуємо керівникам навчальних закладів досвід роботи загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 42 Миколаївської міської ради з організації управлінської 

діяльності щодо реалізації науково-методичної проблеми школи «Розвиток 

особистості,як суб’єкта навчання та виховання» на період 2009/2010 по 

2014/2015 навчальний рік. 

Цей вибір обумовлений необхідністю формувати людину здатну жити у 

сучасному неоднозначному суспільстві. А це означає формувати особистість. 

Під поняттям особистість розуміємо такий рівень розвитку учня, який дозволяє 

йому приймати самостійне рішення, управляти і обставинами свого життя, і самим 

собою. 

Вважаємо, людина, яка досягла певного розвитку особистості, набуває здатність 

ставити перед собою життєво важливі цілі і досягати їх, у неї виробляються власні 

погляди і відносини, власні моральні вимоги та оцінки, які роблять цю людину 

відносно стійкою і незалежною від ситуативних впливів середовища. 

Важливим моментом роботи над проблемною темою вважаємо визначення 

адміністрацією школи разом із педагогічним колективом пріоритетних завдань та  

напрямків  реалізації проблеми. 

Адміністрацією та педагогічним колективом були поставлені такі завдання: 

– створити  якісну систему  освіти,  як умови розвитку  особистості. 

– Розробити  ефективну  систему  розвитку природних  задатків особистості. 

– Забезпечити  умови для  самовизначення та  самореалізації особистості.  

– Формувати  систему  педагогічної діяльності  в рамках моделі школи. 

– Побудувати  систему взаємодії  сім’ї  і соціуму. 

Для вирішення цих завдань визначені основні напрямки діяльності, а саме: 

– Розвиток  управлінської  діяльності. 

– Реалізація діяльнісного підходу  як  системоутворюючого  елементу  в освітній 

системі школи. 

– Впровадження  і вдосконалення  методів  навчання  й виховання,  які сприяють 

розвитку  у школярів   прагнення  до   саморозвитку. 

– Професійний  розвиток  вчителів  та педагогічного колективу. 

На організаційному етапі над проблемою враховували актуальність, 

перспективність, які мають спрацювати на кінцевий результат. 

Школа – це організм, який потребує конкретного, зваженого підходу до кожної 

ланки управління. Тут необхідно врахувати все: психологічні особливості, вік дітей, їх 

розвиток, нахили. 

Тому конкретно визначили шляхи реалізації проблемної теми для кожної вікової 

категорії учнів. 

Початкова  школа: 

Мета:  Формування  ініціативності,  відповідальності та самостійності. 

Основною формою проявлення цих  якостей є навчальна самостійність. 

Перспективні задачі: 

1. Створення умов для розвитку  у молодшого школяра  здібностей  не 

тільки  співпрацювати з іншими  людьми,  але й діяти  самостійно. 

2. Створення нової  системи оцінки діяльності учня, в тому числі,  ведеться 

портфоліо молодшого школяра.  
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3. Розвиток  творчих  здібностей учнів  в урочній та позаурочній 

діяльності, участь в пізнавальних іграх,  інтелектуальних   марафонах, 

олімпіадах,  конкурсах. 

4. Введення проблемного  методу навчання. 

5. Впровадження  елементів проектної діяльності (мініпроект). 

Очікувані  результати: 

Набуття молодшими школярами  досвіду різноманітної діяльності: 

– планування діяльності; 

– оволодіння засобами контролю та оцінки діяльності. 

Основна  школа:  
Мета: Формування цілісного  уявлення про  світ, яке базується на набутих  

знаннях, вміннях  та  засобах діяльностей, досвіді пізнання та самопізнання; підготовка  

до свідомого  вибору  індивідуальної  освітньої чи професійної траєкторії. 

Перспективні задачі: 

1. Розширення  кругозору учнів. 

2. Формування  навичок  проектної діяльності. 

3. Продовження  формування  критичного  мислення та уміння  виділяти  

головне  у навчальному матеріалі. 

4. Впровадження  проблемного методу навчання. 

5. Створення  умов  для  розвитку  творчого  потенціалу обдарованих та 

талановитих дітей. 

6. Продовження поглиблення навчальних  дисциплін. 

7. Розширення курсів за вибором  з урахуванням допрофільної  підготовки. 

8. Розробка моделі „портфоліо” учнів. 

9. Впровадження сучасних технологій навчання. 

Очікувані результати: 

Навчити учнів самостійно ставити мету  і визначити шляхи їх досягнення,  

використовувати набутий  у школі  досвід діяльності за рамками  навчального процесу. 

Старша  школа:  
Мета: Формування соціально адаптованої  особистості школяра. Соціальне,  

професійне та громадське  самовизначення молодої людини. 

Перспективні задачі: 

1. Реалізація  принципів організації освітнього  процесу в старшій  школі, які  

передбачають: 

– диференційовані  форми навчальної  діяльності; 

– впровадження  проектних  навичок  в навчально – виховний процес; 

– самовизначення старшокласником профільного напрямку особистої діяльності; 

2. Реалізація  навчальних планів  профільного навчання. 

3. Розширення  спектру курсів за  вибором з урахуванням інтересів  учнів щодо  

обраного профілю. 

4. Впровадження сучасних педагогічних технологій. 

5. Використання  можливостей  Інтернет – освіти та  комп’ютеризація  освітнього 

процесу. 

Очікувані  результати: 

Учні  повинні  оволодіти  оперативними  інтелектуальними  загально -  

навчальними  вміннями, які  визначають сформованість компетентностей. 

Сформулювавши проблему, мету, завдання, напрямки визначили термін реалізації 

проблеми – п’ять років. Оскільки проблема розрахована на декілька років, то був 

складений план роботи над проблемою на відповідний термін з визначенням на кожний 

рік конкретного об’єму роботи із проектуванням очікуваних результатів (як проміжних, 

так і кінцевих). 
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Етапи реалізації Пріоритетні завдання 

І.   Діагностичний. 

 (2009-2010 н.р.) 

 

1.Дослідження рівня розвитку особистості, її потреб та 

інтересів. 

2.Вивчення рівня сформованості умов для розвитку особистості. 

3.Виявлення комплексу  організаційно – педагогічних умов для 

формування особистості як суб’єкта освіти та виховання. 

4.Вивчення впливу здоров’язберігаючих технологій на розвиток  

особистості. 

 

ІІ. Організаційно - 

прогностичний 

(2010-2011 н.р.) 

 

 

1.Створення сприятливих умов для розвитку і саморозвитку 

особистостей. 

2.Забезпечення технологічного супроводу особистості як 

суб’єкта навчання та виховання. 

3.Удосконалення  методів та засобів організації освіти  та 

розвитку особистості учня. 

4.Розробка експериментальної програми: ”Формування 

здоров’язберігаючих компетентностей учнів засобами 

розвивального середовища „Школи здоров’я та розвитку” . 

 

ІІІ. Формуючий. 

(2011-2012 н.р.) 

 

 

1.Удосконалення оволодіння системою форм, методів, прийомів 

і технік, які забезпечують розвиток комунікативної культури 

учнів. 

2.Забезпечення орієнтації кожного учня на розвиток його  

психологічних можливостей, проектування особистості. 

3.Впровадження  експериментальної програми: ”Формування 

здоров’язберігаючих компетентностей учнів засобами 

розвивального середовища „Школи здоров’я та розвитку”. 

 

ІV. Адаптивно – 

перетворюючий. 

(2012-2013 н.р.) 

 

1.Впровадження нових прийомів в організації та управлінні 

процесом  розвитку особистості. 

2.Удосконалення виховної системи школи, спрямованої на 

розвиток особистості.  

3.Поширення досвіду експериментальної роботи. 

 

V. Контрольно – 

рефлексивний. 

(2013-2014 н.р.) 

 

Аналітична діяльність педагогічного колективу щодо реалізації 

проблеми школи. 

 

Зміст реалізації кожного етапу визначається у річному плані роботи школи. 

Роботу педагогічного колективу над проблемою розпочали з діагностичного 

етапу, який включав в себе педагогічний аналіз та визначення на його основі шляхів 

реалізації проблеми. 

На початковому етапі роботи над проблемною темою адміністрацією школи був 

зроблений: 

– комплексний аналіз результативності навчально-виховного процесу в школі з 

метою виявлення загальних та окремих проблем його організації; (відвідані 

уроки, позакласні заняття, проведені анкетування, бесіди, аналіз змісту 

педагогічних рад, методичних об’єднань, аналіз самоосвітньої діяльності 

вчителів)  

– вивчений ступінь розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що 
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виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя та 

проведена діагностика педагогічних умов, що спричинили розбіжність; 

– визначена мотивація вибору проблеми; 

– підготовлений аналітичний матеріал для обговорення педагогічним 

колективом;  

– ознайомлені всі члени педагогічного колективу з обраною методичною 

проблемою, обґрунтована її актуальність і перспективність; (теоретичний 

психолого-педагогічний семінар «Розвиток особистості» 

–  спланована система заходів, спрямованих на вирішення проблеми; (визначено 

тематики педрад, методичної ради, мета роботи проблемних та творчих 

груп вчителів, розроблено тематики роботи для самоосвіти) 

– складена програма дослідження визначеної проблеми, розподілені обов’язки 

між членами педагогічного колективу, забезпечена послідовність 

запропонованих заходів, їх взаємодія з іншими ланками педагогічного процесу; 

– зібрана інформація з проблемної теми школи (теоретична, ППД) 

– створений інноваційно-психологічний клімат, який сприяв роботі над 

проблемою. 

А саме: 

1. забезпечена можливість реалізації вчителем своїх здібностей у навчально-

виховному процесі, у пізнавальній роботі з учнями, у системі підвищення 

кваліфікації з метою самоутвердження вчителя, розвитку в нього почуття 

самоповаги;  

2. детальне вивчено найбільш значущі для вчителів види громадської діяльності і 

надана можливість відзначитись кожному вчителю у певному виді громадської 

діяльності для його самовизначення, самоутвердження й самореалізації через 

них; 

3. створена творча атмосфера здорового морально-психологічного клімату в 

колективі;  

4. утверджено в колективі демократичний стиль спілкування, свободи критики, 

творчих дискусій;  

5. надана своєчасна позитивна оцінка діяльності кожного вчителя для розвитку в 

нього почуття задоволення; 

6. навчання керівника уміння помічати, розвивати й цінувати неповторну творчу 

індивідуальність кожного вчителя;  

7. забезпечено соціальний захист вчителя в умовах ринкової економіки, 

матеріальних умов його життя й праці (заробітна плата, обладнані методичний 

і навчальний кабінет, кімната емоційного розвантаження, бібліотека тощо);  

8. забезпечено естетичні умови праці.  

На ІІ, організаційно - прогностичному етапі адміністрація школи разом із творчою 

групою створювала всі умови для глибокого осмислення кожним членом педагогічного 

колективу наукової ідеї, яка мала бути трансформуватися в практичну площину. 

З цією метою була проведена така робота: 

– складені списки літератури з проблеми школи; 

– проведена загальна теоретична підготовка педагогічного колективу щодо 

впровадження в практику нових ідей, концепцій, рекомендацій (вивчення і 

аналіз науково-методичної літератури, ознайомлення з досягненнями 

психолого-педагогічної науки; 

– визначені провідні напрямки діяльності методичної роботи з питань реалізації 

проблемної теми; 

– розроблено пам’ятки, алгоритми дії; 

– вироблено методичні рекомендації для всіх учасників освітнього процесу, 

спрямовані на вирішення проблеми та отримання нової якості; 
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– порівняльний аналіз свого досвіду з рекомендаціями; 

– самоосвіта; 

– розроблено творчою групою шляхи впровадження (виділення основних 

положень, вибір, аналіз, перевірка нових методів і прийомів, застосування їх на 

практиці); 

– організовано контрольно-аналітичні заходи; 

– оформлено довідково-інформаційний куточок з визначеної проблеми. 

Щоб виховати справжню особистість, розвинути потенційні творчі можливості 

дитини, учителю необхідно оволодіти методами і засобами, які розвивають креативні 

риси особистості. Для реалізації такої мети педагог і сам повинен уміти творити, адже 

творчість розвивається через творчість. 

Слід зазначити, що задачею етапу було: «Формування успішної особистості 

засобами нових педагогічних технологій». Ця мета червоною ниткою пройшла через 

усі ланки роботи школи. 

Враховуючи те, що взаємодія вчителів у навчально-виховному процесі є 

джерелом творчості, при плануванні особливу увагу  звертали на розвиток колективної 

творчої діяльності вчителів. 

З цією метою провели: 

– педагогічні ради; 

«Шляхи професійної самореалізації вчителя щодо  використання  інноваційних  

технологій  у навчально – виховному процесі»; «Технології  формування  

системи  цінностей  особистості  в умовах  впровадження  «Школи сприяння  

здоров’я»; «Позитивне мислення  у навчанні. Технології  формування  

позитивного  мислення»; «Сучасний урок. Який він?»  

Організовували 

– науково-практичні, теоретичні, читацькі конференції;  

Створили: 

– дискусійний клуб   «Інтерактивне   навчання, як  сукупність  технологій», в 

якому провели 

– засідання круглого столу: «Інтерактив на уроці» 

Організували роботу 

– методичної служби 

«Використання  сучасних педагогічних технологій на уроках»,  «На допомогу 

вчителю». 

Адміністрацією розроблені пам’ятки для вчителів щодо підготовки та організації: 

1. Структури уроку щодо підготовки та організації навчального матеріалу. 

2. Педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

3. Навчально-методичного забезпечення та оснащення уроку. 

4. Визначення теми, цілей та завдань уроку, мотивації навчальної діяльності 

учнів. 

5. Вибору та реалізації змісту навчального матеріалу. 

6. Реалізації диференційованого підходу до учнів у навчально-виховному 

процесі. 

7. Удосконалення технологій навчання та впровадження інноваційних, 

вітчизняних і зарубіжних технологій. 

8. Реалізації внутріпредметних та міжпредметних зв'язків. 

9. Забезпечення перевірки та корекції навчальних досягнень учнів. 

10. Вибору реалізації принципів навчання. 

У процесі роботи створені творчі  та динамічні групи: 

«Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес»; «Діагностика і 

допомога»; «Проблемно-діалогічне навчання»; «Ерудит»; «Інноваційні технології»; 

«Впровадження медіа освітніх технологій у НВП»;  «Використання інформаційних 
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технологій на уроці», «Здоров’я зберігаючи компетентності у  НВП», «Адаптація учнів 

5 класів». 

Великого значення у практичній діяльності адміністрація надавала колективному 

обговоренню відвіданого уроку чи позакласного заходу; декаді  «Майстер клас» з 

питання «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально - виховному 

процесі», взаємовідвідуванню уроків «Поєднання традиційних та інноваційних форм і 

методів проведення уроку». 

Підвищення кваліфікації вчителів в школі проводиться в різних формах: 

традиційній - на курсах підвищення кваліфікації  та у середині колективу -  на 

методичних об'єднаннях, семінарах різного рівня, динамічних та проблемних групах, 

індивідуальній роботи з окремими педагогами або групою вчителів. Щороку в травні 

місяці проводиться діагностика педагогічної діяльності вчителів. 

За результатами  діагностики проведено індивідуальні та групові консультації для 

вчителів, спрямовані на підвищення  професійної майстерності та реалізації запитів 

вчителів: 

– Впровадження  перспективного педагогічного досвіду  

– Передбачення труднощів у засвоєнні навчального матеріалу для окремих учнів.  

– Спонукання  учнів до самостійних рішень, висловлювань. 

– Використання  різноманітних форм заохочення. 

– Своєчасне реагування на зміну ставлення до уроку окремих учнів. 

– Педагогічний практикум «Вміння розробляти електронні завдання до уроку» . 

Закінчився етап проведенням моніторингових досліджень. Адміністрація  провела 

контрольні роботи,  тестування, опитування учнів із метою вивчення впливу 

запровадженої наукової ідеї на рівень навчальних досягнень учнів, їх вихованості та 

розвитку. 

На формувальному етапі впроваджували досвід реалізації нової педагогічної ідеї 

(на базі розроблених рекомендацій) у масову практику вчителів. Це надзвичайно 

складний і відповідальний етап в системі роботи щодо трансформації ідей педагогічної 

науки. Без чіткої і послідовної системи заходів цільового призначення з таким 

завданням впоратися неможливо. 

Кожен учитель опрацьовував педагогічні ідеї у своїй навчально-виховній 

діяльності. Особа увага приділялась самоосвіті педагогів: 

– формуванню особистої педагогічної проблеми й узгодження її з науково-

методичною проблемою школи; 

– вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи, використання 

їх на практиці; 

– осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних 

результатів з рекомендаціями. 

Вважаємо, що важливою ланкою щодо осмислення наукової ідеї та впровадження 

її у практичну діяльність є методичні об’єднання, які виконують ряд специфічних 

завдань. Перш за все, вони конкретизують зміст і шляхи впровадження нової 

педагогічної ідеї та передового досвіду, ураховуючи специфіку конкретного предмета. 

Тому методичні об’єднання, ознайомившись із рекомендаціями творчої групи, 

розробляли для себе конкретні рекомендації, пам’ятки, поради щодо реалізації ідеї у 

відповідності зі специфікою свого навчального предмета. Методичні об’єднання 

організовували і координували роботу вчителів щодо ознайомлення з передовим 

досвідом, упровадженням його у практику, заслуховували звіти окремих учителів про 

хід упровадження досвіду. 

Для більш цілеспрямованої роботи щодо трансформації педагогічної ідеї та 

впровадження досвіду в школі працює «Школа майстер-клас». Перевага її в тому, що її 

учасники, працюючи на протязі певного періоду із сталим складом вчителів-слухачів, 

мають можливість багаторазово показати дії, прийоми та методи своєї роботи; 
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здійснити практичне навчання слухачів; допомогти їм оволодіти технологією свого 

досвіду; тренувати їх аж до оволодіння необхідними вміннями і навичками. 

Значна роль у процесі впровадження досягнень науки та передового досвіду  в 

школі належить педагогічній раді. У залежності від мети та часу проведення вона  

виконує ряд важливих завдань: поглиблює  знання вчителів про суть нової педагогічної 

ідеї, передового досвіду; аналізує стан роботи школи щодо впровадження ідеї у 

практику; розробляє завдання колективу із впровадження досвіду з врахуванням 

особливостей школи; аналізує і підбиває підсумки роботи над проблемною темою. 

Упровадження нових педагогічних ідей, рекомендацій, передового досвіду 

залежить від цілеспрямованої діяльності адміністрації школи. Вона, керуючись 

процесом перебудови роботи у школі, виробляє конкретні управлінські рішення у 

зв’язку з перебудовою, зміною. На основі наказів, розпоряджень, інструкцій, нарад – 

відкидає  застарілі підходи та вводить нові. 

Особливо копітка робота відбувалася у процесі відвідування уроків і виховних 

заходів. Ураховуючи рівень підготовки учителя, ефективність його роботи, можливості 

і досвід, адміністрація школи в одних випадках підтримувала діяльність і починання 

вчителя, в інших – допомагала, а в окремих – не виключена і пряма вимога корінним 

чином перебудувати свою роботу на основі нової педагогічної ідеї. 

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-

методичної проблеми у значній мірі залежать і від позиції самих учителів, від їхнього 

ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Ось чому таку велику увагу 

приділено  створенню у школі творчої атмосфери, формуванню у вчителів потреби до 

здобуття  теорії, повагу до досвіду інших. Від того, наскільки дружелюбна, заснована 

на взаємній повазі і стриманості склалася атмосфера, який психологічний клімат в 

колективі, наскільки передбачувана і поважна позиція і вчинки керівництва та колег - 

від усього цього залежить професійний ріст учителя, його поступальний рух до 

поставлених цілей. 

На нашу думку, тільки в поєднанні постійної самоосвіти та тактовного 

внутрішнього контролю, педагогічні ідеї та досвід, які йдуть ніби іззовні, можуть стати 

внутрішнім досягненням учителя, а їх реалізація перетвориться на його потребу. 

На адаптивно-перетворюючому етапі (2012-2013) був проведений: 

1. Попередній аналіз та самоаналіз учителями результатів впровадження: як 

впливає використання пропонованих методів та прийомів на якість знань учнів? 

2. Контроль адміністрацією школи роботи колективу над проблемною темою 

школи: аналіз інформації про стан реалізації, планування контролю за виконанням 

проблемної теми, координація роботи над темою колективу школи та науково-

дослідницьких груп, організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків з 

метою узагальнення досвіду роботи над єдиною проблемою. 

3. Контрольно-аналітична діяльність методичної служби школи в процесі 

виконання роботи над проблемною темою: порівняльний аналіз проблематики та ходу 

роботи  педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та 

практичними результатами, координація й об’єднання зусиль усіх ланок систем освіти, 

забезпечення переходу від стихійного пошуку до моделювання та проектування роботи 

колективу над темою, посилення компетентного керівництва використанням науково-

методичної інформації, стимулювання діяльності вчителів. 

Контрольно-рефлексійний етап (2013-2014) роботи над проблемною темою 

передбачає з’ясування результативності роботи щодо впровадження в практику нової 

наукової ідеї та ППД. Тут необхідно одержати вичерпну інформацію про фактичний 

стан справ у цій області. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває самоаналіз і самоузагальнення 

вчителем результатів своєї праці з виходом на кінцевий результат, а також внутрішній 

контроль і  моніторингові дослідження організації навчально-виховної роботи школи.  
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Все це заплановано у річному плані роботи на цей рік. Варто відзначити, що оцінку 

роботи школи, учителя про стан упровадження досягнень науки, передового досвіду 

можуть здійснювати лише ті, хто добре компетентний у даному питанні. В нашій школі 

це – методична рада. 

Визначаючи результативність роботи над проблемною темою акцентвано увагу на 

вивченні: 

– глибини осмислення педагогічними працівниками суті нової педагогічної ідеї; 

– кількісному показнику членів педагогічного колективу щодо трансформації 

нової педагогічної ідеї в практичну діяльність; 

– які зміни відбулись у професійній компетентності вчителів, на скільки глибоко 

вони осмислили суть нової педагогічної ідеї? 

– які зміни відбулись у рівні навчальних досягнень, вихованості учнів, їх 

розвитку та компетентності? 

Зауважимо, що у ході роботи над проблемою постійно здійснюється якісний та 

кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів колективного творчого пошуку, 

проводиться моніторинг результатів поточної і підсумкової успішності учнів, рівня 

їхньої вихованості та розвитку, стану здоров’я учнів та вчителів, статистичні відомості, 

інформаційно-методичне забезпечення з питань упровадження педагогічних ідей, ППД 

та інше. 

У березні місяці 2014 року проведене  підбиття підсумків  роботи на педагогічній 

раді «Про результати роботи школи над проблемною темою «Розвиток особистості, як 

суб’єкта навчання та виховання»». 

 

Психологічний супровід педагогічного колективу 

щодо реалізації проблемної теми школи «Розвиток особистості 

як суб’єкта навчання і виховання» 

Важливим напрямком у роботі педагогічного колективу над реалізацією 

проблемної  теми є робота психолога школи щодо психологічного супроводу 

колективу.  

Для чого це треба? Перш за все це врахування  людських чинників, а також 

індивідуальний  розвиток кожного  суб’єкта  навчально  - виховного  процесу,  діти, 

вчителі, працівники школи, батьки, підвищення  його  творчого  потенціалу ; освітня 

діяльність педагогів,  яка  пов’язана з  впровадженням  особистісно  зорієнтованих 

технологій  організації  педагогічного  процесу: соціалізація й  індивідуальний  

розвиток учнів, запровадження  ефективних  технологій у  практику  освіти. 

Діяльність психолого – педагогічної служби школи щодо роботи над проблемною 

темою направлена  на  вивчення особливостей особистості  школяра і вчителя  з метою 

створення  для них  більш комфортних  умов взаємодії у вирішенні проблем навчання 

та виховання. Це передбачає вивчення: 

– фізіологічних (стан здоров’я); 

– визначення психологічної готовності дітей до навчання; 

– виявлення учнів з високим інтелектуальним розвитком (обдарованих дітей); 

– рівень шкільної мотивації; 

– визначення розумового емоційного, морального та духовного  розвитку 

особистості (психологічної культури учнів); 

– вміння та навички самоорганізації, самоконтролю;  

– визначення   майбутньої галузі діяльності, професійної направленості 

випускника школи; 

– залучення вчителів до психодіагностичного процесу в ролі активних  суб’єктів 

його створення. 

Основним  завданням психолога є: 

1. Визначення напрямків і необхідних умов  індивідуального розвитку  
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учасників  психолого – педагогічного процесу всієї  школи. 

2. Надання допомоги учням  (профілактика) в їх особистісному розвитку. 

3. Проведення корекції, що  передбачає певну систему  та  складається  із 

взаємопов’язаних  блоків моделі  психолого – педагогічного супроводу: 

– тестування 

– спостереження 

– анкетування 

– соціальне опитування 

4. Створення комплексної програми  психолого – педагогічного супроводу 

(планування) на всіх етапах розвитку дитини. 

Складання гнучких моделей організації  навчально -  виховного процесу, які 

можуть   трансформуватися  залежно від психологічних  особливостей дітей. 

5. Розробка  критеріїв ефективності діяльності  учасників  навчально – 

виховного процесу, аналіз  результатів моніторингу  розвитку  особистісних  

параметрів. 

Виходячи із завдань, поставлених перед психологом у ході реалізації проблемної 

теми школи визначені найголовніші  принципи психолого – педагогічного супроводу 

даного процесу   ЦЕ: 

1. Науковість – здійснення  діяльності на основі  досягнень сучасної науки з 

використаннями діагностичних методик. 

2. Гуманізація  - пріоритети  інтересів  особистості  дитини. 

3. Особистісно зорієнтованого навчання . 

4. Сенситивність  -   урахування  вікової  періодизації  в розвитку  певних видів 

психічної  діяльності. 

5. Індивідуальний  підхід   -  урахування  індивідуальних темпів  і напрямків  

розвитку особистості дитини  та педагога. 

6. Системність  -  розгляд явищ у системі психолого – педагогічного процесу та 

сукупності  взаємодій суб’єктів  педагогічного процесу. 

Запроваджено  такі форми  та напрямки діяльності  психолого – педагогічного 

супроводу: 

1. Діагностика (визначення індивідуальних особливостей дитини за  

спеціальними психодіагностичними  методиками). 

2. Розвивальна робота (проведення занять з  учнями з розвитку пам’яті, уваги, 

мислення,  тематичні соціально – психологічні тренінги,  групові заняття, спрямовані 

на вирішення  конкретних завдань  (орієнтація учнів  на здоровий спосіб життя, 

розвиток  комунікативних  навичок тощо). 

3. Профілактична та  просвітницька  робота  (індивідуальні  консультації- 

особистісно спрямоване спілкування психолога з дитиною або  дорослим (учителі, 

батьки) для з’ясування  питань  і здійснення допомоги відповідно до потреб  людини, 

яка звернулась до психолога; робота  з обдарованими дітьми-інтенсифікація  

пізнавальної діяльності та розвиток креативності в обдарованих дітях, які прагнуть 

самовдосконалення та самореалізації;  профконсультації та профорієнтація з учнями  

старших класів щодо самореалізації у професії та пошуку сенсу життя, професійне  

самовизначення). 

Як показує аналіз завдання поставлені перед психологічною службою школи на 

період роботи  над проблемною темою виконані, що підтверджено моніторинговими 

дослідженнями. 

 

Вплив експериментальної роботи на розвиток особистості 

у ході реалізації проблемної теми школи   

Школа постійно працює в експериментальному режимі, усвідомлюючи, що це 

перспективність, конкурентоспроможність, вимоги сьогодення і вплив на розвиток 
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учасників навчально-виховного процесу. Під час опрацювання кожного етапу 

проблемної теми школи велася дослідно-експериментальна робота, яка  відображена у 

кожному із вищезазначених етапів. 

Зміни, що  відбуваються в  освітній   системі України, вимагають  структурних  і 

змістовних  перетворень ,  диктують   потребу таких  методів навчання  і виховання, які 

б формували серед інших ключових здоров’язбережувальну компетентність. На жаль, 

особистісну роль молодих людей у підтримці та зміцненні свого здоров'я, по суті, 

зведеного до мінімуму. Тому зрозуміло, як важливо, починаючи з молодшого віку, 

виховувати позитивне ставлення до власного здоров'я. 

Актуальність забезпечення вчителем здоров’язберігаючих умов розвитку 

школярів підсилюється й тим, що реальна шкільна практика поки що не забезпечує 

збереження і покращення стану здоров’я учнів. 

Питання часу… Чи можна навчати дітей так, щоб збереглося чи навіть 

покращилося здоров'я? Теоретично - так, практично – не завжди отримується. 

Необхідно пам’ятати, що діяльність школи не підміняє діяльності медичних закладів, 

створюючи поліклініку в школі, а має працювати в тій частині, де вона може ефективно 

не тільки впливати або попереджувати відхилення в здоров'ї, але і дозволить розвивати 

здоров'я адекватно можливостям кожної дитини. 

Зазначаємо, що формування ключових компетентностей має ґрунтуватися на 

головному принципі «Навчаючи та навчаючись – не забирай здоров'я!» Це і стало 

нашим кредо. 

Саме тому педагогічний колектив школи  став ініціатором нового педагогічного 

пошуку. 

Проаналізувавши стан даної проблеми та враховуючи результати медичних 

оглядів, які проводились в школі за останні роки,  адміністрація школи разом з 

медичною та психологічною службами спрямувала свою роботу на пошук шляхів 

побудови сучасної моделі школи, яка б могла набути своє обличчя, врахувати 

особливості, притаманні шкільному та батьківському колективам, вирішувати 

головне питання – забезпечення умов для розвитку школярів на отримання ними якісної 

освіти, збереження і зміцнення здоров’я. 

Було визначено тему експерименту «Стратегія розвитку безпеки 

життєдіяльності особистості через етновалеологізацію освіти» 
Новизна дослідження: використання оздоровчого потенціалу народних звичаїв і 

обрядів, що базуються на культурному досвіді рідного народу у навчально-виховному 

процесі. 

Оздоровлення дітей, яке базується на ефективному використанні оздоровчого 

потенціалу народних звичаїв та обрядів, родинного виховання, терапевтично-

оздоровчого ефекту української пісні, рідної мови, традиційних національних 

оздоровчих систем є і будуть хорошим підгрунтям для реалізації ідей  

здоров’язберігаючої педагогіки. 

На  організаційно-прогнозуючому етапі експерименту ставили за мету створити  

таке  середовище  у школі, яке б дозволяло   підтримувати  і контролювати здоров’я  

учнів і персоналу. Робота колективу велася  за  трьома напрямками: 

– здійснення  структурно-організаційних змін; 

– здійснення  змістовних  змін   навчального  процесу; 

– валеологізація  виховного  процесу. 

Структурні зміни здійснювалися через запровадження в  експериментальних  

класах курсів “Валеологія”, , “Етика  та психологія сімейного  життя”. На той час було 

введено третій  урок  фізкультури у 5  експериментальному  класі. При зміні в 

організації  режиму  дня  під  час перебування  дітей  в  освітянському   закладі  

враховувалося  не тільки  дотримання  санітарного  законодавства  під час організації 

навчально-виховного процесу, а й  валеологічне  розвантаження  школярів упродовж  
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навчального  дня, а це: 

– фізукультхвилинки  та валеологічні паузи  під  час навчальних  занять; 

– дихальна гімнастика; 

– вправи, які сприяють  зниженню  втомлюваності очей; 

– самостійна  рухова  діяльність дітей  ( на пришкільних  майданчиках і в ігровій  

кімнаті). 

Організація харчування теж   зазнала   деяких змін: вітамінізація їжі  в залежності  

від сезону, широке використання лікувальних властивостей овочів, наявність  щодня в 

меню сім груп продуктів «харчового кола». 

Другим напрямком   роботи  стала  змістовна інтеграція. А саме: валеологізація  

змісту  викладання  окремих  предметів  базового   компоненту , які доповнювалися  

практичними  рекомендаціями  щодо  застосування  знань  з  певної  теми  по  

збереженню  і зміцненню  власного  здоров’я. 

Реалізація  принципу  дбайливого ставлення вчителя до здоров’я  своїх  учнів 

здійснювалася шляхом валеологічного аналізу і самоаналізу уроку з погляду 

валеологічних вимог, який проводився при  відвідуванні  навчальних занять 

адміністрацією  школи, а  також  супроводом  психологічної  служби. 

Третім, надзвичайно  важливим напрямком роботи стала  валеологізація  

виховного  процесу  школи. Система  виховних заходів  також була спрямована  на 

активізацію  потреби  в здоровому, активному способі життя . Така  система  заходів  

сконцентрована у програмі “Я та оточуючий   світ”. 

Звичайно,  розуміли, що у виховному процесі неможливо  відмежувати роботу з 

батьками. Так виникла ідея організації таких спільних форм діяльності , як 

– проведення лекторіїв, 

– бесід  і консультацій, 

– днів довіри , 

– популяризація серед батьків  здорового способу життя, 

– анкетування батьків, посильна  участь родин в  організації оздоровлення дітей  

в умовах  перебування  їх у шкільному закладі. 

Робота, проведена на організаційно-прогнозуючому етапі висвітлила основні 

завдання наступного - формуючого етапу експерименту. 

Саме за роки формувального етапу експерименту зібрано необхідні матеріали, 

враховувано помилки, здійснено пошук нових підходів і, звичайно, внесли корективи в 

модель загальноосвітнього закладу, в якому зберігається фізичне, психічне і соціальне 

здоров’я вихованців. В даній моделі відображені пріоритети роботи: 

– формування  цілісного ставлення до здоров’я всіх учасників педагогічного 

процесу; 

– упровадження етнотрадицій, що пропагують і сприяють здоровому способу 

життя; 

– формування валеологічної культури педагогів, учнів та їхніх батьків; 

– відстеження параметрів учасників педагогічного процесу (разом із психологом, 

медпрацівником); 

– профілактика й корекція соціально шкідливих звичок; 

– соціально-педагогічна підтримка дітей-інвалідів; 

– психологічний самозахист особистості; 

– правильне та здорове харчування; 

– особиста гігієна; 

– поведінка в екстремальних ситуаціях; 

– культура відпочинку та культура  здоров’я людини . 

Кожний урок має бути фізіологічним, тобто відповідати життєвим процесам, що 

відбуваються в організмі. Добрий ефект дають «хвилинки здоров’я», хвилинки гумору, 

валеологічні паузи. Кілька фізкультурних вправ, виконаних на уроці, попереджають 
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різке зниження працездатності, підвищують ефективність роботи. Фізкультпаузи в 

молодших класах проходять з музичним супроводом і з опорою на рекомендації щодо 

валеологічного розвантаження школярів протягом навчального дня з урахуванням 

стану втомлюваності учнів з першого до останнього уроку. 

На допомогу вчителям була розроблена збірка «Дидактичне забезпечення 

експерименту».  В цій збірці запопоновні матеріали, які допоможуть вчителю 

забезпечити валеологічний підхід до уроку, сприяти створенню індивідуальних 

оздоровчо- освітніх траекторій для кожного учня . 

Схематично представлені «Вимоги до валеологічного уроку», технологічна 

модель валеологічного уроку та міні-моделі або критерії рівня сформованості кожного 

компонента здоров’я учнів (фізичного, соціального , духовного, психічного). В 

таблицях представлені аналіз уроку та самоаналіз уроку з погляду валеологічних 

вимог та засоби інтеграції знань в шкільні предмети. 

Запропоновані матеріали можна реалізувати в кожному навчальному закладі під 

час вивчення будь-якого предмета. 

Вищевказаний дидактичний інструментарій був розроблений проблемною групою 

«Практична валеологія» . Група була створена на базі методичного об’єднання 

вчителів початкових класів. Важливо, що засідання групи проходили з обов’язковим 

психологічним та  практичним супроводом, а результатом стали вищезазначені 

наробки, рекомендації щодо застосування методів профілактики застудних 

захворювань та профілактики пошкоджень і травм, листи-порадники «Гімнастика для 

очей», створена методична скарбничка розроблених уроків та позакласних заходів. 

Члени групи брали активну участь у підготовці семінарів «Вчитель за здоров’я 

дитини», Днів здоров’я. 

Починаючи з 2009 року школа працює також в експериментальному режимі за 

темою «Формування  здоров’язберігаючих компетентностей засобами 

розвивального середовища «Школи здоров’я та розвитку» 

Програма «Школа здоров'я та розвитку» орієнтована на створення таких 

психолого-педагогічних технологій, які б відображали якісно нове осмислення 

проблематики дитячого здоров'язбереження. Такі технології можуть і повинні діяти в 

кожній школі. 

Створення «Школа здоров'я та розвитку» продиктовано необхідністю вирішення 

проблеми збереження здоров'я учнів. 

Формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів в рамках 

експерименту передбачає: 

1. Прищеплення учням знань та умінь щодо здорового способу життя, що 

слугуватимуть підґрунтям для вироблення стійких поглядів та переконань, 

спонукатимуть до оздоровчо-профілактичних дій та вчинків. 

Така валеологічна освіта наших вихованців відбувається під час 

– уроків із основних наук; 

– позанавчальної просвітницької діяльності (лекції фахівців, лекторії, відео 

лекторії, зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, 

спортсменами). 

В наш час неможливо без нового підходу до формування готовності діяти в 

екстремальних ситуаціях. Все це робить сучасним і актуальним проведення тижнів 

знань безпеки життєдіяльності. Створення в навчально-виховному процесі, на уроках 

умов, які моделюють екстремальні ситуації, дозволяє підвищити рівень фізичної 

підготовленості та психічного розвитку. Такі явища як пожежа, аварія, друга 

екстремальна ситуація безумовно супроводжуються емоційною напругою. Для 

попередження таких явищ необхідно привчити дітей спокійно відноситись до подібних 

надзвичайних ситуацій, тобто проводити своєрідну профілактику емоційної напруги. 

Введення тижнів знань безпеки життєдіяльності зі спеціальними заняттями, 



106 

спрямованими на вивчення правил пожежної безпеки, дорожнього руху, правил 

поведінки в екстремальних ситуаціях, виконує функцію подібного тренування. 

* У рамках програми «Школа здоров’я та розвитку»  працює лекторій для батьків 

«Територія здоровя» . Робота лекторію спрямована на просвітницьку роботу за 

здоровий спосіб життя як серед батьків,  так і серед дітей. Важливим елементом, який 

включається в лекторій, є робота шкільного кінозалу «Пізнай себе – будь здоровим!». 

– роботи органів самоврядування (діти беруть активну участь у підготовці 

санбюлетенів, стінгазет «Пізнай себе – будь здоровим!», що регулярно 

випускаються з різних тематик «Здорове харчування», «Дерево здоров'я», «Як 

протидіяти шкідливим звичкам», «Чисто жити – здоровим бути»); 

– тренінгів за програмами «рівний-рівному» та «Діалог», «Сімейна розмова». 

2. Навчання умінням і навичкам здорового способу життя відбувається під час 

виховної діяльності. 

Серед видів такої діяльності провідними є: 

– фізкультурно-оздоровча ( традиційними стали спортивно-масові змагання 

«Старти здоров'я», конкурс «Молодь обирає здоров'я», екскурсії «За здоров'ям  

у природу»); 

– творча; 

– ігрова. 

3. Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя, правильного 

рухового режиму досягається наступними заходами: 

– обов’язковою ранковою гімнастикою перед уроками (у осінньо-весняний період 

на подвір’ї школи, у зимовий період у класних кімнатах під музичний супровід); 

– валеологічне розвантаження школярів упродовж навчального дня 

(фізукультхвилинки  та валеологічні паузи  під  час навчальних  занять, 

дихальна гімнастика, вправи, які сприяють  зниженню  втомлюваності очей); 

– самостійна  рухова  діяльність дітей  ( на пришкільних  майданчиках і в ігровій  

кімнаті); 

– навчання дітей способам самоконтролю за станом здоров'я (ведення паспортів 

здоров'я ) 

4. Створення гуманного мікроклімату в учнівських колективах. Формування в 

учнів культури спілкування і не конфліктності. 

5. Підвищення валеологічної грамотності педагогічного колективу реалізується 

через: 

– проведення постійно діючого семінару для вчителів «Вчитель за здоров'я 

дитини»; 

– консультацій для вчителів-предметників та класних керівників з циклу 

«Формування культури здоров'я в навчально-виховному процесі». 

Досвід роботи школи був неодноразово представлений на виставкахі «Освіта 

України» в Києві . Наш навчальний заклад отримав Почесні дипломи в номінації 

«Школи сприяння здоров’ю» в 2006, 2007, 2009 навчальному роках. 

В 2009-2010 н.р. школа брала участь та стала переможцем у обласному конкурсі-

захисті моделі навчального закладу Школи сприяння здоров’ю. 

На рівні міста неодноразово досвід роботи щодо впровадження 

здоров’язберігаючих технологій висвітлювався на семінарах-практикумах, 

конференціях. 

Висновки 

1. Створена  модель «Школи здоров’я та розвитку» функціонує ефективно, 

дозволяє системно управляти та контролювати оздоровчу діяльність школи, сприяє 

зміцненню і збереженню здоров’я школярів та працівників школи, їх безпечній 

життєдіяльності. 

2. Здоров’язберігаючі технології є прогресивним інструментом удосконалення 
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навчально-виховного процесу, що сприяє підвищенню ефективності навчальної 

діяльності дітей. 

3. У результаті проведеного експерименту колектив спромігся сформувати в 

більшості учасників освітнього процесу ціннісне ставлення до здоров’я, культури 

здоров’я , здорового способу життя. 

4. Оздоровлення дітей, яке базується  на  ефективному  використанні  оздоровчого 

потенціалу народних звичаїв і обрядів, родинного виховання, терапевтично - 

оздоровчого ефекту української пісні, рідної мови, традиційних національних 

оздоровчих систем - хороше  підґрунтя для  реалізації  ідей  здоров’ятворчої педагогіки. 

Зрозуміло, що валеологічна  освіта учнів, вчителів,  батьків – складний і 

багатогранний  процес.  І тому,  не варто  чекати  віддачі сьогодні  чи навіть  завтра: 

швидкого ефекту не буде, тому що процес здоров’язбереження не можна втиснути в 

якісь часові рамки. Ми не потужні фінансово і  матеріально, але повні натхнення і  

бажання  реалізовувати наш  принцип   “Навчаючи і  навчаючись – не  забирай 

здоров’я!” 

Паралельно школа працює в експериментальному режимі Всеукраїнського рівня 

за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів». Навіть уже на 

другому концептуально-діагностичному етапі є помітні результати, а саме: 

– підвищення рівня медіакультури старшокласників; 

– підвищення медіа освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для 

ефективного впровадження. 

Вважаємо, що необхідно «виховувати» перш за все нового вчителя, який поведе 

за собою учня, здібного орієнтуватися у медіа просторі. 
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Додаток 1 

 

Пам’ятка заступнику директора з НВР  

«Робота над науково-методичною проблемою школи» 

 

Методична проблема – науково обґрунтоване актуальне завдання, що має бути 

вирішено педагогічним колективом за певний час для досягнення бажаних якісних змін 

у НВП. 

1. Основні вимоги щодо визначення єдиної науково-методичної проблеми 

– актуальність для діяльності конкретного педагогічного колективу; 

– відповідність теми професійного розвитку педагогічного колективу щодо 

реалізації   завдань проблеми сучасним педагогічним ідеям ; 

– колегіальність вибору; 

– комплексність (охоплює як навчальну, так і виховну роботу); 

– має пропонувати всі форми шкільної методичної роботи. 

2. Алгоритм реалізації проблеми 

 

І етап (діагностичний) Психолого-педагогічна підготовка колективу до роботи 

над проблемою школи 

Мета: Психологічна підготовка адміністрації та педагогічного колективу до 

участі у роботі над проблемою; подолання стереотипів їх мислення, усвідомлення своїх 

можливостей у педагогічній діяльності, постановка і усвідомлення завдань. 

Зміст роботи: 

– глибинний, всебічний, комплексний аналіз результативності навчально-

виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем 

його організації; 

– вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що 

виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя ; 

– мотивація вибору проблеми ; 

– підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом; 

– ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з обраною методичною 

проблемою, обґрунтування її актуальності і перспективності, затвердження її 

педагогічною радою ; 

– створення ініціативної творчої групи для побудови моделі нової технології, 

планування системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми; 

– складання програми дослідження визначеної проблеми, розподіл обов’язків 

між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності 

запропонованих заходів, їх взаємодія з іншими ланками педагогічного процесу; 

– створення інноваційно-психологічного клімату, що сприяє роботі з 

проблемами школи ; 

– збір інформації по проблемі школи 

 

ІІ етап (науково-теоретичне обґрунтування) Теоретичне обґрунтування науково-

методичної проблеми школи 

Мета: Колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблеми, 

технології. 

Зміст роботи: 

– складання списку літератури з проблеми школи; 

– загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в 

практику нових ідей, концепцій, рекомендацій (вивчення і аналіз науково-

методичної літератури, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної 

науки, ППД з цієї теми); 
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– визначення провідних напрямів діяльності методичної роботи з питань 

реалізації проблемної теми; 

– навчання педагогічного колективу управлінської рефлексії, техніці корекції 

суб’єктивного стану в проблемній ситуації; 

– розробка необхідних дидактичних, психолого-педагогічних та інших засобів 

(інструментарію, пам’яток, алгоритмів); 

– осмислення кожним педагогом власного досвіду у можливостях обраної теми; 

– вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, 

спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості; 

– порівняльний аналіз свого досвіду з рекомендаціями; 

– самоосвіта; 

– розробка творчою групою моделі впровадження (виділення основних 

положень, вибір, аналіз, перевірка нових методів і прийомів, застосування їх на 

практиці); 

– організація контрольно-аналітичних заходів; 

– експертна оцінка реального досвіду; 

– оформлення довідково-інформаційного куточку з визначеної проблеми. 

Форми і методи роботи: робота творчих, динамічних груп, проведення науково-

проблемних, психолого-педагогічних семінарів, обговорення питань з проблеми школи 

на педагогічних радах, засіданнях М/О,  дебати, круглі столи, оперативно-методичні 

наради, відвідування уроків, позакласних заходів; теоретичний аналіз літератури, 

вивчення і аналіз педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, бесіди, 

тестування тощо. 

 

ІІІ етап (практичний) Практична  реалізація змісту проблем 

Мета: Створення ефективного механізму реалізації проблеми школи; 

впровадження в навчально-виховний процес відповідних інновацій. 

Зміст роботи:

– спрямування всіх напрямів методичної роботи на формування і розвиток 

практичних вмінь і навичок вчителів у контексті реалізації  проблеми; 

– опрацювання послідовності правил і норм виконання технологічних процедур з 

упровадження моделі; 

– виокремлення напрямів і засобів застосування моделі в школі; 

– створення прогностичного варіанту своєї інноваційної технологічної   системи 

модифікованої моделі; 

– створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми в НВП; 

– апробація ППД; 

– випуск методичного бюлетеня з шкільного досвіду роботи над проблемою; 

– поступове впровадження в практику роботи всіх членів колективу провідних 

ідей, положень проблеми школи, методичних рекомендацій, прийомів і методів 

роботи, які сприяють реалізації методичної теми; 

– аналіз проміжних результатів; 

– саморефлексія вчителями своєї діяльності, побудови моделі нового виду 

діяльності, яка дозволить змінити суперечливості  вирішувати проблеми; 

– своєчасне коригування механізму реалізації роботи з проблеми школи; 

– удосконалення форм методичної роботи з педкадрами через реалізацію всіх її 

функцій; 

– забезпечення морального і матеріального стимулювання педагогічних 

працівників ; 

Форми і методи роботи: 

Цільові семінари, педагогічні наради, відкриті уроки і заходи, засідання М/О, 

робота динамічних та творчих груп, наставництво, індивідуальна робота, майстер-
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класи, тренінги, методичні тижні, презентації, теоретичне моделювання уроків в 

контексті проблеми, моніторингові дослідження, теоретичний аналіз, конкретизація. 

 

ІV етап(адаптивно-перетворюючий) Управління процесом впровадження 

(набуття досвіду) 

Мета: Набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення в 

роботу технологій. Реалізації проблеми школи 

Зміст роботи: 

– здійснення практичної допомоги вчителям у впровадженні інноваційної 

технології у НВП; 

– проведення корекції на підставі моніторингу; 

– планування контролю за роботою колективу над проблемою; 

– розробка дидактичного та методичного забезпечення даного етапу; 

– вивчення результативності комбінування традиційних та інноваційних 

варіантів фахової і методичної діяльності; 

– удосконалення системи роботи вчителів у контексті реалізації проблеми; 

– удосконалення, належне спрямування всіх форм внутрішньо-шкільної 

методичної роботи, активізація роботи М/О; 

– організація проблемних, творчих груп за наслідками роботи над проблемою,  

оформлення результатів у різноманітний засіб; 

– дослідження ефективності уроків у процесі реалізації проблеми. 

Форми і методи роботи: Робота проблемних і творчих груп, семінари-

практикуми, взаємовідвідування уроків, педагогічні ради, М/О, предметні тижні, лекції, 

педагогічні дискусії, наради при директорі, методичні ринги, дебати, дидактичні ігри, 

педагогічні консиліуми, самоосвіта, діагностування, анкетування, спостереження та 

аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, циклограми, графіки, схеми, 

узагальнення. 

 

V етап (контрольно-рефлексійний) Узагальнюючий. 

Мета: Узагальнити  й запровадити  в практику роботи колективу педагогічний 

досвід із проблеми школи, здійснити корекцію на основі даних моніторингу. 

Зміст роботи: 

– обробка даних про хід реалізації проблеми, співвідношення отриманих 

результатів з поставленими цілями; 

– прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу 

впровадження положень проблеми; 

– проведення підсумкової методичної конференції або педради; 

– побудова оптимального варіанту конкретної моделі організації системи 

навчально-методичної діяльності; 

– вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу; 

– аналіз створення дидактико-методичного забезпечення інновації; 

– вироблення програми дії на новому етапі роботи; 

– узагальнення ППД; 

– впровадження позитивних результатів у практику роботи; 

– розробка шляхів корекції та контролю; 

– самоаналіз (аналіз) набутого досвіду, виконання нових фахових дій; 

– визначення можливих ліній доопрацювання освітньої технології; 

– визначення перспективних напрямів самовдосконалення; 

– можливість поширення фахових здобутків; 

– систематизація накопичення матеріалу. 

Форми і методи роботи: засідання методичної ради школи, звіти творчих груп, 

ППД, практичні семінари, аукціони та фестивалі методичних ідей та педагогічних 
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знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп,  круглі столи, методичні 

виставки,  публікації, оформлення проектів, портфоліо, конференції 

Можливі недоліки в організації роботи над проблемною темою: 

– відсутній управлінський документ про організацію роботи над проблемою; 

– при визначенні науково-методичної проблеми відсутній глибокий 

порівняльний аналіз росту педагогічної майстерності і  стану навчально-

виховного процесу; 

– береться декілька проблем для вирішення, а в результаті немає 

цілеспрямованої роботи щодо жодної (така робота не планується і, відповідно, 

не проводиться); 

– формулювання проблеми надзвичайно об’ємне за змістом; 

– не визначається мета роботи над проблемною темою, завдання, зміст роботи; 

– не розробляються конкретні методичні рекомендації (що, кому, як і коли 

впроваджувати); 

– з вибраної проблеми проводиться кілька методичних заходів, у результаті чого 

«проходження» нових ідей обривається на якомусь рівні й не доходить до 

практики; 

– не всі вчителі можуть без відповідної підготовки та допомоги реалізувати 

задекларовану ідею у своїй практиці; 

– не вивчаться проміжні та кінцеві результати щодо росту педагогічної 

майстерності й рівня навчальних досягнень учнів, їхньої вихованості, розвитку 

порівняно з попередніми даними (відсутні будь-які узагальнюючі матеріали з 

питання). 

 

Основні поняття 

 

Проблемна тема – обґрунтоване  актуальне завдання, що має бути вирішено 

педагогічним колективом за певний час для досягнення бажаних якісних змін у НВП. 

Педагогічна діагностика – система методів і засобів вивчення професійного 

рівня вчителя, яка створює основу для вивчення труднощів у роботі, сприяє 

усвідомленню та пошуку оптимальних шляхів їх подолання; дозволяє визначити і 

сильні сторони вчителя, спланувати шляхи і конкретні способи їх закріплення та 

розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності. 

Метод – система прийомів, спосіб досягнення мети 

1. Емпіричні методи: вивчення літератури, документів і результатів діяльності, 

спостереження, опитування (усне): бесіда, інтерв’ю, опитування (письмове): 

анкетування, методи рейтингу, оцінювання та самооцінювання, тестування. 

2. Комплексні загальні методи: моніторинг, вивчення і узагальнення передового 

педагогічного досвіду; метод експерименту. 

3. Теоретичні методи: теоретичний аналіз і синтез, абстрагування і 

конкретизація, аналогія, моделювання. 

Педагогічний аналіз – це цілеспрямована аналітична діяльність адміністрації, 

направлена на виділення основного, суттєвого в складній і багатогранній роботі 

шкільного колективу; установлення причинно-наслідкових зв’язків у ній через розподіл 

її на окремі напрями ; оцінка кожного з них, визначення його місця й ролі в цілісній 

системі шкільного життя ; виявлення зв’язків між цими напрямами й усією роботою в 

школі 

Аналіз результатів та оцінка ефективності – співставлення цілей, 

сформульованих в програмі з одержаними результатами, аналіз причин успіху (невдачі) 

та накопичення досвіду. 
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Додаток 2 

 

Результати роботи школи над проблемною темою 

«Розвиток особистості як суб’єкта навчання та виховання» 
(матеріали педагогічної ради) 

 

У період з 2009 по 2014 роки педагогічний колектив школи працював над  

проблемною темою «Розвиток особистості, як суб’єкта навчання  та виховання». За 

цей період: 

– визначена стратегія і тактика школи по формуванню творчої особистості учнів; 

– створені  максимально  сприятливі умови для розвитку та  саморозвитку 

особистості. 

Робота педагогічного колективу над проблемою проводилася у 5 етапів. 

В цьому навчальному році ми працюємо на завершальному контрольно-

рефлексійному етапі, який передбачає підведення підсумків роботи школи над 

проблемною темою за визначений період. 

Сьогодні, проаналізувавши діяльність педагогічного колективу за 2009-2014 роки 

педагогічна рада повинна встановити: 

– як виконані мета та завдання визначені Програмою розвитку школи, 

проблемною темою школи; 

– які методи та прийоми роботи вчителів щодо формування особистості учня 

дають дієві результати; 

– які проблеми потребують подальшого вирішення при визначенні роботи 

педагогічного колективу на наступні 5 років 

У ході реалізації проблемної теми адміністрація школи разом із педагогічним 

колективом працювали над: 

– Створенням  якісної системи  освіти,  як умови розвитку  особистості. 

– Розробкою  ефективної  системи  розвитку природних  задатків особистості. 

– Забезпеченням  умов для  самовизначення та  самореалізації особистості. 

– Формуванням  системи  педагогічної діяльності  в рамках моделі школи. 

– Створенням виховної системи закладу та відкритого виховного простору, як 

результату її розвитку. 

Основними напрямками діяльності за період, який аналізується, були: 

– Розвиток  управлінської  діяльності. 

– Професійний  розвиток  вчителів  та педагогічного колективу. 

– Впровадження  і вдосконалення  методів  навчання  й виховання,  які сприяють 

розвитку  у школярів   прагнення  до   саморозвитку та самовдосконалення. 

– Реалізація діяльнісного підходу  як  системоутворюючого  елементу  в освітній 

системі школи. 

В період з 2009 до 2014 роки система управління школою зазнала труднощів, 

оскільки необхідно було діяти в нових економічних і соціокультурних умовах, 

виконувати нові стратегічні освітні завдання, які визначені у Законах України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні, Постанові  Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та 

інших нормативно-правових документах в галузі  освіти. 

У зв’язку з цим ми розуміли, що необхідно, в першу чергу, підтримувати якісне 

управління, компетентність адміністрації, володіння змістом, методами і формами 

ефективного управління згідно вимог сьогодення.  Для цього була започаткована 

«Школи майстерності керівника». Результатом такого нововведення стало професійне 

зростання адміністрації школи, яке сприяло створенню необхідних умов для 

ефективного розвитку педагогічного процесу. Саме внутрішнє управління забезпечило: 
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– повне використання умов, створених державою для функціонування: законів, 

постанов, нормативних вимог, установлених стандартів (навчальних планів, 

програм, вимог до рівня освіти); 

– виборність та звітність таких управлінських структур, як Рада школи, 

педагогічна рада, Піклувальна рада, методичні об'єднання, учнівське 

самоврядування, класні батьківські  комітети; 

– максимальне використання самодіяльності й ініціативи вчителів, учнів, батьків, 

широкої громадськості, прояву їх творчих сил; 

– встановлення, функціонування і розвиток демократичних стосунків між 

керівниками, учителями, учнями і батьками; 

– встановлення оптимального співвідношення цілеспрямованих управлінських 

впливів, співробітництва, співуправління і самоуправління. 

– колегіальність у діяльності всіх членів педагогічного колективу, їх участь у 

підготовці, розробці й обговоренні рішень, зіставлення різних точок зору, 

прийняття оптимального рішення. 

Співробітництво між адміністрацією і вчителями відбувалося лише на основі 

гласності, наявності повної, об'єктивної, всебічної інформації про все, чим жила школа. 

Управління школою здійснювалося на підставі  відпрацьованої системи 

моніторингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність об'єктивної і повної інформації про функціонування педагогічного 

процесу (успішність учнів, якість їх знань; стан викладання навчальних предметів; стан 

виховної роботи і ступінь особистісного розвитку  учнів та класних колективів; роботу 

з педагогічними кадрами; роботу з батьками, громадськістю; матеріально-технічну базу 

та інше)   дало  можливість: 

– провести  експертне  оцінювання результатів освітньої діяльності школи, 

результатів  навчальних досягнень учнів за 2009-2014 рік; 

– коректувати   діяльність  окремих  ланок функціонування  всіх управлінських   

підсистем; 

– прогнозувати  розвиток  школи  на майбутнє. 

Вважаємо за доцільне при розробці Програми діяльності школи на наступні роки 

розглянути такий напрям, як інформатизація управлінської діяльності, що буде 

логічним продовженням роботи адміністрації школи з використання створеної у  школі 

системи моніторингу. Це дасть можливість здійснити розробку механізму складання та 

використання великих баз даних для створення розгалуженого інформаційного 

простору закладу. З метою інноваційного розвитку школи продовжити цілісний, 

системний, діяльнісний, культурологічний підходи в управлінні  школою. 

Однією з умов розвитку школи в період, який аналізується було поліпшення 

ресурсної бази школи (матеріально-технічної, кадрової, научно-методичної). 

Адміністрація школи  і педагогічний колектив  працюють стабільно. Кадровий 

потенціал школи стабільний. За останні 5 років: вчитель трудового навчання 

Рукінов Є.О. був нагороджений  нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 

збільшилось вчителів-методистів на 5, вчителів вищої категорії на 3. 

 

Локальний  моніторинг 

Управ-

лінський 

моніторинг 

Педаго-

гічний 

моніторинг 

Моніто-

ринг якості 

освіти 

Психоло-

гічний 

моніторинг 

Моніторинг 

оздоровчої 

функції 

Виховний 

моніторинг 
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 2009-2010 2013-2014 

Заслужений  працівник  освіти  України  1 (2%) 1 (2%) 

Соросівський стипендіат  1 (2%) 1 (2%) 

Нагороджений нагрудним знаком 

«Василь Сухомлинський» 

0 1 (2%) 

Відмінників освіти України  15 (25%) 9 (18%) 

Вчителі - методисти 6 (10%) 11 (22%) 

Старші вчителі 17 (28%) 14 (27%) 

Вчителі вищої категорії 24 (40%) 27 (52%) 

Вчителі   І категорії 24(40%) 13 (25%) 

Вчителі   ІІ категорії 3 (5%) 3 (6%) 

Спеціалісти 9 (15%) 6 (12%) 

 

Виходячи з таблиці, ми відзначаємо зростання на 12%кількості вчителів-

методистів та на 12% вчителів вищої категорії, що свідчить про якісне покращення 

методичної роботи школи, про вдало підібрані заходи щодо організації методичної 

роботи, які сприяють мотивації педагогів на саморозвиток та самовдосконалення. Але 

аналіз кадрового потенціалу школи показав, що проблемою нашого колективу є 

зниження % молодих спеціалістів(на 3%). Враховуючи вимоги сучасного суспільства, 

які стосуються, в першу чергу, впровадження у НВП новітніх технологій, використання 

їх  під час класної та позакласної діяльності, новітніх підходів до взаємовідношень 

«учень-учитель», «учитель-батьки», наш педагогічний колектив потребує вливання 

нових сучасно мислячих особистостей. 

Значну роль у створенні необхідних умов для розвитку особистості відіграють 

можливості матеріально-технічної бази школи. 

Заклад нараховує 49 навчальних приміщень, учні школи І ступеню працюють у 

12 кабінетах, а учні школи ІІ-ІІІ ступенів працюють за кабінетною системою. Школа 

має актову залу, читальний зал, бібліотеку, книгосховище, методичний кабінет, кабінет 

психолога та психологічного розвантаження, медичний та стоматологічний кабінети, 

кабінети заступників директора, технічного персоналу, роздягальні для учнів, шкільний 

тир, шкільну їдальню, 2 спортивні зали, 3 майстерні.  За 5 років матеріально-технічна 

база школи поступово зміцнювалася у напрямку вдосконалення. 

З 2009 року прикладено максимальні зусилля щодо вдосконалення матеріально-

технічного стану школи: створено клас з «Основ здоров’я», «Профільного навчання», 

мультимедійний кабінет, кабінет історії школи, фіто-бар, кабінет психологічного 

розвантаження, ігрова кімната, оновлено обладнання стрілецького тиру та кабінету з 

предмету «Захист Вітчизни»; проведена часткова заміна вікон, шкільних настінних 

дощок, меблів. 

Проведення щорічного конкурсу «Кращий кабінет школи» сприяло  забезпеченню 

всіх навчальних кабінетів дидактичним та роздатковим матеріалом, технічним 

обладнанням, постійними та змінними експозиціями. В більшості кабінетів 

систематизовано навчально-методичне забезпечення. В них створені необхідні сучасні 

умови для занять. Майже у всіх кабінетах школи, в методичному кабінеті, бібліотеці, 

кабінетах адміністрації функціонує вихід до глобальної мережі Інтернет. Школа має 

власний сайт і електронну пошту. 

Але, в деяких кабінетах (фізики, хімії, біології) обладнання застаріле, потребує 

оновлення і не відповідає сьогоденню. 

Отже, нагальним у вирішенні завдань 2014-2019 років залишається питання 

приведення матеріально-технічного стану школи у відповідності з потребами сучасної 

освіти та комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із 

швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально-виховного процесу. 
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Важливими в діяльності школи у період 2009-2014 роки стали інноваційні 

процеси, які містять в собі: 

– перше, розвиток творчого потенціалу школи в цілому, тому що саме їй 

належала самостійна, відповідальна, новаторська і творча роль на шляху 

реалізації проблемної теми; 

– друге – розвиток творчого потенціалу педагога (його професіоналізму, ерудиції, 

вміння творити, креативністі мислення). Саме він був запорукою успіху школи 

у визначений період. 

Значна роль у процесі розвитку творчого потенціалу школи, впровадження 

досягнень науки та передового досвіду належить педагогічній раді. У залежності від 

мети вона виконує ряд важливих завдань: поглиблює  знання вчителів щодо 

впровадження нових педагогічних ідей, передового досвіду; аналізує стан роботи 

школи; працює над  розробленням завдань колективу із впровадження досвіду з 

врахуванням особливостей школи; аналізує й підбиває підсумки роботи над 

проблемною темою. Колективна творчість вчителів та спільне прийняття управлінських 

рішень щодо прогресу та розвитку діяльності по формуванню особистості учня 

спостерігалися  на педагогічних радах в період з 2009 по 2014: 

1. Самоосвіта вчителя – основна форма підвищення професійної майстерності. 

2. Шляхи професійної самореалізації вчителя щодо  використання  інноваційних  

технологій  у навчально-виховному процесі. 

3. Позитивне мислення  у навчанні. Технології  формування  позитивного  

мислення. 

4. Сучасний урок. Який він? 

5. Від  творчого вчителя до творчого учня. 

6. Педагогічна підтримка дитини в навчанні, вихованні, розвитку. 

7. Забезпечення наступності та перспективності  у навчанні та вихованні  учнів. 

8. Діяльність педагогічного  колективу по патріотичному вихованню 

особистості. 

9. Створення виховного процесу школи, як результату розвитку виховної 

системи. 

10. Взаємодія школи і сім ї у формуванні соціальних компетенцій учнів через 

систему цінностей 

11. Роль психологічної служби  у підтримці  навчально-виховного процесу. 

12. Здоров’язбережний освітній простір як фактор розвитку соціально активної 

особистості 

13. Технології формування системи цінностей особистості в умовах 

впровадження  «Школи сприяння  здоров’я» 

14. Про підсумки  роботи Школи здоров’я та розвитку 

15. Про впровадження Держстандарту, як шлях реалізації завдань, поставлених 

перед школою 

Важливу роль у процесі розвитку творчого потенціалу школи, вчителя  щодо 

реалізації проблемної теми школи відіграє науково-методична діяльність школи, яка 

здійснюється через: 

– стимулювання ініціативи і творчості педагогів з метою досягнення учнями 

якісного рівня освіти та виховання; 

– створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою 

підвищення результативності навчально-виховного процесу; 

– поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів 

шляхом створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів, 

профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, введення 

спецкурсів; 

– організацію науково-дослідницької роботи учнів; 
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– удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів; 

– забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, кабінету з 

профільної орієнтації учнів, методичних об’єднань, творчих груп учителів-

предметників; 

– підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації роботи М/О учителів-

предметників, творчих груп,  проведення методичних тижнів; 

– створення наукового товариства учнів, залучення обдарованих і талановитих 

дітей до науково-дослідницької діяльності, участі у шкільних олімпіадах, 

конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Ведмежа», «Соняшник», 

«Бобер», знавців української мови  ім.. П. Яцика тощо; 

– підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації роботи М/О учителів-

предметників, творчих груп,  проведення методичних тижнів; місячників; 

– підвищення іміджу навчального закладу; 

– підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів; 

– поширення передового педагогічного досвіду працівників 

З метою цілеспрямування роботи та для забезпечення колективного керівництва 

науково - методичною роботою в школі  була створена науково - методична рада, 

головною метою якої є не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам 

у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного 

вчителя. 

Методична рада школи, стала професійним колективним громадським органом, 

що на добровільних засадах об’єднує керівників М/О, які націлені на здійснення 

перетворень у школі на науковій основі. Аналіз діяльності методичної ради показав, що 

вона координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована 

на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу: розглядає, оцінює 

важливі пропозиції щодо розвитку школи; організовує роботу з розвитку професійної 

майстерності вчителя. 

Характерною особливістю науково-методичної роботи в школі є нерозривний 

зв'язок з повсякденною педагогічною діяльністю і вирішенням завдань по реалізації 

проблемної теми школи. 

Поступово відбувалися зміни всіх її компонентів - мети, змісту, методів і форм 

організації, критеріїв оцінки результатів - до особистості учня, вчителя, їх ціннісно-

смислового розвитку. Ефективними ми вважаємо: 

– Засідання круглого столу: «Інтерактив на уроці», «Введення в навчальний 

матеріал цікавих фактів з розрахунку  на допитливість і цікавість учнів», «Типи уроку 

та їх структура. Конструктор уроку», «Форми і методи роботи  на уроці та  позакласних 

заходах в період  адаптації  учнів 5-х класів». 

 Творчі звіти керівників гуртків з проблеми «Роль позакласної роботи щодо  

розвитку в учнів інтересу до знань» 

 Серія відкритих уроків за темою: «Мотивація  навчання» 

 Методичні місячники взаємовідвідування уроків за темами: «Використання 

різноманітних форм заохочення у НВП», «Поєднання традиційних та 

інноваційних форм і методів проведення уроку» 

– Методичні декади  «Майстер клас» з питань: «Використання сучасних 

педагогічних технологій у навчально - виховному процесі», «Створення тестових 

завдань», «Інноваційні форми і методи проведення уроку» 

– Методичні посиденьки «Талант + творчість» 

– Ділову гру «Використання ІКТ на різних етапах уроку» 

– Методичний міст: «Забезпечення наступності у навчанні» 

– Діяльність творчих  та динамічних груп: «Впровадження методу проектів у 
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навчально-виховний процес»; «Діагностика і допомога»; «Проблемно-діалогічне 

навчання»; «Ерудит»; «Інноваційні технології»; «Впровадження медіа освітніх 

технологій у НВП»;  «Використання інформаційних технологій на уроці», «Здоров’я 

зберігаючи компетентності у  НВП», «Адаптація учнів 5 класів», «Технології 

тестування у до профільних класах», «Метод опорних сигналів у НВП», «Особливості 

навчання 6-ти річок», «Створення виховного простору». 

В результаті налагодженої науково-методичної роботи ми змогли, з одного боку, 

врахувати індивідуальні освітні потреби кожного вчителя, а з іншого боку, наповнити 

діяльнісним змістом підвищення його професійної компетентності, розвивати його 

творчий потенціал, організувати мотивоване освоєння педагогічних, психологічних, 

управлінських знань і умінь у зв'язку з необхідністю вирішення конкретної проблеми 

шкільного життя. 

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-

методичної проблеми у значній мірі залежали і від позиції самих учителів, від їхнього 

ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Про що свідчать результати 

атестації педагогічних кадрів. 

За останні 5 років  підвищили кваліфікаційні категорії 11 вчителів, присвоєно 

педагогічних звань 8 та підтвердили раніше присвоєні  кваліфікаційні категорії 34, 

звання  11. 

 

  
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Присвоєна  

кваліфікаційна 

категорія та 

педагогічне 

звання 

І 3    1 

ІІ 2     

Вища 1  1  3 

Старший 

учитель 

1 2  1 1 

Вчитель-

методист 

 1  2  

Відповідають 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

І 5 3 4 2 1 

ІІ   1   

Вища 5 5 5 4 4 

Старший 

учитель 

5    2 

Вчитель-

методист 

2    2 

 

Регулярне підвищення кваліфікації сприяло становленню професійної 

компетентності, престижу педагога. Підтвердженням цього стала участь педагогів у 

міських та обласних конкурсах педагогічної майстерності.   

 

1. Бондарєва Л.Л. 

(директор) 

Флагман освіти і науки України Результат 

2 Бондарєва Л.Л. Міжнародна виставка-презентація 

«Сучасні учбові заклади 2010» 

диплом 

3 Сапожнікова І.І. 

4 Карпенко О.О. 

5 Сінченко В.В. 

6 Кочарова Е.Е Всеукраїнський конкурс педагогічних 

робіт «Здорова планета – здоровий ти!» 

 

 

учасники 

 

 

 

7 Стрелкова М.О. 

8 Синякова М.А. 

9 Смирнова С.Г. 
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10 Мостова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Колода І.Ю. 

12 Янчукова І.Л. 

13 Козловська О.В. 

14 Оніщук С.Г 

15 Копилова Г.П. 

16 Россинська О.П Конкурс «Кращий вчитель російської 

мови» 

учасник 

17 Мостова Н.В. Конкурс наочних посібників та 

методичних розробок 

диплом 

учасника 

18 Буяр Л.К. конкурс «Бібліотекар – особа 

багатогранна», номінація «Вмілі руки» 

Грамота + 

цінний 

подарунок 

школі 

19 Сінченко В.В. Обласний конкурс  

«Кращий стан спортивно-масової 

оздоровчої роботи» 

Переможець 

обласного 

туру 

20 Янчукова І.Л. 

Кравченко І.М 

Конкурс навчально-методичних розробок 

з української мови та літератури 

«Енциклопедія дидактичних матеріалів» 

Диплом 

учасника 

21 Кравченко І.М., 

Россинська О.П. 

Конкурс на кращу розробку виховного 

заходу «День рідної мови» 

Диплом 

учасника 

22 Крутієнко О.М. Обласний конкурс навчальних програм, 

спецкурсів, курсів за вибором і 

факультативів 

І місце 

23 Мостова Н.В. Обласному конкурс навчальних програм, 

спецкурсів, курсів за вибором і 

факультативів 

Диплом 

24 Козловська О.В., 

Карпенко О.О. 

Обласний конкурс «Досягнення 

педагогічних працівників 

Миколаївщини» 

Диплом 

учасника 

25 Шушпанова А. Міський конкурс «Учитель року»  ІІІ місце 

26 Россинська О.П., 

Кравченко І.М. 

Всеукраїнський конкурс на кращий 

конспект уроку  

Диплом 

учасника 

27 Кобзар Л.В.   Всеукраїнський конкурс «Творчий 

вчитель – творчий учень». 

Диплом 

учасника 

 

Результати методичної роботи щодо професійного  розвитку  вчителів, знайшли 

відгук в друкованих виданнях з 2009-2014: 

– Использование  форм и методов обучения, способствующих формированию у 

школьников стремления к саморазвитию. (Кочарова Е.Е, Стадник Є.М.) 

– Інтерактивне навчання (Давіденко І.М.) 

– Використання методики тестування (Харітонова О.В., Стадник Є.М., 

Бєляєва Г.О.) 

– Впровадження технології тестування в до профільних класах (Россинська О.П.) 

– Пам’ятники літературним героям (Кравченко І.М.) 

– Принципи річного планування (Бондарєва Л.Л.) 

– Робота над проектами як засіб ефективного навчання іншомовного спілкування 

на уроках англійської мови (Аркушенко Г.Г.) 

– Здорова планета – здоровий ти! (Козловська О.В.) 

– Управління персоналом (Бондарєва Л.Л.) 

– Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої 
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молоді (Сологуб О.В.) 

– Школа здоров’я та розвитку (Козловська О.В.) 

– Профільне навчання в школі (Сапожнікова І.І.) 

– На  допомогу молодому директору школи (Бондарєва Л.Л.) 

– Проектна діяльність учнів молодших класів (Сологуб О.В.) 

– Валеологічний путівник вчителя (Козловська О.В.) 

– Використання інноваційних технологій на уроках математики 

(Сапожнікова І.І.) 

– Проблемне навчання на уроках історії (Карпенко О.О.) 

– Виховання патріотизму у школярів-читачів бібліотеки на прикладах духовної 

та матеріальної культури українського народу (Буяр Л.К.) 

– Використання ігрових технологій на уроках (з досвіду роботи вчителів 

Давиденко І.М., Шеремет В.Г) 

– Використання особистісно-зорієнтованого навчання на уроках (Кобзар Л.В., 

Колода І.Ю.) 

– Використання технологій проблемного навчання (Бєляєва Г.О., Стадник Є.М.) 

– Використання технологій розвивального навчання (Кочарова Е.Е., 

Оніщук С.Г.) 

– Інноваційні технології у НВП (Сапожнікова І.І.)  

– Використання інформаційних технологій на уроці (Россинська О.П.) 

Але це робота тільки 38% від кількості всіх вчителів школи. Це пов’язано зі 

слабкою мотивацією окремих вчителів довантажувати свою діяльність додатковою 

роботою, до саморозвитку. 

Тому вважаю за необхідне звернути увагу методичної ради та керівників м/о на 

залучення вчителів до участі  у різноманітних конкурсах, висвітленні свого досвіду у 

друкованих виданнях. 

Увага приділялася  створенню у школі творчої атмосфери через зацікавленість та 

повагу до досвіду інших, прагнення до безперервного поповнення знань всього 

педагогічного колективу. 

З цією метою розроблені: 

 алгоритми діяльності щодо моделювання системи педагогічного впливу 

вчителя у навчанні та вихованні дитини: 

– структури уроку щодо підготовки та організації навчального матеріалу; 

– педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

– навчально-методичного забезпечення та оснащення уроку; 

– визначення теми, цілей та завдань уроку, мотивації навчальної діяльності 

учнів; 

– вибору та реалізації змісту навчального матеріалу; 

– реалізації диференційованого підходу до учнів у навчально-виховному 

процесі; 

– удосконалення технологій навчання та впровадження інноваційних, 

вітчизняних і зарубіжних технологій; 

– реалізації внутрипредметних та міжпредметних зв'язків; 

– забезпечення перевірки та корекції навчальних досягнень учнів; 

– вибору реалізації принципів навчання та інші 

 методичні рекомендацій з питань: наступності та перспективності, 

підвищення рівня навчальних досягнень учнів, використання  сучасних педагогічних 

технологій на уроках,  упровадження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти. 

З метою підвищення фахової майстерності та розвитку творчого потенціалу 

кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу в школі постійно 

проводилася діагностика аспектів педагогічної діяльності, за результатами  якої 
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організовані та проведені наступні індивідуальні та групові консультації:  

використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних 

інтересів учнів (Стадник Є.М.), реалізація  виховних можливостей уроку 

(Мірошник Л.Л.), реалізація принципів розвивального навчання (Мостова Н.В.), 

здійснення міжпредметних зв’язків (Пономарьова І.О), використання інноваційних 

технологій (Шеремет В.Г), використання  дидактичного, роздаткового матеріалу 

(Россинська О.П.), використання ТЗН , наочності з метою розвитку пізнавальних 

інтересів учнів (Волощенко Н.Л.), організація позакласної роботи, вміння аналізувати 

уроки та виявляти позитивні та негативні сторони (Мартюхіна О.М.), методика роботи 

з учнями, що слабо встигають (Кочарова Е.Е.), володіння інноваційними технологіями: 

на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу (Смирнова С.Г.), на основі 

активізації інтенсифікації діяльності учнів. (технологія розвивальних ігор, проблемне 

навчання, комунікативне, на основі схемних та знакових моделей) (Філіппова О.О.), на 

основі ефективності управління та організації навчального процесу (використанням 

опорних схем, рівневої диференціації, індивідуалізації навчання, програмованого 

навчання, колективний спосіб навчання) (Шеремет В.Г.), на основі інтеграції 

інноваційних технологій (Стадник Є.М.). 

Основна мета цієї роботи це  –  забезпечення  зростання фахового рівня молодих 

вчителів, надання кожному широких можливостей для удосконалення професійної 

підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність. Протягом 

5 років в школі функціонувала «Школа молодого вчителя», яка всю методичну 

роботу спрямувала на допомогу молодому вчителю в підвищенні його професіоналізму. 

Тематика занять базувалась на аналізі методичних труднощів, на вивченні 

індивідуальних психофізичних рис особливості вчителя та адаптації його в процесі 

самовиховання до педагогічної діяльності; на результатах вивчення запитів і потреб 

молодих вчителів, досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду 

(ППД), проблем, з якими вони можуть зустрітися на практиці. 

Результатами роботи Школи є традиційне проведення у квітні декади ініціативи 

та творчості молодих вчителів,  метою якої був розвиток творчої активності молодих 

учителів, демонстрація їхніх творчих надбань, методичних знахідок. 

Організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової 

майстерності педагогічних кадрів є методичний кабінет, в якому організована 

діяльність щодо: 

– розміщення матеріалів, щодо надання допомоги вчителям у підвищенні 

педагогічної кваліфікації  та фахової майстерності; 

– консультування педагогічних і керівних працівників; 

– координації змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної роботи 

щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, щоб спрямувати їх на 

вирішення проблемних питань школи; 

– пропаганди досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного 

досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання; 

– створення умов для самостійної індивідуальної роботи вчителів щодо 

підвищення педагогічної кваліфікації шляхом забезпечення їх необхідною 

літературою, організації для них консультацій з різних питань, що їх цікавлять; 

– проведення для вчителів оглядів літератури  з питань педагогіки і психології, 

методичної літератури; 

– проведення психолого-педагогічних семінарів; 

– організації роботи щодо надання методичної допомоги молодим та 

малодосвідченим учителям; 

– надання допомоги педагогам, які займаються науково-дослідницькою та 

експериментальною роботою; 

– здійснення роботи щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду 
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шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних 

конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, 

педагогічних конкурсів, методичних фестивалів, презентації творчості 

педагогів; випуск методичних бюлетенів; 

– проведення заходів по обміну досвідом роботи щодо підвищення 

кваліфікації  педагогічних кадрів шляхом вивчення результативності курсового 

підвищення кваліфікації, наради і семінари  керівників методичних об’єднань. 

Протягом 5 років у методичному кабінеті школи накопичувався матеріал щодо 

поповнення  анотованого каталогу узагальнених  матеріалів з досвіду роботи вчителів 

школи, систематизовані тематичні папки з різних напрямків роботи. В результаті 

вивчення досвіду роботи кращих вчителів школи: Стадник Є.М., Мостової Н.В., 

Давиденко І.М., Оніщук С.Г., Россинської О.П., Кобзар Л.В., Колоди І.Ю. видано 

збірки. 

Важливою ланкою щодо осмислення наукової ідеї та впровадження її у практичну 

діяльність є методичні об’єднання. Перш за все, вони конкретизували зміст і шляхи 

впровадження нової педагогічної ідеї та передового досвіду, розробляли для себе 

конкретні рекомендації, пам’ятки, поради щодо реалізації ідеї у відповідності зі 

специфікою свого навчального предмета, організовували і координували роботу 

вчителів щодо ознайомлення з передовим досвідом, впровадженням його у практику. 

(виступ керівників М/О: початкових класів, російської мови). 

Робота над проблемною темою школи вимагала від педагогів новітніх ідей, 

сучасних підходів до викладання предметів. Вчителі школи створювали умови для 

розвитку особистості через розвиток його індивідуальності в процесах самопізнання, 

самоствердження, самовизначення, самовиховання, самоосвіти, самоактуалізації і 

самореалізації.  Так вчителі Россинська О.П., Кобзар Л.В., Стадник Є.М., 

Шеремет В.Г.,Козловська О.В. в свої уроки включали завдання, що розкривають 

потенціал учня, а саме завдання на створення можливостей самопізнання (аналіз і 

самооцінка). Вчителі Банних М.І., Мірошник Л.Л., Россинська О.П., Давиденко І.М. – 

завдання  на «включення» самореалізації (творчість у змісті роботи). Вчителі 

Кравченко І.М., Бєляєва Г.О., Волощенко Н.Л., Мартюхіна О.М., Гієвська З.М – 

завдання, орієнтовані на спільний розвиток школярів (спільна творчість із 

застосуванням спеціальних технологій і форм групової роботи). Вчителі Кобзар Л.В., 

Янчукова І.Л., Жуля М.В., Копилова Г.П. – завдання  та групу прийомів організації 

навчально-виховної роботи, спрямованих на розвиток прагнення змінити себе, 

вдосконалювати і саморозвиватися (простежується прояв різних якостей: терпіння, 

творчість, практичність, вміння взаємодіяти і т.д.). 

Слід зазначити, що всі перераховані вище завдання  свідчать про те, що 

формування особистості учня через управління розвитку його індивідуальності у 

навчально-виховному процесі стали ефективним тільки за умови спільної організованої 

діяльності, в яку особистісно-орієнтований педагог включав своїх учнів. Використання 

прийомів розвитку особистості у вчителів Філіппової О.О., Стадник Є.М., Шеремет 

В.Г., Клюшнєва Ю.О. виявилося набагато ефективним, тому що їм надано характер гри 

як засобу формування особистості (ділові ігри: рольові, інноваційні, імітаційні, 

моделюючі та ін.). Гра дозволила кожному учню відчути себе суб'єктом 

життєдіяльності, проявити і розвивати свою особистість, індивідуальність. В своїй 

роботі вчителі Мостова Н.В., Коваленко Т.П., Антіпова Н.О., Крутієнко О.М., 

Циганкова А.М. використовували методи і прийоми навчання, які спрямовані на 

формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, 

розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з сучасною технікою. 

Вчителі  Колода, Пономарьова І.М., Міндра Н.А., Шушпанова А.І., Корольова В.Г. 

поступово переходячи від інформаційно-пояснювального підходу, орієнтованого на 

передачу готових знань, до діяльнісного підходу, орієнтувалися не тільки на засвоєння 
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знань, а й на способи цього засвоєння, на зразки та способи мислення і діяльності, на 

розвиток пізнавальних сил і творчих здібностей учнів. 

В останні роки актуальним стало завдання створення локальної комп'ютерної 

мережі школи, підвищення комп'ютерної грамотності педагогічного колективу; 

надання можливості вчителям користуватися сучасними інформаційними технологіями 

на уроках. Це дозволило вчителям не лише урізноманітнювати традиційні форми 

навчання, але і вирішувати самі різні завдання: помітно підвищити наочність навчання, 

забезпечити його диференціацію, полегшити контроль знань учнів, підвищити інтерес 

до предмета, пізнавальну активність школярів. Використання створених спеціально для 

конкретних уроків мультимедійних конспектів-презентацій, що містять короткий текст, 

основні формули, схеми, малюнки, відео-фрагменти в процесі пояснення нової теми 

скорочував процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу. 

Мотивація та пізнавальна активність підвищилася також за рахунок різноманітності 

форм роботи, можливостей включення ігрових моментів. 

Вважаю, що одним із завдань педагогічного колективу на період з 2014 по 

2019 рік має стати спрямування роботи з інноваційної діяльності педагогів на  

підвищення рівня майстерності вчителів, на реалізацію їх творчого потенціалу, пошук 

ефективних шляхів застосування результатів цієї діяльності. 

Педагогічна діяльність - процес постійної творчості. Його продуктом завжди 

залишається розвинена особистість з певним вантажем знань. 

Інноваційна діяльність педагогів вплинула на якість навчально-виховного 

процесу. 

Протягом періоду який аналізується досягнута позитивна динаміка  рівня 

навченості з 6,6  до 6,9 балів. 

Рівні навчальних досягнень учнів (%) 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Початковий  35,3 32 32,5 30 33 

Середній 49,6 52 52,4 53,4 51 

Достатній 13,8 14,2 14,3 14,2 14 

Високий 1,3 1,8 1 2,3 2 
 

Але, як ми бачимо  за 5 років спостерігається незначна динаміка рівня навчальних 

досягнень учнів (початковий рівень знизився на 2,3 %, високий підвищився на 0,7 %) та  

незначна позитивна динаміка середнього бала з основних навчальних предметів. А з 

історії України, астрономії, хімії, основ здоров’я показники навченості знизилися. 

Причинами цього є невміння  деяких вчителів пробудити, розвинути пізнавальні 

інтереси учнів, потребу в знаннях та розвитку. 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Результат 

Українська мова 6 5,9 6,2 6,3 + 

Укр. література 5,6 6 6,2 6,3 + 

Рос. мова 6,1 6,1 6,0 6,1 = 

Література 5,9 5,8 5,9 6,0 + 

Іноземна мова 6 5,9  6,1 + 

Історія України 6,2 5,8 5,9 6,1 - 

Всесвітня історія 5,9 6,3 5,9 6,2 + 

Правознавство 7 6,9 7,6 7,7 + 

ЛІС 6,2 6,3 6,5 6,5 + 

Етика 8,2 8,5 8,2 8,4 + 

Алгебра 5,8 5,7 5,6 5,8 = 

Геометрія 5,4 5,5 5,5 5,6 + 

Астрономія 5,9 6 5,7 5,5 - 



123 

Біологія та 

природознавство 

6,9 7,7 7,5 7,6 + 

Географія 6,4 6,4 7,0 6,8 + 

 Фізика 4,6 4,6 4,7 4,8 + 

Хімія 6,9 6 6,5 6,6 - 

Музичне мистецтво 9 9 9,5 9,4 + 

Образотворче 

мистецтво 

7,9 8,6 8,6 8 + 

Художня культура 7,3 7,1 9,7 10 + 

Фізична культура 8,1 7,9 8,3 8,6 + 

Технології 7,8 8 8,1 8,5 + 

Інформатика 6,2 6,2 6,1 6,8 + 

ЗВ 9,4 9,5 9,8 10 + 

Основи здоров’я  7,8 7,8 9 7,3 - 
 

Показником якості навченості учнів школи є зростання чисельності учнів 

нагороджених похвальними листами. Але випускників-медалістів, та учнів 

нагороджених похвальними грамотами, свідоцтвами з відзнакою у нашій школі за 

останні 5 років зменшилося. 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Похвальними листами 6 10 8 18  

Похвальні грамоти 1 0 1 0  

Свідоцтва з відзнакою 0 0 2 0  

Нагороджено золотими 

медалями 

3 0 0 0 1 

 

Тобто проблема підвищення якості освіти для педагогічного колективу школи 

залишається однією з найважливіших. 

Виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної і творчої), спеціальних 

здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація було однією з актуальних питань програми 

розвитку. Реалізувалося воно за допомогою програми «Обдарована дитина». В рамках 

програми адміністрація школи разом із педагогічним колективом працювали над: 

– виявленням потенційних можливості учня; 

– забезпеченням сприятливих умов поетапного розвитку дітей різних вікових 

груп з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей, а також специфіки 

прояву творчого потенціалу в різних видах діяльності; 

– наданням кожному учневі допомогу в розвитку його здібностей; 

– створенням умов для самостійної діяльності учня; 

– стимулюванням розвитку  творчого потенціалу особистості. 

В результаті цієї роботи підвищилась кількість учнів-переможців Всеукраїнських 

олімпіад різних рівнів. 

Хочеться відмітити роботу вчителів щодо залучення учнів до різноманітних 

інтелектуальних  та творчих конкурсів. Кількість отриманих сертифікатів та  дипломів 

підвищилася з 340 до 890.  Розвиток творчих здібностей учнів. 

  2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Всеукраїнські 

учнівські 

олімпіади 

Міський рівень 14 20+1 18+1 20+1 20 

Обласний рівень 3 3 5 8+1 6 

Всеукраїнський 

рівень 

1 1 1 2  

Конкурси  340 

(40%) 

469 

(58,6%) 

585 

(70,8%) 

890 

(108%) 
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890 сертифікатів, дипломів отримали учні школи у 2012-2013 навчальному році за 

участь різноманітних у конкурсах, що на 305 більше, ніж у минулому році: 

– Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» – 45; 

– Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» – 32; 

– Конкурс Інституту розвитку Шкільної Освіти «Мультитест» – 11; 

– Всеукраїнський учнівських фізичний конкурс «Левеня» – 13; 

– Всеукраїнський  природничий конкурс «Осінній колосок» – 92; 

– Всеукраїнський  природничий конкурс «Весінній колосок» – 46; 

– Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» – 116; 

– Всеукраїнський конкурс «Патріот» – 47; 

– Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» – 129; 

– Международная игра-конкурс по русскому языкознанию «Російське  ведмежа» 

– 135; 

– Всеукраїнський конкурс з російської мови «Лукомор’я» – 48; 

– Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус» – 15; 

– Міжнародний конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика – 2 (міський 

рівень); 

– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді  

ім. Шевченка  – 1 (міський рівень); 

– обласний форум юних шанувальників фізики – 5 (3диплома з відзнакою); 

– МАН «Юніор-астроном» - 23 ; 

– МАН «Юніор» «Краєзнавство» - 3; 

– Міський конкурс дитячої творчості «Перлини Миколоїва» - 9; 

– Районний етап «Зірки року – 2013» - 43; 

– Міжнародний конкурс дитячої творчості м. Запоріжжя «Дивосвіт» - 3; 

– Всеукраїнський конкурс «Віртуоз» м. Одесса – 3; 

– Міськи змагання зі стрельби на приз Л.Павлюченко – 20; 

– Міжнародні турнири зі спортивних танців – 32; 

– «Нумо, хлопці» - 14 

Однак, вчителі школи відзначають зниження зацікавленості учнів  за участю у  

дослідницькій роботі. Мова йде про роботу Шкільного Наукового Товариства, кількість 

членів якого знизилася  до 15. 

Залучення учнів до роботи у ШНТ допомогло б як у реалізації державної 

загальноосвітньої програми, так і в здійсненні тієї мети, до якої прагне педагогічний 

колектив школи. Адже, потрібно формувати не лише вузьконавчальні, а й широкі 

пізнавально-дослідницькі  мотиви, учень повинен перейти від цікавості (ситуативного 

інтересу) до зацікавленості не тільки результатом отримання знань, а і результатом 

саме воєї безпосередньої діяльності. 

Випускник нашої школи –особистість, яка може перенести свої знання, уміння в 

нові ситуації, людина впевнена у свої сили із власним баченням і переконанням. Це 

підтверджує високий відсоток вступу випускників до ВНЗ. Моніторинг вступу 

випускників у ВНЗ за 2009-2013 роки) 

 

Рік випуску 
Загальна кількість 

випускників 

Кількість 

випускників, які 

вступили до ВНЗ 

% вступу 

2009 62 48 77,4 

2010 58 41 70,7 

2011 17 15 88 

2012 46 30 65 

2013 36 32 89 
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Аналізуючи відсоток вступу до ВНЗ за обраним профілем навчання, можна 

зробити висновок, що більшість випускників  пов’язує обраний профіль навчання з 

майбутньою професією. Розроблена програма профілізації  школи, ставить підлітків 

перед  необхідністю все більш ранньої життєвої орієнтації, вимагає від  педагогів 

ціленаправленої роботи  по поетапному переводу  дитини  з позиції об’єкту  освітніх 

устремлінь  педагогів в позицію суб’єкту  своєї особистої освіти. Школа створює умови 

для реалізації  здібностей, інтересів  і майбутніх  життєвих планів. Профільне навчання, 

яке запроваджене у школі, являє собою відповідь  на виклик часу. Воно дозволило за 

рахунок змін у структурі, змісті і організації освітнього  процесу більш повно 

враховувати  інтереси, нахили і здібності учнів,  створювати умови для навчання  

підлітків у відповідності з їх  професіональними  інтересами і намірами у  відношенні 

продовження  освіти. 

Вважаємо, що розроблена нами система профорієнтаційної роботи націлює 

старшокласників на обрання професій, які користуються попитом в сучасних умовах. 

Профільне та поглиблене вивчення предметів 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Про-

фільне  

2 

а) фізико – 

матема-

тичний 

11б 

б) техноло-

гічний 

11а  

 

2 

а) фізико – 

матема-

тичний 

10б  

б) інформа-

ційно- 

техноло-

гічний 

10а  

 

3 

11-А, 10 

(інформа-

ційно-техно-

логічний) та 

11-Б (фізико-

матема-

тичний); 

 

2 

фізико – 

мате-

матичний 

(10-Б), 

інформа-

ційно-техно-

логічний 

(10-А) 

3 

фізико – 

матема-

тичний  

(10-А, 11-Б), 

інформа-

ційно-техно-

логічний 

(10-А) 

Поглиб-

лене  

1  

9а – фізика   

30 

 

1  

8в – фізика   

28 

 

2 

фізика – 8-В, 

9-В. 

2 

 фізика – 9-В 

математики 

(8-А) 

2  

Математика 

(9-А) 

фізика – 8-А 

 

 

З 2009 році школа працювала за темою дослідницько-експериментальної роботи: 

«Формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів засобами розвивального 

середовища «Школи здоров’я та розвитку»» 

У 2012-2013 навчальному році стала експериментальним майданчиком  

всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі 

медіа освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» 

Особливу увагу адміністрацією школи було приділено системі моніторингу 

освітнього процесу, орієнтованого не тільки на постійне відстеження успішності учнів, 

але й визначенню задоволеності учнів та їх батьків якістю освітнього процесу в школі, 

психологічної комфортності навчання, ставленню учнів до різних навчальних 

предметів і вчителів. Всі орієнтовні траєкторії мали підтримку з боку психологічної 

служби. 

(виступ Сінченко Л.Є.) 

Виховна (виступ Карпенко О.О.) 

Завдяки системному підходу до управління навчально-виховним процесом, 

впровадженню нових освітніх технологій, розвитку  здібностей учнів, використанню  

здоров’язберігаючих технологій, створенню відкритого виховного простору, 

поліпшенню методологічної підготовки педагогічних кадрів, зміні підходу  до 
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використання інформаційних технологій, удосконаленню  матеріальної бази школи за 

період з 2009 по 2014 виконані завдання: 

– Використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій. 

– Забезпечення єдності урочної і позаурочної діяльності. 

– Створення системи інформаційного забезпечення навчального процесу. 

– Здійснення  інноваційних та  здоров’язберігаючих перетворень  в навчально-

виховному процесі. 

– Наявність  учителів, працюючих  в новому  режимі, які  прагнуть до   

саморозвитку  та самовдосконалення. 

– Створення в школі цілісної, обґрунтованої системи профільного навчання. 

– Розробка оптимального змісту освіти у профільних класах, що включає зміст 

базових, профільних і елективних предметів. 

– Розробка цілісної системи розвитку загальних і спеціальних здібностей учнів. 

Ці зміни дозволили зайняти школі гідне місце в оточуючому соціумі. Постійна 

взаємодія  з педагогами,  учнями, батьками дає право  адміністрації школи вважати, що  

конкурентні  переваги школи допомагають реалізувати  вимоги і запити учнівської 

батьківської та  педагогічної  спільноти до побудови школи   майбутнього. 

Це дає нам віру у  творче майбутнє нашої школи, бо ми, її  сьогоднішні творці,  

робимо  добрий  засів, який дає  сходи молодих пагонів добра,  розуму,  честі, традицій. 

Враховуючи аналіз діяльності педагогічного колективу за 2014-2019 рік, 

обираючи подальші шляхи на 2014-2019 роки ми: 

– вивчили директивні та нормативні документи щодо розвитку освіти, сучасні 

науково-методичні ідеї, передовий педагогічний досвід з організації навчально-

виховного процесу; 

– визначили завдання, які стоять перед школою на даному етапі; 

– визначили проблеми, реалізація яких сприяла б підвищенню ефективності та 

результативності всієї навчально-виховної роботи враховуючи при цьому 

думки вчителів, учнів, батьків; 

– спроектували результат роботи на 2014-2019 роки; 

– визначили наступну проблемну тему над якою буде працювати школа у період 

з 2014 по 2019 роки: «Пошук шляхів інтеграції дитини до сучасного життя» . 

 

 

Проект рішення 
 

1. Вважати роботу над проблемною темою «Розвиток особистості, як суб’єкта 

навчання  та виховання» завершеною. 

 

2. Затвердити проблемну тему «Пошук шляхів інтеграції дитини до сучасного 

життя» 

 

3. Визначити термін роботи над проблемною темою 5 років: з 2014 по 2019 рік. 

 

4. Основними завданнями педагогічного колективу в період з 2014-2019 роки 

вважати: 

– Підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на 

реалізацію творчого потенціалу, пошук шляхів застосування результатів. 

– Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища, який включає 

сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, 

що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні 

технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. 

Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу 
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і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти 

і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів. 

– Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної 

та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її 

професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя. 

– Створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних 

можливостей всіх учасників НВП в інтелектуальному, творчому, спортивному, 

естетичному напрямках. 

– Подальший розвиток відкритого виховного простору, спрямованого на 

плекання дитини як суб’єкта власного життя і успіху, оволодіння нею 

життєвою компетентністю 

– Забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання відповідно до 

сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог. 

– Розвиток виховної системи школи щодо виховання особистості на основі 

громадянських та загальнолюдських цінностей 

– Забезпечення професійного зростання, умов для творчого розвитку, 

професійної самореалізації педагогічних працівників. 

– Створення умов для підвищення статусу педагогів у соціумі 

– Формування свідомого ставлення до забезпечення і зміцнення здоров’я 

учасників НВП 

– Захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи й 

діагностики, соціально-психологічної просвіти всіх учасників НВП 

– Формування ключових компетентностей молодших школярів які дають 

можливість брати участь у різних життєвих сферах діяльності в умовах 

динамічного розвитку. 

– Сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботу колективу з батьками, 

учнями і громадськістю. Підвищення конкурентоспроможності школи. 

 

5. Розробити Програму розвитку та Перспективний план роботи школи на період 

з 2014 по 2019 рік 

До 15.08.2014 року. 

 

6. З метою розробки Програми розвитку та Перспективного плану роботи школи 

створити творчу групу у складі: 

– Бондарєвої Л.Л., директора школи; 

– Сапожнікової І.І., заступника директора з НВР; 

– Рябової М.О., заступника директора з НВР; 

– Карпенко О.О., заступника директора з ВР; 

– Сінченко Л.Є., психолога; 

– Козловської О.В., вчителя початкових класів; 

– Сологуб О.В., вчителя початкових класів 

7. Затвердити Програму розвитку та Перспективний план на педраді . 

До 01.09.2014 року 
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Система роботи методичної служби з молодими спеціалістами 

 

У різнобічній діяльності директора, заступника директора навчального закладу  

робота з молодими спеціалістами посідає особливе й дуже важливе місце. Це 

зумовлено  багатьма факторами, але перш за все тим, що їх відносна  кількість 

залишається невеликою. Навіть ті молоді спеціалісти, які починають працювати в 

школі, інколи переривають свою педагогічну діяльність. 

Причини різні — суб'єктивні та об'єктивні. Молодий учитель змінює місце 

роботи: його відлякують перші невдачі, складності педагогічної праці, невміння 

психологічно ствердитися в цій діяльності або в даному колективі, низька заробітна 

плата тощо. Виникає дефіцит учительських кадрів, він стає все більше відчутним. Тому 

дирекції освітнього закладу слід перш за все уберегти молодих спеціалістів від 

розчарування у педагогічній праці, а далі допомогти їм у професійному становленні. 

При цьому надзвичайно важливо розмежувати функції роботи з молодими 

спеціалістами між директором школи, заступником директора, наставниками й 

методистом так, щоб вони не дублювали один одного. Для уникнення дублювання й 

попередження нескоординованості цієї роботи, протиріч у вимогах і рекомендаціях,  

слід перш за все заздалегідь спланувати спільну роботу дирекції школи, наставника й 

методиста з молодими спеціалістами, визначивши в плані основні напрямки діяльності 

кожного з них. 

Розробляючи такий план, слід урахувати конкретні особливості освітнього 

закладу: чи є серед керівників фахівець того самого навчального предмета; рівень 

методичної роботи в методоб'єднанні, в якому буде працювати молодий учитель; 

особисті та професійні якості наставника тощо. Саме від цього буде залежати, як скоро 

знадобиться конкретна допомога методиста, коли йому слід уперше прийти в цю школу 

і познайомитися з роботою молодого спеціаліста. 

Найпошириніше професійне обєднання молодих педагогів як в Миколаївській 

області та і в Україні – «школа становлення молодого спеціаліста». Школа становлення 

молодого спеціаліста є складовою частиною системи підвищення кваліфікації молодих 

педагогів і об’єднує вчителів з вищою та неповною вищою освітою, що мають стаж 

менше трьох років і кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Ії мета – допомога вчителю 

в розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення його з 

сучасними методиками й технологіями навчання, перспективним педагогічним 

досвідом, особливостями роботи зі шкільною документацією. 

Завдання, які стоять перед адміністрацією школи, наставниками щодо співпраці з 

молодими педагогами: 

– задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати 

допомогу у подоланні різних труднощів; 

– сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів; 

– допомагати молодим вчителям упроваджувати сучасні підходи і позитивні 

педагогічні технології у навчально-виховний процес. 

Перша зустріч керівників школи з молодим учителем значною мірою визначає 

всю наступну роботу. Саме під час цієї зустрічі молодий педагог має відчути, що його 

чекали в педагогічному колективі, що він потрібен школі. 

Завдання керівника школи – ознайомити початківців з історією школи, її 

традиціями, з’ясувати його плани, уявлення про майбутню роботу. Перша бесіда 

закладає підґрунтя для наступних професійних контактів. Вона повинна показати 

молодому вчителю, що він може розраховувати на доброзичливість і кваліфіковану 

підтримку. Педагогічний колектив – це друга домівка молодого вчителя, школа 

формування його майстерності, творчої індивідуальності. 

Підсумки роботи школи підбиваються, як правило, на нараді при директорові 

щороку в червні. Враховуючи їх, керівництво школи разом з наставником планує 
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навчально-методичну роботу молодого спеціаліста на другий та третій роки. Програма 

підвищення загально-педагогічного та методичного рівнів молодих педагогів/стажистів 

у цей період диференціюється залежно від наслідків стажування за перший рік і 

результатів діагностування. 

Діагностування проводяться, як правило, в квітні-травні кожного навчального 

року з метою оцінювання роботи молодого вчителя. Починаючи з кінця першого й 

початку другого року роботи, потрібно активно залучати молодих учителів до 

методичної роботи, планувати  їм конкретні завдання, за можливості залучати їх до 

роботи різних творчих об’єднань/груп. 

Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє 

цілеспрямоване їх анкетування, зразки анкет надаються в даних методичних 

рекомендаціях. 

Головною особливістю контролю за роботою молодих вчителів/стажистів є 

педагогічно грамотний аналіз і рекомендації, які допомагають вчителю 

удосконалювати свою педагогічну майстерність. Слід відмітити позитивний досвід 

роботи з даного питання районних/міських методичних кабінетів/ центрів міст 

Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, а також Баштанського, Миколаївського, 

Жовтневого, Снігурівського районів. Створена система роботи з молодими вчителями у 

вищезазначених методичних кабінетах прискорює процес швидкої адаптації молодих 

спеціалістів, значно скорочує час періоду оволодіння основами педагогічної 

майстерності, створює атмосферу співпраці молодих спеціалістів і досвідчених 

вчителів. 

Належна увага РМК/ММК до питань моделювання, вивчення, впровадження в 

практику роботи загальноосвітнього навчального закладу позитивного досвіду 

навчальних закладів районів, міст із питань організації роботи з молодими 

спеціалістами сприяє удосконаленню діяльності педагогічних колективів з даного 

напрямку роботи. Своєчасно побачити, належним чином оцінити досягнення 

педагогічного колективу, створити сприятливі умови для впровадження нового у 

практику діяльності ЗНЗ – один із основних аспектів діяльності РМК. 

Однією з умов успішного професійного зростання молодого вчителя є створена 

цілеспрямована та систематична робота із самоосвіти. 

Значна роль РМК відділів освіти Новоодеської, Жовтневої, Кривоозерської, 

Новобузької районних держадміністрацій в управлінні самоосвітньою діяльністю 

педагогів. Методични кабінети коригують діяльність керівників шкіл щодо проведення 

моніторингу самоосвітньої діяльності вчителів, відстежують результати розвитку 

професійної педагогічної компетентності, вивчають досвід роботи шкіл із проблеми 

формування самоосвітніх знань, умінь і навичок вчителів, розробляють структуру 

обміну перспективними надбаннями кращих шкіл, здійснюють аналітично-

прогностичну діяльність за результатами моніторингу, стимулюють самоосвітню 

діяльність учителів-початківців, залучаючи їх до активної роботи в методичних 

формуваннях. 

Важливу роль РМК Березанської, Вознесенської, Первомайської районних 

держадміністрацій відводять питанням орієнтації випускників шкіл на педагогічні 

професії. Працівники РМК переконані, що саме школа повинна стати стартовим 

майданчиком для підготовки майбутніх учителів. 

Вирішити проблеми підготовки учнів до майбутньої професії допомагає 

виконання таких завдань: 

– виявити школярів, яких цікавить педагогічна професія; 

– озброїти учнів основами знань про майбутню професію; 

– сформувати первинні уміння, необхідні для педагогічної діяльності; 

– створити умови для формування професійно важливих і особистісно значущих 

якостей майбутнього педагога; 



133 

– навчити школярів навичкам самоаналізу, самооцінки особистості. 

Цілеспрямована, продуктивна, творча робота вищезазначених методичних 

кабінетів щодо формуванню професійної майстерності молодих вчителів в певній мірі 

впливає на якість навчально-виховного процесу в школах. У порівнянні з минулими 

роками збільшилась кількість учнів – учасників обласних олімпіад, слухачів МАН, 

переможців різного роду конкурсів тощо. 

Працівникам районних(міських) методичних кабінетів (центрів), керівникам 

загальноосвітніх навчальних закладів не слід зупинятися на досягнутому, а потрібно 

шукають нові шляхи удосконалення змісту і форм методичної допомоги молодим 

вчителям в їх професійному становленні. 

Подальше удосконалення роботи із молодими вчителями вбачаємо в: 

– створенні консалтингового та моніторингового центрів; 

– впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій; 

– наданні методичної допомоги молодим вчителям через мережу Internet; 

– проведенні дистанційних семінарів педагогічних працівників освіти; 

– розширення співпраці з ВНЗ, науковими установами, громадськими 

організаціями тощо. 

 

 

Роль методичної служби в становленні молодого педагога 

(із досвіду роботи Пирожок С.І., завідувача районним методичним кабінетом 

відділу освіти Жовтневої райдержадміністрації) 

 

Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована підготовка 

фахівців – найважливіше завдання кожної держави. 

У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності 

набуває післявузівська діяльність молодого вчителя, його адаптація до професії 

педагога. Професійне становлення особистості педагога – довготривалий процес. 

Від того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність 

педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в 

школі. Це добре розуміє колектив районного методичного кабінету  відділу освіти 

Жовтневої райдержадміністрації. 

Тому й визначили одним з пріоритетних напрямів методичної роботи з 

педагогічними кадрами – становлення молодого вчителя. В нашому районі склалася 

оптимальна ефективна система роботи з молодими вчителями, яка має глибокий зміст, 

творчий характер, сприяє професійному становленню початківців і закріпленню їх в 

навчальних закладах. 

 

Основними складниками даної системи є: 

1. Підготовка методистів, керівників освітніх установ до роботи з молодими 

спеціалістами. 

2. Реалізація принципів диференціації в організації роботи з молодими 

фахівцями. 

3. Плановість організації роботи з молодими вчителями. 

Серед основних функцій управління системою роботи з молодими вчителями 

провідне місце посідає планування. Розроблений річний план роботи з молодими 

спеціалістами, який є основою організації праці з ними. 
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Основною метою науково-методичної роботи з молодими педагогами є 

забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному вчителю широких 

можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння 

прогнозувати свою професійну діяльність. 

Наказом відділу освіти щороку затверджується структура методичної роботи з 

молодими вчителями. Визначення даної структури здійснюється на діагностично-

прогностичній основі, використання розроблених РМК анкет.  
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Прогнозуючи зміст методичної роботи, методисти враховують результати 

вивчення запитів і потреб молодих вчителів, досягнення педагогічної науки, ППД, 

проблеми, з якими вони можуть зустрітися на практиці. Науково-методична та 

практична підготовка працівників РМК, керівників шкіл до роботи з молодими 

вчителями забезпечується через: 

– проведення семінарів-практикумів, консультацій, співбесід; 
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– розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, анкет, планів, 

сценаріїв методичних заходів; 

– добір науково-методичної літератури, матеріалів ППД по організації роботи з 

молодими спеціалістами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У районі стало традицією проведення посвячення молодих педагогів у 

вчительську сім’ю на святі до Дня працівників освіти. Це прекрасне дійство завжди 

відбувається щоразу за новим сценарієм, по-різному, але завжди цей фрагмент носить 

характер незабутнього моменту в педагогічній біографії молодих фахівців. В цей день 

молоді педагоги також отримають одноразову грошову допомогу. 

Працівниками методичного кабінету проводяться методичні дні „На допомогу 

молодому вчителю”. Методисти відвідують школи, в яких перший рік працюють 

молоді спеціалісти, проводять з ними співбесіди, відвідують уроки з наступним їх 

обговоренням, моделюють уроки та позакласні заходи, надають допомогу працівникам 

ЗНЗ, наставникам в організації методичної роботи з молодими фахівцями, проводять 

методичні заходи. 

Особливого значення РМК надає участі педагогів-початківців  у роботі 

методичних формувань. Змістовна робота проводиться в рамках районних методичних 

об’єднань, основними напрямками діяльності яких є: 

– здійснення заходів щодо вивчення нормативних, інструктивно-методичних 

матеріалів Міністерства освіти і науки України; 

– поглиблення науково-теоретичної підготовки щодо методики викладання 

предмету; 

– поповнення знань з психології; 

– організація та методика проведення позакласної роботи з предмета; 

– організація виховної роботи; 

– науково-методична робота з вивчення та визначення шляхів впровадження 

надбань кращого досвіду в практику. 

Плани окружних методичних об’днань містять розділ «Робота з молодими 

вчителями», що включає такі заходи: 

– Проводити інструктивно-методичні наради-консультації з молодими 
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спеціалістами. 

– Закріпити за молодими педагогами наставників. 

– Провести діагностику утруднень молодих педагогів. 

– Допомогти вчителям-початківцям у виборі індивідуальної науково-методичної 

теми та у складанні плану самоосвіти по її реалізації. 

– Забезпечити взаємовідвідування уроків, позакласних заходів наставників і 

молодих учителів. 

– Провести творчі звіти молодих педагогів «Мої перші педагогічні знахідки». 

Використання таких форм значною мірою поліпшує співпрацю методистів і 

педпрацівників, викликає жвавий інтерес у молодих педагогів, створює мотивацію 

підвищення їхньої кваліфікації, професійної компетентності. 

Обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичного 

об’єднання є практична робота: 

– складання календарно-тематичного плану з урахуванням навчальних програм 

та особливостей класу; 

– розробка різнорівневих тестів, завдань контрольних робіт; 

– підготовка планів-конспектів уроків різних типів; 

– розробка сценаріїв позакласних заходів; 

– складання картотеки ППД з проблеми, обраної для поглибленого дослідження; 

– моделювання уроку або його фрагменту; 

– розв’язання педагогічних ситуацій; 

– самоаналіз навчального заняття; 

Для того, щоб уникнути формального підходу до розгляду питань, що будуть 

розглядатися, передбачені домашні завдання, проводиться індивідуальна робота з 

молодими колегами. 

Досить актуальним у навчанні молодих вчителів залишається відвідування уроків 

наставників, а також підготовка власних відкритих заходів. 

Молоді вчителі обов’язково відвідують уроки у своїх колег – початківців, 

аналізують їх, спільно виробляють методичні рекомендації щодо удосконалення 

навчальних занять. 

Ефективними формами роботи з молодими вчителями є школа становлення 

молодого вчителя з проблеми „Становлення молодого вчителя – основа розвитку 

освіти”. 
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Метою школи становлення молодого вчителя є надання допомоги у розв’язанні 

першочергових проблем щодо методики викладання, планування своєї практичної 

діяльності, організації роботи з шкільною документацією, сприяння професійному 

становленню молодого педагога, формування потреби у безперервному навчанні.  

Школа розв’язує такі завдання: 

– накопичення знань і вмінь по методиці навчально-виховної роботи, 

– попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності; 

– підготовка методичних матеріалів (різні варіанти поурочних 

– планів, плани-конспекти, дидактичні матеріали тощо); 

– вивчення, поглиблення і застосування знань щодо вдосконалення 

– форм, методів і прийомів організації і здійснення навчально-виховної 

діяльності вчителя і учня; 

– вивчення, апробування активних, інтерактивних методів навчання і виховання 

та інші. 

Ефективно, раціонально спланувати роботу шкіл молодих вчителів допомагає 

діагностування, врахування аналізу відвіданих уроків, виховних заходів у молодих 

вчителів, результати моніторингу навчальних досягнень учнів. 

Слухачі школи завжди впевнені, що на кожному занятті їх чекає щось нове, цікаве 

для запровадження в практику. Адже заняття у школі, як правило, проводяться у 

вигляді активних форм: ділових ігор, тренінгів, розв’язання педагогічних ситуацій, 

відвідування майстер-класів вчителів-методистів, моделювання ППД. 

Робота з підвищення якості, ефективності і результативності сучасного уроку – 

один із найважливіших аспектів діяльності шкіл молодого вчителя. Молоді педагоги 

опрацьовують літературу про сучасний урок, знайомляться з методикою викладання, 

досвідом майстрів педагогічної праці. 

Ефективна, результативна робота школи педмайстерності позитивно впливає на 

підготовку молодих спеціалістів до першої педагогічної атестації і курсової підготовки. 

З метою підвищення ефективності професійної діяльності, рівня психологічної 

культури і педагогічного мислення молодих колег до роботи з ними активно 

залучається методист РМК, що відповідає за психологічну службу району 

Сікаленко Р. О. Проблеми психологічної адаптації молодих вчителів до умов роботи в 

школі психолог вдало розв’язує, використовуючи в своїй роботі різноманітні тренінги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дбаючи про розвиток творчої активності молодих вчителів, методисти на третій-

четвертий рік залучають їх за бажанням до роботи в творчих групах. 
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Молоді фахівці мають змогу тісно співпрацювати із досвідченими колегами, які 

входять в творчу групу, з методистами, дієво застосовувати досягнення сучасної 

психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, використовуючи 

напрацьовані творчою групою методичні рекомендації, алгоритми, пам’ятки щодо 

впровадження педагогічних технологій, поради старших колег. 

У районі одним з найефективніших засобів підвищення педагогічної майстерності 

молодих вчителів є ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом роботи 

майстрів педагогічної праці. 

У системі методичної роботи з молодими вчителями ефективно використовується 

потенціал опорної школи.  Такими опорними школами є опорні школи кожного 

освітнього округу в районі. 

Заслуговують на увагу методичні форми роботи з молодими вчителями: 

– семінари-практикуми; 

– ділові ігри; 

– дискусії; 

– конкурс молодого вчителя; 

– тиждень наставників та молодих вчителів; 

– підготовка і проведення відкритих уроків, позакласних заходів молодих 

вчителів при допомозі наставників; 

– творчі звіти наставника і стажиста. 

Досить ефективно організовано в районі наставництво. Методисти переконані, 

що у становленні молодих вчителів важливу роль відіграють старші колеги. 

З метою підвищення результативності проведення наставництва районним 

методичним кабінетом підготовлені методичні поради заступникам директора з 

навчально-виховної роботи, вчителю-наставнику. 

Традиційно проводяться в закладах освіти району декади, методичні тижні 

наставників. 

Це дало можливість створити в кожному колективі творчу атмосферу, дружню і 

згуртовану роботу директора, наставників, керівників методичних об’єднань, 

пробудити в молодих вчителів інтерес до творчості, прагнення досягти кращих 

результатів, отримати визнання в колективі. 

Однією з умов успішного професійного зростання молодого вчителя є створена 

цілеспрямована та систематична робота із самоосвіти. 

Велика роль РМК в управлінні самоосвітньою діяльністю педагогів. Методичний 

кабінет коригує діяльність керівників шкіл щодо проведення моніторингу 

самоосвітньої діяльності вчителів, відстежує результати розвитку професійної 

педагогічної компетентності, вивчає досвід роботи шкіл з проблеми формування 

самоосвітніх знань, умінь і навичок вчителів, розробляє структуру обміну 

перспективними надбаннями кращих шкіл, здійснює аналітично-прогностичну 

діяльність за результатами моніторингу, стимулює самоосвітню діяльність учителів-

початківців, залучаючи їх до активної роботи в методичних формуваннях. 

З метою надання допомоги молодим спеціалістам по самоосвіті, проводяться 

короткотермінові тематичні семінари, організовуються консультації, практикується 

обмін досвідом їх роботи серед ровесників, а також перед старшими колегами та 

розроблений орієнтований план самоосвіти молодого вчителя.   

Будь-які методичні заходи з молодими колегами поєднуються з керівництвом їх 

самоосвітньою роботою: виступи з певних теоретичних питань, захисти підготовлених 

рефератів, творчі звіти по самоосвіті, відкриті уроки, які проводять молоді вчителі на 

заключному етапі стажування. Висока результативність навчання молодих вчителів 

досягається через вміле поєднання існуючих форм підвищення кваліфікації молодих 

вчителів: самоосвіти, колективних та індивідуальних форм методичної роботи. 
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Під час проведення методичної роботи застосовуються різні форми 

індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на їх практичну підготовку до 

педагогічної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільш популярними є консультації (індивідуальні, групові). Працівники РМК 

заздалегідь розробляють їх примірну тематику. 

Консультації плануються так, щоб допомогти вчителю-початківцю зрозуміти, що 

лише при систематичній праці над собою можна досягти успіхів у педагогічній 



141 

діяльності. 

Працівники районного методичного кабінету не зупиняються на досягнутому, 

шукають нові шляхи удосконалення змісту і форм методичної допомоги молодим 

вчителям в їх професійному становленні. 

Методичний кабінет взяв участь в конкурсі соціальних проектів «Русал» з 

номінації «Є ідея» по роботі з молодими педагогами. В цьому проекті передбачено 

також ряд заходів по роботі з молодими спеціалістами, а завершується він підбиттям 

підсумків на районному святі-конкурсі для молодих вчителів «Відкриття року». 

Подальше удосконалення роботи з молодими вчителями методичний кабінет 

вбачає в: 

– впровадженні телекомунікаційних технологій; 

– наданні методичної допомоги молодим вчителям через мережу Internet; 

– проведенні дистанційних семінарів педагогічних працівників освіти; 

– розширенні співпраці з МОІППО, ВНЗ, науковими установами, громадськими 

організаціями. 

 

 

Система роботи  Полігонівської  ЗОШ І–ІІІ ступенів  

Жовтневої районної ради  з молодими спеціалістами 

 

 

«Ми маємо справу з найскладнішим, безцінним, 

найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від 

нашого уміння, майстерності, мистецтва, мудрості 

залежить його життя, здоров'я, розум, характер, 

воля, цивільна і інтелектуальна особа, його місце і 

роль в житті, його щасті.»  

В.О.Сухомлинський 

 

Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен вчитель-

професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, 

теоретичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості 

і постійного самовдосконалення. Тому, в сучасних умовах модернізаційних змін в 

освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності 

методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, 

перспективного педагогічного досвіду і бути спрямованою на підвищення фахової 

майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного 

вчителя. 

Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована підготовка 

фахівців – найважливіше завдання кожної держави. 

У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності 

набуває післявузівська діяльність молодого вчителя, його адаптація до професії 

педагога. Професійне становлення особистості педагога – довготривалий процес. Від 

того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних 

кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі. Це 

добре розуміє адміністрація, колектив Полігонівської ЗОШ І–ІІІ ступенів. 

В Полігонівській ЗОШ  І–ІІІ ступенів працює 27 вчителів, 234 учні. 

Якісний склад вчителів можна представити у вигляді діаграми. Слід зазначити, 

що з 27 вчителів -  14 випускники нашої школи. 
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З метою якісної  підготовки педагогічних кадрів у школі організована методична  

робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє 

взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає 

змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших 

колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до 

пошуку. 

 

Завдання методичної  роботи Полігонівської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

 

– поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів 

навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи  

гуртків; 
 

– підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; 
 

– створення наукового товариства  учнів, залучення  обдарованих дітей до 

науково-дослідницької  діяльності; 
 

– підвищення  теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних  працівників шляхом організації роботи школи  професійної  

адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, 

проведення  методичних  тижнів, декад; 
 

– підвищення   рівня профілактично-консультативної  роботи  серед учнівського 

колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних 

програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та 

особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів; 
 

– удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення  

його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, 

життєдіяльності навчального закладу; 
 

– забезпечення роботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і 

виховання  школярів; 
 

– продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів; 
 

– підвищення рівня  позаурочної  роботи з навчальних  предметів; 
 

– поширення  передового  педагогічного досвіду працівників  навчального 

закладу шляхом друку  матеріалів у фахових виданнях; 
 

– створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою 

підвищення результативності навчально-виховного процесу.  
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Одним із напрямів методичної роботи в школі є організація наставництва та 

школи молодого вчителя «Початківець».  Потреба у діяльності роботи школи молодого 

вчителя досить висока. Молодий спеціаліст, що приходить працювати до школи, 

зустрічається з багатьма проблемами застосування вже набутих знань. Для успішної 

адаптації вчителя в колективі, співпраці з дітьми, батьками необхідно  мати  певний 

досвід, яким молодий вчитель ще не володіє. 

Мета школи молодого вчителя «Початківець»: становлення молодого вчителя, 

сприяння фахового зростання, успішної адаптації в шкільному колективі, розвиток 

навичок співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу, ознайомлення та 

оволодіння новими методиками навчання на виховання. 

Основні напрями  роботи: 

– поглиблення знань з теорії та методики навчання й виховання; 

– сприяння оволодіння молодими вчителями нормативних документів; 

– вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-

педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду вчителів району, 

області; 

– розвиток ініціативи, творчості, новаторських пошуків вчителів. 
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Відповідно до плану роботи Школи молодого вчителя складається індивідуальний 

план спеціаліста. 

Кожен молодий учитель з перших днів своєї педагогічної діяльності разом зі 

своїм наставником готує «Портфоліо молодого вчителя». Це папка — «настільна 

книга», в якій зібрано найнеобхідніші поради і матеріали, потрібні для становлення 

молодого вчителя. 

У школі молодого вчителя «Початківець» поширено таку форму індивідуальної 

методичної роботи як консультації: молоді вчителі отримують конкретні поради з 

певних питань, а також зразки розробок різних типів уроків. Протягом певного часу 

молодий спеціаліст отримує допомогу не 

тільки від наставника, а й від керівника 

методичного об'єднання, заступників 

директора, педагога-організатора, прак-

тичного психолога, досвідчених учителів, 

класних керівників. Відкриті уроки, які 

відвідує молодий учитель, дають змогу 

показати та побачити на практиці 

особливості використання форм і методів 

роботи на уроці. Тому, плануючи відкриті 

уроки під час Тижня фахової майстерності, 

враховуємо побажання молодих учителів 

відносно проведення різних типів уроків, де мали б місце: 

– індивідуальний підхід до навчання; 

– диференційований підхід до навчання; 

– інтерактивні форми та методи навчання; 

– нестандартні ситуації на уроці; 

– уроки з використанням інновацій. 

Це допомагає молодому вчителю раціонально обирати тип уроку, його структуру, 

правильно визначати завдання уроку, його мету (навчальну, розвивальну та виховну), 

добирати найраціональніші методи навчання, поєднувати різні форми колективної та 

індивідуальної роботи, ознайомлює із сучасними освітніми технологічними, 

інтерактивними методами. 

Одним із методів роботи школи молодого вчителя – проведення відкритих 

інтегрованих уроків наставників та молодих спеціалістів. Під час підготовки таких 

уроків невід’ємною частиною спільної роботи є проведення консультацій, бесід, 

вивчення великої кількості літератури, підбір правильних методів, принципів навчання. 

Урок-дует формує у вчителя-початківця впевненість у собі, підтримку з боку 

досвідченого педагога, оволодіння нестандартними методами, формами роботи. В учнів 

викликає неабиякий інтерес, високу працездатність. 

Важливу та значну роль у плануванні та здійсненні стажування, складанні 

індивідуальних планів, планів роботи наставників, участь у роботі методичних 

об'єднань, творчих і динамічних групах відіграє діагностика молодих учителів. Через 

чотири місяці роботи молодого вчителя здійснюємо анкетування. 

В процесі становлення молодого вчителя велике значення мають його 

індивідуальні особливості, а саме: характер, темперамент, світогляд, інтереси, нахили, 

переконання, моральні почуття, вольові риси. Адже об'єкт навчання й виховання 

унікальний — людина, яка в процесі житія зростає духовно й фізично. Педагог керує її 

духовним зростанням, розвиває світогляд, інтереси, почуття, нахили, навички, моральні 

звички, її характер, збагачує її моральними цінностями, готує до суспільного життя, 

творчої праці. 

Учитель несе подвійну відповідальність за свій характер бо, по-перше, риси 

його характеру можуть допомагати або перешкоджати навчально-виховному процесові, 
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а по-друге, під впливом характеру педагога 

значною мірою формується поведінка й 

характер його учнів. 

Ось чому вчитель повинен мати багато 

позитивних людських рис:  чесність,  

порядність, гуманність, доброзичливість, 

здатність до співчуття й співпереживання 

тощо. Педагог виховує особистим прикладом, 

своєю поведінкою, своїм способом життя, 

своїм характерам взаємин з іншими людьми. 

Дуже небажані в характері вчителя такі риси 

як егоїзм, брутальність, замкненість, 

неврівноваженість, корисливість, підступність. Зовнішній вигляд педагога, манера його 

поведінки, хода, постава — все це має вплив на учня. 

Однією з найбільш важливих соціально-психологічних проблем сучасного 

суспільства є проблема адаптації молодих спеціалістів. Адаптація молодих спеціалістів 

це механізм "активного включення" у 

систему діяльності, входження у колектив є 

складним  процесом, який відчуває вплив 

багатьох факторів (соціально-економічних, 

політичних тощо). Для зняття емоційного 

напруження, внутрішнього становлення 

педагога  психологом школи Комаровою 

О.М. організована  робота з вчителями-

початківцями через систему тренінгів, 

семінарів-практикумів. 

Значну увагу професійному зростанню 

вчителів приділяють відділ освіти, молоді та 

спорту  Жовтневого райдержадміністрації (завідувач методичним кабінетом – Пирожок 

С.І., практичний психолог Сікаленко Р.О.) через Школу становлення молодих 

спеціалістів, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в 

рамках курсової підготовки  дворічного стажування. 

Особливо великого значення в адаптаційному процесі набуває соціальне місце 

вчителя – його ставлення до колективних творчих справ; роль педагога в представленні 

школи на районному, обласному рівнях. Через участь в конкурсах, акціях з фахової 

майстерності, спортивних змаганнях (з волейболу, легкої атлетики, туризму), оглядах 

художньої самодіяльності району формується активна життєва позиція, яка  допомагає 

спеціалісту уникати конфліктних ситуацій з учнями, батьками. 
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Індивідуальний план на навчальний рік 

молодого спеціаліста 

Серпень 
Планування навчального матеріалу: 

1. Види планування: календарне та урочне. Практична робота: як скласти 

календарно-тематичне планування. 

2. Вимоги до сучасного уроку. 

3. Складання плану-конспекту уроку. 

4. Методичні рекомендації до проведення першого уроку. 

5. Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних 

дисциплін. 

Вересень 
1. Ведення шкільної документації. 

– Види шкільної документації. 

– Ведення класного журналу. 

2. Єдині вимоги до усного і письмового мовлення 

учнів. 

3. Про причини конфліктів між учителями та батька-

ми та як їм запобігти. 

4. Практичне заняття. Обговорення статті «Навчи 

дитину вчитися» В. Сухомлинського. 

Жовтень 
Форми навчання в школі: 

1. Урок — основна форма навчання. 

2. Структура уроків різних типів. 

3. Опрацювання критеріїв результативності роботи 

вчителя. 

Листопад 
1. Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках 

різних типів. 

2. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу. 

3. Практичне заняття: виготовлення зразків дидактичного матеріалу. 

Грудень 
Нетрадиційні форми проведення уроків та позашкільної роботи з учнями: 

1. Види нестандартних уроків. 

2. Практичне заняття: розробка позакласного заходу. 

3. Інтерактивні форми роботи.  

Січень 
1. Виховна спрямованість програмового матеріалу. 

2. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності. 

3. «Гуманна педагогіка» Ш.О.Амонашвілі. 

4. Практичне заняття: розробка позакласного заходу. 

Лютий 
Організація та види самостійної роботи учнів на уроках: 

1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми. 

2. Проблеми часу на уроці. 

3. Практичне заняття: опрацювання пам'ятки для самостійної роботи з 

підручником. 

Березень 
1. Забезпечення учнів раціональними прийомами навчальної праці. 

2. Формування розумової культури учнів у процесі навчання. 

3. Практичне заняття: самоаналіз проведених уроків. 
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Квітень 
1. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці. 

2. Я. А. Коменський - перший творець самостійної гуманної педагогіки. 

3. Практичне заняття: огляд творчих доробків молодих учителів. 

Травень 

 Диференційований підхід до навчання: 

1. Моделі диференційованого навчання. 

2. Різнорівневі завдання. 

3. Практичне заняття: розробка диференційованих завдань. 

 

Індивідуальний план на навчальний рік 

(другий рік навчання) 

Серпень 

1. Робота над календарно-тематичним  плануванням. 

2. Конспект  – один із чинників успішного уроку. 

3. Оновлення нормативної бази на навчальний рік. 

Листопад 

1. Тренінг «Знайти ключ до кожної дитини». 

2. Робота з обдарованими дітьми. 

Лютий 
1.  Підготовка до відкритого уроку: шляхи до успіху. 

2.  Мотивація учнів до навчання. 

Травень 
1. Аналіз роботи школи молодого вчителя «Кроки до майстерності». 

2. Представлення портфоліо вчителя: успіхи, досягнення.  

 

Щоденник взаємовідвідування уроків 

учителем-наставником у вчителя-початківця 
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Кожна професія ставить специфічні вимоги до особистості людини. Які ж вимоги 

ставить професія молодого спеціаліста? 

Успіхи педагогічної праці значною мірою зумовлені розвитком професійних 

здібностей та професійними знаннями, вміннями, навичками, тобто професійним 

становленням молодого вчителя в школі. 

У професійному становленні молодого вчителя в сучасній школі має місце 

наявність педагогічних здібностей, вони складаються з низки компонентів: 

– дидактичні — мистецтво передавати знання в доступній учням формі; 

– конструктивні— це коли педагог не використовує готових рецептів, а сам 

створює їх для кожної конкретної ситуації; 

– перцептивні потрібні педагогу, щоб вникати у складний внутрішній світ своїх 

учнів, розуміти їх, бачити світ їхніми очима; 

– експресивні — вміння свою розповідь пожвавити доречним гумором, дотепом, 
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доброзичливою іронією; 

– комунікативні — правильний підхід до учнів у процесі навчання й виховання; 

– здатність до розподілу уваги — широкий обсяг уваги, вміння легко 

переключатися в разі потреби з одного об'єкта на інші; 

– акторські — «вміння» залежно від обставин і виховних завдань, бути то 

добрим, то вимогливим, то спокійним тощо; 

– уміння свідомо контролювати всі свої вчинки, дії й настрої.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зауважити, що всі компоненти педагогічних здібностей тісно пов'язані між 

собою, доповнюють і зумовлюють один одного. Відсутність одного або навіть кількох 

компонентів певною мірою може компенсувати активніший розвиток інших 

компонентів педагогічних здібностей. 

Система роботи вчителя 
1. Дотримання вчителем правил трудового розпорядку. 

2. Виконання навчальних програм. 

3. Якість уроків. 

4. Навчальна, розвивальна і виховна роль. 

5. Види і форми контролю якості знань та успішності 

учнів. 

6. Способи навчання самостійного здобування знань. 

7. Виховання інтересу до предмета, елементи 

зацікавлення, система стимулювання й заохочення. 

8. Індивідуальна робота з сильними і слабкими учнями. 

9. Робота із запобігання невстиганню. 

10. Система письмових практичних робіт. 

11. Питома вага і система творчих робіт. 

12. Рівень навчальних досягнень учнів. Письмові й лабораторні роботи. Уміння 

практично застосовувати знання. 

13. Розвиток усного мовлення. 

14. Виховна функція вчителя. 

15. Позакласна робота з предмета. 

16. Ведення журналів. 
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17. Виконання єдиних вимог до учнів. 

18. Техніка безпеки. 

19. Піклування про здоров'я дітей. 

20. Санітарно-гігієнічні умови кабінетів. 

21. Робота вчителя з батьками. 

22. Пропаганда педагогічних знань. 

23. Самоосвітня робота вчителя. 

24. Виступи на педрадах, конференціях. Методичні розробки. 

25. Відвідування заходів колег. 

26. Проведення відкритих заходів. 

27. Педагогічний такт. 

28. Професійне зростання. 

29. Участь у конкурсах. 

30. Виконання громадських доручень. 

Основні вимоги до організації уроків 
Вимоги до уроку поділяються на дидактичні, виховні, психологічні та гігієнічні. 

Дидактичні вимоги до уроку 

1. Чітке визначення освітньої мети уроку як вияву його освітньої функції (які 

знання та вміння вчитель повинен дати на цьому уроці). Освітня мета має відповідати 

його освітній функції. 

2. Здійснення в своїй системі уроків дидактичних принципів навчання. 

3. Обрання найраціональніших методів і прийомів, а також засобів для досягнення 

визначеної мети уроку. 

4. Застосування внутрішніх і міждпредметних зв'язків. 

Виховні вимоги до уроку 
1. Постановка виховної мети уроку і відповідного завдання з виховання (всього 

класу або окремих учнів) у розумовому, моральному, трудовому напрямах. 

2. Врахування індивідуальних особливостей учня, зокрема рівня інтелектуального 

розвитку, мотивації ставлення до навчання, дії стимуляційних методів. 

Психологічні вимоги до уроку 
1. Організація та здійснення сприймання, усвідомлення, запам'ятовування та 

осмислення навчальної інформації. 

2. Розвиток довільної та після довільної уваги учнів, її концентрація на 

найскладніших і найвідповідальніших заняттях (поняттях, правилах, законах). 

3. Застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового) 

запам'ятовування занять, тренування вмінь на уроці, а також під час виконання 

домашніх завдань. 

4. Розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання. 

Гігієнічні вимоги до уроку 
1. Забезпечення чергування методів і прийомів під 

час уроку, з тим щоб не допускати втоми, розумового пе-

ревантаження, особливо у викладанні класної, складної 

для сприймання теми. 

2. Дотримання режиму гігієни, аерації повітря в 

класі. 

3. Стеження за станом здоров'я учнів. 

4. Явка вчителя в абсолютно здоровому стані. 

Уміння заходити до класу 
1. Завчасно з'ясуйте, в якому кабінеті відповідно до 

розкладу ви маєте проводити заняття, особливо коли це 

пов'язано із замінами уроків. 

2. У кожному класі доберіть собі помічників, які б 



150 

під вашим керівництвом готували до уроків необхідне навчальне приладдя (своєчасно 

заносити демонстраційні матеріали, прилади тощо). 

3. Під час перерви відберіть усі матеріали, потрібні вам для конкретного уроку, 

компактно складіть їх. 

4. Оглянувши себе перед дзеркалом, після першого дзвоника на урок виходьте з 

учительської й прямуйте до класу. 

5. Почекайте другого дзвоника, дайте змогу всім учням зайти до класної кімнати. 

6. Журнал, зошит, підручник тримайте в лівій руці, а правою відчиняйте двері. Ви 

маєте з'явитися в отворі дверей на повний зріст. Не обертаючись, правою рукою за 

собою спиною зачиняйте двері. 

7. На вашому обличчі має бути вираз задоволення й ледь помітна усмішка: ви раді 

зустрічі з вихованцями. 

8. Упевненим кроком ідіть до робочого стола, протягом двох-трьох секунд уважно 

огляньте клас, щоб охопити поглядом усіх учнів і психологічно налаштувати їх на 

навчальну діяльність. 

9. Зайшовши до класу, не забудьте привітатися. 

«Портфоліо» постійно поповнюється необхідними матеріалами. Згодом це буде 

«центром самоосвіти» вчителя. 

Значну роль відводимо роботі в школі молодого вчителя «Кроки до 

майстерності», напрямами діяльності якої є: 

1. Планування роботи вчителя, організація робочого часу. 

2. Культура спілкування вчителя з класом, учнями, батьками. 

3. Поглиблення психолого-педагогічних знань, методології навчання. 

4. Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних 

матеріалів Міністерства освіти і науки 

України. 

5. Вимоги до календарно-

тематичного планування. 

6. Вимоги до ведення класних 

журналів. 

7. Сучасні підходи до виховного 

процесу, до формування всебічно 

розвиненої особистості на основі традицій 

національного виховання та особистісно 

зорієнтованої концепції освіти 

 

Анкетування молодого вчителя 

Прізвище,ініціали вчителя______________ 

№ Аспекти професійної діяльності 

Само-

оцінка 

вчителя 

Оцінка 

мето-

дистів 

Оцінка 

адмі-

ністрації 

1 Формування загальнонавчальних 

умінь і навичок 

 

 

 

 

 

 

2 Здійснення міжпредметних зв'язків 

 

 

 

 

 

 

 

3 Здійснення індивідуального і 

диференційованого підходу 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Розвиток пізнавальних здібностей 

учнів 
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5 

 

Організація самостійної роботи учнів 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Наступність і перспективність 

навчання 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Використання краєзнавчого матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Використання інноваційних 

технологій 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Вибір оптимальних методів навчання 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Вибір оптимальних форм проведення 

уроку 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Формування внутрішньої мотивації 

навчання 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Уміння ефективно використовувати 

засоби навчання 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Ведення тематичного обліку знань 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Реалізація виховної спрямованості 

уроку 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Реалізація принципів розвивального 

навчання 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Вивчення рівня навчальних досягнень 

учнів 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Організація робочого місця вчителя, 

учня 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Організація позакласної роботи з 

предмета 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Уміння зберегти працездатність і 

робочу дисципліну учнів 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Уміння раціонально використовувати 

час уроку 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Виконання санітарно-гігієнічних 

вимог до уроку 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Уміння здійснювати самоаналіз уроку 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Розвиток умінь і навичок само- і 

взаємоконтролю 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Методика організації роботи з 

учнями, що погано встигають 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Методика проведення уроків різних 

типів 
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Примітка: оцінювання здійснюється за п'ятибальною системою. Результати 

анкетування свідчать, яких успіхів чи навіть досягнень домігся вчитель, які проблеми 

виникли в процесі роботи, яку методичну допомогу йому потрібно надати з того чи 

іншого питання. Тоді складаємо план самоосвіти молодого вчителя й карту вивчення 

основних напрямів його діяльності. 
 

АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

1. Чому Ви обрали професію вчителя (необхідне підкреслити):  

а) подобається робота з дітьми;  

б) задовольняє режим і характер роботи вчителя;  

в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;  

г) є бажання здобути вищу освіту;  

д) під впливом інших чинників ______________________________________ 

2. Чи хотіли б Ви перейти на іншу, не педагогічну роботу?  

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

3. Чи подобається Вам робота в школі?  

а) так; 

б) байдуже; 

в) ні. 

4. Що подобається Вам у педагогічній діяльності найбільше?  

а) проведення уроків; 

б) позакласна робота з предмета; 

в) позакласна виховна робота; 

г) робота з батьками; 

д) методична робота; 

є) громадська діяльність; 

ж) інше ____________________________________________________________ 

5. Якби можна було повернути час, чи обрали б ви ще раз для вступу  педагогічний 

ВНЗ?  

а так; 

б) не знаю; 

в) ні. 

6. Що викликає у вас найбільші труднощі?  

а) підготовка до уроків; 

б) організація навчального процесу; 

в) спілкування з учнями; їхніми батьками, колегами, адміністрацією; 

г) підготовка до виховної роботи; 

д) проведення виховних заходів; 

є) організація свого часу й праці; 

ж) ведення шкільної документації; 

з) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив; 

і) інше _______________________________________________________________ 

7. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної діяльності?  

а) фахову:                               задоволений, незадоволений; 

б) з методики викладання:   задоволений, незадоволений; 

в) з організації спілкування: задоволений, незадоволений; 

г) з виховної роботи:            задоволений, незадоволений; 

д) із самоосвіти:                   задоволений, незадоволений; 

є) з уміння організувати свою діяльність: задоволений, незадоволений; 

ж) інше ______________________________________________________________ 
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8. Як Ви ставитеся до обраної професії?  

а) задоволений; 

б) більше не подобається, ніж подобається; 

в) байдуже; 

г) більше подобається, ніж не подобається; 

д) зовсім не подобається; 

є) не можу визначитись. 

9. Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з науковцями?  

а) так (з яких питань?); 

б) не впевнений; 

в) ні. 

10. Як було організовано Ваше стажування?  

а) добре; 

б) задовільно; 

в) незадовільно. 

11. У чому полягало це стажування?  

а) складений інтенсивний план стажування; 

б) закріплений учитель – наставник; 

в) добре організована робота з наставником; 

г) робота здійснювалася під контролем адміністрації; 

д) інше 

Дозволить визначити, якої методичної допомоги найбільше потребує педагог. 

 

КАРТА 

ПЕРВИННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ 

20___/20___ н.р. 

 

1. ПІБ учителя  _____________________________________________________________ 

2. Освіта          ______________________________________________________________ 

3. Стаж роботи _____________________________________________________________ 

4. Вивчення яких питань або проблем викликає у Вас труднощі (так або ні):  

– проведення уроків узагальнення та систематизації 

______________________________________________________________________ 

– проведення нетрадиційних уроків _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

– організація групової діяльності  ___________________________________________ 

– використання ігрових ситуацій   __________________________________________ 

– мотивація навчальної діяльності  __________________________________________ 

– організація самостійної роботи  ___________________________________________ 

– робота над завданнями випереджувального, пошукового характеру  ____________ 

– активізація пізнавальної діяльності учнів ___________________________________ 

5. Укажіть (за 4-бальною шкалою), наскільки Ви задоволені деякими аспектами 

своєї роботи та життя загалом (4 – повністю задоволений, 3 – частково 

задоволений, ніж задоволений; 1 – не задоволений; 0 – складно сказати щось 

конкретне):  

– соціально-психологічним кліматом у колективі  _____________________________ 

– рівнем фізичних і нервових навантажень на роботі  __________________________ 

– науково-методичним забезпеченням НВП  __________________________________ 

6. Який урок Ви можете змоделювати?  ______________________________________ 

7. З роботою якого вчителя Ви хотіли б ознайомитися?  _______________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ТЕСТ 

 

«Я ОЦІНІЮ СВІЙ УРОК» 

 

1. Цілеспрямованість уроку: 

– мета сформульована чітко – 10 

– мета сформульована нечітко – 5 

– урок проведено без конкретної мети – 0 

2. Зміст уроку: 

– на уроці подано забагато інформації – 10 

– подано мало інформації – 5 

– прозвучала зайва інформація – 0 

3. Закріплення навчального матеріалу: 

– використано проблемні питання, творчі завдання – 10 

– використано лише відтворюючі запитання – 5 

– не відбулося закріплення навчального матеріалу – 0 

4. Ставлення вчителя до учнів: 

– Вимогливе – 10; 

– прискіпливе – 5; 

– байдуже – 0 

5. Ставлення учнів до вчителя: 

– шанобливе – 10; 

– байдуже – 5; 

– зневажливе – 0. 

6. Контакт із класом: 

– повне порозуміння – 10; 

– вдається вести урок у потрібному руслі – 5; 

– кожен займається своїми справами – 0. 

7. Враховую психологічні особливості учнів під час проведення уроку: 

– постійно – 10; 

– не завжди – 5; 

– забуваю про вік учнів – 0. 

8. Манера ведення уроку: 

– захоплююча, впевнена – 10; 

– жвава, емоційна – 5; 

– нудна, монотонна – 0. 

9. Планування уроку: 

– чітке, продумане – 10; 

– нечітке, але послідовне – 5; 

– безладне, брак контролю часу – 0. 

10. Стимулювання діяльності учнів: 

– оцінювання відбувається згідно з критеріями – 10; 

– оцінювання роботи учнів майже немає – 5; 

– оцінювання немає, діяльність учнів без контролю – 0. 

11. Темп уроку: 

– високий – 10; 

– низький – 5; 

– немає відчуття часу – 0. 

12. Міжпредметні зв’язки: 

– тісні – 10; 

– слабкі – 5; 

– немає взагалі – 0. 
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13. Рівень фахової підготовки вчителя: 

– відмінна фахова підготовка та загальна ерудиція – 10; 

– добре володіє навчальним матеріалом – 5; 

– монотонний виклад матеріалу за підручником – 0. 

14. Культура мовлення: 

– висока – 10; 

– достатня – 5; 

– низька – 0. 

15. Результативність уроку: 

– учні розширили свій кругозір – 10; 

– мета досягнута – 5; 

– мета не досягнута – 0. 

 

Інтерпретація результатів: 

100   – 140   – відмінно        – працюй у такому ж режимі. 

  70   –   95   – добре             – готуйся до уроків ретельніше. 

  40   –   65   – задовільно     – звернися за допомогою до наставника. 

    0   –   35   – незадовільно – подумай про правильність вибору професії. 

 
 

ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ 
 

АНКЕТА 

1. Яких труднощів ви зазнали при використанні наявної навчально-матеріальної 

бази?  

2. Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?  

3. Що можна зробити для поліпшення роботи школи молодого вчителя? Чи 

допомагає адміністрація навчального закладу вам у роботі?  

4. Які форми роботи з молодими вчителями вам запам’яталися? Чому?  

5. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка існує в 

гімназії?  

6. Що нового ви дізналися під час відвідування школи молодого вчителя, а 

також відвідування уроків свого наставника?  

7. Які методичні прийоми ви вдосконалили протягом року?  

8. Яку методичну допомогу ви бажали б одержати від методичного відділу 

управління освіти?  

9. Які заняття школи молодого вчителя вам найбільше сподобалися і були, на 

вашу думку, найефективнішими? Чому?  

10. Ваші пропозиції щодо роботи школи молодого вчителя на наступний рік.  

 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОВОЛОДІННЯ УЧИТЕЛЕМ 

ІННОВАЦІЙНИМИ ФОРМАМИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ. 

 

ПІБ учителя, предмет, стаж 

№ 

з/п 
види уроку 

веду в 

системі 

прак-

тикую 

не прак- 

тикую 

володію 

методикою 

бажаю 

оволодіти 

    

1. семінар        

2. лекція        

3. диспут        

4. конференція        

5. інтегрований 

урок 
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6. подорож        

7. використання 

 ІКТ 

       

8. нестандартні 

форми уроки 

       

9. дискусія        

10. діалог        

11. вікторини        

12. урок казка        

13. урок 

узагальнення 

       

14. круглий стіл        

15. ділова гра        

16. Аукціон        

17. мозкова 

атака 

       

 

ДІАГНОСТИКА 

ДОМІНАНТНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА 

 

ТЕСТ 

Уважно прочитайте запитання, проаналізуйте свої думки, поведінку, оберіть той 

варіант відповіді, який вас найбільше характеризує. Зробіть відмітку навпроти 

обраного вами варіанта відповіді та дивіться ключ.  

 

1. Чи вважаєте ви, що дитина має:  

а). ділитися з вами усіма своїми думками, почуттями; 

б). говорити тільки те, що саме захоче; 

в). залишати свої думки й переживання при собі. 

2. Якщо учень узяв в іншого олівець або ручку без дозволу, то ви:  

а). поговорите з ним й дасте можливість самому прийняти потрібне рішення; 

б). дасте дітям самим розібратися у своїх проблемах; 

в). повідомте про це всім дітям і змусите повернути взяте з вибаченням. 

3. Рухливий, недисциплінований учень сьогодні на занятті був зосереджений, 

азартний і добре виконав завдання. Як Ви вчините?  

а). похвалите і наголосите на його роботі перед усіма; 

б). виявите зацікавленість, з’ясуєте, чому так добре вийшло сьогодні; 

в). скажете: «Завжди б так займався». 

4. Учень, заходячи до класу, не привітався з вами. Як ви вчините?  

а). змусите його голосно при всіх привітатися з вами; 

б). не звернете на це уваги; 

в). одразу почнете розмовляти з учнями, не згадуючи про вчинок. 

5. Учні спокійно працюють. У вас є вільна хвилина. Що ви робитиме?  

а). спокійно, не втручаючись, спостерігатимете, як вони працюють і спілкуються; 

б). комусь допоможете, підкажете, зробите зауваження; 

в). займетеся своїми справами (записи у журналі, перевірка зошитів). 

6. Який погляд здається вам правильним?  

а). почуття, переживання учня – поверхневі, швидкоплинні, на них не варто 

звертати особливої уваги; 

б). емоції, переживання учня – важливі чинники, за допомогою яких його можна  

ефективно навчати й виховувати; 
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в). почуття дитини – бурхливі, переживання – сильні, до них потрібно ставитися  

обережно, тактовно. 

7. Ваша позиція в роботі з дітьми: 

а). дитина – слабка, нерозумна, неосвічена істота, і тільки дорослий може й має  

навчити і виховати її; 

б). у дитини багато можливостей для саморозвитку, а допомога дорослого має 

спрямовуватися на підвищення активності самої дитини; 

в). дитина розвивається практично некерованою під впливом спадковості, сім’ї, 

тому головне, щоб вона була здоровою, ситою і не порушувала дисципліни. 

8. Як ви ставитеся до активності самого учня?  

а). позитивно – без неї неможливий повноцінний розвиток; 

б). негативно – це часто заважає цілеспрямовано й послідовно вести навчання й  

виховання; 

в). позитивно, але тільки тоді, коли вона погоджена з педагогом. 

9. Учень не захотів виконувати завдання, переконуючи, що  він уже зробив це 

раніше. Ваші дії:  

а). скажете щось на кшталт: «Ну й не треба»;  

б). змусите виконати роботу;  

в). запропонуєте інше завдання. 

10. Яка позиція, на ваш погляд, найправильніша? 

а). дитина має бути вдячною дорослим за турботу про неї; 

б). якщо учень не усвідомлює турботи про нього, це його справа, колись пошкодує; 

в). педагог має бути вдячний учням за їхню довіру й любов. 

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 
 

відповіді 
запитання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а           

б           

в           

 

КЛЮЧ 
 

відповіді 
запитання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 

б 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 

в 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 
 

Додайте отримані дані 

Інтерпретація результатів 

25 – 30 балів – домінує демократичний стиль 

20 – 24 балів – схильність до авторитарного стилю 

10 – 19 балів – виражений ліберальний стиль 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ СПІЛКУВАННЯ 
 

Авторитарний стиль серед педагогів традиційний (батьківська позиція) і, на 

перший погляд, найефективніший. Нас самих виховували в школі, в сім’ї, тому тяжіння 

до таких методів закладене в нас дуже глибоко. 

Керуючи таким чином, учитель постійно виводить учнів із рівноваги, викликаючи 

до себе почуття ненависті, стресу, страху, болю. Людина може й не усвідомлювати 
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цього, обираючи такий стиль керівництва. Найчастіше її саму травмували таким стилем 

у дитинстві, і вона не може вийти за його межі. Життя такої людини – постійний стрес 

(як у неї самої, так і в тих, ким вона керує). 

Ознаки: сльози, розлади сну, істерика, аж до погроз залишити школу чи накласти 

на себе руки. 

Ліберальний стиль протилежний авторитарному, хоча в основі його – те ж саме – 

слабкість «Я» та почуття неповноцінності (дитяча позиція). Такий учитель не знає 

себе, тому й не вірить у себе, боїться бути собою і брати відповідальність. Він не 

сформований як особистість, є дитиною серед дітей. Як результат – низький рівень 

його роботи. 

Серед таких учителів є розумні, інтелектуально обдаровані фахівці – 

предметними, які досягли високого рівня знань, але не здатні зрозуміти психологію 

дітей, їм бракує умінь взаємодії як з колективом дітей, так і з людьми взагалі. 

Як почуваються діти за такого керівника? Вони розуміють, що подібні взаємини – 

неправильні. Такого вчителя не поважають. Часто, заграючи з дітьми, він і не підозрює, 

що, перебуваючи з ними начебто на одному рівні, не одержує позитивного зворотного 

зв’язку. Як результат – незадоволення своєю професією та ненависть до дітей. 

Цей стиль – найважчий для корекції, виростити «Я» на таких підвалинах – 

завдання з не з простих. 

Демократичний стиль – це стиль сильної, впевненої в собі особистості (позиція 

«дорослий – дорослий»), яка любить і поважає себе та дітей. Такий учитель, 

спілкуючись із дітьми, не занадто опускається до їхнього рівня й не надто підвищується 

над ними. Він намагається контактувати з ними на рівнях – наскільки це можливо для 

їхнього віку та індивідуальності кожного. Це складно, і щасливий той учитель, який 

уміє так керувати, який досяг цього свідомо чи має природний дар. 

«Я» такого вчителя по-справжньому сильне, а тому – відкрите. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМФОРТНОСТИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

АНКЕТА 

Просим Вас оценить уровень вашей эмоциональной комфортности 

1. 

 

 

 

 

 

 

Трудно ли Вам было привыкнуть к работе учителя?  

да, процесс адаптации был долгим и трудным  

нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим  

никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовала себя учителем  

затрудняюсь ответить  

2. 

 

 

 

Какова Ваша общая удовлетворенность профессией?  

полностью удовлетворен  

скорее удовлетворен, чем нет  

затрудняюсь ответить  

скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  

полностью не удовлетворен  

3. 

 

 

 

 

Какова Ваша удовлетворенность различными сторонами 

педагогического труда? 

 

набором и содержанием учебного процесса 

 

да  

не очень  

нет  
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организацией воспитательного процесса 

 

 

да  

не очень  

нет  

своими результатами работы 

 

 

да  

не очень  

нет  

качеством преподавания предмета 

 

 

да  

не очень  

нет  

Обеспеченностью учебно-методической литературой 

и информацией 

 

да  

не очень  

нет  

технической оснащенностью кабинета 

 

 

да  

не очень  

нет  

отношением с коллегами 

 

 

да  

не очень  

нет  

отношением с наставником  

 

 

да  

не очень  

нет  

оказанием своевременной помощи 

 

 

 

да  

не очень  

нет  

материально-техническими условиями работы 

 

 

да  

не очень  

нет  

условиями питания в учебном заведении 

 

 

да  

не очень  

нет  

взаимоотношениями с классом 

 

 

да  

не очень  

нет  

взаимодействием с родителями учеников 

 

 

взаимодействием с администрацией учебного 

заведения 

 

да  

не очень  

нет  

да  

не очень  

нет  

возможностями творческой самореализации 

 

 

 

да  

не очень  

нет  

4. 

 

 

 

 

 

Кто или что помогло адаптироваться в новой социальной роли?  

наставник  

коллеги  

директор учебного заведения  

заместитель директора по УВР  

руководитель школьного методического объединения  
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мероприятия, проводимые в учебном заведении  

друзья, подруги, знакомые  

никто и ничто  

интернет  

другое  

5. Что вызвало наибольшие проблемы в адаптационный период  

недостаток свободного времени  

неудобное расписание, перегруженность учебными занятиями  

недостаточный уровень профессиональной подготовки  

неумение организовать себя  

особых проблем не было  

нехватка средств, неумение их расходовать  

отсутствие привычного круга общения  

невозможность найти занятие по душе, интересное дело  

мало внимания со стороны руководства, наставника  

плохие санитарно-гигиенические условия  

сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми   

невнимание родителей  

6. Как Вы оцениваете отношения к Вам в коллективе?  

коллектив доброжелателен ко мне  

всем все равно  

настороженное отношение  

отношение враждебное  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

АНКЕТА 

 

В каком настроении вы обычно 

приходите на работу? 

хорошем  

безразличном  

плохом  

Вы рассматриваете возможность 

смены места работы 

нет  

только когда сталкиваюсь с 

трудностями 

 

да  

Вы знаете о возможностях своего 

карьерного роста в данном учебном 

заведении 

да  

только догадываюсь  

нет  

Какие у вас отношения с учащимися 

класса? 

 

 

отличные  

они мне безразличны  

мы не понимаем друг друга  

Насколько вы успели интегрироваться 

в педагогический коллектив 

 

 

сдружился с большей его 

частью 

 

затрудняюсь ответить  

практически ни с кем не 

общаюсь 
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Как часто вы попадаете в 

конфликтные ситуации? 

 

 

ни разу не попадал  

попадаю крайне редко  

постоянно  

Получаете ли вы помощь в своей 

профессиональной деятельности? 

да, постоянно  

иногда  

нет, моими делами никто не 

интересуется 

 

Удовлетворены ли вы результатами 

своего труда? 

да  

не всегда  

нет  

Вас устраивает режим трудовой 

деятельности и нагрузки? 

да 

не всегда  

нет  

Вы считаете достаточным уровень 

своей профессиональной 

компетентности? 

да  

затрудняюсь ответить  

нет  

Если бы вам представилась 

возможность перейти в другое 

учебное заведение, вы бы… 

остался здесь  

оценил условия труда на новом 

месте и если они оказались бы 

лучше, то перешел 

 

ушел бы, не задумываясь  

 

ДІАГНОСТУВАННЯ ТРУДНОЩІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ 

У МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

АНКЕТА 

Оцініть ступінь труднощів, що виникають у молодого спеціаліста під час 

педагогічної діяльності. Поставте «галочку» у відповідній графі. 

 

Аспект педагогічної 

діяльності 

оцінювання молодим 

спеціалістом 

оцінювання педагогом-

наставником 

ступінь труднощів 

д
у
ж

е 

си
л

ь
н

и
й

 

си
л

ь
н

и
й

 

се
р

ед
н

ій
 

сл
а
б
к

и
й

 

а
б
о
 в

ід
су

т
н

ій
 

д
у
ж

е 

си
л

ь
н

и
й

 

си
л

ь
н

и
й

 

се
р

ед
н

ій
 

сл
а
б
к

и
й

 

а
б
о
 

в
ід

су
т
н

ій
 

Календарно-    

тематичне 

планування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка 

конспектів уроків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення мети й 

завдань уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виокремлення 

головного під час 

вивчення теми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

Застосування  

«діяльнісного методу  

навчання» на уроці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання різних 

форм організації 

навчальної діяльності 

учнів 

        

Застосування на уроці 

різноманітного 

дидактичного 

матеріалу 

        

Активізація способів 

діяльності учнів 

        

Добір оптимального 

обсягу матеріалу для 

досягнення мети 

уроку 

        

Чітке й логічне 

структурування 

уроку, обгрунтування 

співвідношення 

частин 

        

Чергування видів 

роботи для 

активізування 

діяльності учнів 

        

Формування навичок 

самоконтролю й 

самоаналізування  в 

учнів 

        

Використання схем, 

алгоритмів, 

інструкцій у роботі 

Залучення кожного 

учня до навчальної 

діяльності 

        

Проведення 

позакласних заходів 

        

Спілкування з 

коллегами, 

адміністрацією 

        

Володіння классом         

Мотивування учнів         

Створення 

проблемно-

пошукових ситуацій 

на уроці 

        

Диференційований та 

індивідуальний підхід 

до навчання 
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Активізація 

пізнавальної 

діяльності 

        

Організація контролю 

й самоконтролю 

        

Об’єктивність 

оцінювання 

діяльності педагога 

        

Відповіді аналізують і визначають ступінь труднощів, що виникають у 

молодих спеціалістів під час роботи. 

 
 

ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОГАЛИН У ТЕОРЕТИЧНИХ 

ЗНАННЯХ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА 
 

АНКЕТА 

Шановний колего! Позначте, яких теоретичних знань вам бракує. 

№ 

з/п 
Зміст теоретичних знань  

1. Типи уроків, методика їх підготовки  

2. Підготовка і проведення проблемних уроків  

3. Підготовка і проведення особистісно орієнтованих уроків  

4. Підготовка і проведення уроків з відкритими завданнями  

 

5. Підготовка і проведення інтегрованих уроків 

 

 

6. Підготовка і проведення нетрадиційних уроків 

 

 

7. Підготовка і проведення уроків із використанням інноваційних 

технологій 

 

8. Методи навчання та їх ефективне використання в навчально-

виховному процесі 

 

9. Сучасні педагогічні технології  

10. Вікові психологічні особливості учнів  

11. Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів  

12. Оцінювання знань учнів, новий підхід до оцінювання навчальних 

досягнень учнів молодшого шкільного віку 

 

13. Форми роботи з батьками  

14. Форми і методи педагогічної співпраці з учнями  

15. Застосування інформаційних технологій  

16. Організація роботи з учнями, які мають низький рівень навчальних 

досягнень 

 

17. Організація роботи з обдарованими дітьми  

18.  Діагностування результатів навчання учнів  

19. Інше   

  

  

Відповіді аналізують та визначають прогалини у теоретичних знаннях 

молодих спеціалістів. 
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«НАШ УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕСІОНАЛ !» 

АНКЕТА 

Шановний учителю! Укажіть, будь ласка, прізвище (прізвища) колег, на Вашу 

думку, відповідають критеріям (показникам) професіоналізму вчителя, зазначеним 

у анкеті. 

Критерії ПІБ учителя 

Блок 1. Професійна зрілість  

Рівень предметної компетентності (глибоке знання предмета)  

Методична майстерність   

Рівень володіння педагогічною технікою   

Інформаційна компетентність («глибина» використання ІКТ на 

уроках) 

 

Рівень володіння вчительською рефлексією  

Оригінальні підходи до розв’язання педагогічних завдань і 

проблем 

 

Уміння мотивувати учнів до навчання та розвитку  

Реалізація компетентнісного підходу на уроках  

Стійка внутрішня мотивація педагогічної діяльності  

Рівень партнерської взаємодії «учитель – учень»  

Реалізація принципу надпредметності у викладанні  

Рівень функції контролю  

 

Блок 2. Особистісна зрілість  

Ерудованість (наукова, світоглядна, загальна тощо)  

Самоменеджмент (планування й доцільний розподіл часу, зусиль 

тощо) 

 

Учительська харизма, енергетичний вплив власного прикладу  

Потреба саморозвитку, самовдосконалення; реалізація цієї 

потреби 

 

Вимогливість до себе (професійна й особистісна)  

 

Блок 3. Духовна зрілість  

Емпатійна культура  

Культура педагогічного спілкування, педагогічний такт   

Дотримання професійної етики, корпоративної культури  

Моральна й національна самосвідомість  

 

Блок 4. Акмеологічна позиція 

Використання апробованих акме-технологій (синтетичний 

підхід) 

 

Розроблення, апробація та впровадження авторських 

педагогічних концепцій 

 

Участь в експериментальній діяльності  

Перспективне педагогічне мислення   
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Здатність вибудовувати власну траєкторію педагогічної 

діяльності 

 

Реалізація принципів педагогіки здоров’язбереження   

Моделювання ситуації успіху на уроках  

 

Відповіді аналізують та визначають рівень професіоналізму вчителів 

педагогічного колективу в організації навчально-виховного процессу. 

 

У роботі з педагогами необхідно враховувати їхній рівень знань і вмінь, щоб 

визначити конкретно, у чому ще їм потрібно вдосконалюватися. При цьому замало 

просто орієнтуватися на кваліфікаційну категорію вчителя. Адже й серед молодих 

спеціалістів є особистості зі значним творчим потенціалом. 

 

 

 

Діагностика рівня творчої педагогічної діяльності  

та професійної майстерності педагогів  
 

 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА 
 

ТЕСТ 

 

1. Для мене найважливіше: 

а). бути, як усі; 

б). знати, що я означаю для інших людей, як вони мене сприймають та ставляться 

до мене; 

в). знати, які зміни відбуваються в моєму внутрішньому світі, який прогресс 

відбувається в особистісному зростанні. 

2. У своїй професійній діяльності я орієнтуюся на: 

а). оцінку, яку дають мені коллеги; 

б). оцінку, яку дають мені учні; 

в). власну оцінку. 

3. У спілкуванні з іншою людиною я частіше звертаю увагу на те: 

а). чи може вона бути корисною для мене; 

б). чи є в нас спільні справи, інтереси, дружні стосунки; 

в). що, власне, я можу їй дати. 

4. У спілкуванні з людьми для мене важливо: 

а). «бути в масці» – грати соціальні ролі, що гарантували б мені вигідну позицію; 

б). бути таким (-ою), яким (-ою) мене хоче бачити співрозмовник; 

в). бути відвертим (-ою) і невимушеним (-ою), не боятися помилок. 

5. Якщо людина під час першої зустрічі мені неприємна, я: 

а). прагну це продемонструвати або відмежуватися від неї; 

б). намагаюся зрозуміти причину своєї ворожості; 

в). прагну подивитися на життя очима співрозмовника і знайти спільне для 

майбутніх 

стосунків. 

6. Знання в цій або інших наукових сферах мені необхідні, щоб: 

а). матеріально забезпечити себе; 

б). бути хорошим фахівцем, в очах інших – освіченою людиною; 

в). почуватися вільно й максимально реалізувати свої можливості. 
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7. У своїх помилках, невдачах, у безрезультатності справи я найчастіше 

звинувачую: 

а). обставини; 

б). інших людей; 

в). себе. 

8. Якщо точка зору певної людини не збігається з моєю, я прагну: 

а). сперечатися, обурюватися; 

б). спокійно переконувати співрозмовника; 

в). зрозуміти та визнати позицію співрозмовника. 

9. У конфліктній ситуації я: 

а). обурююсь, шукаю правих і винних; 

б). відходжу вбік; 

в). прагну знайти компроміс. 

10. У педагогічному колективі я бачу себе: 

а). особистістю, яку ніхто не зрозумів; 

б). незалежною індивідуальністю; 

в). членом команди, на думку якого зважають інші. 

11. Під час спільної діяльності для мене найкраще: 

а). коли мені дають роботу, відповідальність за яку найменша; 

б). колись хтось бере на себе відповідальність за загальне керівництво, а я  

відповідаю  лише за свою частину роботи; 

в). коли я активно долучаюся до організації справи та беру на себе відповідальність  

за спільний результат. 

12. Під час уроків для мене найважливіше: 

а). щоб учні вивчили предмет, засвоїли навчальну програму; 

б). характер взаємин з учнями; 

в). власний і учнівський духовний, соціально-моральний розвиток. 

13. У конфліктній ситуації з учнями для мене важливо: 

а). дотримуватися своїх принципів, проявляти характер; 

б). залагодити конфлікт; 

в). знайти компроміс, відкритися назустріч новому, не боятися втратити авторитет. 

14. Моє життєве кредо: 

а). «Робота не вовк – у ліс не втече»; 

б). виконувати свої обов’язки та не проявляти ініціативі; 

в). проявляти ініціативу та вигадувати справи, що зацікавлять усіх. 

15. Найчастіше мене хвилюють такі запитання: 

а). «Коли все зміниться на краще?», «Як вони могли зі мною так вчинити?», «І коли 

це нарешті завершиться?», «Хто винен?», «Як покарати винних?»; 

б). «І чому це трапляється саме зі мною?», «Де я міг (могла) помилитись?», «Як 

уникнути конфліктної ситуації?», «Як мені його (її) переконати?»; 

в). «У чому я не правий (-ва)», «Що залежить тільки від мене?», «Які висновки із 

ситуації, що склалася, я можу для себе зробити?». 

16. Під час спілкування я часто вдаюся до таких висловлювань: 

а). «Так не повинно бути», «А чому я це повинен (-на) робити?», «Май на увазі: 

якщо…, то я…», «Тримай свою думку при собі», «Яка складна і невдячна 

робота», «Я переконаний (-на)!», «Ще цього не вистачало на мою голову»!»; 

б). «Наступного разу буду розумнішим (-ою)», «Від таких людей треба триматись 

якнайдалі», «Ми різні, і з цим треба змиритися», «Треба знати його (її) думку, 

щоб наступного разу не виник конфлікт»; 

в). «Я теж можу помилитися», «Ми всі різні, і це цікаво», «Я Вас правильно зрозумів 

(-ла)?», «Світ не добрий і не злий. Він просто є», «З молоддю завжди цікаво. 

Спілкування з нею додає сил». 
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17. У спілкуванні з учнями для мене важливо: 

а). давати їм ту інформацію, яку я вважаю необхідною; 

б). слухати, що саме учні зрозуміли з моїх пояснень; 

в). викликати в учнів інтерес до розмови; говорити і слухати залежно від ситуації;   

дослухатися до їхньої думки. 

 

Оброблення результатів 

За відповідь «а» поставте собі 1 бал 

За відповідь «б» поставте собі 2 бали 

За відповідь «в» поставте собі 3 бали 

 

Характеристика професійної компетентності педагога. 

 

17 – 26 балів 

Ви часто буваєте незадоволені своєю професією, учнями, життям. Напевно, 

турботи і стреси зруйнували Вашу віру в людей і здатність радіти життю. Здебільшого 

Ви не розумієте оточення, а воно – Вас. Якщо думка інших не збігається з Вашою, це 

Вас дратує. Свою професію Ви переважно вважаєте обов’язком і тяжкою працею. Вам 

треба переглянути свої погляди на життя, на себе і власну професію. 

 

27 – 40 балів 

Ви прагнете бути в гармонії зі світом і собою. Але часто цьому перешкоджають 

обставини, люди не завжди готові йти Вам назустріч. Вам ще важко знайти своє місце в 

«команді», хоч Ви й отримуєте задоволення від колективної діяльності та спілкування. 

Ви прагнете стати»діалогічною особистістю», однак ще не знаєте, як це зробити. 

Спробуйте дослухатися до думок колег, учнів та друзів. 

 

41 і більше балів 

Вас можна вважати людиною, поруч із якою комфортно всім. Вас люблять учні, 

колеги, друзі. Вас прагнуть наслідувати, навчитися жити так, як Ви: змістовно, цікаво, 

безконфліктно, у злагоді зі світом і оточенням, постійно самовдосконалюючись. 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ 
 

АНКЕТА 

 

Проводиться  в кінці навчального року 

 

1. Які уроки своїх колег Ви відвідали? 

2. Що Вам особливо сподобалося на цих уроках? 

3. Скільки Ваших уроків відвідали наставники? 

4. Яку допомогу Ви отримали від наставників? 

5. Хто крім наставників  допомагав Вам у підготовці до уроків? 

6. Яку методичну літературу Ви використовуєте в підготовці до уроків? 

7. Які труднощі виникають у Вас під час проведення уроків? Яку, на вашу 

думку, допомогу слід надавати для поліпшення якості роботи? 

8. Яких труднощів Ви зазнаєте під час використання наявної навчально-

матеріальної бази? Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення? 

9. Чи задовольняє Вас  розклад уроків і позакласних заходів? 

10. Що слід зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об’єднань? 
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Чи допомагають вони Вам у роботі? 

11. Які загальношкільні заходи ( педагогічні ради, методичні об’єднання, 

психолого-педагогічні семінари, ділові, рольові ігри) найбільше Вам запам’яталися? 

Чому? 

12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка 

склалася в школі? 

13. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік (під час відвідування 

відкритих уроків і взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника)? 

14. Які методичні прийоми Ви вдосконалили впродовж року? 

15. Яку методичну допомогу Ви хотіли б отримати від шкільної адміністрації, 

наставників? 

16. Що, на Вашу думку, потрібно зробити для поліпшення індивідуальної 

роботи з учнями? 

17. Які загальношкільні заходи (для учнів) Вам сподобались і були, на Вашу 

думку, найефективнішими? 

 

 

 

Форми  методичної роботи з молодими вчителями-стажистами 

на рівні  “школа - відділ освіти, районний (міський) методичний кабінет” 

 

І етап (серпень-жовтень) 

Форм  і методи роботи з учителями-стажистами на рівні закладу освіти: 

Серпень 

– індивідуальна бесіда з кожним молодим учителем; 

– ознайомлення з матеріально-технічною базою школи; 

– анкетування молодих учителів; 

– посвячення в учителі (засідання педради); 

– консультація “Планування роботи вчителя-предметника. Ведення шкільної 

документації (журнали, календарні та поурочні плани)”; 

– зустріч молодих учителів із досвідченими вчителями школи. Вибір наставників. 

Вересень 

– Оглядовий контроль за роботою молодих учителів; 

– організація відвідування молодими вчителями уроків учителів-наставників; 

– консультація “Облік, оцінювання і контроль навчальних досягнень учнів”; 

– практикум  “Написання конспектів уроків. Вибір методів і форм навчання відповідно 

до типу уроку”; 

– проведення тестування “Чи маєте Ви творчу уяву?”; 

– складання індивідуального плану стажування; 

– підготовка наказу “Про організацію стажування молодих учителів у _____ 

навчальному році” та ін. 

Жовтень 

– взаємовідвідування уроків стажистів і наставників; 

– відвідування молодими вчителями уроків членів міжпредметної творчої групи; 

– анкетування “Які труднощі виникають”; 

– консультація “Методика проведення предметних олімпіад”; 

– практикум “Аналіз та самоаналіз уроку”; 

– тестування “Ви оптиміст чим песиміст?”. 

 

На рівні відділу освіти та районного (міського)  методичного кабінету 

– Посвячення в учителі (серпнева конференція); 

– інструктивно-методичний семінар; 
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– вхідне діагностування; 

– написання наказу “Про організацію роботи з молодими вчителям у ______ 

навчальному році” та ін. 

 

 

ІІ етап (листопад – березень) 

На рівні навчального закладу: 

Листопад 

– відвідування уроків  у молодих учителів, які атестуються; 

– тиждень молодого вчителя (2-3 роки педагогічного стажу); 

– практикум “Педагогічне діагностування: методика проведення” (учителі-стажисти); 

– семінар “Моделювання уроку-діалогу. Труднощі у проведення уроку-діалогу” 

(згідно з результатами діагностування); 

– тестування   “Чи маєте Ви творчу уяву?”. 

 

Грудень 

– Консультація “Методика проведення батьківських зборів” (учителі-стажисти); 

– практикум “Моделювання уроку-семінару” (згідно з результатами діагностування); 

– тестування “Перевірте свої можливості”. 

 

Січень 

– Бесіда “Яка література допомагає у підготовці до проведення уроків” (учителі-

стажисти); 

– практикум “Моделювання уроку-конференції” (згідно з результатами 

діагностування). 

 

Лютий 

– Тиждень молодого вчителя (перший рік роботи); 

– практикум  “Моделювання уроку-диспуту” (згідно з результатами діагностування); 

– консультації практичного психолога (індивідуальні, групові). 

 

Березень 

– Круглий стіл “Аналіз психолого-педагогічних ситуацій стажистами та 

наставниками”; 

– консультація “Підготовка учнів до незалежного оцінювання” (для молодих учителів 

за їхнім бажанням); 

– практикум   “Моделювання уроку-консультації” (згідно з результатами 

діагностування); 

 

На рівні методичного кабінету: 

– Методичні сесії (згідно з планом); 

– лабораторія мікровикладання (згідно з планом); 

– тематичні та індивідуальні  консультації (за вибором); 

– клуб молодого вчителя та ін. 

 

 

ІІІ етап   (квітень – травень) 

На рівні навчального закладу 

Квітень 
– Практикум “Моделювання уроків-заліків” (згідно з результатами діагностування); 

– консультації практичного психолога (індивідуальні, тематичні); 

– методичний тиждень  “Я – вчитель” (аналіз та самоаналіз уроків). 
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Травень 

– Звіт про виконання індивідуального плану стажування; 

– складання характеристик на вчителів-стажистів; 

– педагогічне діагностування; 

– підсумкове засідання школи молодого вчителя; 

– наказ  “Про підсумки стажування молодих вчителів”. 

 

На рівні методичного кабінету 

–  Зустріч молодих учителів із ветеранами педагогічної праці, наставниками, 

викладачами ВНЗ; 

– аналіз результатів педагогічного діагностування; 

– планування методичної роботи на наступний рік. 

 

 

«Хай живе молодий вчитель!» 

(десять порад молодому вчителю) 

 

Погано, коли на молодого вчителя дивляться тільки перспективно. Зазвичай 

згодом він стає умілим, самостійним, придбає навички, опанує прийоми, досягне 

майстерності. Але в той же час він може втратити ту безпосередність і чари молодості, 

риси, притаманні тільки молодому вчителю, що інколи наближають до нього учнів 

сильніше, ніж мудрість літнього майстра. У школі обов’язково мають бути молоді 

вчителі. Без них життя нудне, нецікаве, прісне. 

1. Не вважай школу місцем, не зовсім гідним застосування твоїх видатних 

здібностей, місцем, куди тебе як би заслали. Школа не має потреби у твоїй полегкості. 

Так, вона тебе чекає, і, можна сказати, з розкритими обіймами, вона хоче, щоб ти в ній 

був, але в неї є достоїнство. І це достоїнство – діти. Тому не треба дивитись на школу 

спогорда, не треба робити їй послугу. 

 Так що відразу орієнтуйся на школу й саме з нею пов’язуй свої честолюбні мрії. 

Тим більше, що хороший учитель краще посереднього поета чи актора. Справа не в 

тому, яка професія, а в тому, наскільки вона тобі підходить. А ось в у цьому варто 

розібратись. Але не можна розібратись на бігу. Треба попрацювати з повною віддачею, 

треба викластись. І для цього треба вважати школу своєю справою, а не чужою, куди ти 

потрапив випадково. Розібратись – це значить зрозуміти, чи до душі тобі праця 

вчителя. Ось ти й постарайся зрозуміти. Твоя це справа чи дядька. Але не квапся з 

висновками. 

2. Знайди себе, свій образ. Учитель індивідуальний. Інакше не може бути й мови 

про творчість. Це не виключає наслідування, особливо спочатку. Навпаки, придивляйся 

до майстрів. Бери на озброєння те, що тобі здається твоїм, що тобі до вподоби. Не треба 

розуміти творчість як винахід пороху. Педагогіка існує стільки, скільки існує світ. 

Прийоми та знахідки не вмирають із майстром, вони передаються його учням і 

послідовникам. Але кожний справжній учитель, навіть переймаючи, залишається 

собою. Як же розпізнати, що в тобі твоє, а що – чуже? Краще тебе самого цього ніхто 

не знає. Звичайно, треба прислухатись до думок, у тому числі і критичних. Але якщо в 

тебе не буде внутрішнього відчуття істини. Ти будеш не вчитель, а «чого бажаєте?». Це 

інша крайність, на противагу зарозумілості. 

І потім, хто сказав, що вчитель створює свій образ раз і назавжди? Маяковський 

писав про художника Келійне: «Кращий учитель. Твердий. Мінливий». Образ – не 

схема, жива особа. У будь-якому випадку він має бути твоїм і він мусить бути живим, а 

не маскою. 

3. Не замикайся у своєму вчителюванні. Якщо вчитель – тільки вчитель, це 

нудно. Грай на гітарі, співай. Пиши вірші, грай у волейбол. Ходи в гори, збирай марки, 
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бувай у театрі та на виставах. Розширюй коло друзів і знайомих. Спілкуйся з 

найрізноманітнішими людьми. Люби життя в різних його проявах. Ти повинен бути 

цікавим дітям. Але це не вийде, якщо ти зосередишся тільки на самому собі. Крім 

обов’язкової програми в тебе, як у майстра-фігуриста. Повинна бути чудова довільна 

програма.  

І знову ж, треба пам’ятати, що всі прояви особистості індивідуальні. Не треба 

штучно культивувати в собі якості, що тобі не притаманні. Універсальність не 

обов’язкова. Не треба писати віршів, якщо в тебе немає здібностей. А найголовніше 

тебе мусять цікавити люди. Не виключай спілкування зі свого життя. Інакше засохнеш, 

як зламана гілка.  

Захопленість, багатобічний інтерес потрібні вчителю не просто так, самі по собі, а 

у зв’язку з особливістю його професії. Не даремно про вчителя кажуть. Що він і швець, 

і жнець, і на дуді грець. 

4. Пам’ятай про комплексний характер учительської праці. Усе має значення, 

усе потрібне: й ерудиція, і методика, і позакласна робота, і психологія спілкування, і 

любов до дітей, і дисципліна. Не треба це розділяти, це все взаємозалежне. І якщо ми 

говоримо про це окремо, то це умовно. Поміть: будь-яка розповідь про школу, епізод, 

навіть анекдот має в собі комплекс учительських якостей. Інакше виходить безглуздо, 

смішно або навіть гірше того – непрофесійно.  

Ти можеш заперечити, що тобі відомі вчителі, які добре знають свій предмет, але 

не володіють методикою, або такі, котрі тільки дають уроки, а після дзвінка їх як 

корова язиком злизала, або такі, в яких діти стоять на головах, а вони репетують на них 

і ображаються. Так я теж таких знаю. І раджу тобі пам’ятати, щоб ти таким не був, що 

вони нещасливі, так само як і їхні учні.  

5. Будь щасливим. Правда, це більше схоже на побажання, ніж на пораду. Тоді я 

скажу так: будь оптимістом! Вір! Жахливо, коли вчитель не бачить нічого хорошого ані 

в сьогоденні, ані в майбутньому. Створюй плани, нехай іноді нездійсненні. Але 

конструктивні.  

У житті кожному буває важко й гірко, у кожного трапляється нещастя й горе. І 

вранці, буває. Не хочеться вставати та йти до школи. І навіть діти часом так 

набридають… Але треба себе переборювати. Життя –це подолання важких і навіть 

критичних ситуацій.  

Так, ми іноді йдемо на різного роду компроміси, і це не суперечить тому, що я 

тільки що сказав. Це апеляція до розуму. Безкомпромісність – це впертість і невміння 

мислити перспективно. Але мета все одно повинна бути. І не тільки мета уроку, і не 

стільки мета уроку, скільки мета всього твого вчителювання.  

Діти не повинні бачити в тобі невдахи. Невдах не люблять. Навіть якщо щось не 

буде виходити, усіма силами руйнуй можливе враження, що в тебе не виходить узагалі. 

Усередині в тебе, дорогий мій, повинно бути все чітко й упевнено. 

6. Будь чесним і правдивим. «Подумаєш, – скажеш  ти, – я сам це учням щодня 

кажу». І дарма. Щодня це казати не треба. Сказав один раз, і вистачить. Але так, щоб 

діти тобі повірили. Діти дуже високо цінують чесність. «Так нечесно», - це вкрай 

негативна оцінка. Хоча суцільно і всюди вони хитруни та брехуни. Скажу відверто: я 

теж іноді брешу. Не обманюю принципово, а так… прибріхую для красоти. 

7. Цінуй гумор у спілкуванні з учнями. Якщо ти сам. Як кажуть, не блищиш 

дотепністю, цінуй гумор в інших. Не бійся смішного, не бійся бути смішним сам: 

бувають зовсім безневинні й необразливі смішні ситуації. Інша справа, якщо над тобою 

сміються постійно, якщо ти взагалі смішний – це все!..  

Не треба дивитись на гумор, як на прийом. Усе, у тому числі й гумор, повинно 

бути природно й доречно. Деякі вчителі сердяться, коли діти сміються. Навіть 

виганяють їх із класу. І дарма. Будь-якою ситуацією на уроці, у тому числі і смішною, 

учитель має володіти. І якщо вчитель сказав: «Посміялися, і вистачить». Клас повинен 
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підкоритись. Треба пам’ятати й те, що сміх може боляче ранити. Він, як казав 

Маяковський, – грізна зброя. Тому треба знати межу, бути обережним і тактовним. 

8. Будь природним, не прикидайся, не намагайся здаватись розумніше та краще, 

ніж ти є, даремно: діти тебе все одно розкусять.  

Часто вчителя порівнюють з актором, і в цьому є свій резон. Але вже якщо ти 

граєш роль, нехай вона буде твоєю. Грай себе. І не перегравай! Подібність між 

учителем та актором полягає, можливо, у тому, що і той і інший виходять на 

аудиторію, на публіку. Якщо між акторами та глядацьким залом не встановлюється 

невидимий контакт, спектакль провалюється. Так і у класі. Деякі кричать і стукають 

кулаком по столу, а дітям не страшно. Інші говорять тихо й дивляться вбік. Але якесь 

чаклунство заворожує дітей, і вони не зводять з учителя очей. Це феномен 

учительського гіпнозу, такого, утім, тендітного, але солодкого. 

 Більше за все я не люблю, коли вчитель на уроці не говорить, а декламує чи 

виступає. Він – начебто вже й не він, а хтось інший, за його поняттями. Краще того, 

яким він є насправді, а насправді – гірше, тому що штучніше. Він прикидається, і це 

всім зрозуміло. Тим часом романтики, захоплені вчителі не обов’язково говорять із 

пафосом. Справжніх крил, що підносять їх над повсякденністю, часом нікому не видно, 

і зовні людина виглядає зовсім звичайною. Але в цих людях є щось дитяче, вони й 

поводяться іноді майже як діти. 

9. Не уявляй про себе більше того, що ти є насправді. знай собі ціну й будь 

скромним, не втрачаючи достоїнства. Не треба  здаватись, треба бути.  

Не бійся честолюбства і не слухай ханжей і бездарних заздрісників. Але 

честолюбство мусить бути всередині, демонструвати його непристойно. Честолюбство, 

усе-таки, відіграє допоміжну роль як стимулятор справи. Головне – справа.  

 Це – твоє  кредо, запам’ятай! Ти ж завжди на очах, тим більше в дітей, які все 

бачать і все зауважують. Від їхнього уважного погляду не вислизає нічого! І ти не 

думай, що думкою дітей, їхнім ставленням можна зневажати. Тому що вони і є твої 

головні цінителі та судді, вони, а не начальство, і навіть не твої колеги та друзі. Якщо 

не марнославство, то що ж повинно бути в основі твого життя та роботи? Твоя 

громадська позиція. І моя остання. десята порада: знайди її. 

10. Знайди громадську позицію. Я кажу «знайди», але, можливо,  вона в тебе вже 

є, ця позиція. Можливо… Але вона формується. Стабілізується та кристалізується у 

справі. Міркувати про політику, про патріотизм. Про інтернаціоналізм усі майстри. 

Пам’ятай, що в тебе є діти, і ця позиція потрібна їм.  

Громадська позиція насамперед – моральна. Запам’ятай: які би прекрасні 

підручники ми не видавали, які б чудові програми не складали, справжній провідник 

громадської ідеї – ти. І від тебе залежить, чи дійде ця ідея до розуму й серця учня в 

цілості та чистоті чи буде так хитромудро перевернена й перекручена, що результат 

виявиться прямо протилежним. 

І, нарешті, останнє: не сприймай ці поради як якусь подобу скрижалей чи 

безапеляційного проголошення непорушних істин. Я не оракул. Абсолютних правил, 

придатних на всі випадки життя, не знаю. Думай сам!  

С. Богуславський 
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Основне завдання освітян – виховати особистість  компетентну, творчу, здатну до 

життя й діяльності в ХХІ столітті. Але для цього потрібен  педагог із високою 

компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем 

інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентоспроможності, 

ерудованості, здатний до безперервної освіти. 

Стратегічні завдання та напрямки реформування позашкільної освіти, 

удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів у свою чергу вимагають 

відпрацювання нових підходів до підвищення кваліфікації педагогів, розвитку творчого 

потенціалу сучасного педагога-позашкільника, удосконалення його методичної 

культури, що є головними завданнями методичної роботи. Адже успіх інноваційних 

реформ, в першу чергу, залежить від педагога, його творчого потенціалу, готовності до 

освіти впродовж життя, гнучкого соціально-педагогічного мислення. 

Науково-методична робота є однією з важливих ланок управління позашкільним 

навчальним закладом, яка в першу чергу пов’язана з розвитком професіоналізму 

вчителя, що знаходить своє вираження у результатах навчального процесу, а також 

необхідністю розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення професійної 

компетентності педагога. 

Методична система сьогодні вимагає не лише формування педагогічної 

майстерності, що спрямована на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, а й 

створення умов для реалізації особистих функцій педагога, для підвищення рівня його 

професійно-особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення 

індивідуально-авторської педагогічної або методичної систем. 

Науково-методична робота лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини 

МОІППО з питань позашкільної освіти  є цілісною системою взаємопов’язаних дій, які 

базуються на досягненнях педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, на 

конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу та спрямована на зростання 

професійної майстерності кожного педагога. 

Шляхами  удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників  

позашкільних навчальних закладів, що здійснює лабораторія виховної роботи та 

захисту прав дитини є: 

1) курси підвищення кваліфікації; 

2) обласні методичні активи, творчі групи, лабораторії; 

3) конкурси професійної майстерності; 

4) самоосвіта педагогів ПНЗ; 

5) організація обласних семінарів, виставок, конкурсів із різних напрямків    

позашкільної освіти; 

6) атестація педагогічних працівників тощо. 

Лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини у 2014-15 навчальному 

році організовано підвищення кваліфікації за такими напрямами: керівники 

позашкільних навчальних закладів,  керівники гуртків краєзнавчого, еколого-

натуралістичного, науково-технічного напрямів, педагоги-організатори 

(культорганізатори позашкільних навчальних закладів). 

Зокрема,  курси підвищення кваліфікації для керівників ПНЗ організовані  за 

клопотанням ОБХТ. Швидке реагування на потреби педагогічних працівників, 

мобільне прийняття рішень – важлива умова доступності отримання освітніх послуг. 

Навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогів позашкільних 

закладів спрямовані на досягнення загальної мети – приведення фахового та 

кваліфікаційного рівня фахівців у відповідність до сучасних вимог щодо сутності та 

складових його професіоналізму, формування професійної компетентності 

педагогічних кадрів, використання сучасних педагогічних технологій і методик, 

методологічні основи управління, теорії і практики сучасного навчально-виховного 

процесу, напрями оновлення змісту, форм і методів організації навчальної роботи. 
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Ефективними формами  роботи з удосконалення фахової майстерності, з метою 

ознайомлення з методичними здобутками та передовим педагогічним досвідом з 

проблем позашкільної освіти, сучасних підходів впровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних технологій навчання та виховання, є проведення виїзної 

педагогічної практики, а у міжкурсовий період - семінарів-практикумів, нарад, майстер-

класів, творчих груп для педагогів позашкілля  тощо. 

Широкий простір для творчого самовираження педагогам забезпечують конкурси 

педагогічної майстерності. Із метою підтримки творчої педагогічної діяльності 

працівників позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічних здобутків, 

підвищення майстерності педагогів у цьому році лабораторією виховної роботи та 

захисту прав дитини проведений  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка – 2015». 

У Конкурсі взяли участь керівники гуртків художньо-естетичного напряму 

позашкільної освіти у таких номінаціях: «Керівник гуртка вокального та музичного 

мистецтв», «Керівник гуртка циркового та театрального мистецтв», «Керівник гуртка 

хореографічного мистецтва». На II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості»    надійшло 30 конкурсних робіт із 21 позашкільного навчального 

закладу  області.  Переможцями цього етапу конкурсу стали: Близниченко Інна 

Володимирівна, керівник «Зразкового художнього колективу»  Палацу творчості учнів 

Миколаївської міської ради; Цибко Інна Олександрівна, керівник гуртка Будинку 

творчості учнів Миколаївської районної ради; Катеренюк Тетяна Федорівна, керівник 

гуртка  Центру позашкільної роботи Жовтневої  районної ради. 

Радо вітаємо призера завершального 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка-2015» (ІІІ місце)  Близниченко Інну 

Володимирівну. 

Відповідально поставилися до організації та проведення Конкурсу методичні 

служби районних (міських) методичних кабінетів (центрів), позашкільних навчальних 

закладів міст Миколаєва, Южноукраїнська, Миколаївського, Жовтневого, 

Снігурівського,  Баштанського, Новобузького, Березнегуватського районів. 

Більшість матеріалів відповідає вимогам,  що визначені  Положенням про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»,  щодо оформлення робіт. 

Проте, в окремих роботах прослідковується невідповідність змісту роботи заявленій 

темі та недостатня обізнаність із нормативно-правовими документами з фахових 

програм,  не завжди правильно виписана дидактична мета та завдання роботи.  

Проблемним для конкурсантів виявилося визначення провідної ідеї, аналіз стану 

досліджуваної проблеми, наукове обґрунтування досвіду роботи. 

Сьогодні питання оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних 

працівників розглядається як необхідна умова модернізації всієї системи освіти. 

Виходячи з цього, найважливішим завданням було і залишається створення 

оптимальної для розвитку педагогів системи психолого - методичної роботи з метою 

максимального розширення освітніх ресурсів, виявлення шляхів пошуку, педагогічної 

творчості.  У Палаці творчості учнів Миколаївської міської ради найважливішою 

складовою цієї роботи є діяльність Школи педагогічної майстерності. 

Школа педагогічної майстерності сприяє педагогічному та творчому пошуку 

педагогів Палацу творчості учнів, її робота побудована за такими напрямами: 

– навчання молодих педагогів; 

– робота стажерських майданчиків; 

– майстер-класи; 

– навчання педагогів за напрямами діяльності; 

– робота динамічних груп. 
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У роботі із педагогічними кадрами методисти використовують як традиційні 

форми підвищення педагогічної майстерності  (лекції, семінари,  практикуми, 

методичні консультації, методичні виставки, огляди методичної  літератури), так і 

нетрадиційні, інтерактивні форми (педагогічний ринг, фестиваль творчих знахідок, 

вернісаж педагогічних ідей, педагогічний міст, тренінги, методичні настанови, 

презентації досвіду роботи педагогів, тижні творчого пошуку молодого педагога, 

методичні тижні тощо). 

Для підвищення професійної майстерності молодих керівників гуртків у Будинку 

творчості учнів Миколаївської районної ради діє «Школа молодого педагогічного 

працівника», слухачами якої є керівники гуртків 1-3 року роботи. 

Мета  діяльності «Школи молодого педагогічного працівника»: 

– надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні 

першочергових проблем, подолання труднощів, з якими зустрічається молодий 

керівник гуртка, підтримка їх творчої наснаги, бажання плідно працювати; 

– допомога слухачам підібрати відповідну фахову та дидактичну літературу з 

проблем позашкільної освіти; 

– вироблення вміння планувати і проводити заняття; 

– навчання молодих керівників гуртків  самоаналізу проведених занять тощо. 

Особлива увага приділяється організації взаємовідвідування занять, стажуванню 

молодих педагогів, яке здійснюється під керівництвом наставників із числа досвідчених 

працівників. Педагогічне наставництво дає змогу спрямовувати становленням молодих 

педагогів, сприяє розвитку їх професійних якостей, набуттю педагогічної майстерності. 

Практикується проведення  Тижня молодого керівника гуртка, у план роботи якого 

обов’язково включаються спостереження та аналіз занять гуртків слухачів «школи» (за 

згодою). Молоді керівники гуртків мають змогу отримати  як теоретичну, так і 

практичну професійну допомогу. 

Станція юних техніків м. Миколаєва є координатором науково-методичної та 

організаційної роботи з розвитку технічної творчості в місті. В кожному позашкільному 

навчальному закладі міста працюють гуртки технічного напряму. Тому з’явилася 

необхідність об’єднати колег і створити міські методичні об’єднання керівників 

початково-технічних та спортивно-технічних гуртків. 

Основною метою діяльності цих методичних об'єднань є залучення керівників 

гуртків до інноваційної, пошукової діяльності, розвитку творчої ініціативи, створення 

умов для обміну досвідом професійної майстерності. 

Завдання  науково-методичної роботи: 

– підвищення професійної майстерності кожного педагога; 

– збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогів; 

– діагностика і визначення шляхів подолання труднощів в педагогічній 

діяльності; 

– поглиблення методичної підготовки; 

– активне впровадження інноваційних форм методичної роботи, досягнень і 

рекомендацій психолого-педагогічної науки; 

– стимулювання ініціативи й творчості членів методичного об'єднаня . 

Тематика засідань методичних об'єднань охоплює різні напрями організації 

навчально-виховного процесу: «Впровадження методичних інновацій у систему роботи 

керівника гуртка та їх вплив на підвищення якості навчально-виховного процесу», 

«Проектна технологія в організації навчання спортивно-технічних гуртків», «Реалізація 

особистісно-орієнтованого навчання як один із засобів розвитку творчої особистості 

учня», «Моделювання успіху професійної педагогічної діяльності – запорука 

навчального успіху вихованців» 

Супровід діяльності педагогів Центру позашкільної роботи Жовтневої районної 

ради здійснюється за науково-діагностичним, науково-практичним, інформаційно-
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методичним напрямами. 

Для реалізації завдань методичного відділу організовуються семінари-

практикуми, тренінги, створені методичні об’єднання керівників гуртків за напрямами 

позашкільної освіти, педагогів-організаторів, керівників шкільних музеїв. 

Для поглибленого вивчення актуальних питань позашкільної освіти, поширення і 

впровадження передового педагогічного досвіду проводяться проблемні семінари, 

круглі столи, створено web-сайт Центру позашкільної роботи. Методичний відділ 

забезпечує готовність педагогічного колективу Центру до інноваційної діяльності в 

інформаційно-комунікаційному середовищі. 

Однією з функцій методичної  роботи є інформаційно-методичне забезпечення 

педагогів. Плануючи цю роботу в БДЮТ Заводського району  м. Миколаєва,  

методистами та завідувачами відділами обов'язково вивчаються та прогнозуються 

запити і потреби кожного педагога. Для цього розробляється діагностичний 

інструментарій. Окрім фахових проблем вивчаються нахили, захоплення, особистісні 

характеристики. Результати діагностики дають інформацію для подальшого аналізу та 

сприяють визначенню напрямків, перспектив професійного росту керівників гуртків. 

Одним з важливих напрямків методичної роботи БДЮТ є взаємодія та 

координація роботи зі школами Заводського району. Протягом навчального року 

проводилися наради з педагогами-організаторами шкіл з питань щодо проведення 

різноманітних конкурсів, організації виховної роботи, надавалися методичні 

рекомендації. В БДЮТ Заводського району створена і діє система роботи зі школами 

району з туристсько-краєзнавчого напряму. Складовими цієї діяльності є організація та 

проведення районної Першості з туризму, методична допомога в організації  роботи 

шкільних музеїв та з краєзнавства. Родзинкою співпраці зі школами є проведення 

інтелектуальних турнірів. 

Для сучасного педагога вже недостатньо просто добре орієнтуватися у своїй 

предметній сфері, він має володіти знаннями про новітні педагогічні технології та вміти 

доцільно використовувати їх у навчально-виховному процесі. 

Основні завдання та зміст методичної роботи у 2015/2016 навчальному році: 

‒ Для успішної реалізації підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

умовах безперервної освіти необхідно звертати увагу на науково-методичний 

супровід розвитку професіоналізму педагога через створення багаторівневої 

системи методичної роботи. 

‒ Пріоритетом методичної роботи слід вважати постійний пошук нових 

педагогічних  технологій, ідей, напрямів. А професіоналізм педагога має 

характеризуватися високим інноваційно-творчим потенціалом. 

‒ Серед головних завдань навчального закладу є створення інноваційної 

педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б 

максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої 

особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому 

самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному 

самовизначенні. 

Пріоритетними для навчально-виховного процесу є такі напрями роботи: 

– упровадження в навчально - виховний  процес позашкільних навчальних 

закладів інноваційних технологій формування ціннісних орієнтацій 

позашкільників; 

– формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, його історії, 

Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на 

прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної 

спадщини; 

– формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння 
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робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, 

підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, 

алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу; 

– педагогічна просвіта батьків із використанням сучасних форм і методів роботи 

та активне залучення їх до виховної роботи з дітьми в рамках позашкільного 

навчального закладу; 

– співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами у створенні єдиного 

виховного простору. 

 

Навчальні програми 

 

Актуальним питанням залишається якісне забезпечення позашкільних навчальних 

закладів навчальними програмами, що розроблені з урахуванням компетентнісного та 

діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, досягнень науки та практики. 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» 

навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюється за 

типовими навчальними програмами та іншими навчальними програмами за умови 

затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади. 

У листі Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 №1/9-502 «Про 

навчальні програми з позашкільної освіти» подано додаткові роз’яснення щодо 

затвердження навчальних програм із позашкільної освіти та їх використання у 

навчальних закладах. Зазначено, що з метою забезпечення діяльності гуртків, творчих 

об’єднань, секцій, які працюють тільки в межах однієї адміністративно-територіальної 

одиниці та відповідають потребам конкретного регіону, навчальні програми з 

позашкільної освіти можуть бути затверджені наказами обласних, районних, міських 

органів управління освітою згідно з установленою ними процедурою. 

При укладанні навчальних програм із позашкільної освіти необхідно керуватися 

вимогами до їх змісту та оформлення, що подані в листі Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти від 05.06.2013 №14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації 

щодо змісту та оформлення навчальних програм із позашкільної освіти». 

Інформація, повідомлення 

Накази, листи Міністерства освіти і науки України 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004  № 651 "Про 

затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах" 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008  № 537 "Про 

затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному 

обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України" 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 "Про 

затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу 

в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України"  

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 "Про 

навчальні програми з позашкільної освіти" 

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-417 "Про 

навчальні програми з позашкільної освіти"  

Листи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Листи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 №14.1/10-

1685 "Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з 

позашкільної освіти" 

Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 "Методичні рекомендації щодо проведення 

бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження 

мінами і вибухонебезпечними предметами." 

http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_mon_651.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_mon_651.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_mon_651.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_mon_537.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_mon_537.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_mon_537.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_676.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_676.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/nakaz_676.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_mon_pro_navchalni_programi_2.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_mon_pro_navchalni_programi_2.docx
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_mon_pro_navchaln_programi.doc
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_mon_pro_navchaln_programi.doc
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_iitzo_oformlennja_program.doc
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_iitzo_oformlennja_program.doc
http://zpo.ucoz.ua/Programu_/Normatuvu/list_iitzo_oformlennja_program.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_385_30072014.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_385_30072014.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_385_30072014.doc
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Лист МОН від 29.07.2014 № 1/9-382 "Про особливу відповідальність педагогічних 

та науково-педагогічних працівників" 

Лист МОН від 27.11.2014 № 1/9-614 "Про методичні рекомендації з патріотичного 

виховання" 

Лист МОН від 01.09.2014 № 1/9-441 "Про забезпечення прав дітей на позашкільну 

освіту" 

Лист МОН від 22.10.2014 № 1/9-547 "Про підтримку позашкільної освіти та 

збереження мережі позашкільних закладів" 

Лист МОН від 29.01.2015 № 1/9-40 "Щодо збереження мережі позашкільних 

навчальних закладів" 

Наказ МОН від 30.01.2015 №67 "Про затвердження Порядку державної атестації 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів"  

Матеріали з питань позашкільної освіти розміщені на порталі МОІППО у рубриці 

http://www.moippo.mk.ua/index.php/pozashkilna-osvita, офіційному веб-сайті Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України http://zpo.ucoz.ua/index/0-2 

У рамках проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років 

обговорено перспективи розвитку позашкільної освіти. 

 

 

Навчальна література 

 

1. "ПЕРШІ КРОКИ. ПРИКЛАДИ УРОКІВ ДЛЯ МОЛОДИХ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ УЧИЛИЩ" ПРАКТИЧНИЙ 

ПОСІБНИК З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ В 

МОЛОДШИХ КЛАСАХ (ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ) (автори Л. Зихлинська, 

В. Мей). 

"Схвалено Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді 

Науково-методичної Ради з питань освіти МОН України" (протокол №1 від 

01.04.2011р., лист ІІТЗО від 14.04.11 №1.4/18-Г-235) 

Методична розробка «Перші кроки» складається з 100 уроків класичного 

танцю і адресована педагогам для роботи з учнями першого року навчання 

класичному танцю у хореографічних училищах, школах мистецтв і дитячих 

танцювальних колективах.  

 

2. ХОРТИНГ- НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ (автор 

Єрьоменко Е.Л.)"Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України" (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-19310 

від 14.12.2012) 

У запропонованому методичному посібнику зібрано практичний матеріал до 

навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист 

МОНмолодьспорту України). 

Методичний посібник "Хортинг - національний вид спорту України" 

розрахований на керівників гуртків, тренерів-викладачів хортингу дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, 

клубів, дитячих творчих об'єднань. 

Посібник розроблено з метою надання методичної та практичної допомоги 

керівникам гуртків, тренерам-викладачам, містить рекомендації щодо змісту 

роботи з вихованцями гуртку хортингу та описи загальнорозвиваючих, 

спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної 

підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також аспекти виховної 

роботи на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу. 

http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_1_9_382_29072014.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_1_9_382_29072014.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_1_9-614.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/lmon_1_9-614.doc
http://zpo.ucoz.ua/Konkyrsu_rizni/MON/pro_zabezp-prav_ditej_na_pozashkilnu_osvitu.doc
http://zpo.ucoz.ua/Konkyrsu_rizni/MON/pro_zabezp-prav_ditej_na_pozashkilnu_osvitu.doc
http://zpo.ucoz.ua/Konkyrsu_rizni/1_9-547.doc
http://zpo.ucoz.ua/Konkyrsu_rizni/1_9-547.doc
http://zpo.ucoz.ua/Konkyrsu_rizni/MON/lmon_19-40_29.01.2015.doc
http://zpo.ucoz.ua/Konkyrsu_rizni/MON/lmon_19-40_29.01.2015.doc
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/nakaz_67.rar
http://zpo.ucoz.ua/Rizne/nakaz_67.rar
http://www.moippo.mk.ua/index.php/pozashkilna-osvita
http://zpo.ucoz.ua/index/0-2
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247778519&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247778519&cat_id=244277212
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/pershi_kroki.pdf
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/pershi_kroki.pdf
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/pershi_kroki.pdf
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/pershi_kroki.pdf
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/khorting.pdf
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Видання посібника зумовлене потребою удосконалення навчально-виховного 

процесу у зв'язку із зростанням вимог до розумової та фізичної підготовки дітей 

та молоді.  

 

3. ТЕХНІКИ ОЗДОБЛЕННЯ ПАСХАЛЬНИХ ЯЄЦЬ (автори Павх С. П., 

Мамус Г. М., Бурбан О. В.) 

"Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" протокол № 3 

від 10.07.2012, лист ІІТЗО від 20.09.2012 № 14.1/12-Г-280) 

Посібник містить навчальну програму гуртка «Техніки оздоблення 

пасхальних яєць», рекомендації щодо організації гуртка та розробки гурткових 

занять. 

Призначено для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, 

вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих педагогічних закладів освіти.  

 

4. ГУРТКОВІ ЗАНЯТТЯ З ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕТЦВА 

І ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ(автори Гевко І.В., Ломницький Я.Т.) 

"Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної Ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" 

(протокол №3 від 10.07.2012 року, лист ІІТЗО від 20.09.2012 №14.1/12-Г-282) 

Пропоноване видання містить тематичний план занять гуртка «Декоративно-

ужиткового мистецтва і технічної творчості» необхідні теоретичні відомості та 

рекомендації, щодо проведення даних гурткових занять. Рекомендовано для 

керівників гуртків.  

5. У ВИХОРІ ТАНЦЮ (автори А.Є. Коротков, В.Ф. Похиленко, Ю.М. 

Сивоконь,  Є.В. Цапенко, І.В. Данілов, А.А. Короткова, К.М. Сущенко та ін.) 

Методичний посібник «У  вихорі  танцю»  (з досвіду роботи 

викладачів  хореографічних  дисциплін Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) містить програми 

навчальних  дисциплін  хореографічного  циклу:  «Творча  гра»,  «Ритміка  і  тан

ець», «Основи класичного танцю», «Основи народно-сценічного танцю», 

«Класичний  танець»,  «Народно-сценічний  танець»,  «Бальний  танець», 

«Сучасний танець», «Початковий курс історії хореографії», «Підготовка 

концертних номерів», навчально-педагогічні  ігри та тестові завдання, список 

рекомендованої літератури, а також методичні рекомендації щодо виконання 

різних  видів самостійної та індивідуальної роботи. 

Видання розраховане на  викладачів хореографічних дисциплін  шкіл 

мистецтв, керівників хореографічних колективів (гуртків) загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів.  

 

6. КЛАПТИКОВА МОЗАЇКА (автори Мамус Т.М., Павх С.) 

Мета гуртка «Клаптикова мозаїка» — залучення учнів до духовної культури 

через ознайомлення зі становленням та сучасним станом розвитку художньої 

обробки текстильних матеріалів; набуття навичок проектування та виготовлення 

виробів клаптиковою технікою. 

Членами гуртка можуть бути учні .8-9 класів. Заняття рекомендовано 

проводити двічі на тиждень по дві години. 

Матеріал у посібнику подано з наростаючою складністю. Протягом першого 

семестру (72 год.) школярі ознайомлюються з необхідними теоретичними 

відомостями, виконують найпростіші вправи на розкроювання та пошиття 

деталей та виробів, засвоюють техніку створення різних візерунків. Впродовж 

наступних занять другого семестру (72 год.), нагромаджуючи практичний досвід, 

http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/jajcja.pdf
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/gurtkovi_zanjattja_z_dekorativno-uzhitkovogo_miste.pdf
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/gurtkovi_zanjattja_z_dekorativno-uzhitkovogo_miste.pdf
http://www.fayloobmennik.net/4382240
http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/klaptikova_mozajika.pdf
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гуртківці проектують та виготовляють невеликі за розмірами комплекти, більш 

складні вироби.  

 

7. ОСНОВИ МОВОЗНАВЧОЇ ТВОРЧОСТІ (автори Гальона Н.П., Дудко І.В.) 

Цей посібник для тих, хто починає вчитися, творити, змагатися у Малій 

академії наук, і для тих, хто може допомогти учням у науковій творчості. Його 

структура відповідає трьом засадничим основам - трьом завданням і трьом 

напрямам навчання в Малій академії наук: поглиблювати наукові теоретичні 

знання, виконувати власні дослідження, формувати уміння й навички 

ефективного писемного та усного мовного спілкування. 

Посібник також має на меті допомогти учням виконати науково-дослідницьку 

роботу на конкурс, який щорічно проводить Мала академія наук України, 

оформити її результати й успішно захистити на різних етапах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zpo.ucoz.ua/Navch_liter/movoznavcha_tvorchist.pdf
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Людство завжди намагалося уникнути невизначеності свого майбутнього. 

Невизначеність завтрашнього дня лякала людину, породжувала в неї почуття 

невпевненості в собі та своїх можливостях, сковувала її фізичні й духовні сили. Вона 

всіляко – за допомогою наукових методів і на основі пророкувань ворожок і шаманів – 

прагнула раніше і прагне зараз прорватися за межі обрію дня сьогоднішнього. У своїй 

свідомості намагається передбачити й передбачати ситуацію завтрашню, щоб зробити її 

більш передбачуваною та керованою. Це прагнення характерне не тільки для життя 

людини чи людства в цілому, але і для окремих видів діяльності. 

Без передбачення ситуації майбутнього важко цілеспрямовано й ефективно 

керувати педагогічним процесом. Тому і з’явилося педагогічне планування та все 

відповідне даному процесу різноманіття документів, які називаються планами. І зараз 

важко уявити життєдіяльність освітньої установи без перспективного й календарного 

плану роботи навчального закладу, плану підготовки та проведення шкільного заходу, 

робочого плану керівника установи та його заступників, без плану роботи з батьками та 

учнівським самоврядуванням, плану підвищення кваліфікації та професійної 

компетентності педагогів, виховної роботи в класі тощо. 

Успішне вирішення складних і відповідальних завдань виховання багато в чому 

залежить від рівня підготовленості вихователів, їх педагогічної культури, від знання 

закономірностей, принципів і методів виховання. На сучасному етапі у виховній роботі 

вчителя зустрічається більше труднощів, ніж в організації навчальної діяльності 

школярів. Так, у педагогічній діяльності поширені труднощі при постановці та 

вирішенні педагогічних завдань, що виражаються в: учитель не вміє збалансувати 

навчальні завдання з розвиваючими і виховними, допускаючи недогляд виховних 

завдань; учитель бачить кожне педагогічне завдання окремо, як не пов’язане з іншими; 

не бачить відстроченого результату рішення педагогічних завдань, унаслідок чого 

погано планує навчально-виховний процес. 

Педагоги часто не усвідомлюють труднощів у педагогічній діяльності. Про це з 

упевненістю можна говорити, маючи на увазі діяльність із проектування навчального 

процесу. Так, дослідження показують, що педагогам легше будувати окремі конкретні 

заняття та заходи, ніж проектувати весь процес у цілому (чітко формулювати цілі, 

вибирати зміст, засоби впливу і перевірки досягнення мети). У цьому випадку вони не 

завжди розуміють доцільність цієї діяльності. 

На початку 90-х років двадцятого століття поняття «виховання» стало набагато 

рідше вживатися в педагогічній лексиці. У ті роки почався дидактичний бум, у ході 

якого навчання повинно було витіснити виховання зі стін навчального закладу. 

У даний час ситуація починає змінюватися. Міністерство освіти та науки України 

ставить ряд завдань перед педагогічними працівниками щодо виховання, з’явилося 

кілька наукових концепцій виховання учнівської молоді, стали частіше обговорюватися 

проблеми виховної діяльності на педагогічних конференціях і нарадах, зросла кількість 

публікацій з питань теорії та методики виховання. 

Однак при всій їх цінності доводиться констатувати, що залишається багато 

невирішених питань, пов’язаних із недостатньою розробленістю проблеми, різними 

точками зору на технології планування виховної роботи в школі. 

Планування дозволяє не тільки значно зменшити частку невизначеності в 

розвитку педагогічної ситуації, а й забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх 

дій, а також упорядкувати протікання процесів навчання і виховання школярів. 

Результати дослідження вчених-педагогів свідчать про те, що педагогічному 

плануванню властиві такі функції: 

– спрямовуюча, пов’язана з визначенням у процесі планування сфери, мети 

та змісту педагогічної діяльності, її предмета, конкретних напрямів і видів; 

– прогнозуюча, яка полягає в тому, що в ході розробки плану формується 

педагогічний задум, проектується майбутній стан педагогічної системи, 
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прогнозуються результати її функціонування і розвитку; 

– координуюча, або організаторська, що дозволяє педагогам за допомогою 

обґрунтованих і раціональних дій при плануванні одержати ясну відповідь 

на питання: хто, коли та що повинен робити; 

– контрольна, що надає педагогічному колективу чи окремому педагогу 

можливість за допомогою складеного плану контролювати і коректувати 

траєкторію свого шляху до досягнення наміченої мети; 

– репродуктивна (відтворююча) – припускає те, що через невеликий 

проміжок часу за планом можна відновити зміст і обсяг виконаної роботи. 

Під плануванням виховної роботи варто розуміти процес спільної діяльності 

класного керівника, вихователя, дітей та дорослих із визначення цілей, змістів і 

способів організації виховної життєдіяльності в класному співтоваристві, організаторів 

та учасників намічуваних справ, строків їх проведення. 

Найпростішою формою планування виховної роботи є розташування змісту 

перспективних справ у класі в календарному порядку. Схема календарного плану 

виглядає таким чином: 

Календарний план класного керівника (вихователя): 

1. Час проведення. 

2. Назва заходу. 

3. Хто проводить. 

4. Відмітка про виконання. 

Недолік такої форми планування полягає в тому, що всі виховні заходи зводяться 

до календаря і план схожий на перелік видів діяльності класного керівника 

(вихователя), розташованих у хронологічному порядку. При цьому важко 

проаналізувати систему і технологію впливу на учнів, слабо простежується роль 

класного колективу. 

Оперативна форма планування є різновидом календарного плану. Ця форма 

дозволяє визначити види діяльності учнів і технологічні функції педагога на кожний 

тиждень. У структуру плану вводиться колонка для оцінки результатів проведеної 

роботи. 

У старших класах центр ваги роботи з оперативного планування переноситься на 

учнівський колектив. Роль класного керівника (вихователя) залежить у цьому випадку 

від рівня згуртованості колективу. 

Оперативний план вихователя 

– Навчальні дні тижня. 

– Колективні справи учнів. 

– Оперативна робота класного керівника (вихователя). 

– Оцінка результатів виконаної роботи. 

1–7 вересня 

1 вересня. День знань. 

Запросити на зустріч науковців, фахівців різних галузей, викладачів, 

педпрацівників тощо. 

3 вересня. Збори учнів на тему «Питання, які тебе хвилюють» або «Усе залежить 

від мене (нас)» тощо. 

Оголосити конкурс на кращу колективну справу. Розподілити обов’язки на 

перспективу. Допомогти редколегії випустити стінгазету про літні канікули. 

6 вересня. Батьківські (або з-за участю інших дорослих: шефи, друзі, 

представники благодійних організацій….) збори на тему «Як допомогти дітям 

організовано розпочати навчальний рік?». 

Виявити та залучити дорослих, здатних допомогти в організації та проведенні 

намічених корисних і цікавих колективних справ. 

Лінійно-хронологічний план містить перелік заходів, розташованих потижнево. 
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Наприклад, понеділок як перший день навчального тижня контрастує з недільним 

відпочинком, і в цей день краще планувати збори, зустрічі, лінійки та заходи 

просвітницького характеру. У понеділок викладачі історії, літератури можуть надати 

допомогу інформаторам, читцям, організаторам колективних справ. У вівторок, коли 

редакційний актив зайнятий випуском стінного друку (газет, бюлетенів, альбомів, 

журналів, альманахів тощо), викладачі мови і літератури, малювання та праці мають 

можливість надати допомогу школярам у оформленні роботи. У цей же день можна 

провести батьківські збори і підготувати виставку творчих робіт учнів. У день трудових 

справ додаються турботи у викладачів праці та завідувачів господарських частин. 

Суботу як переддень дня відпочинку краще присвятити заняттям за інтересами у 

творчих групах, гуртках, факультативах, КВК, турнірах, змаганнях із фізкультури і 

спорту. У цей день будуть зайняті викладачі фізкультури і спорту, керівники художньої 

самодіяльності та інших об’єднань учнів. У неділю, якщо такий день використовується 

для організації вільного часу учнів, планується екскурсійна та туристична роботи і в 

справу включаються зацікавлені особи з числа викладачів, батьків і позашкільних 

установ. 

Структурі планових заходів передує  коротка характеристика рівня вихованості 

учнівського колективу і чергові завдання. За формою лінійно-хронологічний план 

виглядає таким чином: 

Лінійно-хронологічний план 

Профіль дня тижня 

Квітень 

30-й тиждень 

31-й тиждень 

32-й тиждень 

33-й тиждень 

Понеділок. День освіти учнів. 

1 / 4. Збори класу на тему «Старт останній чверті». 

8 / 4. Інформація «Світ за тиждень». 

15 / 4. Заочна подорож «Країни Європи». 

22 / 4. Бесіда «Новини культури». 

Вівторок. День батьків. День стінного друку. 

2 / 4. Батьківські збори. 

9 / 4. Випуск стінного друку. 

16 / 4. Консультація вчителів. 

23 / 4. Оформлення стенду «Учися вчитися». 

Середа. Трудові справи учнів. 

3 / 4. Очищення шкільного двору від снігу. 

10 / 4. Участь у шкільному огляді-конкурсі технічних винаходів. 

17 / 4. Підготовка гніздівель для птахів. 

24 / 4. Зустріч із людьми робочих професій або екскурсії на виробництво. 

Четвер. Робота з активом класу і школи. 

4 / 4. Зустріч з організаторами спортивних секцій. 

11 / 4. Консультація організаторів КТД до чергових заходів. 

18 / 4. Бесіда з активом об’єднань учнів. 

25 / 4. Індивідуальні доручення учням. 

Перелік наведених заходів та профілі днів тижня показані умовно, усі їх провести 

протягом одного тижня важко. Тому протягом тижня можуть бути дні, вільні від 

позакласних предметних і виховних справ. 

План виховної роботи: 

– Дата. 

– Робота з учнями. 
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– Загально шкільні  заходи. 

– Класні заходи. 

– Індивідуальна робота. 

Традиційними для багатьох стали календарно-тематичні плани. У них також 

передбачається характеристика учнівського колективу і виховні завдання. Зміст 

виховної роботи на півріччя або весь навчальний рік представлено у вигляді розділів, 

система яких відображає основні напрями виховної роботи в класі: 

1. Організаційно-педагогічні заходи. 

2. Виховання позитивного ставлення школярів до навчання. 

3. Політичний кругозір учнів. 

4. Виховання моральних цінностей у школярів. 

5. Підготовка учнів до праці і вибору професії. 

6. Дисципліна і культура поведінки учнів. 

7. Фізична культура і здоров’я учнів. 

8. Екологічне виховання. 

9. Вільний час учнів. 

10. Робота з батьками та громадськістю. 

По кожному з названих розділів підбираються різноманітні форми і методи 

роботи. 

Основу планування виховної діяльності становить моделювання, адже план 

виховної роботи – це не що інше, як модель одного з фрагментів майбутнього стану 

виховного процесу. Щоб успішно здійснити планування, необхідно дотримуватися 

принципів педагогічного моделювання. До числа основних ідей і правил формування 

модельних уявлень про виховний процес відносяться принципи системності, 

конкретності, оптимальності, діалогу, індивідуальності, науковості, безперервності. 

Принцип безперервності звертає увагу розробників плану на одну з 

найважливіших характерних рис планування – його безперервність. Затвердження 

плану роботи може свідчити лише про відносну завершеність процесу планування. 

Навіть досвідчений класний наставник після складання плану вносить до нього 

корективи, тому що виховна система класу – це «живий» організм, у якому змінюються 

інтереси, потреби, ціннісні установки дітей і дорослих, коректуються міжособистісні 

емоційно-психологічні та ділові відносини, з’являються нові контакти з навколишнім 

соціальним і природним середовищем. Усе це обумовлює внесення змін у план 

виховної діяльності класного керівника. 

Розглянемо докладніше календарний план. Спираючись у спільній діяльності з 

колегами, учнями та батьками на перераховані принципи, класний керівник 

(вихователь) складає календарний чи перспективний план роботи. Календарний план 

виховної роботи охоплює тижневий або місячний проміжок часу й містить таку 

інформацію, як найменування планованих справ, дата і час їх проведення, прізвища 

організаторів проведених заходів. (За рішенням адміністрації та колективу 

навчального закладу може мати свою структуру). Такий план (найчастіше за все – 

план-сітка) називають робочим планом класного керівника (вихователя). 

Перспективний план – своєрідний технологічний ланцюжок послідовно 

виконуваних дій класного керівника й інших учасників планування. Основними 

ланками цього ланцюжка є: 

1) визначення класним керівником порядку й термінів дій із планування виховної 

роботи та життєдіяльності в класі; 

2) педагогічний аналіз стану і результатів виховного процесу; 

3) моделювання класним керівником образу класу, його життєдіяльності й 

виховного процесу в ньому; 

4) колективне планування; 

5) уточнення, коректування й конкретизація педагогічного задуму, оформлення 
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плану виховної роботи. 

Правильно здійснюючи дію за дією, крок за кроком, будь-який педагог зможе 

розробити оптимальний і науково обґрунтований план виховної роботи. Щоб класний 

керівник краще уявляв механізм складання перспективного плану, доцільно докладно 

описати спільні дії дітей і дорослих із планування життєдіяльності класного 

співтовариства та виховної роботи в ньому. 

Перший крок класного керівника – це визначення (їм) порядку і термінів дій із 

розробки плану. Щоб діяльність класного керівника (вихователя) й інших учасників 

планування була більш цілеспрямованою, упорядкованою й ефективною, необхідно 

спланувати спільну діяльність із розробки перспективного плану виховної роботи. 

Зрозуміло, що при визначенні порядку дій класний керівник (вихователь) використовує 

свої знання про алгоритм планування. Але крім них учитель повинен володіти 

інформацією про те, як буде проходити планування виховної роботи в 

загальношкільному масштабі. Процеси планування в освітньому закладі та його 

структурних підрозділах повинні протікати у взаємодії. 

Другий крок у діяльності з планування виховного процесу в класі – це проведення 

аналізу виховної роботи за минулий навчальний рік. Педагогічний аналіз часто 

сприймається як трудомістка та аж ніяк не найнеобхідніша частина професійної 

діяльності педагога, що до того ж вимагає значних інтелектуальних і фізичних витрат. 

Аналіз виховного процесу може і повинен стати основою для планування класним 

керівником (вихователем) виховної роботи на наступний період. Це можливо при таких 

умовах: 

– по-перше, аналіз проведений неформально; 

– по-друге, педагогічний аналіз – не еклектичне (різнорідне й не завжди 

взаємозалежне) поєднання різних фактів та оціночних суджень, має чітку 

структуру і здійснюється відповідно до визначених науково-методичним 

принципів; 

– по-третє, аналіз є досить інформативним і змістовним; 

– по-четверте, класний керівник (вихователь) ураховує спектр думок більшості 

суб’єктів педагогічного процесу: педагогів, школярів, їхніх батьків, 

адміністрації школи, представників педагогічної громадськості, з якими 

безпосередньо взаємодіє колектив класу. 

Залежно від організаційної культури навчального закладу  та типу виховної 

діяльності, особистісних особливостей педагога і сповідуваних ним принципів 

педагогічного аналізу у класі застосовуються такі види аналізу навчально-виховного 

процесу, як: 

– аналіз реалізації цілей і рішення завдань; 

– аналіз основних подій і педагогічних ситуацій; 

– критеріально-орієнтований аналіз. 

Аналіз реалізації цілей і рішення завдань. Класний керівник (вихователь) оцінює 

ступінь досягнення цільових установок, визначених у плані виховної роботи на 

попередній період. Для цього використовуються критерії реалізації цілей, а також 

показники, за якими можна судити про рішення виховних завдань. 

Успішному проведенню аналізу основних подій сприяє колективний аналіз 

життєдіяльності, що передбачає активну участь в аналітичній роботі всіх суб’єктів 

виховного процесу: педагогів, учнів, батьків, друзів класу. Серед форм колективного 

аналізу, що можуть бути джерелами важливої інформації, можна виділити: усне 

опитування, анкетування, заповнення відкритого листа думок, випуск різних 

інформаційних листків, стіннівок, виготовлення мальованого фільму «Справи, що 

минають», різноманітні форми колективного творчого аналізу (усний журнал, «жива 

газета», «телепрограма», творчий рапорт тощо), огляд досягнень, самоатестацію 

колективу, класні збори, присвячені підбиттю підсумків року. 
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Критеріально-орієнтований аналіз спрямований на виявлення змін основних 

показників результативності навчально-виховної роботи відповідно до розроблених 

критеріїв ефективності виховної діяльності. При аналізі варто розрізняти критерії 

результатів та критерії процесу. Критерії результатів дозволяють оцінити рівень 

розвитку тих чи інших якостей особистості учнів, їх вихованості, навченості. У якості 

таких критеріїв можуть бути обрані, наприклад, такі: 

– гуманність виховних відносин; 

– залученість учнів у життєдіяльність класного колективу; 

– сформованість ділових і міжособистісних взаємин; 

– - розвиненість самоврядування в класі; 

– наявність соціальних зв’язків класного співтовариства; 

– ефективність психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу 

процесу розвитку учнів. 

Третій крок класного керівника в діяльності зі складання плану виховної роботи – 

це моделювання педагогом образу класу та процесу виховання в ньому. Це сукупність 

уявлень учителя про майбутній стан класного співтовариства.  Він складається з 

декількох частин. Основними складовими образу класу є: 

а) образ учня класу; 

б) образ життєдіяльності класного співтовариства, побудови в ньому діяльності, 

спілкування і відносин; 

в) уявлення про зовнішні зв’язки та відносини класу, його місце і роль у шкільній 

спільності. 

Образ учня класу складається з уявлень педагога про найбільш важливі якості, які 

повинні виховати в себе члени класного співтовариства. Створюючи образ учня, 

класний керівник (вихователь) намагається знайти відповідь на досить важке 

запитання: якими якостями повинна володіти дитина, щоб успішно справлятися з 

покладеними на нього соціальними функціями громадянина, сина чи дочки, брата чи 

сестри, учня або учениці, члена громадського об’єднання та ін.; упевнено почувати себе 

в класному та шкільному колективах, навколишньому соціумі; реалізувати свої сили і 

здібності, стати справді щасливою людиною. Ці уявлення допоможуть педагогу 

правильно визначити мету і завдання виховної роботи, критерії та показники її 

ефективності. 

Образ життєдіяльності класного співтовариства, побудови в ньому діяльності, 

спілкування і відносин. 

Практично кожен учитель прагне до створення в класі інтелектуально й духовно 

багатої, діяльнісно й естетично насиченої, морально чистої та емоційно сприятливої 

атмосфери в класному співтоваристві. Однак не всім вдається побудувати такі 

відносини в класі, причиною цьому є відсутність у педагога цілісних і детальних 

уявлень про характер, напрямки і засоби спільної життєдіяльності членів класного 

колективу. 

Спочатку класному керівнику (вихователю) треба визначити, який вид чи напрям 

спільної діяльності (туристсько-краєзнавча робота, клубна діяльність, виховання учнів 

на традиціях національної культури тощо) може стати пріоритетним (домінуючим) у 

життєдіяльності класу. Вивчення виховної практики успішно працюючих  педагогів 

показує, що вони, з одного боку, намагаються використовувати у вихованні та розвитку 

школярів різноманітні види і форми діяльності, а з іншого – у широкому спектрі 

діяльності, виділяють якийсь один у якості системоутворюючого і з його допомогою 

будують виховну систему класу, формують неповторну індивідуальність («обличчя») 

класного колективу. 

Пропонуємо обирати в якості пріоритетного та системоутворюючого той вид 

діяльності, що відповідає таким вимогам: 

– цей вид діяльності не формально, а реально відповідає цілям виховного 
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процесу; 

– він висловлює домінуючу колективну потребу і є престижним для більшості 

учнів; 

– педагоги високопрофесійно володіють методикою його використання у 

вихованні школярів; 

– формуються зв’язки з іншими видами спільної діяльності дітей і дорослих; 

– існують фінансові, матеріально-технічні та інші передумови для його розвитку. 

Успішність життєдіяльності класу багато в чому залежить від характеру цих 

відносин між членами класного співтовариства. Класному керівнику (вихователю) 

важливо чітко уявляти реальний стан міжособистісних і ділових відносин у класі, 

можливості та засоби їх поліпшення. У полі зору педагога повинні знаходитися всі 

члени класного співтовариства, але особливо ті учні, які займають неблагополучне 

положення в дитячому колективі. Бажано, щоб у формованих уявленнях про майбутнє 

класу вчитель зміг визначити нішу для самореалізації та самоствердження особистості 

кожної дитини, зумів намітити шляхи і способи створення більш комфортного та 

захищеного становища для кожного свого вихованця. 

У колективному плануванні життєдіяльності класу бере участь не тільки класний 

керівник, вихователь,  але і весь колектив учнів класу, а також батьки і друзі класного 

співтовариства. Вважається, що колективне планування є найважчою, з методичної 

точки зору, стадією в організації колективної творчої діяльності. У той же час саме 

вона виявляється вирішальною і багато в чому визначає успіх наступних спільних дій. 

Досвідчені педагоги-практики та методисти стверджують: якщо без попередньої 

роботи попросити учнів внести свої побажання в план роботи класу на майбутній 

навчальний рік, то навряд чи можна досягти бажаного результату. У цьому разі 

надійдуть недостатньо обґрунтовані та примітивні пропозиції частіше того, що вже 

проходило в класі. Украй рідко пропонуються оригінальні та цікаві ідеї. Очевидна 

необхідність використання спеціальної технології включення учнів, батьків та інших 

представників класного співтовариства в спільну діяльність зі складання плану. 

Така технологія була детально розроблена в теорії та практиці Комунарського 

руху. Вона увійшла в теоретичну і практичну педагогіку під назвою «колективне 

планування». Основоположник Комунарської педагогіки І. П. Іванов вважав, що 

колективне планування – це творче організаторська справа, коли кожен член колективу 

бере участь у розкритті перспектив, пошуку та виборі загальних справ на новий період, 

розробці конкретного плану таких справ [9]. 

Як найважливіша ланка (етап) колективної організаторської діяльності 

колективне планування включає в себе: загальний збір-старт; конкурси на кращу 

пропозицію до плану, кращий проект справи; анкети пропозицій; розвідку справ і 

друзів – попередню і масову (за такими маршрутами, як «клас», «Бібліотека», 

«малюки», «мікрорайон», «рідна природа», «далекі друзі» тощо); виготовлення газет-

»блискавок» із пропозиціями до плану (для обговорення). У наступні роки створена 

технологія колективного планування поповнилася новими формами, методами і 

прийомами. До них можна віднести аукціон ідей і пропозицій, відкритий лист (стенд, 

«огорожа») пропозицій, скарбничку (фонд, «банк», «поштова скринька») ідей та 

пропозицій, журнал-естафету, дискусію, захист проектів плану тощо. Необхідно 

помітити, що технологія колективного планування стала використовуватися як при 

підготовці окремої справи, так і при виборі сукупності справ і заходів на якийсь певний 

проміжок часу. 

Будь-яка технологія складається з послідовно виконуваних дій. На даному етапі 

планування виховної роботи в класі можуть бути здійснені такі дії: 

– попереднє планування життєдіяльності класного співтовариства на новий 

період з учнівським та батьківським активом; 

– організація педагогічного супроводу колективного планування; 
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– здійснення класним співтовариством перспективного планування 

життєдіяльності в класі; 

– проектування спільно з батьками та друзями класу дій по педагогічному 

забезпеченню реалізації плану життєдіяльності класу. 

Під час попереднього планування життєдіяльності класного співтовариства 

важливо розширити коло розробників плану, захопити активістів із числа учнів і 

батьків перспективами майбутніх у новому році справ та заручитися їхньою 

підтримкою. Можливий такий варіант обговорення з групою активістів пропозицій до 

плану роботи і порядку дій щодо залучення всіх учнів та їх батьків у процес 

планування: 

а) осмислення і виділення найбільш актуальних проблем життєдіяльності класу; 

б) висування цілей і завдань на запланований період; 

в) продумування загальних ідей (задуму) майбутньої життєдіяльності; 

г) визначення основних справ майбутнього навчального року; 

д) пошук відповіді на питання про терміни і порядок дій учасників колективного 

планування; 

е) призначення відповідальних за проведення заходів по колективному 

плануванню. 

Організація педагогічного супроводу колективного планування передбачає 

створення умов для його успішного здійснення. Для цього необхідно зробити наступне: 

а) домовитися заздалегідь із консультантами класу про час, місце і зміст 

консультацій; 

б) організувати своєчасне інформування і взаємодію організаторів та учасників 

планування; 

в) допомогти ведучим у підготовці до збору-старту і проведення захисту ідей та 

пропозицій до плану роботи; 

г) провести інструктаж керівників мікрогруп про хід, терміни та передбачувані 

результати колективного планування, прийоми та способи організації роботи мікрогруп 

(як діяти, щоб домогтися найкращого результату); 

д) допомогти відповідальним за окремі напрями в роботі з планування. 

Діяльність класного співтовариства з розробки перспективного плану доцільно 

розділити на кілька періодів: 

1 період – збір-старт колективного планування; 

2 період – консультації зі знаючими людьми; 

3 період – розвідка справ і друзів; 

4 період – захист ідей та пропозицій до річного плану; 

5 період – складання плану життєдіяльності класу; 

6 період – осмислення підсумків колективного планування. 

Проектування дій із педагогічного забезпечення реалізації плану життєдіяльності 

класу припускає: 

а) визначення в дорослому активі класу кураторів (наставників) основних 

напрямів спільної діяльності; 

б) призначення з числа дорослих відповідальних за надання допомоги учням у 

підготовці та проведенні окремих справ і заходів; 

в) моделювання інформаційно-методичної підтримки організації виховного 

процесу та життєдіяльності в класі; 

г) планування фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності 

класного співтовариства; 

д) проектування дій із надання допомоги учнівському колективу в розширенні та 

зміцненні внутрішніх і зовнішніх соціальних зв’язків і відносин. 

Правильне й послідовне застосування перерахованих форм, методів та прийомів 

колективного планування – це запорука успішного здійснення всієї діяльності щодо 
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складання плану виховної роботи. 

Завершальним кроком у спільній діяльності з планування є уточнення, 

коригування педагогічного задуму й оформлення плану виховної роботи. Класний 

керівник (вихователь) після використання прийомів і методів колективного планування 

як правило уточнює і коригує свій первинний задум про побудову в новому 

навчальному році життєдіяльності та виховного процесу в класному співтоваристві. 

Збір-старт – це збори всіх учнів класу, де дається старт розвідки справ і друзів. 

Ведуть збір організатори кампанії з планування життєдіяльності класу на майбутній 

період. Учасники збору вислуховують інформацію провідних, домовляються про мету 

колективного планування, розподіляють між собою ділянки роботи з підготовки плану, 

самовизначаються у формах своєї участі (об’єднуються в групи або вибирають собі 

самостійний фронт роботи), домовляються про способи взаємодії. На зборі-старті 

розподіляються індивідуальні та групові доручення, визначаються терміни і форми їх 

виконання. 

Консультації для учасників планування можуть провести: директор, завучі та інші 

працівники школи (учителі, психологи, бібліотекарі, медичні, технічні та інші 

працівники), батьки, старшокласники, представники учнівського самоврядування та 

інші. Класному керівникові (вихователю) належить заздалегідь домовитися із 

консультантами, попросити їх дати рекомендації школярам з тих чи інших проблем (як 

правило, з того чи іншого напряму життєдіяльності класу) розповісти про своє бачення 

створюваного плану, вирішити з ними питання про терміни і місце консультацій, 

ознайомити консультантів із особливостями класного колективу та його членів. 

Розвідка справ і друзів – це своєрідна гра. Її організаторами виступають активісти 

класу та класний керівник. 

На зборі-старті організатори в ігровій або театралізованій формі роз’яснюють 

мету і сенс розвідки, пропонують свій варіант її проведення. Учасники розвідки 

об’єднуються в мікрогрупи по 5–7 чоловік. Потім колективно визначаються напрями 

розвідки, завдання групам розвідників і терміни їх виконання. 

На зборах своєї групи розвідники уточнюють маршрут розвідки і завдання, 

отримане на зборі-старті. Вони розподіляють між собою доручення і продумують 

тактику здійснення колективних дій. Група вирішує: з ким необхідно зустрітися, як 

організувати цю зустріч, які питання слід поставити, у чому можна допомогти людям 

на розвідувальних об’єктах, який сюрприз доцільно підготувати, що необхідно взяти із 

собою в розвідку. 

У якості об’єкта розвідки можуть бути обрані: класна кімната, бібліотека, 

медичний кабінет, їдальня, спортзал та інші приміщення школи, пришкільна ділянка і 

шкільний двір; будинок дитячої творчості або іншої установи додаткової освіти, 

установи культури, соціальної роботи, житлово-комунального господарства, музей, 

історичні та пам’ятні місця, вулиці, двори, будинки та інші об’єкти. 

Виконуючи завдання, розвідники можуть піти на зустріч: 

– до своєї першої вчительки; 

– у гості до когось з однокласників; 

– до літніх людей; 

– до людей із цікавими професіями і захопленнями; 

– до молодших школярів; 

– у дитячий садок; 

– до тих, кому потрібна допомога школярів. 

Після здійснення розвідувальних рейдів і зустрічей розвідники підводять 

підсумки виконання групового та індивідуальних доручень. Розвідники намагаються 

відповісти на такі питання: 

1. Яку нову інформацію зуміли отримати в ході розвідки? 

2. Кому змогли допомогти? 
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3. Хто і як відзначився в розвідці? 

4. Який об’єкт розвідки може стати місцем майбутньої діяльності однокласників? 

5. Хто із зустрінутих у розвідці людей міг би стати другом класного колективу? 

6. Про що слід розповісти всьому класу? 

7. Які пропозиції та ідеї можна внести в план роботи класу? Як краще захистити 

свої ідеї і пропозиції? 

Завершальним моментом діяльності розвідувальних груп можна вважати їх 

виступу на загальних зборах учнів класу, на яких виносяться, захищаються, 

аналізуються та оцінюються пропозиції учнів до річного плану роботи класного 

колективу. 

Захист ідей і пропозицій до плану – це кульмінаційний і самий емоційний момент 

колективного планування. 

Виберіть групу експертів із числа найбільш авторитетних однокласників і 

спеціально запрошених гостей. Експертам належить ставити питання конкурсантам, 

висловлювати оцінні судження по суті пропозицій і в кінці збору назвати кращі ідеї. 

Можна доручити окремій групі хлопців (прес-групі) записати всі ідеї та пропозиції, 

узагальнити їх і підготувати підсумковий проект плану. 

Після короткого вступного слова і визначення регламенту захисту провідні 

надають по черзі слово всім конкурсантам – розробникам ідей і пропозицій. 

Індивідуальні чи колективні розробники представляють свої ідеї та відповідають на 

питання, які може задати будь-який учасник збору. Клас обговорює пропозиції і 

вибирає з них ті, які слід включити в план. Провідні при цьому направляють хід 

розмови і стежать за дотриманням установленого регламенту. 

Таким чином, планування дозволяє не тільки значно зменшити частку 

невизначеності в розвитку педагогічної ситуації, а й забезпечити наступність 

сьогоднішніх і завтрашніх дій, а також упорядкувати протікання процесів навчання і 

виховання школярів. Технологія планування повинна враховувати, що клас – це 

«живий» організм, у якому змінюються інтереси, потреби, ціннісні установки дітей і 

дорослих, коректуються міжособистісні емоційно-психологічні та ділові відносини, 

з’являються нові контакти з навколишнім соціальним і природним середовищем. Тому 

основною умовою складання плану є його орієнтація на вікові та психічні особливості 

учнів того чи іншого класу, а також на бажання та можливості дітей. 

При плануванні виховної діяльності класний керівник поряд із визначенням цілей, 

форм і способів виховання учнів намагається знайти оптимальний варіант змісту, 

форми та структури створюваного документа – плану роботи на навчальний рік або 

півріччя. Вибір того чи іншого варіанту плану багато в чому залежить від теоретичних 

уявлень педагога про сутність, закономірності та ролі виховання в розвитку особистості 

дитини, сформованих у педагогічному колективі школи традицій планування й 

організації виховної діяльності, особистого педагогічного досвіду класного наставника. 

Щороку вчитель планує виховну роботу, і кожен рік він розмірковує про правильність 

вибору змісту, форми і структури свого плану. 

Практика планування виховної роботи показує, що сучасний класний керівник 

(вихователь) дотримується плану приблизно такої структури: 

– тип виховної роботи за минулий рік; 

– цілі та завдання виховної діяльності; 

– основні напрями і справи класного співтовариства; 

– індивідуальна робота з учнями; 

– робота з батьками (за наявності); 

– вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі. 

Розглянемо кожен розділ окремо. 

Перший розділ плану традиційно називається «Аналіз виховної роботи за 

минулий навчальний рік». Без аналізу пережитого досвіду спільної діяльності та 
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спілкування, визначення досягнень і з’ясування слабких місць виховного процесу в 

класі, без розуміння соціальних процесів, які йдуть у класному співтоваристві, та 

виявлення тенденцій особистісного розвитку учнів неможливо правильно намітити 

цільові орієнтири, визначити пріоритетні напрями виховної діяльності на майбутній 

навчальний рік, вибрати оптимальні форми, методи прийоми побудови виховної 

роботи. 

Степанов Є. М. пропонує таку технологію аналізу виховного процесу в класі [10]: 

 

1. Аналіз ефективності цілепокладання та планування виховного процесу в 

класі в минулому році. 

1.1. Результати рішення виховних завдань минулого року, доцільність їх 

постановки, дієвість ідей, що висувались при плануванні. 

1.2. Правильність вибору основних напрямів, змісту, форм і методів роботи, 

засобів педагогічного впливу, прийомів включення учнів у діяльність і 

спілкування. 

 

2. Аналіз розвитку учнів класу. 

2.1. Вихованість учнів, їх морально-естетичний, інтелектуальний і фізичний 

розвиток (вказати, які чинники вплинули на це в більшій мірі). 

2.2. Розвиненість пізнавальних інтересів і творчих здібностей, що 

проявляються учнями в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій та інших 

видах діяльності. 

2.3. Рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їх успішність (бажано 

порівняти з результатами попередніх років). 

2.4. Зміни в мотиваційно-потребовій сфері (динаміка навчальних мотивів, 

мотивів участі в тих видах життєдіяльності класу, школи, прояви «нових» потреб 

школярів тощо). 

2.5. Сформованість в учнів потреби займатися самовихованням. 

2.6. Зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури 

спілкування, правової, інтелектуальної та інформаційної, художньої, екологічної, 

фізичної культури, культури сімейних відносин, економічної культури та 

культури праці; адаптованість до сучасного життя; розвиток самостійності, 

уміння благотворно впливати на соціум, а в підсумку – розвиток культури 

життєвого самовизначення). 

2.7. Успіхи і досягнення учнів класу, ріст особистісних досягнень, найбільш 

яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів класу. 

2.8. Учні групи ризику (їх індивідуальні особливості, потреби, провідні 

мотиви вчинків, вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш дієві 

прийоми роботи з ними; завдання виховання і корекції поведінки цих учнів, 

прогноз подальшої соціалізації цих учнів). 

 

3. Аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів. 

3.1. Особливості відносин учнів класу з оточуючим їх соціумом, найбільш 

помітні зміни в цих відносинах, що відбулися за минулий навчальний рік. Які 

фактори (умови) особливо вплинули на ці зміни? 

3.2. Основні ціннісні орієнтації учнів класу, особливості ставлення учнів 

класу до людей, праці, навчання, школі, класу тощо. 

3.3. Зміни кола найбільш значущих людей (референтного оточення) учнів 

класу. Хто для них є (стає) найбільш значущим. Який ступінь впливу 

найближчого соціального оточення (батьків, однолітків), занять у гуртках, секціях 

та інших об’єднаннях на процес і результат соціалізації школярів? 

3.4. Хто і що впливає більшою мірою на розвиток особистості учнів, на 
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формування їх особистісних якостей, творчих, емоційних, інтелектуальних, 

фізичних, організаторських обдарувань і здібностей? 

3.5. Яку роль у соціальному розвитку школярів відіграє класне 

співтовариство? 

 

4. Аналіз розвитку колективу класу. 

4.1. Соціально-психологічний мікроклімат у класі. Які фактори (люди, 

умови) впливають на формування цього клімату? Особливості морально 

психологічного клімату в класі: характер взаємин учнів (тактовність, ввічливість, 

увага і повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, 

колективізм, відносини взаємної відповідальності, турбота тощо); переважне 

ставлення учнів до вчителів і школи, домінуючий емоційний настрій учнів класу 

особливості спілкування в класному колективі. 

4.2. Соціометрична, рольова та комунікативна структури класу, рівень 

розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому, ступінь 

включеності учнів у педагогічну діяльність класу, у процес планування, 

організації та аналізу спільної діяльності. 

4.3. Розвиток громадської активності учнів (їх ініціативність, творчість, 

організованість, самостійність, участь у самоврядуванні класу). 

4.4. Зміни складу класу, що відбулися протягом року, індивідуальні 

особливості «новеньких» учнів, їх адаптація та інтеграція в класному колективі. 

4.5. Особливості громадської думки класу та її вплив на інтереси та 

поведінку учнів. Хто (що) надає найбільший вплив на громадську думку класу? 

 

5. Аналіз організації виховного процесу в класі та ефективність виховної 

роботи класного керівника. 

5.1. Що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? 

5.2. Яка діяльність позитивно впливала на формування свідомої дисципліни 

та відповідального ставлення до навчання і праці? 

5.3. Які спільні справи, проведені в минулому році, сприяли згуртуванню 

класного колективу? 

5.4. Які методи виховного впливу, форми роботи та засоби педагогічного 

впливу найбільш позитивно вплинули на розвиток учнів? 

 

6. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи. Основні мотиви участі 

учнів класу в шкільних заходах, ступінь їх зацікавленості та залучення в 

життєдіяльність школи, активність і результативність (для розвитку особистості та для 

забезпечення життєдіяльності школи) участі членів класного колективу в шкільних 

справах. 

 

7. Аналіз педагогічної взаємодії з родинами учнів класу і з батьківським 

активом. 

 

8. Висновок про: 

– успіхи і знахідки, про накопичений позитивний досвід; 

– негативні моменти в організації життя класу і вихованні учнів; 

– нереалізовані можливості та невикористані резерви; 

– перспективні цілі та першочергові завдання на найближче майбутнє. 

 

Постановка цілей і завдань виховної діяльності – так називається другий етап 

технології складання плану роботи класного керівника. У ньому знаходять 

відображення цільові орієнтири виховної діяльності педагога. 
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Виховання без мети не буває, так, як сутнісними характеристиками цього процесу 

є доцільність, цілеспрямованість. У теорії та практиці виховання розрізняють три 

основні види мети: 

– ідеальна мета – це якийсь ідеал, до якого прагне суспільство, школа, педагог; 

– результатна мета – це прогнозований результат, часто виражений у бажаному 

образі учня (випускника) і запланований до досягнення за певний проміжок 

часу; 

– процесуальна мета – це проектований стан виховного процесу, найбільш 

оптимальний для формування бажаних якостей учня. 

У процесі постановки та досягнення кожна з названих цілей наповнюється 

конкретним змістом, обумовленим педагогічним кредо вихователя, цільовими 

установками і ціннісними орієнтаціями освітньої установи, особливостями учнівського 

колективу класу та специфікою умов його життєдіяльності. 

У якості ідеальної мети більшість педагогів обирає виховання всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості. Однак слід зауважити, що в останнє десятиліття 

нерідко з’являються в середовищі наукових і практичних працівників заклики 

відмовитися від такої мети-ідеалу  у зв’язку з неможливістю її досягнення в нинішніх 

соціально-економічних умовах. Степанов Є. М. вважає, що в даний час не можна 

відмовлятися від орієнтації на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Без 

прагнення до такого ідеалу неможливо побудувати високорозвинене гуманне й 

демократичне суспільство [11]. 

У виборі результатної мети класні керівники спираються на підсумки 

індивідуальної та колективної аналітичної діяльності та спроектовані образи учня і 

класу. При розробці результатної мети необхідно дотримуватися вимог, що 

пред’являються до цільових орієнтирів виховної діяльності. Вони повинні бути: 

1) спрямовані на розвиток особистості дитини, формування її інтелектуального, 

морального, комунікативного, естетичного та фізичного потенціалів, оволодіння 

учнями цілісною системою знань про навколишній світ, практичними вміннями та 

навичками, способами творчої діяльності, прийомами й методами самопізнання та 

саморозвитку, ціннісними відносинами до себе і навколишнього соціальної та 

природної дійсності; 

2) пов’язані з інтересами та ціннісними установками членів класного 

співтовариства, враховувати соціальне замовлення держави і суспільства, відповідати 

особливостям колективу класу й умовам його життєдіяльності; 

3) забезпечені необхідними ресурсами для їх реалізації; 

4) конкретними, чітко і ясно сформульованими; 

5) важкими, але реально досяжними; 

6) гнучкими, тобто мати здатність до коректування; 

7) діагностично-прогнозованими. 

У плані роботи класного керівника (вихователя) поряд із результатної метою 

формулюються завдання, які можна розглядати як підцілі або як складові компоненти 

мети. Наприклад, деякі вихователі в якості головного орієнтиру виховної системи 

обирають мету – формування творчої особистості учнів, яка володіє інтелектуальною, 

людською і педагогічною культурою. А для її реалізації педагоги визначають такі 

завдання: 

а) створити необхідні умови для прояву творчої індивідуальності кожного учня; 

б) сприяти формуванню основ культури спілкування та побудови 

міжособистісних відносин; 

в) розвивати пізнавальну активність учнів; 

г) сприяти формуванню моральної позиції школярів [12]. 

Основними напрямами і справами класного співтовариства можна назвати третій 

розділ плану роботи класного керівника. Відповідно з результатами, отриманими в 
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процесі аналітичної діяльності й відбитими в першому розділі плану, та виходячи зі 

сформульованих цілей і завдань виховної роботи педагог намагається визначити 

провідні напрями, форми та способи організації життєдіяльності класного колективу. 

Гарною підмогою в їх виборі є сформований учителем образ класу, його модельні 

уявлення про побудову діяльності спілкування і відносин у класному співтоваристві. 

Сукупність форм і способів життєдіяльності класу не повинна представляти 

собою набір випадково відібраних і не пов’язаних один з одним справ. Щоб підбір 

справ носив справді системний та науково обгрунтований характер, класний керівник 

(вихователь) повинен при плануванні спиратися на теоретичні та технологічні розробки 

проблем виховання учнів. До речі, від цього будуть залежати структура і форма даного 

розділу плану. 

Професор Н. М. Таланчук обґрунтував доцільність використання системно-

рольового підходу у виховній роботі з учнями. Він виходить із того, що процес 

формування особистості відбувається завдяки спадкуванню і примноженню людиною 

соціальних цінностей. На думку професора, соціальні цінності – це істини життя, 

здобуті досвідом попередніх поколінь та існуючі у вигляді знань, ідеалів, норм 

поведінки і стосунків між людьми. Спадкування соціальних цінностей лише тоді, коли 

людина входить в якесь співтовариство людей і виконує в ньому певні соціальні ролі. 

Н. М. Таланчук називає основні соціуми та відповідні їм соціальні ролі: 

– сім’я (ролі: подружня, батьківсько-материнська, синівсько-дочірня); 

– трудового (навчального) колективу (ролі: професійно-трудова, економічна, 

організаторсько-самоуправлінська, комунікативна, педагогічна); 

– суспільство (ролі: патріотична, національно-інтернаціональна, політична, 

правова, моральна, екологічна); 

– світ (інтерсоціальні ролі особистості); 

– Я – сфера  (ролі: матеріально-споживча, духовно-споживча, суб’єкт навчання, 

суб’єкт самовиховання, суб’єкт творчості, психосаморегулятивна, 

самостверджуюча) [13]. 

Якщо класний керівник (вихователь) вирішує будувати свою виховну діяльність 

на основі системно-рольового підходу, то може обрати таку форму планування справ, 

яка подається в програмі «Основні орієнтири виховання учнів». 

Будучи прихильниками використання діяльнісного підходу у вихованні учнів, Л. 

І. Маленкова і Н. Є. Щуркова звертають увагу на те, що для успішного перебігу 

процесу формування особистості дитини необхідно «включення» школярів у різні види 

діяльності, такі, як: пізнавальна, ціннісно-орієнтовна, трудова, художньо-творча, 

фізкультурно-оздоровча, комунікативна, ігрова [16]. У даному випадку класний 

керівник (вихователь) може обрати форму плану, у якій спроектує участь учнів у 

згаданих видах діяльності. 

При плануванні виховної роботи класний керівник (вихователь) повинен 

передбачити участь своїх вихованців у різних справах загальношкільного і класного 

колективу, але в той же час обрати в якості пріоритетного (системоутворюючого) той 

вид діяльності, який може надати найбільш істотний вплив на розвиток особистості 

учнів і формування неповторної індивідуальності («особи») класного колективу. 

 

Індивідуальна робота з учнями – це четвертий розділ плану виховної діяльності. 

Його наявність у плані пов’язано з турботою класного керівника про створення в класі 

доброчинного середовища для формування особистості кожної дитини, педагогічним 

проектуванням і забезпеченням індивідуальної траєкторії розвитку учнів, пошуком 

найбільш ефективних прийомів і методів виховного впливу на кожного вихованця. 

Кожен учень потребує уваги класного керівника. 

Класифікацію індивідуальностей С. Д. Поляков будує на підставі схильностей 

учнів до розвитку в тій чи іншій особистісній сфері: 
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– школярі з домінантою інтересів у інтелектуальній сфері; 

– школярі, які орієнтуються на художню сферу; 

– вихованці, для яких приваблива сфера практичних завдань і дій; 

– вихованці з домінантою інтересів у сфері відносин людей. 

Його друга класифікація спрямована на встановлення взаємозв’язку між формами 

діяльності та спілкування учня, з одного боку, і процесом розвитку його 

індивідуальності – з іншого. Наприклад: 

а) схильність до індивідуальної діяльності; 

б) схильність до спільної, групової, колективної діяльності; 

в) пріоритетність міжособистісного спілкування; 

г) акцентування на груповому спілкуванні; 

л) схильність до ситуацій публічності – дій, виступів перед «масою» [17]. 

До числа основних напрямів індивідуальної АДВОКАТУРИ класного керівника з 

учнями слід віднести: 

– вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх 

розвитку; 

– установлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; 

– створення умов у класному колективі для появи і розвитку реальних і 

потенційних можливостей учнів, реалізації соціально цінних особистісно 

значущих інтересів і потреб школярів; 

– надання індивідуальної допомоги учням, які відчувають труднощі в адаптації 

до життєдіяльності класу, відносинах із учителями та іншими членами 

шкільної спільноти, виконання норм і правил поведінки в навчальному закладі 

та за його межами; 

– узаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічної та іншими 

службами освітнього закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії 

розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно корисних ініціатив школярів, 

корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні 

їх особистості; 

– сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення і 

саморозвитку; 

– діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік 

їхніх особистісних досягнень. 

 

Робота з батьками – це п’ятий розділ плану виховної роботи класного керівника. 

Запорукою успішної виховної діяльності є співпраця класного керівника з 

батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку 

особистості дитини. Отже, зробити батьків активними учасниками педагогічного 

процесу – це важливе й відповідальне завдання вчителя. Рішення даного завдання є 

неможливим, якщо в плані роботи будуть відображені наступні такі діяльності 

класного керівника з батьками: 

– вивчення сімей учнів; 

– педагогічна освіта батьків; 

– забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у 

класі; 

– педагогічне керівництво діяльністю батьківської ради класу; 

– інформування батьків про хід і результати навчання і розвитку учнів. 

Робота по кожному з перерахованих напрямів складається з певної сукупності 

форм і способів діяльності. Вибір їх обумовлений цілями і завданнями виховної роботи, 

особистісними та професійними особливостями класного наставника, традиціями 

школи й класу, своєрідністю складу учнів та їх батьків, тенденціями розвитку виховних 

відносин у класному співтоваристві, принципами взаємодії вчителя і батьків. 
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Професор Н. Є. Щуркова радить класному керівнику будувати взаємодію з 

батьками на основі таких основних ідей-принципів, як: 

– звернення до почуття батьківської любові та її повага; 

– уміння розгледіти в кожному учні позитивні сторони, що дозволяють давати 

характеристику дітям з висування випереджальної позитивної оцінки; 

– висока повага особистості батька та матері, їх батьківських турбот, їх трудової 

та громадської діяльності [18]. 

Вивчення сімей учнів дозволяє класному керівнику краще дізнатися про дітей та 

їх батьків, зрозуміти стиль життя сімей, ознайомитись з домашніми умовами розвитку 

особистості дитини. Цей напрям діяльності класного керівника відображається в плані 

такими формами роботи, як відвідування сімей учнів, анкетування, твори про сім’ю, 

конкурс творчих робіт учнів «Моя сім’я», тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри 

з батьками, формування банку даних про сім’ї та сімейне виховання. 

Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, 

цілей і завдань навчально-виховного процесу, конкретними проблемами, що виникають 

у  ході спільної діяльності вчителя і батьків. Класний керівник (вихователь) включає в 

план лекції з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни; батьківські 

збори; тематичні консультації; педагогічні практикуми з розгляду та аналізу різних 

ситуацій виховання дитини в сім’ї та школі; огляд популярної педагогічної літератури. 

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного співтовариства 

здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як 

спільне планування виховної роботи в класі; колективні творчі справи; свята, вечори, 

концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки 

та подорожі; виставки творчих робіт, дні здоров’я, допомога в ремонтних роботах та 

естетичному оформленні класної кімнати; участь в обладнанні кабінету й виготовленні 

наочних посібників; організація міні-гуртків і клубів. 

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із 

кожним членом сім’ї учня, домогтися більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів 

розвивального впливу на особистість дитини. Тому класний керівник включає в план 

роботи відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення 

перспектив та засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні 

доручення. 

 

Аналіз виховної роботи за минулий рік 

У 8–А класі школи № 20 м. Вінниці навчається 27 учнів, із них: 13 хлопчиків і 

14 дівчаток. Для 7 учнів характерний підвищений рівень пізнавального інтересу, для 

12 – середній, а для 8 – низький рівень. 

У класі навчається 4 людини з девіантною поведінкою, один із них стоїть на 

шкільному профілактичному обліку. Багато підлітків мають ослаблене здоров’я: 11 осіб 

– слабкий зір, 3 – сколіоз, 4 особи – хронічні захворювання внутрішніх органів та ін. 

Роботу з дітьми другий рік проводять за напрямами діяльності, рекомендованим 

програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів». 

Що вдалося зробити в минулому році? 

Аналіз успішності та якості знань учнів показує, що в класі 2 учні вчаться на 

«відмінно» (Селіховська А., Єгоров К.), на «4» і «5» встигають 5 людей, 3 особи мають 

усього 2 «трійки» за підсумками року. Слабо навчаються Вася Ж., Марина С. та Олег Г. 

У класі виділилася група учнів (7 осіб) із високим ступенем розвитку 

пізнавального інтересу. Рівень знань цих учнів зростає з року в рік, зростає їх 

активність у позакласній пізнавальної діяльності. 

Селіховська А. і Ігнатович О. є членами шкільного наукового товариства. 

Половина учнів класу відвідує факультативи та гуртки з предметів. Успіхи в навчанні 

та пізнавальна активність цих учнів сформували громадську думку в класі: учитися 
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добре – це престижно. Разом із тим нелегко дається навчання цілому ряду учнів, а у 

8 хлопців спостерігається ослаблений інтерес до навчання. 

 

Мета і завдання виховної роботи 

Метою виховної роботи у 8–А класі може бути: виховання етичної культури 

школярів, розвиток їх пізнавальних інтересів та комунікативних здібностей, 

формування навичок самоосвіти і самовиховання. 

Мета виховної роботи на перше півріччя 2014/15 навчального року – формування 

самостійності та відповідальності в дітей. 

Завдання: 

1) сприяння процесам самопізнання і саморганізації особистості учнів, їх 

моральної самореалізації; 

2) формування педагогічної культури учнів; 

3) підтримка творчої активності учнів у всіх сферах діяльності; 

4) індивідуальна робота з учнями з метою ефективної взаємодії в полі 

особистісних проблем розвитку школярів. 

 

Робота з батьками 

Вересень 

1. Батьківські збори «Наші завдання на новий навчальний рік. Оновлення 

батьківської ради. Пропозиції до плану. Реклама факультативів, гуртків, клубів, секцій. 

2. Відвідати родину Ільїна М. 

Жовтень 

1. Засідання батьківської ради: планування діяльності. Підготовка та участь у Дні 

здоров’я. Фотографії для Дошки пошани. 

2. Консультації для батьків «Довідкова література для учнів 8-го класу». 

Листопад 

1. Батьківські збори «Організація праці школяра». 

Як допомогти підліткові? Поради психолога. Аналіз анкет. 

2. День іменинника – спільне свято. Що готують батьки? 

Грудень 

1. Батьківський консиліум за попередніми підсумками навчання. План дій. 

Записки-оповіщення. 

2. Відвідування сімей учнів. 

3. Підготовка до новорічного свята. 

4. Індивідуальна робота з учнями. 

Вересень 

1. Оформити документи на безкоштовне харчування Степанової Є. і Жукова В. 

2. Проаналізувати включеність сильних учнів (Єгорова К, Ігнатович О., 

Саліховської А. та ін) у діяльність ШНО та клубу інтелектуальних. 

Жовтень 

1. День профілактики в школі. Забезпечити зустріч Ільїна Н. з інспектором 

Ладріновіч А. Л. 

2. Творче завдання Осипова Ю. до конкурсу осінніх букетів. 

3. Індивідуальна співбесіда за підсумками успішності. 

Листопад 

1. Порекомендувати спортивні секції Захарову А. і Дивину Б. Консультації з 

керівниками секцій. 

2. Доручення Жукову В.: підготувати до класної години виставку книг про 

самовиховання. 

3. Консультація для батьків і дітей «Як готуватися до олімпіади» (Селіховська А., 

Васильєв А.). 
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Грудень 

1. Індивідуальна робота з учнями, учителями-предметниками за попередніми 

підсумками успішності. 

2. Скласти таблицю «Здоров’я та фізичний розвиток учнів» спільно з медичним 

працівником школи і вчителем фізкультури. 

3. Індивідуальне завдання Каборга Н. із новорічного оформлення класної кімнати. 

5. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі. 

У якості об’єктів дослідження стану та ефективності виховного процесу в класі 

були обрані: 

а) розвиток особистості учнів; 

б) формування класного колективу: 

в) наявність в учнів та їх батьків почуття задоволеності життєдіяльністю в класі. 

Висновки. 

Вибір того чи іншого варіанта плану залежить від: 

– теоретичних уявлень учителя про сутність, закономірності та роль виховання в 

розвитку особистості дитини; 

– сформованих у педагогічному колективі школи традицій планування й 

організації виховної діяльності; 

– особистого і чужого педагогічного досвіду класного наставника. 

– вікових та психологічних особливостей учнів. 

Зазначені положення враховуються при визначенні мети і завдань, етапів і 

передбачуваних результатів планованої виховної діяльності. 

Розвиток повноцінної особистості неможливе без залучення її в різні види 

діяльності, тому виховна робота в школі повинна бути спрямована на формування 

взаємовідносин із суспільством, оточуючими людьми, однолітками, природою і з 

самим собою. Отже, при плануванні виховної роботи основними напрямками повинні 

бути відвідування музеїв, пам’ятників архітектури, різні форми взаємодії між дітьми 

(конкурси, змагання, ігри). 

Виховна робота класного керівника – робота творча. Успіх її залежить від 

педагогічної майстерності вихователя, знання індивідуальних особливостей своїх 

вихованців, виховних і педагогічних завдань колективу. План – це засіб підвищення 

якості виховної роботи класного керівника (вихователя). Він має бути глибоким за 

змістом, коротким і конкретним. Діяльність класного керівника не повинна зводитися 

до роботи «заради плану». Головна мета діяльності – надати оперативну допомогу 

дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних із фізичним і психічним 

здоров’ям, соціальним та економічним становищем, успішним просуванням у навчанні, 

у прийнятті шкільних правил, з їх самовизначенням у життя. 

Робота над планом починається з визначення основних завдань виховного 

процесу; він складається з урахуванням віку учнів і відображає різні напрями 

діяльності класного керівника. 

Форма плану може бути самою різною, скласти її можна на чверть, півріччя, рік ... 

Щоб план був «живим», «дієвим», бажано робити відмітки про виконання наміченого, 

вносити зміни та доповнення. Складання і виконання плану – службовий обов’язок  

педагога-вихователя. Чітке планування забезпечує високу ефективність виховної 

роботи, дозволяє сконцентрувати увагу на головному. 

Дослідження технологій планування виховної роботи в навчальному закладі 

приводить нас до таких висновків: 

– планування дозволяє значно зменшити частку невизначеності в розвитку 

педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, а 

також упорядкувати протікання процесів навчання і виховання школярів; 

– Технологія планування повинна враховувати, що клас – це «живий» організм, у 

якому змінюються інтереси, потреби, ціннісні установки дітей і дорослих, 
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коректуються міжособистісні емоційно-психологічні та ділові відносини, 

з’являються нові контакти з навколишнім соціальним і природним 

середовищем. Тому основною умовою складання плану є його орієнтація на 

вікові та психічні особливості учнів того чи іншого класу, а також на бажання 

та можливості дітей. 

Складність і багатогранність роботи класного керівника обумовлюють 

необхідність її глибокого аналізу та продуманого планування. 

При плануванні виховної роботи класний керівник повинен виходити з таких 

положень: 

– передбачити різноманітні заходи та види робіт, що сприяли б усебічному 

розвитку учнів; 

– включати вихованців у діяльність (пізнавальну, патріотичну, трудову, 

художньо-естетичну, спортивно-оздоровчу); 

– система позакласної виховної роботи повинна бути підпорядкована організації, 

виховання та розвитку учнівського колективу; 

– виділяти те або інше провідне виховне завдання і намітити заходи щодо його 

вирішення; 

– план повинен містити положення, спрямовані на узгодженість виховних зусиль 

класного керівника, учителів, які працюють у класі, і батьків. 

Виховна робота в школі, класі здійснюється через зміст освіти, але не менш 

важливе значення має позакласна та позашкільна педагогічна робота. Аналіз 

педагогічної практики свідчить про те, що в багатьох школах керівники та вчителі 

відчувають труднощі в плануванні виховної роботи. 

Ми можемо порекомендувати планування виховного процесу в такому порядку: 

1. Аналіз наявних виховних результатів школи і визначення перспектив 

виховного процесу, вибір пріоритетів на наступний навчальний рік. Аналіз повинен 

бути проведений у кінці навчального року (травень) у формі педради, організаційно-

діяльнісної гри, «круглого столу» тощо. 

2. Громадське педагогічне визначення мети та планування (серпень, вересень). 

3. Колективне педагогічне планування в первинних колективах і дитячих 

об’єднаннях на навчальний рік. 

4. Індивідуальне планування роботи класного керівника (вихователя), 

організатора, заступника директора, педагогів-керівників дитячих об’єднань (вересень). 

5. Складання плану виховної роботи школи на рік (кінець вересня). 

6. Педагогічне (по чвертях) індивідуальне і колективне планування виховної 

роботи та діяльності дитячих колективів, де повинні враховуватися такі принципи: 

– добровільність участі дітей у відповідності з їх інтересами та здібностями; 

– систематичність в організації; 

– особистісно орієнтований підхід у розвитку і формуванні особистості дитини; 

– створення умов для прояву творчих можливостей, поглядів, думок, свободи 

думки; 

– поєднання масових, групових та індивідуальних форм роботи; 

– поєднання романтики та ігри з опорою на духовні цінності: добро, істину, 

красу; 

– не переобтяження виховними заходами, надання можливості спілкування на 

самоті, один з одним тощо. 
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Додаток 

 

 

АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, 

ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ 

 

Успішне керівництво виховним процесом у групі передбачає володіння 

системою аналітичних знань, умінням педагога оцінити зміни у виховному процесі, 

прогнозувати шляхи його розвитку, удосконалення форм і методів виховної роботи. 

Кваліфікований аналіз (самоаналіз) передбачає можливість оцінити ефективність 

виховного процесу, системи виховної роботи, її складових частин; визначити фактори, 

що впливають на результативність виховного процесу; виявити недоліки та їхні 

причини. 

Педагогічний, психолого-педагогічний самоаналіз допомагає подивитися на себе 

немовби з боку, оцінити свій професіоналізм, побачити переваги й недоліки у своїй 

професійній діяльності, у той же час це найважливіший засіб самооцінки, 

самовиховання й самоосвіти педагогів. У процесі самоаналізу розглядаються аспекти 

професійної підготовки педагога, його поводження, стилів керівництва процесом 

виховання, взаємодії та взаємин з учнями. 

Аналіз результативності тематичного періоду, семестру, навчального року 

формує в педагога почуття відповідальності, дисциплінує його, стимулює до здорової 

конкуренції, до самовдосконалення педагога в особистісному й професійному аспектах, 

у розвитку класного колективу. 

Педагогічний аналіз роботи класного керівника не є критикою, це один із видів 

методичної допомоги класному керівнику з боку адміністрації, колег по роботі. Такий 

аналіз виступає як особлива форма виявлення протиріч та їхнього вирішення у 

взаємодії з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу. 

Роль педагогічного аналізу важко переоцінити. Чим глибше й обґрунтованіше 

педагог проводить аналіз, проникає в сутність керованих ними процесів, тим 

ефективніше його дії щодо вдосконалювання керованої ним системи. Аналіз тісно 

пов’язаний із цілепокладанням, плануванням і прогнозуванням. Чим глибше аналіз, тим 

вірніше і конкретніше будуть визначені цілі та завдання розвитку й діяльності. Чим 

конкретніше цілі, тим оптимальніше буде визначений зміст роботи та добір форм і 

методів роботи. 

У результаті аналізу (самоаналізу) виховного процесу класний керівник 

визначає: 

– результат виховного процесу; 

– доцільність вибору форм і методів роботи, ефективність їхнього застосування, 

ступінь впливу на результат; 

– фактори, що обумовили досягнення результатів; 

– досягнення й недоліки в організації виховного процесу, їх причини; 

– успіхи й невдачі проведеної роботи на різних її етапах, усунення причин 

виявлених невдач; 

– невикористані можливості й резерви для подальшого вдосконалювання 

виховного процесу; 

– шляхи розвитку виховної системи, класного колективу. Виходячи з принципів 

педагогічного аналізу, можна визначити принципи самоаналізу виховної 

роботи класного керівника, її структурних складових: виховних заходів, годин 

спілкування тощо. 

1. Самоаналіз повинен бути об’єктивним і передбачати: визначення істотних рис 

аналізованого об’єкта, урахування кількісних і якісних характеристик; виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків, що є основою розпізнавання істотних сторін виховного 
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процесу; вивчення класним керівником кожного окремого явища; визначення 

діалектичності єдності об’єктивного та суб’єктивного при первинності об’єктивного. 

2. Необхідно розглядати сукупність явищ навчально-виховного процесу в 

їхньому взаємозв’язку і взаємодіях. 

3. Необхідно розглядати всі явища навчально-виховного процесу в групі у 

взаємодії та взаємозв’язку з навчально-виховним процесом у паралелі, у навчальному 

закладі в цілому. 

4. Розглядати предмет самоаналізу в процесі його розвитку розкривати його 

суперечливий характер, ураховувати кількісні та якісні зміни, перехід з одного стану в 

інший, розглядати предмет аналізу з урахуванням зв’язку між сьогоденням, минулим і 

майбутнім. 

5. Самоаналіз передбачає дослідження виховного процесу як динамічної, 

цілісної системи, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем, що характеризується 

наявністю зовнішніх і внутрішніх зв’язків. 

6. Програма аналізу повинна ґрунтуватися на вивченні декількох чільних 

факторів, тому що докладний аналіз усіх явищ виховання робить його громіздким, 

розсіює увагу. 

7. У основу аналізу повинен бути покладений комплексний підхід, що 

укладається у виділенні тих сторін, які підлягають вивченню з різних позицій: 

– єдність мети й напряму самоаналізу, їхня субординація та координація, 

підпорядкування часткових (другорядних) цілей головній; 

– відповідність методу вивчення змісту аналізованих явищ; 

– узаємодія різних систем знань, погодженість дій усіх учасників аналізу; 

– урахування ролі моральних, ціннісних і психологічних факторів. 

8. Необхідно забезпечити цілеспрямованість аналізу, що передбачає чітку 

ієрархію, глибоке усвідомлення головних і другорядних цілей та завдань. Необхідне 

планування, оскільки план – це моделювання дій із досягнення поставлених цілей. 

9. У аналізі повинні брати участь усі суб’єкти виховного процесу класу 

(проведеного виховного заходу), що дозволить побачити виховний процес із різних 

сторін, забезпечити активну позицію й відповідальність кожного за результат роботи. 

Класному керівникові необхідно побачити зв’язок між використовуваними методами й 

досягнутим результатом, з’ясувати причини успіху й невдач. 

10. Організація аналізу (самоаналізу) передбачає реалізацію виховних цілей і 

завдань. Участь в аналізі всіх суб’єктів виховного процесу формує в них активність, 

відповідальність за ухвалені рішення, розвиває аналітичні вміння, дисциплінує, 

стимулює потребу в самовдосконаленні. 

11. Висновки аналізу (самоаналізу) повинні бути конкретними, для ре-

зультативності їх треба систематизувати. У виховних цілях необхідно дотримуватися 

гласності, знайомити суб’єктів виховного процесу з динамікою змін (успіхів у 

досягненні різних цілей) на основі аналізу, акцентувати на цьому увагу. 

 

 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 

 

Заступник директора школи з виховної роботи здійснює облік, контроль і аналіз 

виховної роботи. Результати контролю та аналізу фіксуються в довільній формі за 

такою схемою: 

1. Аналіз готовності педагога або колективу вихованців до проведення виховного 

заходу за такими критеріями: 

– наявність мети й завдань виховного заходу; 

– урахування рівнів вихованості учнів під час визначення мети та завдань заходу; 

– визначення місця заходу в загальній системі виховної роботи. 
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2. Аналіз процесу підготовки виховного заходу за такими критеріями: 

– роль класного керівника; 

– роль учнівського активу; 

– злагодженість роботи колективу в процесі підготовки заходу; 

– роль учнівської організації, органів самоврядування; 

– надання педагогам тактовної допомоги учням; 

– адекватність розподілу обов’язків; 

– термін виконання, облік роботи. 

3. Аналіз проведення виховного заходу за такими критеріями: 

– організація заходу (оформлення, обладнання приміщень; чіткість, 

організованість, злагодженість роботи; активність учнів; 

– доказування і раціональність використання часу; урахування педагогом вікових 

особливостей школярів; організація співпраці зі старшими учнями, батьками, 

громадськістю та ін.; 

– зміст заходу (зв’язок із життям школи, села чи міста, держави; 

– актуальність; урахування проблемних питань, що хвилюють учнів; правдивість 

відтворення реалій життя; урахування вікових та індивідуальних особистостей 

виконавців та учасників). 

4. Аналіз методики проведення виховного заходу за такими критеріями: 

– оптимальність вибору форм проведення заходу; 

– роль педагога, учнівського активу в проведенні заходу; 

– наявність елементів дискусії, відкритого обміну думками; 

– активність учасників, емоційність заходу; 

– рівень самостійності, творчості, ініціативності учасників. 

5. Аналіз результативності заходу за такими критеріями: 

– досягання мети виховного заходу; 

– цілісність заходу; 

– досконалість частин заходу. 

6. Загальні висновки та рекомендації. 

 

 

Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховного 

заходу 
1. Оцінювання педагогічного обґрунтування виховного заходу, доцільності його 

проведення та обраної форми. 

2. Визначення місця виховного заходу в системі навчально-виховної роботи 

класу, його зв’язки з навчальною та виховною діяльністю. 

3. Оцінювання ступеня досягнення мети заходу. 

4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю під час 

складання плану, підготовки та проведення заходу. 

5. Оцінювання результативності виховного заходу, його пізнавальної та 

виховної цінності. 

6. Оцінювання психологічного стану учнів під час підготовки й проведення 

заходу. 

7. Визначення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу. 

8. Висновки на майбутнє. 
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Якщо криза дає про себе знати, слід 

зайняти активну життєву позицію, і в 

першу чергу, щодо самого себе. 

Л. Б. Шнейдер. 

 

Стрімкі темпи розвитку суспільства, динамізм соціальних процесів, оновлення 

духовних, морально-ціннісних орієнтирів, економічна криза та інше зумовлюють 

психологічне напруження, викликають депресію, стрес та кризи в особистості. Поряд із 

соціотехнологічними, у механізмі кризових станів людини потужними є й фактори 

соціально-психологічного, педагогічного та особистісного характерів. Що ж створює 

психологічне напруження, спричиняє кризові стани особистості в її життєвій долі? Чи 

можна запобігти виникненню кризового стану? Як допомогти дітям, молоді та 

дорослим людям у кризових ситуаціях? На ці та інші запитання й проблеми зобов’язані 

відповісти працівники психологічної служби, які повинні попереджувати або 

запобігати виникненню кризи. Тому професійна діяльність практичного психолога 

вимагає від спеціаліста певного набору знань та досвіду, підвищення рівня професійної 

та особистісної підготовки в системі освіти, що диктується умовами сьогодення в 

контексті необхідності збільшення їх кількості. Як наслідок, – посилення вимог до 

роботи психолога, його компетентності, професіоналізму, здатності ефективно 

виконувати поставлені завдання. Саме тому професійний розвиток є необхідною 

умовою успішного оволодіння професійними знаннями з даної проблеми і ефективного 

здійснення поставлених професійних завдань у майбутньому.  

Ураховуючи пріоритетний напрям роботи, з метою підвищення рівня професійної 

компетентності працівників психологічної служби закладів освіти Миколаївської 

області щодо надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги сім’ям 

вимушених переселенців і учасників АТО 15–17 червня 2015 року в рамках обласного 

психологічного скаффолдінгу «Підготовка працівників психологічної служби до 

роботи з дітьми в кризовому стані» проведенно методичний актив для працівників 

психологічної служби області. 

 

Теоритичні основи визначення понять «кризи» та «кризовий стан»» 

 

Переживання людини, яка опинилася в кризовій ситуації, залежно від характеру 

кризи та інтенсивності стресового чинника визначаються широким спектром емоційних 

та поведінкових розладів – тривоги, страху, паніки, агресії, депресії, деперсоналізації, 

дереалізації, дисоціації тощо. 

Не всі кризи слід відносити до ряду «креативних процесів розвитку». Кризові 

стани та стресові розлади не обмежуються лише гострими реакціями в здорових 

особистостей, а можуть також спричинити хронічні реакції та стійкі зміни особистості. 

Кризові стани можна представити у вигляді континууму, на одному полюсі якого 

– непатологічні психологічні кризи (кризи періоду дозрівання), а на іншому – 

травматичні кризи (патологічні); проміжне місце посідають ситуаційні кризи і кризи 

життєвих змін. 

Кожна людина в боротьбі за виживання потребує певної міри почуття власної 

значущості та самоповаги і соціального визнання у взаємодії з оточенням. Особливо це 

стосується відчуття захищеності та життєвої перспективи. 

Життєвий шлях особистості складається з певних періодів, етапів, стадій, які 

чимось несхожі, особливі. Той чи інший вік має свій початок і кінець. Людина, як 

равлик, час від часу ламає стару, тісну оболонку та вчиться жити знов. Стан, що 

виникає з моменту завершення певного вікового етапу і триває до утворення іншого, 

переживається як важкий, хворобливий, кризовий. Такі кризи мають у психології назву 

нормальних, прогресивних – на відміну від криз анормальних, регресивних. Нормальна 
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криза – це перехід від одного вікового етапу до іншого, наприклад, від молодшого 

шкільного віку до підліткового або від молодості до зрілості. Подібні кризи є 

нормальними, нормативними тому, що немає людини, яка б не переживала такої кризи 

протягом життя, яка була б позбавлена необхідності дорослішати, зростати, старіти, 

наближатися до життєвого фіналу. 

Вікові розлади мають не досить тривалий, найчастіше непатологічний характер. 

Для оточуючих та навіть для самої людини ці розлади можуть бути й майже 

непомітними. Серед неприємних емоційних корелятів кризового стану, що 

супроводжують нормативну кризу, найчастіше трапляються напруженість, тривога, 

депресивні симптоми. Особливості вікових розладів залежать від природжених 

конституційних властивостей, складу нервової системи, структури особистості, 

характеру, набутого досвіду, стилю виховання, взаємодії з оточуючими. 

Анормальна криза не пов’язана із завершенням певного етапу психічного 

розвитку, певною стадією життєвого шляху. Вона виникає у складних життєвих 

умовах, коли людина переживає події, що раптово змінюють її долю. Такі події можуть 

відбуватися в родинному, професійному, особистому житті. Особливо болісно 

переживаються життєві колізії після серії випадкових невдач, під час зростання 

загального незадоволення собою, власною долею, своєю діяльністю, супутником 

життя. Тяжкі життєві ситуації, які підштовхують людину до анормальної, 

ненормативної кризи, – це такі життєві обставини, що потребують від людини дій, 

перевершуючих її адаптивні можливості, енергетичні ресурси. Повсякчасні 

неприємності можуть також впливати на виникнення або перебіг ненормативної кризи, 

якщо їх забагато, якщо вони переслідують людину на кожному кроці. Ненормативна 

криза руйнує не лише діяльності, що вже не є провідними, вона зачіпає також і 

діяльності відносно незрілі, не цілком засвоєні. Негативна фаза, під час якої йде процес 

руйнації, триває набагато довше, ніж у межах кризи нормативної. 

Людина, котра знаходиться в кризовому стані, досить часто не бачить виходу з 

проблемної ситуації. Водночас, переживання кризи – це не лише почуття безвихідності, 

що спричиняє за собою важкі переживання, з іншого боку – у цей момент людина 

максимально відкрита новому досвіду. Як в окремого індивіда, так і в сім’ї завжди є 

внутрішній ресурс, однак до нього не завжди є (або не завжди можна знайти) доступ. 

Саме тому необхідно допомогти людині в розкритті свого внутрішнього потенціалу. 

Л. А. Пергаменщикта, Л. Б. Шнейдер вважають за можливе стратегії 

психосоціальної допомоги розділити на чотири категорії: 

1. Соціальна підтримка. Для виходу людини з кризового стану має значення 

соціальне оточення. На кого може людина розраховувати в ситуації психологічного 

розладу, які нові проблеми у відносинах із сім’єю та на роботі (навчанні) виникли в 

цьому стані – усе це слід враховувати при проведенні кризових заходів. Сюди слід 

віднести наявність мережі груп самодопомоги, формування підтримки з боку 

громадських організацій. 

2. Цілісне ставлення до здоров’я. Людина представлена на арені життєвих 

пристрастей у своїй цілісності, що припускає у складній ситуації необхідність задіяти 

всі резерви людського організму та особистості: фізичну активність, правильне 

харчування, духовний розвиток, використовування гумору. Увага до всіх сторін 

людської особистості дозволяє активізувати такі здатності до відновлення людини, які 

були приховані навіть від неї самої. 

3. «Спрямоване читання», коли людина має власні ресурси до відновлення, але 

віднаходить їх за допомогою книг і/чи статей. Створення інформаційного поля 

дозволяє усвідомити, що її переживання та труднощі не унікальні, «нормальні» у 

ситуації, яка склалася, і це дає їй можливість здійснити самопідтримку. 

4. Психосоціальна допомога. Психосоціальна допомога включає групи підтримки 

дорослих і дітей, які переживають горе, зняття фобічних реакцій за допомогою роботи з 
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травматичними образами та індивідуальні методи психологічної допомоги і підтримки. 

Особливе місце в системі психосоціальної допомоги займають спеціально створені 

методи кризового втручання (психологічний та психобіографічний дебрифінги тощо). 

 

Практична частина «Дослідження кризових станів» 

 

Для того, щоб ефективно вибрати стратегію взаємодії з клієнтом і методи дії на 

нього, на початковому етапі потрібно провести поглиблену співбесіду, при 

необхідності із застосуванням психодіагностичних методик.  

На цьому етапі за змістом конкретного випадку підбираються методики на 

вивчення психоемоційного стану, вищих психічних функцій і мотиваційної сфери 

особистості. Крім того, можуть бути застосовані опитувальники та тести для виявлення 

загальних характеристик кризової ситуації, типових форм реагування особистості на 

неї. Крім того, особливості кризової ситуації можуть обумовити застосування низки 

спеціальних діагностичних методик для вивчення емоційної, вольової чи 

інтелектуальної сфери особистості, її сімейного мікроклімату тощо. Такі методики, як 

правило, підбираються залежно від запитів та специфіки кризової ситуації. 

Опишемо деякі методики психологічної діагностики психічних станів людини: 

1. Методика визначення домінуючого стану (ДС) (Куліков Л. В.) Основним 

призначенням методики є діагностика відносно стійких (домінуючих) станів. 

2. Нервово-психічна стійкість. Методика «Прогноз». Нервово-психічна 

стійкість є показником психічного і фізичного здоров’я індивіда, показує ризик 

дезадаптації особистості в умовах стресу. 

3. Методика «Рівень суб’єктивного контролю». Локус контролю визначає, 

настільки ефективно людина може впливати на навколишнє оточення або володіти 

ним. Тобто, локалізація контролю особистості – конструкт, який означає систему 

переконань людини відносно того, де знаходяться сили, що впливають на долю і 

результат будь-яких її дій (у ній самій – внутрішній, інтернальний локус контролю) чи 

в якихось зовнішніх факторах (екстернальний локус контролю). 

4. Шкала депресії (адаптована Т. І. Балашовою). Методика розроблена для 

диференціальної діагностики депресивних станів і станів, близьких до депресії. 

5. Опитувальник копінг-стратегій (адаптація WCQ). Дана методика 

вважається першою стандартною методикою в галузі вимірювання копінгу (стратегії 

оволодіння стресовою ситуацією).  

6. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (Л. І. Вассерман). 

Методика дозволяє визначити рівень незадоволеності соціальними досягненнями 

основних аспектів життєдіяльності людини, її соціального благополуччя. 

7. Шкала особистісної та реактивної тривожності Ч. Д. Спілбергера – 

Ю. Л. Ханіна дозволяє визначити, чи є почуття тривоги конституціональною 

особливістю особистості, чи воно виникло внаслідок хворобливого стану, або ж є 

реакцією особистості на стресові події.  

8. Тест диференціальної оцінки функціонального стану (САН), що 

побудований на принципах полярних профілів Ч. Осгуда – СДФ застосували для 

з’ясування суб’єктивної оцінки власного самопочуття, активності та настрою 

постраждалих. 

9. Методика Q-сортування використовується для вивчення суб’єктивного 

ставлення до себе, самоповаги і самооцінки. 

 

Оцінка рівня нервово-психічної стійкості 

(методика «Прогноз» за В. А. Бодровим)  

Методика призначена для початкового орієнтовного виявлення осіб з ознаками 

нервово-психічної нестійкості (НПН). Вона дозволяє виявити окремі початкові 
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симптоми порушень особистості, а також оцінити вірогідність їх розвитку й прояву в 

поведінці та діяльності людини. 

Вік досліджуваного:з 14 років 

Методика має 84 запитання (міркування), на кожне з яких обстежуваний дає 

відповідь «Так» або «Ні». Результати відображаються кількісними показниками (у 

балах), на основі яких робиться висновок щодо рівня нервово-психічної стійкості. 

Аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості 

поведінки та стану психічної діяльності людини в різних ситуаціях. Обстежується 

одночасно 25–30 осіб за 20 хв. 

Текст анкети подається нижче. Обробка результатів проводиться за допомогою 

«ключів». 

Реєстраційний лист до анкети «Прогноз» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 
      

 

Інструкція. Перед Вами анкета на 84 запитання (міркування). Ознайомившись 

послідовно, необхідно вирішити, яка відповідь («Так» чи «Ні») точніше Вас 

характеризує; у відповідній клітинці реєстраційного листка ставиться знак «+» (так), 

або «–» (ні). Працюйте швидко, не задумуючись і самостійно. Не пропускайте запитань. 

Результати обстеження не розповсюджуються, а надаються індивідуально. 

 

Текст анкети «Прогноз» 

1. Іноді мені в голову приходять такі недобрі думки, що краще про них нікому не 

розповідати. 

2. У дитинстві вмене була така компанія, де всі намагалися завжди і в усьому 

захищати один одного. 

3. Часом у мене бувають напади сміху чи плачу, з якими я ніяк не можу впоратися. 

4. Бували випадки, коли я не дотримував своїх обіцянок. 

5. У мене часто болить голова. 

6. Іноді я говорю неправду. 

7. Раз на тиждень чи частіше я без усякої особливої причини раптово відчуваю жар у 

всьому тілі. 

8. Бувало, що я говорю про речі, у котрих не розбираюсь. 

9. Буває, що я серджусь. 

10. Тепер мені важко сподіватись на те, що я чого-небудь досягну в житті. 

11. Буває, що я відкладаю на завтра те, що можна зробити сьогодні. 

12. Я охоче приймаю участь у всіх зборах та інших громадських заходах. 

13. Найважча боротьба для мене – боротьба із самим собою. 

14. М’язові судоми та посмикування в мене бувають дуже рідко. 

15. Іноді, коли я не дуже добре себе почуваю,  я буваю дратівливий. 

16. Я досить байдужий до того, що зі мною буде. 
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17. У гостях я тримаюся за столом краще, ніж удома. 

18. Якщо мені не загрожує штраф і машин поблизу немає, я можу перейти вулицю 

там, де мені хочеться, а не в установленому місці. 

19. Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж гарне, як і в більшості моїх знайомих. 

20. Мені часто кажуть, що я запальний. 

21. Проблеми з кишечником у мене бувають рідко. 

22. У грі я волію вигравати. 

23. Останні декілька років здебільшого я почуваю себе добре. 

24. Зараз моя вага постійна (я не повнію і не худну). 

25. Мені приємно мати серед своїх знайомих значних людей, це ніби додає мені ваги 

у власних очах. 

26. Я був би досить спокійним, якщо б у кого-небудь із моєї сім’ї були неприємності 

через порушення закону. 

27. Із моїм розумом робиться щось недобре. 

28. Мене турбують сексуальні проблеми. 

29. Коли я намагаюсь щось сказати, то часто помічаю, що в мене тремтять руки. 

30. Рухи в мене такі ж спритні і гнучкі, як і раніше. 

31. Серед моїх знайомих є люди, які мені не подобаються. 

32. Думаю, що я приречена людина. 

33. Я сварюсь із членами моєї сім’ї дуже рідко. 

34. Буває, що я з ким-небудь трохи пліткую. 

35. Часто я бачу сни, про які краще нікому не розповідати. 

36. Бувало, що під час обговорення деяких питань я особливо не задумуючись 

погоджувався з думкою інших. 

37. У школі я засвоював матеріал повільніше, ніж інші. 

38. Моя зовнішність мене вцілому влаштовує. 

39. Я цілком впевнений у собі. 

40. Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим. 

41. Хтось керує моїми думками. 

42. Я кожен день випиваю незвично багато води. 

43. Буває, що непристойний жарт викликає в мене сміх. 

44. Найщасливішим я буваю на самоті. 

45. Хтось намагається впливати на мої думки. 

46. Я любив казки Андерсена. 

47. Навіть серед людей я зазвичай почуваю себе самотнім. 

48. Мене дратує, коли мене кваплять. 

49. Я легко ніяковію. 

50. Я легко втрачаю терпіння, спілкуючись із людьми. 

51. Мені часто хочеться вмерти. 

52. Бувало, що я кидав розпочату справу, тому що боявся що не впораюсь із нею. 

53. Майже кожного дня трапляється що-небудь, що лякає мене. 

54. До питань релігії я відношусь байдуже – вони не переймають мене. 

55. Напади поганого настрою бувають у мене рідко. 

56. Я заслуговую суворого покарання за свої вчинки. 

57. У мене були дуже незвичайні містичні переживання. 

58. Мої переконання й погляди непохитні. 

59. У мене бувають періоди, коли через хвилювання я втрачав сон. 

60. Я людина нервова й легко збуджувана. 

61. Мені здається, що нюх у мене такий, як у інших людей (не гірший). 

62. Усе в мене виходить погано, не так, як потрібно. 

63. Я майже завжди відчуваю сухість у роті. 

64. Більшу частину часу я почуваю себе стомленим. 
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65. Іноді я почуваю, що близький до нервового зриву. 

66. Мене дуже дратує те, що я забуваю, куди кладу речі. 

67. Я дуже уважно ставлюся до того, як я одягаюсь. 

68. Пригодницькі оповідання мені подобаються більше, ніж оповідання про кохання. 

69. Мені дуже важко пристосуватися до нових умов життя, роботи. Перехід до нових 

умов життя, роботи, навчання здається мені нестерпно важким. 

70. Мені здається, що по відношенню саме до мене дуже часто чинять несправедливо. 

71. Я часто почуваю себе несправедливо ображеним. 

72. Моя думка не завжди співпадає з думкою оточуючих. 

73. Я часто відчуваю стомлення від життя і мені не хочеться жити. 

74. На мене частіше звертають увагу, ніж на інших. 

75. У мене бувають головні болі й запаморочення через переживання. 

76. Часто в мене бувають періоди, коли мені нікого не хочеться бачити. 

77. Мені важко прокинутись у визначений час. 

78. Якщо в моїх негараздах хтось винен, я не залишаю його без покарання. 

79. У дитинстві я був вередливим, дратівливим, примхливим. 

80. Мені відомі випадки, коли мої родичі лікувались у невропатологів, психіатрів. 

81. Іноді я приймаю валеріану, кодеїн та інші заспокійливі засоби. 

82. У мене є судимі родичі. 

83. У мене бували приводи в міліцію. 

84. У школі мені погрожували,  що залишать на другий рік. 

 

Обробка та інтерпретація результатів. 
Обробку рекомендується проводити за допомогою трьох трафаретів із прозорого 

матеріалу, на який наноситься сітка за розмірами реєстраційного листка. Прорізі в 

кожному трафареті повинні співпадати з номерами запитань відповідно до таблиці 

ключів. Один трафарет призначений для підрахунку балів за шкалою відвертості та два 

– за шкалою нервово-психічної нестійкості (для оцінки позитивних відповідей). 

Якщо в обстежуваного за шкалою відвертості відзначається більше ніж 10 балів, 

використовувати й аналізувати дані не рекомендується, а причини невідвертості 

потрібно шукати в процесі бесіди. Показник за шкалою нервово-психічної нестійкості 

одержують шляхом додавання кількості плюсів, виявлених за трафаретом для 

позитивних відповідей, а кількість мінусів – за трафаретом для негативних відповідей. 

Результат оцінюється за таблицею. 

 

Ключі для обробки даних методики «Прогноз» 

Найменування шкали 
Зміст 

відповідей 

Порядкові номери запитань 

відповідно до шкали 

Шкала відвертості Ні (-) 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 

36, 43 

Шкала нервово-психічної 

неврівноваженості 

Так  (+) 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 

40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84 

Ні (-) 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 37, 

38, 39, 46,49, 54, 55, 58, 61, 68 

 

Інтерпретація результатів. Нервово-психічна нестійкість тим більша, чим 

більше отримано балів. Отриманий бал треба співвіднести з умовною шкалою НПС. 

Чим більше значення пункту умовної шкали, тим більша нервово-психічна нестійкість. 
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Отримані бали НПС Пункти шкали НПС 
Значення пунктів шкали 

НПС 

33 і більше 

29–32 

23–28 

18–22 

1 

2 

3 

4 

Чим вище пункт, тим 

більша нервово-психічна 

нестійкість у стресі 

14–17 5 Середнє 

11–13 

9–10 

7–8 

6 

5 і менше 

6 

7 

8 

9 

10 

Чим нижче пункти, тим 

більша нервово-психічна 

стійкість і менший ризик 

дезадаптації в стресі 

 

Методика визначення домінуючого стану (ДС)  

(Куліков Л. В.)  

 

Мета: визначення характеристик настроїв і деяких характеристик особистісного 

рівня психічних станів за допомогою суб’єктивних оцінок досліджуваного. Основним 

призначенням методики є діагностика відносно стійких (домінуючих) станів. 

Вік досліджуваного:з 15 років 

Л. В. Куліковим розроблені два варіанти опитувальника: повний варіант має вісім 

шкал, скорочений варіант – шість. Скорочений варіант призначений для ситуацій з 

обмеженням у часі для дослідження. Цей варіант зручний для обробки, для всіх шкал 

загальна кількість балів підраховується безпосередньо арифметичним підсумовуванням 

балів. Пропонуємо скорочений варіант методики. 

Інструкція: «У опитувальнику наведені ознаки, що описують стан, відношення 

людини до різноманітних явищ. Оцініть, наскільки ці ознаки притаманні Вам, 

ураховуючи не лише даний період часу, а й найбільш тривалий проміжок часу. Не 

прагніть покращити або погіршити відповіді, це призведе до отримання хибних 

результатів, оскільки методика враховує неправдиві відповіді та має шкалу відвертості. 

Ви можете бути впевнені, що Ваші результати не будуть розповсюджені. Дайте 

відповіді у відповідності зі шкалою: 

1 – повністю згоден; 

2 – частково згоден; 

3 – згоден майже на половину; 

4 – згоден на половину; 

5 – згоден більш ніж на половину; 

6 – майже повністю згоден; 

7 – повністю згоден. 

Обравши один із запропонованих балів шкали: 1, 2, 3, 4, 5, 6 чи 7, Ви відобразите 

ступінь Вашої згоди з даним твердженням. Запишіть обраний бал на аркуші для 

відповідей поряд із порядковим номером твердження. Не пропускайте жодного 

твердження опитувальника». 

 

Опитувальник ДС (скорочений варіант) 

 

ПІБ __________________________________________ Дата _______ 

 

Текст опитувальника 

1. Мій організм сильно реагує на зміни погоди чи клімату. 

2. Досить часто в мене буває настрій, коли я легко відволікаюсь від роботи, стаю 

розсіяним та мрійливим. 
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3. Я хвилююся дуже часто. 

4. Я часто погано засинаю. 

5. Сукупність дрібних неприємностей виводять мене із себе. 

6. Мої думки постійно повертаються до можливих невдач і мені важко направити їх 

в інше русло. 

7. Я часто хвалю людей, яких знаю дуже мало. 

8. Я відчуваю невизначене хвилювання, страх, сам не знаю від чого. 

9. Якщо всі проти мене, я зовсім не зневірююсь. 

10. Я прокидаюся вранці не відпочивши і відчуваю втому. 

11. Часто я відчуваю себе не потрібним. 

12. Мені не вдається стримувати свій гнів та пригнічення. 

13. Важкі завдання піднімають мені настрій. 

14. У мене часто болить голова. 

15. Часто буває, що я з кимось пліткую. 

16. У мене часто виникає передчуття, що мене очікує якесь покарання. 

17. Мене легко зачіпити словом. 

18. Я повний енергії. 

19. Існує конфлікт між моїми планами і дійсністю. 

20. У ситуаціях довготривалих нервово-психічних навантажень я виявляю 

витривалість. 

21. Мої манери за столом удома зазвичай не такі витончені, як у гостях. 

22. Дуже часто яка-небудь дрібниця захоплює мої думки і турбує мене декілька днів. 

23. Досить часто я відчуваю себе втомленим і в’ялим. 

24. Я втрачаю зручний момент через те, що недостатньо швидко приймаю рішення. 

25. Є досить багато речей, які мене легко дратують. 

26. Я часто відчуваю стан напруги і хвилювання, думаючи про те, що відбулося 

протягом дня. 

27. Коли я погано себе відчуваю, тоді я роздратований. 

28. Досить часто в мене буває хандра (сумний настрій). 

29. Уранці, коли прокидаюсь, я ще довго відчуваю себе втомленим і роздратованим. 

30. Мені подобається постійно долати нові труднощі. 

31. У мене є бажання змінити у своєму способі життя дуже багато чого, але не 

вистачає сил. 

32. У більшості випадків я можу легко подолати розчарування. 

33. Задоволення одних моїх потреб і бажань робить неможливим задоволення інших. 

34. Часто непристойний жарт мене може розвеселити. 

35. Я дивлюсь у майбутнє з повною впевненістю. 

36. Я дуже часто втрачаю терпіння. 

37. Люди розчаровують мене. 

38. Мені часто приходять у голову погані думки про які краще не розповідати. 

39. Мені все швидко набридає. 

40. Мені здається, що я близький до нервового зриву. 

41. Я часто відчуваю загальну слабкість. 

42. Мені часто говорять, що я запальний. 

 

Основні шкали:  

Шкала Ак: активне–пасивне ставлення до життєвих ситуацій. Для діагностики 

станів і настроїв важливо враховувати силу віри в досягненні своїх цілей, виявляти 

активну чи пасивну позицію стосовно життєвих ситуацій. Цей параметр особливо 

важливий при діагностиці стресових ситуацій. 

Високі оцінки (більше 60 Т-балів). Явно виражене активне, оптимістичне 

відношення до життєвих ситуацій, має готовність до подолання перешкод, віра у власні 
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можливості. Відчуття сил для подолання труднощів і досягнення своїх цілей. 

Життєрадісність вища, ніж у інших людей. 

Низькі оцінки (менше 40 Т-балів). Пасивне відношення до життєвих ситуацій, у 

оцінці багатьох життєвих ситуацій переважає песимістична позиція, відсутність віри в 

можливість успішного подолання труднощів. 

Шкала То: тонус високий чи низький. У ситуації гострого стресу людина частіше 

відчуває підйом сил, але часто спостерігається і протилежна картина – відчуття 

слабкості. У діагностиці стресових станів енергетичні характеристики дають цінні дані 

для глибини стресу. 

Високі оцінки. Характерна висока активність, станична реакція на труднощі, що 

виникають на життєвому шляху. Суб’єктивні відчуття внутрішньої зібраності, запасу 

сил та енергії. Готовність до роботи, у тому числі довготривалої. 

Низькі оцінки. Характерна втома, незібраність, в’ялість, інертність, низька 

працездатність. Меньше можливостей проявляти активність, витрачати енергію, 

зменшений ресурс сил, підвищена втома. Схильність проявляти астенічні реакції на 

виникаючі труднощі. 

Шкала Сп: спокій-тривога. Діагностика генералізованої тривоги важлива, 

оскільки саме тривога підсилює звучання емоціогенних подразників різної сили, 

підвищуючи інтенсивність негативних емоцій, поглиблюючи їх негативний вплив на 

свідомість, поведінку і діяльність.  

Високі оцінки. Більша впевненість у власних силах і можливостях, ніж у інших 

людей. 

Низькі оцінки. Притаманна схильність відчувати хвилювання в широкому спектрі 

життєвих ситуацій, бачити загрозу престижу, благополуччю, незалежно від того 

наскільки реальні причини. Очікування подій із неблагополучним результатом, 

передчуття майбутньої загрози (покарання, втрати поваги чи самоповаги) без 

усвідомлення її джерела. 

Шкала Ст: стійкість – нестійкість емоційного тону.  

Високі оцінки. Переважає позитивний емоційний тон, спокійне протікання 

емоційних процесів. Висока емоційна стійкість, у стані емоційного збудження 

зберігається адекватність та ефективність психічної саморегуляції, поведінки і 

діяльності. Дуже низькі оцінки можна інтерпретувати як емоційну ригідність. 

Низькі оцінки. Знижена емоційна стійкість, легко виникає емоційна збудженість, 

мінливий настрій, підвищена дратівливість, переважає негативний емоційний тон.  

Шкала За: задоволеність – незадоволеність життям загалом (її ходом, процесом 

самореалізації). Труднощі в процесі самореалізації призводять до переживання 

обємного емоційного дискомфорту. Дана характеристика має особливу діагностичну 

значимість в індивідуальній консультативній і психокорекційній роботах. Переживання 

повноти життя – одна з основних опор психологічної стійкості особистості. Відчуття 

спустошення є фактором ризику виникнення невротичних і депресивних розладів, 

алкогольної залежності. Повна самореалізація людини – не тільки розвиток її 

потенційних можливостей як сильної та цілісної людської сутності, вільного від 

негативних переживань. 

Високі оцінки. Задоволеність життям у цілому, його протіканням та 

самореалізацією. Людина відчуває здатність брати на себе відповідальність і 

можливість роботи свій вибір. Субєкт відчуває здатність долати труднощі для реалізації 

власних здібностей. Достатньо висока оцінка власної успішності. 

Низькі оцінки. Незадоволеність життям у цілому, його протіканням, процесом 

самореалізації і тим, як у даний момент часу розгортаються основні життєві події. 

Низька оцінка власної успішності. Людина не знайшла себе повністю, не розкриває та 

не відчуває у собі надійних внутрішніх ресурсів, здатності вимагати від себе щирих 

відповідей. Часто характерні сумніви та уникнення не дозволяють зробити життєвий 
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вибір.  

Шкала По: позитивний – негативний образ самого себе. Ця шкала додаткова, 

дозволяє визначити критичність самооцінки, адекватність самооцінки. Критичність 

самооцінювання тісно зв’язана з прийняттям особистістю себе. Чим більш позитивний 

образ самого себе, тим менше людина бачить у собі недоліків. Прийняття себе впливає 

на настрій – чим повніше прийняття себе і чим більше в емоційному ставленні до себе 

позитивних почуттів, тим вищий настрій.  

Дуже високі оцінки говорять про недостатній розвиток розуміння себе. Сума 

більш ніж 65 балів дає підстави стверджувати про низьку критичність у самооцінці, 

недостаню адекватність самооцінки, нещирість. Іншими причинами можуть бути: 

негативне відношення до діагностування, вплив сильної зацікавленості досліджуваного 

в позитивних результатах дослідження. 

Оцінка 60–64 бали означає занижену критичність у самооцінюванні, недостатню 

адекватність самооцінки. Якщо за шкалами «Ст», «За», «Сп» отримані високі оцінки – 

більше 60, то скоріше за все дані в цілому не достатньо надійні. Показники в діапазоні 

40–59 балів характеризують ступінь прийняття особистості себе. Чим вищий 

стандартний бал, тим нижча критичність у самооцінці та більше прийняття себе зі всіма 

своїми недоліками.  

При оцінках менше 50 балів можна говорити про достатню щирість у відповідях, 

явне прагнення до адекватності в оцінках своїх психологічних особливостей і свого 

стану, критичності в самооцінюванні. 

Низькі оцінки – менше 40 балів свідчать не лише про високу критичність в оцінці 

себе і про високе прагнення бути щирим, а й про негативне відношення до себе. 

Інтерпретація результатів. У даній методиці при інтерпретації отриманих 

числових величин використовують перетворення сирих балів у стандартні, Т-оцінки. 

Шкали стандартних Т-балів побудовані таким чином: середні величини прирівнюються 

до 50 Т-балів; 10        Т-балів дорівнюють одній сигмі (сигма – середньо квадратне 

відхилення). Завищені оцінки за тією чи іншою шкалою – це оцінки у 55 і більше          

Т-балів. 

Це відхилення від середньої величини в більшу сторону більш ніж на половину 

сигми. Знижені оцінки – це оцінки у 45 і менше Т-балів. Це відхилення від середньої 

величини  в меншу сторону більш ніж на половину сигми. Високі оцінки – це оцінки у 

60 і більше Т-балів. Низькі оцінки – це оцінки у 40 і менше Т-балів. 

 

Ключ до шкал скороченого варіанту ДС: 
«Ак»: 9, 13, 18, 20, 30, 32, 35. У шкалі 7 пунктів. 

«То»: 1, 4, 10, 14, 23, 29, 41. У шкалі 7 пунктів. 

«Сп»: 3, 6, 8, 16, 22, 26. У шкалі 6 пунктів. 

«Ст»: 5, 12, 25, 36, 39, 40, 42. У шкалі 7 пунктів. 

«За»: 2, 11, 17, 19, 24, 28, 31, 33, 37. У шкалі 9 пунктів. 

«По»: 7, 15, 21, 27, 34, 38. У шкалі 6 пунктів. 

 

Таблиця для переводу сирих балів у стандартні Т-бали (чоловіки) 

Сирі 

бали 

Стандартні Т-бали 

«Ак» «То» «Сп» «Ст» «За» «По» 

6 7 68 67 69 79 73 

7 9 66 66 68 77 72 

8 11 65 64 67 76 70 

9 12 63 63 66 75 68 

10 14 62 62 64 74 67 

11 15 61 60 63 73 65 

12 17 59 59 62 72 63 
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13 19 58 57 61 71 62 

14 20 56 56 59 70 60 

15 22 55 55 58 68 58 

16 23 53 53 57 67 57 

17 25 52 52 56 66 55 

18 27 51 50 54 65 53 

19 28 49 49 53 64 52 

20 30 48 48 52 63 50 

21 31 46 46 51 62 48 

22 33 45 45 49 61 47 

23 34 43 43 48 59 45 

24 36 42 42 47 58 43 

25 38 41 41 45 57 42 

26 39 39 39 44 56 40 

27 41 38 38 43 55 38 

28 42 36 37 42 54 37 

29 44 35 35 40 53 35 

30 46 33 34 39 52 33 

31 47 32 32 38 50 32 

32 48 31 31 37 49 30 

33 50 29 30 35 48 28 

34 52 28 28 34 47 27 

35 53 26 27 33 46 25 

36 55 25 25 32 45 – 

37 57 – – 30 44 – 

38 58 – – 29 43 – 

39 60 – – 28 41 – 

40 61 – – 26 40 – 

41 63 – – 25 39 – 

42 65 – – – 38 – 

43 66 – – – 37 – 

44 68 – – – 36 – 

45 69 – – – 35 – 

46 71 – – – 34 – 

47 73 – – – 32 – 

48 74 – – – 31 – 

49 76 – – – 30 – 

50 77 – – – 29 – 

51 79 – – – 28 – 

52 80 – – – 27 – 

53 82 – – – 26 – 

54 84 – – – 25 – 

55 85 – – – – – 

 

Таблиця для переводу сирих балів у стандартні Т-бали (жінки) 

 

Сирі 

бали 

Стандартні Т-бали 

«Ак» «То» «Сп» «Ст» «За» «По» 

6 – – 69 – – 75 

7 17 68 68 69 – 73 

8 18 66 66 68 – 71 
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9 20 65 65 67 77 70 

10 21 64 64 66 76 68 

11 23 63 63 65 75 67 

12 24 62 61 64 74 65 

13 25 60 60 62 73 63 

14 27 59 59 61 72 62 

15 28 58 58 60 71 60 

16 29 57 57 59 70 59 

17 31 56 55 58 69 57 

18 32 55 54 57 68 55 

19 34 53 53 56 67 54 

20 35 52 52 54 66 52 

21 36 51 50 53 65 50 

22 38 50 49 52 64 49 

23 39 49 48 51 63 47 

24 41 48 47 50 61 46 

25 42 46 45 49 60 44 

26 43 45 44 47 59 42 

27 45 44 43 46 58 41 

28 46 43 42 45 57 39 

29 48 42 40 44 56 38 

30 49 40 39 43 55 36 

31 50 39 38 42 54 34 

32 52 38 37 41 53 33 

33 53 37 36 39 52 31 

34 54 36 34 38 51 30 

35 56 35 33 37 50 28 

36 57 33 32 36 49 26 

37 59 32 31 35 48 25 

38 60 31 29 34 47 – 

39 61 30 28 33 46 – 

40 63 29 27 31 45 – 

41 64 28 26 30 44 – 

42 66 26 24 29 43 – 

43 67 25 – 28 42 – 

44 68 – – 27 41 – 

45 70 – – 26 40 – 

46 71 – – 24 39 – 

47 73 – – – 38 – 

48 74 – – – 36 – 

49 75 – – – 35 – 

50 – – – – 34 – 

51 – – – – 33 – 

52 – – – – 32 – 

53 – – – – 31 – 

54 – – – – 30 – 

55 – – – – 29 – 

56 – – – – 28 – 

57 – – – – 27 – 

58 – – – – 26 – 

59 – – – – 25 – 
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Шкала депресії 

(тест адаптований Т. І. Балашовою) 

 

Вік досліджуваного: з 14 років. 

Інструкція: прочитайте уважно кожне з наведених нижче тверджень і поставте 

поряд із ним цифру, залежно від того, як ви себе почуваєте в останній час. Над 

питаннями довго не думайте, оскільки правильних чи неправильних відповідей не 

існує. Якщо ви обираєте відповідь «Ніколи», поставте цифру 1, якщо відповідь «Іноді» 

– 2, «Часто» – 3, «Майже завжди або постійно» - 4.  

№ з/п Твердження Бали 

1. Я відчуваю пригніченість 1 2 3 4 

2. Уранці я почуваю себе найкраще 1 2 3 4 

3. У мене бувають періоди, коли я плачу або близький до цього 1 2 3 4 

4. У мене поганий нічний сон 1 2 3 4 

5. У мене аппетит такий як завжди 1 2 3 4 

6. Мені приємно спілкуватись із привабливими дівчатами (хлопцями) 1 2 3 4 

7. Я втрачаю вагу 1 2 3 4 

8. Мене хвилюють запори 1 2 3 4 

9. Моє серце б’ється швидше ніж зазвичай 1 2 3 4 

10. Я втомлююся без будь-яких причин 1 2 3 4 

11. Я мислю так само ясно, як і завжди 1 2 3 4 

12. Мені легко робити те, що я вмію 1 2 3 4 

13. Я відчуваю неспокій і не можу всидіти на місці 1 2 3 4 

14. Я сподіваюсь на майбутнє 1 2 3 4 

15. Я більше роздратований, ніж зазвичай 1 2 3 4 

16. Мені легко приймати рішення 1 2 3 4 

17. Я відчуваю, що корисний і потрібний 1 2 3 4 

18. Я живу достатньо насиченим життям 1 2 3 4 

19. Я відчуваю, що іншим людям стане легше, якщо мене не буде 1 2 3 4 

20. Мене і зараз радує те, що радувало завжди 1 2 3 4 

 

Обробка результатів. 
У опитувальнику є 10 «прямих» (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19) і 10 «непрямих» 

тверджень (2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20). Кожна відповідь оцінюється від 1 до 

4 балів. «Непрямі» твердження підраховуються окремо за допомогою спеціального 

шаблону (у зворотньому порядку, якщо на питання 2 людина обрала бал 4, то 

зараховується 1). 

 Твердження  1   2   3   4  

Прямі твердження 1 2 3 4 

Непрямі твердження 4 3 2 1 

Обробка та інтепретація результатів.  

Рівень депресії  (РД) розраховується за формулою:  

РД= [(Σпр+Σнепр)/80]×100, де  

Σпр – сума закреслених чисел «прямих» тверджень, номери: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 

15, 19; 

Σнепр – сума закреслених чисел «непрямих» тверджень, номери: 2, 5, 6, 11, 12, 14, 

16, 17, 18, 20. 

У результаті отримуємо кількість балів від 20 до 80: 

 не більше 50 балів – діагностується стан без депресії; 

 50–59 балів – легка депресія ситуативного або невротичного характерів; 

 60–69 – субдепресивний стан або маскована депресія; 

 вище 70 балів – депресивний стан. 
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Опитувальник «Способи керування поведінкою» 

(Р. Лазарус, С. Фолкман) 

 

Мета: визначення копінг-механізмів, способів подолання труднощів у 

різноманітних сферах психологічної діяльності, копінг-стратегій. 

Вік досліджуваного: з 14 років 

Інструкція. Вам пропонується 50 тверджень, що стосуються поведінки у 

складних життєвих обставинах. Оцініть, як часто дані варіанти поведінки 

використовуєте Ви. 

Стимульний матеріал 

№ 

з/п 
Опинившись у складній ситуації, я........... Ніколи Рідко Іноді Часто 

1. 
... зосереджувався на тому, що мені потрібно було 

робити надалі – на наступному кроці 
0 1 2 3 

2. 
... починаючи щось робити, знаючи що все одно це не 

буде працювати, головне – робити хоч щось 
0 1 2 3 

3. 
... намагався схилити керівників до того, щоб вони 

змінили свою думку 
0 1 2 3 

4. 
... говорив з іншими, щоб більше дізнатися про 

ситуацію 
0 1 2 3 

5. ... критикував і докоряв собі 0 1 2 3 

6. 
... намагався  не спалювати за собою мости, 

залишаючи все як воно є 
0 1 2 3 

7. ... сподівався на чудо 0 1 2 3 

8. 
... намагався прийняти долю: буває, що мені не 

щастить 
0 1 2 3 

9. ... поводив себе так, ніби нічого не відбулося 0 1 2 3 

10. ... намагався не показувати своїх почуттів 0 1 2 3 

11. 
... намагався побачити в ситуації що-небудь 

позитивне 
0 1 2 3 

12. ... спав більше, ніж зазвичай 0 1 2 3 

13. 
... зганяв своє розчарування на тих, хто накликав на 

мене проблеми 
0 1 2 3 

14. ... шукав співчуття і розуміння в кого-небудь 0 1 2 3 

15. ... у мене виникла потреба виразити себе творчо 0 1 2 3 

16. ... намагався забути все це 0 1 2 3 

17. ... звертався за допомогою до спеціалістів 0 1 2 3 

18. 
... змінювався і зростав як особистість у кращу 

сторону 
0 1 2 3 

19. ... вибачався і намагався все залагодити 0 1 2 3 

20. … складав план дій 0 1 2 3 

21. ... намагався дати вихід своїм почуттям 0 1 2 3 

22. ... розумів, що сам накликав цю проблему 0 1 2 3 

23. ... набирався досвіду в цій ситуації 0 1 2 3 

24. 
... розмовляв із ким-небудь, хто міг конретно 

допомогти в цій ситуації 
0 1 2 3 

25. 
... намагався поліпшити своє самопочуття за рахунок 

іжі, напоїв, куріння або ліків 
0 1 2 3 
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26. ... ризикував відчайдушно 0 1 2 3 

27. 

... намагався діяти не занадто швидко, довірившись 

першому  

поклику 

0 1 2 3 

28. ... знаходив нову віру в щось 0 1 2 3 

29. ... знову відкривав для себе щось важливе 0 1 2 3 

30. ... змінював щось, що все налагоджувалось 0 1 2 3 

31. ... у цілому уникав спілкування з людьми 0 1 2 3 

32. 
... не допускав це до себе, намагаючись про це 

особливо не замислюватися 
0 1 2 3 

33. ... питав поради в родичів чи друзів, яких поважав 0 1 2 3 

34. 
... намагався, щоб інші не дізналися, як погано йдуть 

справи 
0 1 2 3 

35. ... відмовлявся сприймати це занадто серйозно 0 1 2 3 

36. ... говорив про те, що я відчуваю 0 1 2 3 

37. ... відстоював свою думку і боровся за те, чого хотів 0 1 2 3 

38. ... зганяв це на інших людях 0 1 2 3 

39. 
... користувався минулим досвідом – мені вже 

доводилося бувати в подібних ситуаціях 
0 1 2 3 

40. 
... знав, що потрібно робити й подвоював свої 

зусилля, щоб усе налагодити 
0 1 2 3 

41. … відмолявся вірити, що це дійсно відбулося 0 1 2 3 

42. 
... я давав обіцянку, що в наступний раз усе буде 

інакше 
0 1 2 3 

43. 
...знаходив декілька інших способів вирішення 

проблеми 
0 1 2 3 

44. 
... розумів, що мої емоції не досить заважали мені в 

інших справах 
0 1 2 3 

45. ... щось змінював у собі 0 1 2 3 

46. 
... прагнув, щоб усе змінилося і закінчилося якомога 

скоріше 
0 1 2 3 

47. ... уявляв себе, фантазував, як усе це могло б бути 0 1 2 3 

48. ... молився 0 1 2 3 

49. .. прокручував у голові, що мені сказати або зробити 0 1 2 3 

50. 
... думав про те, як у даній ситуації діяла людина, 

якою я захоплююсь  і намагався наслідувати її 
0 1 2 3 

 

Обробка та інтерпретація результатів 

 

Субшкала Пункти субшкали 

Конфронтаційний копінг 2, 3, 13, 21, 26, 37 

Дистанціювання 8, 9, 11, 16, 32, 35 

Самоконтроль 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50 

Пошук соціальної підтримки 4, 14, 17, 24, 33, 36 

Прийняття відповідальності 5, 19, 22, 42 

Втеча–уникнення 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47 

Планування вирішення проблеми 1, 20, 30, 39, 40, 43 

Позитивна переоцінка 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48 
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У адаптації Крюкової, отримані результати підраховуються шляхом додавання 

балів за кожною субшкалою: 

ніколи – 0 балів; 

рідко – 1 бал; 

іноді – 2 бали; 

часто – 3 бали. 

Підраховуємо за формулою: 

Х = сума балів / max бал×100, максимальне значення за одне питання, яке може 

набрати досліджуваний – 3, а за всіма питаннями субшкали максимально – 18 балів. 

Наприклад, якщо досліджуваний набрав 8 балів: 

X = (8)/(18)×100 = 44,4 %, це і є рівень напруги конфронтаційного копінгу. 

Можна визначити простіше, за сумарним балом: 

0–6 – низький рівень напруженості, свідчить про адаптивний варіант копінга; 

7–12 – середній, адаптаційнний потенціал особистості в критичному стані; 

13–18 – висока напруга копінга, свідчить про виражену дезадаптацію. 

Опитувальник складається з 50 тверджень, що об’єднані у 8 шкал: 

1. Конфронтація. Вирішення проблеми за рахунок не завжди цілеспрямованої 

поведінкової активності, здійснення конкретних дій. Часто стратегія конфронтації 

розглядається як неадаптивна, однак при помірному використанні вона забезпечує 

здатність особистості протистояти труднощам, енергійність і підприємливість у 

вирішенні проблемних ситуацій, уміння відстоювати власні інтереси. 

2. Дистанціювання. Подолання негативних переживань у зв’язку з проблемою 

за рахунок суб’єктивного зниження її значущості та ступеня емоційної залученості в 

неї. Використання інтелектуальних прийомів раціоналізації, переключення уваги, 

відсторонення, гумору, знецінення тощо. 

3. Самоконтроль. Подолання негативних переживань у зв’язку з проблемою за 

рахунок цілеспрямованого стримування емоцій, мінімізації їх впливу на сприйняття 

ситуації і вибір стратегії поведінки, високий контроль поведінки, прагнення до 

самоконтролю. 

4. Пошук соціальної підтримки. Вирішення проблеми за рахунок залучення 

зовнішніх (соціальних) ресурсів, пошуку інформаційної, емоційної та дієвої підтримки. 

Характерні орієнтованість на взаємодію з іншими людьми, очікування підтримки, 

уваги, поради, співчуття, конкретної дієвої допомоги. 

5. Прийняття відповідальності. Визнання суб’єктом своєї ролі у виникненні 

проблеми та відповідальності за її рішення, у ряді випадків із виразним компонентом 

самокритики і самозвинувачення. Виразність даної стратегії в поведінці може 

призводити до невиправданої самокритики, переживання почуття провини і хронічної 

незадоволеності собою. 

6. Втеча–уникнення. Подолання особистістю негативних переживань у зв’язку з 

труднощами за рахунок реагування за типом ухилення: заперечення проблеми, 

фантазування, невиправданих очікувань, відволікання тощо. При явній перевазі 

стратегії уникнення можуть спостерігатися інфантильні форми поведінки в стресових 

ситуаціях. 

7. Планування вирішення проблеми. Подолання проблеми за рахунок 

цілеспрямованого аналізу ситуації та можливих варіантів поведінки, вироблення 

стратегії вирішення проблеми, планування власних дій з урахуванням об’єктивних 

умов, минулого досвіду і наявних ресурсів. 

8. Позитивна переоцінка. Подолання негативних переживань у зв’язку з 

проблемою за рахунок її позитивного переосмислення, розгляду її як стимулу для 

особистісного зростання. Характерна орієнтованість на надособистісне, філософське 

осмислення проблемної ситуації, включення її в більш широкий контекст роботи 

особистості над саморозвитком. 
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Корекційно-розвивальна робота працівників психологічної служби 

щодо стабілізації емоційного стану учасників навчально-виховного процесу 

 

На сьогоднішній день збільшилася кількість людей із підвищеним рівнем 

невпевненості, тривожності, емоційної нестійкості. Тому проблема емоційних 

порушень і своєчесна їх корекція є досить актуальна в роботі працівників психологічної 

служби. Аналіз проблем психологічної служби та досвід роботи практичних психологів 

свідчить, що мова не може йти окремо про діагностику, корекцію або розвиток. 

Практичний психолог на основі даних психодіагностики розробляє програму (за 

ступенем потреби, можливостей) подальшого розвитку тих чи інших сторін 

особистості; виконує корекційну, розвивальну роботу; фіксує відповідність або 

розходження з прогнозованим результатом, тобто визначає ефективність комплексу 

проведеної роботи. 

У зв’язку з необхідністю мати психологічний інструментарій, для роботи в 

кризовий період, працівниками психологічної служби були розроблені та укладенні 

програми щодо роботи в цьому напрямі. 

Тому предметом експертизи вищезазначених корекційних програм  було 

дотримання принципів їх створення, особливостей їх побудови, вимог щодо складання 

та оформлення корекційно-розвивальних програм. 

Описані програми та заняття, схвалені та рекомендовані до впровадження 

обласною експертною комісією щодо здійснення експертизи психологічного та 

соціологічного інструментарію в навчальних закладах Миколаївської області. 

Вищезазаначені  програми щодо роботи працівників психологічної служби з 

учасниками навчально-виховного процесу в кризовий період розміщені в збірнику 

«Адаптивні антистресові технології: збірник корекційних і розвивальних програм» 

(Адаптивні антистресові технології: збірник корекційних і розвивальних програм / 

Укл.: К. О. Пінюгіна, М. М. Мерзла, О. В. Аніна. – Миколаїв: ОІППО, 2015. – 108 с.): 

– превентивна програма «Подружись зі стресом» для учнів підліткового віку 

(Адаховська Ю. А., методист із психологічної служби РМК відділу освіти 

Веселинівської районної державної адміністрації; Григорєва М. М., практичний 

психолог Веселинівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Веселинівської районної ради); 

– тренінгова програма для учнів 9–11 класів «Як керувати стресом» 

(Бабак О. В., практичний психолог Прибузької ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Доманівської районної ради); 

– інтерактивне заняття-дует соціального педагога та практичного психолога 

«ПТСР очима підлітків: кольорові емоції та почуття» для учнів 8–11 класів 

(Сікаленко Р. О., методист із психологічної служби РМК відділу освіти, молоді 

та спорту Жовтневої районної державної адміністрації); 

– розвивальна програма «Разом до гармонії» для учнів 7–11 класів (Бондар В. С., 

методист із психологічної служби РМК відділу освіти Миколаївської районної 

державної адміністрації). 

Для укладання та здійснення корекційно-розвивальної роботи з учасниками 

навчально-виховного процесу працівниками психологічної служби можуть бути 

використані вправи, ігри, спрямовані на зниження рівня тривожності, агресії, емоційної 

напруги тощо (у залежності від психоемоційного стану особистості) з якими можна 

ознайомитись нижче. 

 

Ігри та вправи на зняття страхів і підвищення впевненості в собі 

«Намалюй свій страх, подолай його». 

До вправи бажано поговорити з дитиною: «Чого ти боїшся, коли тобі буває 

страшно, чи було таке, коли ти сильно злякався». Потім дитині пропонують 

намалювати те, чого вона боїться. Необхідні великий аркуш паперу, олівці або фарби. 
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Після малювання ще раз поговоріть, чого ж конкретно дитина боїться. Потім візьміть 

ножиці та попросіть дитину розрізати «страх» на дрібні шматочки, а дрібні – ще на 

дрібніші, допоможіть дитині в цьому. Коли страх розсипається на крихітні шматочки, 

покажіть дитині, що тепер його зібрати неможливо. Загорніть ці дрібні шматочки у 

великий папір, підійдіть до смітника і викиньте туди, потім із дитиною сходіть і 

викиньте все сміття – воно вам не потрібно, його відвезуть, спалять, а разом зі сміттям 

спалять і «страх», і більше його ніколи не буде. 

Зауваження: повторіть вправу через 1–2 тижні. Подивіться, що змінилося в 

зображенні страху (колір, сюжет, композиція), і робіть це до того моменту, поки не 

побачите здивований вираз обличчя дитини у відповідь на прохання: «Намалюй свій 

страх». 

«Дизайнери». 

Для гри необхідні тюбики губної помади. Грати можна всією родиною і з друзями 

дитини. Кожний одержує по тюбику і йому дозволяється підійти до будь-якого 

учасника і «прикрасити» його обличчя, руки, ноги. У результаті гри ви побачите зовсім 

інших гравців. Стежте, щоб «прикрашали» усіх, не забувайте дозволяти «прикрашати» 

себе. Порада: після гри добре відмийтеся. 

«Розкажи про свій страх». 

Мінімальна кількість учасників – 2, чим більше, тим продуктивніша вправа. У 

тісному довірчому колі дорослий розповідає про дитячі страхи: «А от коли я був таким, 

як ти, то...» Потім ставить запитання: «А у вас було таке?», «Хто чого боїться?» Діти за 

бажанням розповідають про ситуації, коли їм було страшно. 

Ведучий щоразу просить піднести руку тих, у кого було щось схоже. 

Застереження: стежити, щоб сюжети розповідей були несхожими, обговоріть усі 

можливі дитячі страхи: темряви, самітності, смерті, чужих людей, тварин, злих 

казкових героїв тощо. 

 

Ігри і вправи для дітей із труднощами у спілкуванні 

«Знайди друга». 

Вправа виконується серед дітей. Одній половині зав’язують очі, дають можливість 

походити по приміщенню і пропонують знайти та впізнати інших. Довідатися можна за 

допомогою рук, обмацуючи волосся, одяг, руки. Потім, коли друга знайдено, гравці 

міняються ролями. 

«Секрет». 

Усім учасникам ведучий роздає по «секрету» із красивої скриньки (ґудзик, 

намистинку, брошку, старий годинник тощо), кладе в долоньку і затискає кулачок. 

Учасники ходять по приміщенню і знаходять способи умовити кожного показати йому 

свій секрет. 

Зауваження: ведучий стежить за процесом обміну секретами, допомагає боязким 

знайти спільну мову з кожним учасником. 

«Добра тварина». 

Учасники стають у коло і беруться за руки. Ведучий тихим голосом говорить: 

«Ми – одна велика добра тварина. Давайте послухаємо, як вона дихає!» Усі 

прислухаються до свого подиху, подиху сусідів. «А тепер подихаємо разом!». Вдих – 

усі роблять крок уперед. Видих – усі роблять крок назад. Вдих – усі роблять 2 кроки 

вперед, видих – усі роблять 2 кроки назад. «Так не тільки дихає тварина, так само чітко 

і рівно б’ється її велико добре серце. Стукіт – крок уперед, стукіт – крок назад тощо». 

«На що схожий настрій?». 

Учасники гри по черзі говорять, на яку пору року, природне явище, погоду 

схожий їхній сьогоднішній настрій. Почати порівняння краще дорослому: «Мій настрій 

схожий на білу пухнату хмарину в спокійному блакитному небі, а твій?» Вправа 

проводиться по колу. Дорослий узагальнює – який сьогодні у всієї групи настрій: 
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смутний, веселий, смішний, злий тощо. Інтерпретуючи відповіді дітей, врахуйте, що 

погана погода, холод, дощ, похмуре небо, агресивні елементи свідчать про емоційне 

неблагополуччя. 

 

Ігри і вправи на зниження агресії та ослаблення негативних емоцій 

Вправа «Самоконтроль зовнішнього прояву емоцій». 

Під час стресових факторів, при зростанні емоційного напруження, необхідно 

запустити питання самоконтролю: 

«Як виглядає моє обличчя? Чи стиснуті мої зуби? Як я сиджу? Як я дихаю?». 

Якщо виявлені ознаки напруження, необхідно: 

1. Довільно розслабити м’язи, для розслаблення мімічних м’язів використовуйте 

такі формули: м’язи обличчя розслаблені; брови вільно розведені; лоб розгладжений; 

розслаблені м’язи щелепи; рота; розслаблений язик, крила носа; усе обличчя спокійне і 

розслаблене. 

2. Зручно сісти, встати. 

3. Зробити 2–3 глибоких вдихи і видихи. 

Вправи «Розслаблення м’язів обличчя». 

1. Завдання вправ – дати можливість усвідомити і запам’ятати відчуття 

розслаблених м’язів за контрастом з їх напруженням. 

2. Кожна вправа складається з двох фаз – початкової (напруження) і наступної 

(розслаблення). 

3. Напруження обраного м’яза чи групи м’язів повинне наростати плавно, 

«скидання» напруження здійснюється різко. 

4. Повільне напруження м’язів має супроводжувати повільний глибокий вдих. 

Розслаблення синхронне з вільним повним видихом. 

5. Вправу не слід виконувати безпосередньо перед сном, оскільки м'язове 

напруження має збуджуючу дію. 

6. Кожна вправа повторюється 2–3 рази. 

Виконуючи зазначені вправи, треба прагнути до того, щоб м’язи, які не 

задіюються в даний момент, були розслаблені. 

«Іди, злість, іди!». 

Гравці лягають на килим по колу. Між ними подушки. Закривши очі, вони 

починають бити ногами по підлозі, а руками по подушках промовляючи: «Іди, злість, 

іди!» Вправа продовжується 3 хвилини, потім учасники по команді дорослого лягають 

у позу «зірки», широко розсунувши ноги і руки, і спокійно лежать, слухаючи музику 

3 хвилини. 

Застереження: стежити, щоб, ударяючи руками по подушці, діти не били по руках 

сусіда. 

Гра «Покажи почуття». 

Інструкція. Вам відомо, що рух м’язів обличчя, що виражають внутрішній стан, 

називаються мімікою. Міміка – важливий елемент спілкування. 

Зараз кожен одержить завдання зобразити мімікою дві емоції: 

– гнів, чекання; 

– презирство, прагнення йти на контакт; 

– страждання, байдужість; 

– страх, іронія; 

– подив, святкування; 

– радість, обурення; 

– спокій, стримане роздратування. 

1. Першу із зазначених емоцій ви демонструєте всім для відгадування. 

Чи легко зрозуміти один одного без слів? 

2. Розділимося на пари і побудемо дзеркалом, зображуючи другу задану емоцію. 
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Обговоримо наші труднощі. 

Гра «Примірювання ролей». 

Кожен примірить три ролі – агресивну, невпевнену й упевнену в собі людину. 

Зразок. Уявіть собі, що ваш знайомий забув повернути вам вашу річ (книгу, 

викрійку тощо). 

Агресія: «Ти, нарешті, принесеш мій журнал? Скільки разів можна нагадувати: я 

хочу його одержати завтра!». 

Невпевненість: «Вибач, якщо моя викрійка тобі не потрібна, то чи не могла б ти її 

повернути?». 

Упевненість: «Ми домовилися, що ти повернеш мені модель вчасно. Буду 

вдячний, якщо саме завтра ти принесеш мені її». 

Ігри, що імітують події розповідей, загадок, байок, віршів, допомагають зняти 

психоемоційне напруження, розвинути в дітей здібності розуміти, усвідомлювати свої 

та чужі емоції, правильно їх виражати й повноцінно переживати, усе це стимулює 

емоційний стан дітей, приводить до поліпшення самопочуття і настрою. 

 

Методи саморегуляції та зняття психоемоційного напруження в дітей 

Метод «Щеплення від стресу». 

Метод розроблений Мейхенбаумом (Meichenbaum D., 1974, 1977, 1985) як спосіб 

подолання стресових ситуацій. Точкою відліку методу є самовербалізація факторів, що 

спричиняють виникнення стресової ситуації. «Ти здатен подолати всі проблеми та 

труднощі», «Роби все послідовно, із ситуацією можливо впоратися» «Зроби глибокий 

вдих, усе буде добре, ти можеш узяти ситуацію під свій контроль!». 

На етапі передчуття небезпеки, що загрожує, особистість передбачає наступ 

реальної небезпеки і вживає заходів щодо попередження паніки, наприклад: 

«Сконцентруйся на найголовнішому!», «Що слід робити далі?», «Страх не придушити, 

але я знаю, як мені треба себе вести», «Моя тривога – це сигнал, що говорить, що я 

повинен розслабитися», «Незабаром це мине, бувало й гірше». 

«Ура! Я впорався! Вийшло!», «Щоразу, коли я тренуюся, мені стає все легше 

долати стрес», «Я можу пишатися своїми успіхами в подоланні таких ситуацій». 

Вправа «Маска подиву». 

Заплющити очі. Одночасно з повільним вдихом максимально високо підняти 

брови, вимовивши про себе: «М’язи чола напружені». Затримати на секунду подих і з 

видихом опустити брови (пауза 15 секунд). 

Вправ «Жмурки». 

Вправа для очей. Із повільним видихом, м’яко опустити повіки. Вдихаючи 

повітря, поступово нарощувати напруження м’язів очей і, нарешті, замружити їх так, 

начебто в них потрапило мило, мружитися якнайсильніше. Вимовити про себе: «Повіки 

напружені». Потім – секундна затримка подиху, вільний видих і розслаблення м’язів 

повік. Залишаючи повіки опущеними, вимовити про себе: «Повіки розслаблені». 

Вправа «Обурення». 

Вправа для носа. Округлити крила носа і напружити їх, начебто ви дуже сильно 

чимось обурені, зробити вдих і видих. Вимовити про себе: «Крила носа напружені». 

Зробити вдих, на видиху розслабити крила носа. Вимовивши про себе: «Крила носа 

розслаблені». 

Вправа «Маска поцілунку». 

Одночасно з вдихом поступово стискати губи, начебто для поцілунку, довести це 

зусилля до межі та зафіксувати його повторюючи: «М’язи рота напружені». На секунду 

затримати подих, із вільним видихом розслабити м’язи. Вимовити: «М’язи рота 

розслаблені». 

Вправа «Маска сміху». 

Злегка примружити очі, на вдиху поступово посміхнутися настільки широко, 
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наскільки це можливо. На видиху розслабити напружені м’язи обличчя. Повторити 

вправу кілька разів. 

Вправа «Маска невдоволення». 

Із вдихом поступово стискати зуби, щільно зімкнути губи, напружити м’язи підбо-

ріддя й опустити кути рота – зробити маску невдоволення, зафіксувати напруження. 

Вимовити про себе: «Щелепи стиснуті, губи напружені». Із видихом розслабити м’язи 

обличчя – розімкнути зуби. Вимовити про себе: «М’язи обличчя розслаблені». 

Після деякого тренування легко вдається подумки керувати розслабленням усіх 

мімічних м’язів. 

Вправа «Заряд бадьорості». 

«Сядь вільно. Витягни вперед руки і приготуй два пальчики: великий і вказівний. 

Візьмися ними за кінчики вух – один зверху, інший знизу вушка. Помасажуй вушка: 

«Вушка, вушка чують все!» (10 разів у одну сторону і 10 – у іншу). А тепер опусти 

руки. Приготуй вказівний палець, витягни руку і постав його між бровами над носом. 

Помасажуй цю точку зі словами: «Прокидайся, третє око!» Склади пальці рук у 

жменьку, знайди внизу шиї ямку, поклади туди руку зі словами: «Я дихаю, дихаю, 

дихаю!» – помасажуй ямку 10 разів у одну сторону і 10 разів у іншу. Молодець! Ти 

бачиш, чуєш, відчуваєш!». 

Застереження: дорослий стежить за силою натиску на важливі точки 

життєдіяльності та правильністю знаходження точок. 

Вправа «Врятуй пташеня». 

Уяви, що в тебе в руках маленьке безпомічне пташеня. Витягни руки долонями 

вверх. А тепер зігрій його, повільно, по одному пальчику склади долоні, сховай у них 

пташеня, подихай на нього, зігріваючи своїм рівним, спокійним подихом, приклади 

долоні до своїх грудей, віддай пташеняті доброту свого серця і подиху. А тепер 

розкрий долоні і ти побачиш, що пташеня радісно злетіло, посміхнися йому та не 

сумуй, він ще прилетить до тебе!» 

Дихальні вправи: 

– Сядьте на стілець (боком до спинки), випряміть спину, розслабте м’язи шиї. 

– Руки вільно покладіть на коліна і закрийте очі (щоб ніяка візуальна інформація 

не заважала нам зосередилися). Зосередьтесь тільки на своєму диханні. 

– Протягом декількох хвилин просто контролюйте своє дихання. Відчуйте, що 

повітря, яке ви вдихаєте, більш холодне, ніж те що ви видихаєте. 

– Тепер зверніть увагу на те, щоб під час вдиху і видиху не задіювалися допоміжні 

дихальні м’язи, особливо на вдиху не слід розправляти плечі. Вони мають були 

розслаблені, опущені та злегка відведені назад. 

Вправа «Черевне (нижнє) дихання». 

Для більш повного засвоєння вправи, рекомендується класти долоні на живіт і 

слідкувати за підняттям та опусканням черевної стінки. Вихідне положення те саме. 

Зробити повний видих, при цьому підтягнувши живіт усередину (діафрагма 

піднімається вгору). Повільно вдихнути повітря через ніс, випнувши живіт (діафрагма 

опускається), не рухаючи грудною кліткою і руками. Знову видихнути повітря – живіт 

вбирається глибоко всередину. 

Вправа «Заспокійливе дихання». 

Даний тип дихання використовується в різних ситуаціях для зменшення 

надлишкового збудження і нервового напруження. Цей тип дихання може 

нейтралізувати нервово-психічні наслідки конфлікту, зняти хвилювання перед певною 

діяльністю та допомогти розслабитись перед сном. 

Повільно глибоко вдихніть через ніс і на межі вдиху затримайте дихання, потім 

повільно видихніть через ніс. Знову вдих, затримка дихання, видих – довше на 1–2 

секунди. Фаза видиху весь час збільшується. 

Уявляйте собі, що з кожним видихом ви позбавляєтеся стресового напруження. 
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Перша цифра – вдих, друга – видих, у дужках – затримка дихання: 4–4 (2), 4–5 (2), 

4–6 (2), 4–7 (2), 4–8 (2), 4–8 (2), 5–8 (2), 6–8 (3), 7–8 (3), 8–8 (4), 8–8 (4), 7–8 (3), 6–7 (3), 

5–6 (2), 4–5 (2). 

Вправа «Повітряна кулька». 

Уявіть собі, що у ваших грудях знаходиться повітряна кулька. Вдихніть через ніс і 

повністю заповніть легені повітрям. Видихніть його ротом і відчуйте, як воно виходить 

із легень. Повторюйте, не поспішаючи. Дихайте та уявляйте, як кулька наповнюється 

повітрям і стає все більшою та більшою. Повільно видихніть ротом, ніби повітря 

тихенько виходить із кульки. Зробіть паузу й порахуйте до десяти. Знову вдихніть і 

наповніть легені повітрям. Затримайте його, порахуйте до 3-х, уявляйте при цьому, що 

кожна легеня – це надута кулька. Видихніть. Відчуйте, як тепле повітря проходить 

через легені, горло, рот. Повторіть 3 рази, вдихаючи та видихаючи повітря. Зупиніться 

та відчуйте, що ви сповнені енергії, а все напруження зникло. 

Вправи для керування емоціями 

Для керування емоціями, ви повинні вміти наступне: викликати емоцію; 

викликати її за бажанням у будь-якому контексті; утримувати її потрібний час (а не 

лише ввійшов-вийшов); виходити з неї (для декотрих емоцій це важливіше, ніж 

входити); довільно керувати її інтенсивністю (наприклад, уміти радіти слабо, сильно і 

дуже сильно); відділяти одну емоцію від іншої. 

Вправа «Колода емоцій». 

Це вправа для тих, хто хоче потренуватися в керуванні своїми емоціями (хоча її 

можна використовувати і для роботи з більш широким поняттям – станами). Вправа 

дуже ефективна, і якщо з нею попрацювати протягом 1–2 місяців, то можна легко 

навчитися керувати своїми емоціями, причому, вже без допомоги колоди. 

Потрібно зробити «колоду» із 16 карт (як мінімум). Ви також можете додавати 

свої власні етапи (емоції). Наприклад: бадьорість, закоханість, захоплення, сум, 

зацікавлення, ненависть, радість, роздратування, спокій, страх, творчий злет, 

упевненість, здивування, гумор, злість, презирство. 

Порядок створення колоди: 

1. Картки. Підготуйте необхідну кількість карток із цупкого паперу (такого 

розміру, щоб можна було носити в кишені). Наприклад, 6 на 9 см. Можливо 

використовувати картки «Креатив – 2», або зробіть їх зі звичайного паперу, а потім 

наклейте на гральні карти. 

2. Сфера застосування. Виберіть стан (емоцію). Визначте, у яких ситуаціях цей 

стан буде вам корисний (спокій при конфліктній ситуації, ненависть у бійці на вулиці 

тощо). 

3. Спробуйте максимально увійти в цей стан. Бажано, щоб цей стан був «чистим» 

– без «домішок» інших станів. Також важливо, щоб він не був пов’язаним із якоюсь 

певною ситуацією, щоб був ніби «сам по собі» (хоча для того, щоб його згадати, можна 

пригадати ситуацію, де у вас була ця емоція). Доведіть його до максимуму, на який 

здатні. 

4. Символ. На карті намалюйте символ, який у вас асоціюється з даним станом. Це 

може бути щось абстрактне, або ж якийсь предмет чи людина. 

5. Назвіть емоції. Під символом напишіть назву цього стану: печаль, жалість, 

гумор. 

6. Список слів. Під назвою напишіть список із 6–8 слів, при допомозі яких ви 

можете описати цей стан: тепло, розслабленість, яскраво, бігти тощо. 

7. Колода. Повторіть пункти 2–6 для всіх станів. При бажанні, зробіть і додайте в 

колоду потрібні вам карти. 

Робота з колодою. Ви тасуєте колоду і в довільному порядку витягаєте карти. 

Робити це можна в будь якому місці і в будь-який час, лише за умови, що ви там 

зможете зосередитися на вправі. 
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Тренування навичок. Усі кроки треба робити послідовно. 

1. Входження в стан. Спочатку ваше завдання, витягнувши карту з колоди, 

дивлячись на неї, максимально увійти в цей стан. 

2. Втримання стану. Після того, як ви навчилися входити в стан, вашим завданням 

є навчитися цей стан утримувати (на початку можна при цьому певний час тримати 

карту перед очима). Визначте для себе певний інтервал часу (наприклад, 3 хв.) і 

тренуйтесь утримувати стан протягом цього часу. Після того, як ви це успішно 

опануєте, додайте ще хвилину, потім ще. (Можна так – додавайте по хвилині через 3–4 

дні). Максимум, до якого має сенс збільшувати тренування – 15 хвилин. Можна 

ускладнити роботу, спробувавши втримувати потрібні стани в реальних ситуаціях. 

3. Усвідомлення. Після того, як ви навчитеся досить добре утримувати стани, 

спробуйте визначити нюанси цієї емоції – які характерні відчуття, які субмодальні 

зрушення у візуальному та аудіальному каналах. 

4. Керування рівнем. Навчіться не тільки викликати цей стан, але і задавати його 

рівень, інтенсивність. Це ніби «сила переживання». Можна створити для себе шкалу 

(наприклад, від 0 до 10 за інтенсивністю) і муштрувати себе по ній. Для цього можна 

навіть зробити собі другу колоду з числами від 0 до 10 і витягати по 2 карти: емоцію та 

її інтенсивність. Доведіть емоцію до максимуму, а потім до мінімуму, зменшуйте її 

інтенсивність до 0. Врахуйте, що керування неприємними емоціями теж треба 

тренувати, хоча б для того, щоб навчитися з них виходити. 

5. Швидкість переходу. Потренуйте швидкість переходу від одного стану до 

іншого. Тобто: витягнули карту, максимально увійшли в стан, витягнули іншу карту, 

переходите в новий стан. При цьому важливо під час тренувань досягнути 

максимальної швидкості переходу від максимуму одного стану до максимуму іншого. 

6. Уявлення. Через деякий час ви зрозумієте, що для того, щоб увійти в стан, 

достатньо лише пригадати образ карти. Робите те ж саме, що і у 1 пункті, але карту 

витягаєте подумки. 

7. Після того, як ви добре навчилися входити і втримувати стани подумки та 

виходити з них, починайте тренувати перехід зі стану в стан у реальних ситуаціях, 

причому, не лише в нейтральних, а й у складних. 

Вправи на візуалізацію 

Образи пам’яті, що штучно створюються уявою людини, по різному впливають на 

її психічний стан. Чим приємнішим є образ, що викликається, тим більший позитивний 

емоційний стан він створює. Психологами виявлений так званий «ефект Пігмаліона»: 

людина поводить себе так чи інакше, керуючись тим, якою вона себе уявляє. Уявляє 

себе людина спокійною, упевненою, повною сил та енергії, і поведінка її стає 

аналогічною. Техніки можуть застосовуватися як у груповій роботі, так і індивідуально, 

у моменти нетривалого відпочинку (наприклад, на перервах, у транспорті тощо). 

Вправа «Висока енергія». 

Мета: заряд короткотривалої енергії та її оптимальне використання. Необхідний 

час: 3 хв. Уявіть собі яскраве нічне зоряне небо. Виберіть собі найяскравішу зірку. А 

тепер проковтніть її. Вона вибухає у вас, наповнюючи весь організм енергією. Енергія 

проникає в усі клітини вашого організму, наповнюючи його бажанням щось зробити, 

змінити, виправити. Сміливіше, не чекайте, дійте! 

Вправа «Поплавець в океані». 

Сядьте зручно. Дихання спокійне та рівне. Закрийте очі й розслабтеся. Уявіть, що 

ви маленький поплавець в океані. У вас немає мети, компасу, карти, керма, весел. Ви 

рухаєтеся туди, куди несе вас вітер і океанські хвилі. Велика хвиля може на якийсь час 

накрити вас, але ви знову виринаєте на поверхню. Спробуйте відчути ці поштовхи і 

виринання. Відчуйте рухи хвиль, тепло сонця, краплі дощу, щильність товщі моря під 

вами, що підтримує вас. Прислухайтеся до свого тіла, які відчуття виникають у вас, 

коли ви уявляєте себе маленьким поплавцем у великому океані? 
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Вправи та ігри на розвиток уміння відчувати настрій і співчувати іншим 

Вправа «Передача почуттів». 

Усі стають у шеренгу, перший повертається до другого і передає йому мімікою 

почуття (радість, гнів, сум, подив тощо), другий має передати наступному це саме 

почуття. У останнього запитують, яке почуття він отримав, і порівнюють із тим, яке 

почуття було передано спочатку і як кожний розумів отримане ним почуття 

(невербальне спілкування). 

Вправа «Інтерв’ю». 

Дві групи: 1 – журналісти, що беруть інтерв’ю, 2 – кожен вибирає, ким він буде, 

чию роль візьме (спортсмен, боксер тощо). Він має відповідати на запитання 

журналістів. Обговорення: чи легко, спілкуватися від імені іншого? 

Вправа «Спілкування без слів». 

Інструкція: вправа виконується мовчки. Учасники стають у два кола обличчям 

один до одного. Зовнішнє і внутрішнє коло рухаються в протилежні боки. Ті, що 

опинилися навпроти один одного, утворюють пару. Ведучий просить їх: 

– Заплющити очі і привітайтися за допомогою рук. 

– Відкрити очі і рухатися далі. Знову по команді утворюються пари, які 

одержують завдання. 

– Покласти руки на плечі один одному, подивитися протягом хвилини в очі 

партнерові, посміхнутися, відпустити руки і починати рухатися далі. 

– «Стоп»: помиритися руками. 

– Висловити підтримку за допомогою рук. 

– Попрощатися. 

Після вправи учасники обмінюються почуттями. 

Вправа «Мої сильні сторони». 

Інструкція: усі сідають у коло. Кожен член групи повинен розповісти про свої 

сильні сторони, про те, що він любить, цінує в собі, що дає йому почуття внутрішньої 

впевненості та довіри до себе. Важливо, щоб він не применшував своїх переваг, не 

критикував себе, не говорив про свої помилки і недоліки (ця вправа спрямована на 

вміння позитивно мислити про себе й чітко викладати свої думки). 

Гра на довіру «Сліпий і поводир». 

Вправа в парах. Один з учасників – «сліпий», інший – його «поводир», кожен має 

провести «сліпого» через різні перешкоди, що створені заздалегідь (меблі, столи, 

стільці, також перешкодою можуть бути інші люди). У «сліпого» зав’язані очі. Мета: 

«поводир» має провести його так, щоб той не спіткнувся, не впав, не забився. Гра 

сприяє розвитку довіри. Після гри обговорити її, що почували, будучи «сліпим» і 

«поводирем», чи було затишно в цих ролях? 

 

 

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби 

щодо планування  роботи на 2015/16 навчальний рік 

 

У 2015/16 навчальному році працівникам психологічної служби необхідно 

звернути увагу на: 

 створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному 

закладі та оптимізацію змісту й форм психологічної просвіти педагогічних 

працівників і батьків; 

 формування в учасників навчально-виховного процесу навичок безпечної 

поведінки в ситуаціях ризику; 

 виявлення та активізацію особистісних ресурсів дитини чи підлітка, сприяння 

формуванню більш гнучких соціально-адаптивних форм поведінки; 

 недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації учасників 
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навчально-виховного процесу та, у разі потреби, перенаправляти дітей, батьків 

і педагогів до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо); 

 проведення індивідуальної та групової просвітницької та профілактичної робіт 

як із дітьми, так і з батьками та педагогічними працівниками, упровадження 

факультативів та спецкурсів, профілактичних програм, спрямованих на 

протидію булінгу (цькуванню, переслідуванню тих, хто має відмінності від 

домінантної групи, у тому числі й у зв’язку з розбіжністю в поглядах та 

переконаннях), попередження та профілактику жорстокого поводження й 

насильства в освітньому середовищі (навчальних закладах, сім’ї, соціумі); 

формування вмінь пережити втрату, моделей безпечної поведінки в ситуації 

ризику; формування й розвиток важливих життєвих компетенцій, критичного 

мислення в дітей та дорослих тощо; 

 сприяння адаптації дітей у нових умовах; 

 своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах 

(ведення індивідуальних карток); 

 застосування міжсекторальної взаємодії та мультидисциплінарних підходів до 

вирішення проблем, що виникають (за потреби звернутися до закладів і 

установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій тощо з 

пропозицією співробітництва та координації у справі надання психологічної 

допомоги тим, хто її потребує); 

 залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікованих фахівців, 

практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, консультантів 

ПМПК. 

Пріорітетним напрямом діяльності психологічної служби закладів освіти у 

2015/16 навчальному році залишається надання психологічної допомоги та підтримки 

всім учасникам подій, постраждалим та переселеним із питань профілактики наслідків 

стресів і дистресів, гострих емоційних станів, переживання горя і втрат, деструктивної 

та суїцидальної поведінки. Виходячи з вищезазначеного рекомендуємо: 

1. Внести корективи в річні плани роботи спеціалістів психологічної служби 

(завідувачів навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби, 

методистів із психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів, 

практичних психологів, соціальних педагогів) закладів (установ) освіти всіх типів та 

форм власності, включивши за всіма функціональними напрямами роботи заходи, 

спрямовані на забезпечення ефективного психолого-педагогічного супроводу учасників 

навчально-виховного процесу, які пережили втрату, знаходяться в кризовій або 

посткризовій ситуації тощо. 

2. Керівникам установ та закладів освіти, психологічних служб районів/міст 

спільно з установами та організаціями, які є суб’єктами освітньо-профілактичної 

діяльності та/або працюють у сфері практичної психології, соціальної педагогіки та 

соціальної роботи скоординувати співпрацю щодо надання психологічної допомоги 

учасникам навчально-виховного процес тих навчальних закладів, де відсутні посади 

практичних психологів та соціальних педагогів. 

3. Районним (міським) центрам психологічної служби, психолого-медико-

педагогічним консультаціям організувати для тих, хто безпосередньо працює з дітьми, 

які пережили втрату батьків унаслідок військових дій, постраждалими та вимушено 

переселеними, психологічну і професійну супервізію, провести навчальні семінари, 

забезпечити методичними матеріалами та дотримуватись Етичного кодексу психолога. 

4. Районним (міським) центрам психологічної служби організувати для тих, хто 

безпосередньо працює з постраждалими методичну підтримку у вигляді буклетів, 

методичних розробок, проведення навчальних семінарів і семінарів з обміну досвідом. 

Працівникам психологічної служби з питань превентивних заходів необхідно 

знайти нові підходи до взаємодії з учнями та їхніми батьками. У цьому можуть 
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допомогти ігрові методи та арт-технології, тематичні малюнки, різні профілактичні 

програми навчання учнів новим формам поведінки, формування стресостійкості 

особистості, здатної самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя. 

Профілактичні програми, призначені для проведення групових занять з учнями та їх 

батьками, можуть включати заняття: 

 з розвитку комунікативних навичок як в учнів, так і в батьків; 

 з профілактики асоціальної поведінки з основами правових знань; 

 спрямовані на допомогу в досягненні позитивних життєвих цілей тощо. 

У інформаційних куточках психологічних служб закладів освіти різного типу, 

центрів (кабінетів) психологічної служби, методистів з психологічної служби 

районних/міських методичних кабінетів необхідно розміщувати пам’ятки для учасників 

навчально-виховного процесу, що містять зокрема: 

 контактні телефони установ та організацій, куди діти, батьки, педагогічні 

працівники можуть звернутися по допомогу чи для отримання консультації з 

питань захисту прав дитини та/чи надання соціальної, психологічної, медичної, 

юридичної допомоги; 

 інформацію про мережу позашкільних навчальних закладів, творчих центрів, 

дитячих і молодіжних громадських організацій, що забезпечують розвиток 

здібностей дитини та позанавчальну зайнятість дітей; 

 рекомендації щодо стратегій поведінки в ситуаціях ризику, шляхів подолання 

страху, самодопомоги в стані емоційної нестабільності тощо. 

 

 

 

 

 
 

 

Агресія (лат. aggressio – напад) – це фізична або словесна поведінка людини, 

спрямована на пошкодження або зруйнування. У випадку, якщо агресія виявляється в 

найбільш екстремальній і соціально неприпустимій формі, вона переростає в 

насильство. 

 

Адаптивність – це природжена та набута здатність до адаптації, тобто пристосування 

до всієї багатоманітності життя при будь-яких умовах. 

 

Адаптаційні можливості людини – стійкі резистентні характеристики індивідуально-

типологічного та особистісного рівнів людської індивідуальності, які забезпечують 

спроможність успішно адаптуватися до різноманітних вимог життєдіяльності та 

виявляються як у фізіологічному плані (від біохімічного рівня до рівня безумовно- та 

умовно-рефлекторної регуляції діяльності), так і (найголовніше) у психологічному, 

спрямовуючи поведінку особистості. 

 

Деперсоналізація (лат. de, лат. persona – особистість) – це стан відчуження від 

самого себе, неадекватне сприймання людиною своєї особи, свого «Я».  

 

Депресія (від латинського слова dedivssio – придушення) – це психологічний розлад, 

що характеризується зниженим настроєм (гіпотіміей), гальмуванням інтелектуальної та 

моторної діяльності, зниженням вітальних спонукань, песимістичними оцінками себе і 

свого становища в навколишній дійсності, соматоневрологічними розладами. 
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Копінг-поведінка – це поведінкові, когнітивні й емоційні стратегії, що 

використовуються особистістю для подолання стресових ситуацій і ситуацій емоційної 

напруги. 

 

Криза (від грецького слова krisis, що означає «переломний момент») – гострий, 

обмежений у часі феномен, що суб’єктивно переживається як приголомшлива емоційна 

реакція на стресову ситуацію або подію, соціальну ситуацію або подію, період 

психосоціального розвитку, катастрофу, стихійне явище або суб’єктивне сприйняття 

цієї події. 

 

Криза вікова – період у житті дитини (як правило, у три, сім, одинадцять–тринадцять 

років), коли протягом відносно короткого часу (кілька місяців, рік) виявляються різкі й 

суттєві психологічні зрушення і зміни особистості, розвиток набуває бурхливого, 

стрімкого, кризового відтінку. 

 

Кризова ситуація – це ситуація, у якій суб’єкт стикається з неможливістю реалізації 

внутрішніх потреб свого життя (мотивів, прагнень, цінностей тощо). 

 

Паніка (дав.-гр. πανικός – підсвідомий жах, букв. вселяється богом лісів Паном) – 

психічний стан людей – несвідомий, нестримний страх, викликаний дійсною чи уявною 

небезпекою, що охоплює людину чи багатьох людей, неконтрольоване прагнення 

уникнути небезпечної ситуації. 

 

Психологічний стрес – це наслідок сильного нервового перенапруження, що було 

викликано яким-небудь переживанням. 

 

Психологічна травма – травма, що виникла в результаті дії на психіку людини 

особисто значущої інформації; емоційна дія, яка викликала психічний розлад; шкода, 

нанесена психічному здоров’ю людини в результаті інтенсивного впливу 

несприятливих факторів середовища або гостроемоційних, стресових впливів інших 

людей на її психіку. 

 

Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом 

здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, унаслідок 

яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у 

суспільному житті (Закон України «Про соціальні послуги»). 

 

Страх – внутрішній стан, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного 

лиха.  

 

Стрес (від англ. stress – тиск, натиск; гніт; навантаження; напруга) – неспецифічна 

(загальна) реакція організму на вплив (фізичний або психологічний), що порушує його 

гомеостаз, а також відповідний стан нервової системи організму (або організму в 

цілому). 

 

Тривога – це негативно забарвлена емоція, що виражає відчуття невизначеності, 

очікування негативних подій, важковизначені передчуття. 

 

Тривожність – індивідуальна властивість особи, риса характеру, що проявляється 

схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на 

думку цієї особи, неприємностями, невдачами, фрустрацією.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Фобія (від дав.-гр. φόβος – страх, «хворобливий страх») – ірраціональний, інтенсивний 

і постійний страх, виникаючий від певних ситуацій, дій, речей, тварин або людей. 

Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути 

подразника, що відлякує. Коли фобія виходить із-під контролю, і якщо вона заважає 

повсякденному життю, то діагностується як особистісний або психічний розлад.  

 

Фрустрація (від лат. frustratio – омана, марне очікування) – психічний стан людини, 

що виражається в характерних переживаннях і поведінці, й те, що викликається 

об’єктивно непереборними (або суб’єктивно сприйманими як непереборні) 

труднощами на шляху до досягнення мети і розбіжності реальності з очікуваннями 

суб’єкта. 
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Сучасні зміни в Україні передбачають активний пошук підвищення ефективності 

виховання учнівської молоді. Одним із головних критеріїв доцільності суспільних форм 

є турбота про збереження та примноження духовних надбань українського народу. 

Виховний потенціал мистецтва полягає в самій його суті. Це пояснюється тим, що 

емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості первинні стосовно інтелекту 

у формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі. 

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у розв’язанні завдань 

як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення 

підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання мистецтва, а й 

тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших 

і емоційно-захоплювальних форм творчості. Відбувається знайомство з вітчизняною та 

світовою художньою культурою, розвивається почуття гармонії та естетичного смаку, 

формується особистісно-ціннісна оцінка світу, відпрацьовуються вміння висловлювати 

власні почуття та думки засобами образотворчого мистецтва, розвиваються творчі 

здібності, нестандартне мислення. 

Діяльність лабораторії методики викладання художньо-естетичної освіти 

інституту, районних (міських) методичних кабінетів, науково-методичних центрів у 

2015/16 навчальному році з образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних 

закладах області спрямована на: 

 упровадження і реалізацію державних стандартів початкової загальної та 

базової і повної загальної середньої освіти й нових програм «Мистецтво» у             

1-7 класах; 

 забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 

навчальних закладах області; 

 підвищення кваліфікації та професійної компетентності вчителя; 

 упровадження в навчальний процес інформаційно-комунікіційних, сучасних 

художньо-педагогічних технологій; 

 участь в обласних, всеукраїнських  конкурсах учнівської творчості; 

 забезпечення якісного науково-методичного, інформаційного супроводу 

діяльності вчителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва; 

 реалізацію проекту обласного рівня «Мистецька галерея МОІППО». 

У 2015/16 навчальному році в основній школі продовжується впровадження 

нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових 

навчальних програм з усіх базових дисциплін. Основною метою освітньої галузі 

«Мистецтво» є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання 

творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, 

міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної 

основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації та 

культурного самовираження. Мистецтво в системі сучасної освіти розглядається як 

суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний 

потенціал пов’язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні 

найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу. 

Основними завданнями освітньої галузі є: 

– оволодіння системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, формування 

світогляду, креативних і комунікативних якостей; 

– формування вмінь і навичок аналізувати, інтерпретувати та оцінювати твори 

мистецтва, виявляти їх національну своєрідність; 

– збагачення духовного світу учнів у результаті вивчення творів мистецтва; 

– формування ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, розвиток 

емоційно-почуттєвої сфери учнів; 

– виховання здатності до художньої самореалізації, культурного самовираження, 
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задоволення потреби в мистецькій самоосвіті. 

Таким чином, новий зміст освітньої галузі передбачає цілісний художньо-

естетичний розвиток особистості учня шляхом опанування різних видів мистецтва і 

координації знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне для формування у 

свідомості учнів полікультурного й поліхудожнього образу світу. 

У основній школі зміст освітньої галузі спрямований на розширення в процесі 

опанування творів мистецтва та художньо-практичної діяльності набутих у початковій 

школі ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких 

компетентностей. 

У старшій школі зміст освітньої галузі «Мистецтво» спрямований на формування 

художнього мислення та світогляду учнів, поглиблення їх ключових, міжпредметних 

естетичних і предметних мистецьких компетентностей шляхом узагальнення знань, 

умінь і навичок, набутих в основній школі. 

Сучасне мистецьке навчання ґрунтується на засадах особистісно  зорієнтованого і 

компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – 

державних стандартах, навчальних планах, програмах. 

 

Навчання в початковій школі 

У початковій школі завершується перехід на нові навчальні програми, створені 

відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462. Вивчення навчальних 

предметів у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/16 навчальному 

році здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними в 

основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для 

використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у новому 

навчальному році, що розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки 

України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www. 

iitzo.gov.ua). 

Навчання у 1–4 класах здійснюється за програмами: 

– «Образотворче мистецтво. 1-4 класи» (авторський колектив: Шмагало Р. Т., 

Марчук Ж. С., Вачкова І. Б., Чорний О. В., Гнатюк М. В.); 

– «Мистецтво. 1-4 класи» (авторський колектив: Масол Л. М., Гайдамака О. В., 

Очеретяна Н. В., Дмитренко О. М.). 

Відповідно до нових навчальних програм, для забезпечення навчального процесу 

створено нові навчально-методичні комплекти (підручник, робочий зошит) відповідно 

для кожного класу і з кожного навчального предмета: 

– «Мистецтво. 1–2 класи» (автори: Масол Л. М., Гайдамака О. В., 

Очеретяна Н. В.; видавництво «Генеза»); 

– «Образотворче мистецтво. 1–2 класи» (автори: Калініченко О. В., 

Сергієнко В. В.; видавництво «Освіта»); 

– «Образотворче мистецтво. 1–2 класи» (автори: Трач С. К., Резніченко М. І.; 

видавництво «Навчальна книга – Богдан»); 

– «Образотворче мистецтво. 3 клас» (автори: Резніченко М. І., Трач С. К.; 

видавництво «Навчальна книга – Богдан», 2013). 

– «Образотворче мистецтво. 3 клас» (автори: Калініченко О. В., Сергієнко В. В.; 

видавничий дім «Освіта», 2013); 

– «Образотворче мистецтво. 4 клас» (автори: Резніченко М. І., Трач С. К.; 

видавництво «Навчальна книга – Богдан», 2015); 

– «Образотворче мистецтво. 4 клас» (автор: Калініченко О.; видавничий дім 

«Освіта», 2013). 

У підручниках уміщено основний навчальний (текстовий та ілюстративний) 

матеріал, що учні опановують на уроках. У 2015/16 навчальному році нові підручники 



243 

отримають учні 4 класу. Кожен із підручників повністю реалізує вимоги навчальної 

програми та має свої особливості. Підручники дозволять учителю, який творчо працює 

з класом, застосовувати власні методичні прийоми, використовуючи при цьому 

довідкові матеріали. Робота з підручником є одним із видів діяльності учнів на уроках 

мистецьких дисциплін. 

У 2015/16 навчальному році з метою пробудження й поглиблення в учнів 

початкової школи інтересу до художнього пізнання через різноманітні форми 

мистецької діяльності; розкриття внутрішнього потенціалу кожного учня, незалежно 

від рівня його мистецьких здібностей; виховання впевненості у власних можливостях 

пізнавати навколишній світ і мистецтво, створюючи власні інтерпретації творів; 

релаксації як забезпечення емоційного комфорту дитини з предметів художньо-

естетичного циклу, для учнів 1–4 класів, вводиться мотиваційна шкала оцінювання, 

тобто оцінювання без балів. Об’єктами перевірки та оцінювання (мотиваційними 

критеріями) у процесі навчання мистецьких дисциплін є: 

–   інтерес до уроків художньо-естетичного циклу та мистецтва загалом; 

–  спрямованість діяльності на сприймання, пізнання творів та власну творчість; 

–  самовідчуття спроможності й повновартості себе та інших у реалізації художніх 

потреб, що вирішальною мірою залежить від мудрості й розважливості 

вчителя; 

–  ініціативність, що передбачає свободу творчого виявлення, активне включення 

у творчий процес на уроках, прагнення застосування набутого досвіду в 

позаурочний час. 

Звертаємо увагу на те, що, відповідно до Типових навчальних планів для 

початкової школи з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 2–5 до наказу 

МОНмолодьспорту від 10.06.2011 № 572), на вивчення предметів художньо-

естетичного циклу передбачена 1 навчальна година. Проте, для повної реалізації вимог 

Державного стандарту початкової загальної освіти і програми (освітня галузь 

«Мистецтво») рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок 

варіативної складової навчального плану. 

Із метою підвищення якості навчання предметів художньо-естетичного циклу в 

початковій школі під час комплектації педагогічних працівників рекомендується 

передбачити годинне навантаження з образотворчого мистецтва та інтегрованого 

курсу «Мистецтво» насамперед учителів, які мають спеціальну освіту за дипломом 

(учитель образотворчого мистецтва, естетики та художньої культури). 

Відповідно до зазначеного вище листа Міністерства освіти і науки України у              

1–4 класах із предметів художньо-естетичного циклу домашні завдання учням не 

задаються і в журналі не записуються. 

 

Навчання в основній школі 
У новому 2015/16 навчальному році учні 7 класу переходять на нові програми, що 

визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 

(затверджений постановою Кабіну Міністрів України  від 23 листопада 2011 року 

№ 1392). 

Відповідно до нових Типових навчальних планів, затверджених наказом 

МОНмолодьспорту від 03.04.2012 № 409, освітня галузь «Мистецтво» реалізується 

навчальними предметами «Образотворче мистецтво» або інтегрованим курсом 

«Мистецтво», рішення про перехід на інтегрований курс приймає загальноосвітній 

навчальний заклад. 

Для учнів сьомих класів набуває чинності програма «Мистецтво» (авторський 

клектив: Л. Масол, О. Коваленко, Г. Соцька, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, 

О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова), що розміщена 

на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та 
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видрукувана у фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта» (№ 1-2 

за 2013 рік). 

Програма побудована за тематичним принципом. Логічна послідовність тем за 

роками навчання (однакова і для автономного викладання образотворчого мистецтва, і 

для інтегрованого курсу) охоплює такі ключові естетичні категорії, як: види, жанри, 

стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року розподіляється на окремі теми 

варіативно, адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки 

кожного з блоків програми. У кожному з блоків програми висвітлено зміст і вимоги 

кожного з навчальних предметів освітньої галузі, а також визначено компетентності, 

яких діти набувають на кінець кожного навчального року відповідно з кожного 

навчального предмета. 

Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, 

поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати 

мистецькі твори для сприймання, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх 

високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання 

для учнів, ураховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію 

уроку. 

Відповідно до нової програми створені підручники нового покоління. 

Міністерством освіти і науки України рекомендовано використовувати в навчально-

виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів такі підручники для 7 класу: 

– «Образотворче мистецтво» (автори: Папіш Л. В., Шутка М. М.; видаництво 

«Грамота», 2015); 

– «Образотворче мистецтво» (автори: Железняк С., Ламонова О.; видавництво 

«Генеза», 2015); 

– «Образотворче мистецтво» (автор Рубля Т. Є.; видавництво «Перун», 2015); 

– «Мистецтво» (інтегрований курс) (автори Гайдамака О., Калініченко О.; 

видавництво «Освіта»). 

Звертаємо увагу на те, що, відповідно до Типових навчальних планів для 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, предметів технічного 

(інженерного) циклу, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів із 

поглибленим вивченням окремих предметів (додатки №№ 3, 4, 5, 8 до наказу 

МОНмолодьспорту від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних 

планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»), на вивчення предметів 

художньо-естетичного циклу передбачена 1 навчальна година з інваріантної складової. 

Проте, з метою повної реалізації вимог освітньої галузі «Мистецтво» Державного 

стандарту рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок 

варіативної складової навчального плану (програми з «Мистецтва» на 0.5 годин – 

немає). 

У 9 класі дисципліною художньо-естетичного циклу є художня культура, що 

вивчається за програмою «Художня культура» (автори: Масол Л., Миропольська Н.; 

видавництво «Перун», 2005 р.; www.mon.gov.ua). Її зміст є логічним узагальненням 

вивченого учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1–8 класах та пропедевтикою 

подальшого вивчення художньої культури в старшій профільній школі. 

Із художньої культури у 2015/16 навчальному році учні 9 класу працюватимуть за 

одним із трьох підручників: автор Л. Масол; автор Л. Климова; автор Н. Назаренко 

та ін. 

Уроки предметів художньо-естетичного циклу доцільно будувати за методом 

емоційної (художньо-педагогічної) драматургії, що спрямований на активізацію 

емоційного відношення школярів до мистецтва. Цей метод сприяє створенню 

атмосфери зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна функція полягає в 

тому, щоб допомогти учням зрозуміти, пережити досвід емоційно-естетичного 

ставлення до навколишнього світу, втілений в образній структурі твору мистецтва. 
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Окрім того, цей метод покликаний робити процес пізнання мистецтва цікавим і 

захоплювальним. 

Звертаємо увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України (лист МОН України від 27.01.2009 № 1/9-55), зважаючи на мистецьке 

наповнення змісту предмета, місцевим керівним органам освіти рекомендовано під час 

комплектації педагогічних працівників передбачити годинне навантаження з 

художньої культури в першу чергу серед учителів образотворчого або музичного 

мистецтва. 

Порядок заповнення сторінок класного журналу та оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється 

відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції 

з ведення класного журналу учнів 5–11(12) класів загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Звертаємо увагу на те, що навчальна діяльність учнів із дисциплін художньо-

естетичного циклу у 5–7 класах може проводитись у різних формах, окрім письмових 

(запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, 

самостійних робіт, написання рефератів), що спричиняють додаткове недоцільне 

навантаження учнів. Ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань 

є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами 

діяльності на уроках відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, 

затверджених наказом МОНмолодьспорту від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти». 

Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, 

самостійні роботи) з образотворчого мистецтва не проводяться. Тематична атестація 

проводиться двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. 

Тематичне оцінювання проводиться і виставляється на основі поточного. При 

виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що 

підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. У випадку сумнівів у виставленні 

тематичної оцінки можливо додаткове усне опитування або проведення моніторингу 

знань (запропонованих у збірниках для Державної підсумкової атестації завдання на 

порівняння, узагальнення і систематизацію, здійснення мистецьких аналогій, аналіз-

інтерпретацію мистецьких творів, захист власних проектів). Тематична оцінка не 

підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних 

оцінок. При цьому мають ураховуватися динаміка особистих навчальних досягнень 

учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, 

складність змісту тощо. Семестрова оцінка коригуванню не підлягає. 

Особливості оцінювання результатів навчання. Багатокомпонентність змісту 

мистецької освіти зумовлює багатофункціональність оцінювання досягнень учнів у цій 

галузі, єдність діагностичної, коригувальної, стимулюючо-мотиваційної, навчальної, 

виховної, розвивальної, прогностичної функцій. 

Об’єктами перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти мають стати 

основні компетентності: 

– предметні мистецькі (зокрема інтерпретаційні та діяльно-творчі); 

– міжпредметні естетичні (естетичні оцінки й ставлення); 

– ключові (загальнокультурні, інформаційно-комунікативні, соціальні). 

Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво» 

ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його 

недоліків і прорахунків, а рівень особистісних досягнень. Як відомо, значну роль у 

мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності (музичний слух, вокальні 

дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій, симультанне образне сприймання тощо), що 
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впливають на освітні результати учнів. Тому індивідуальний і диференційований 

підходи до оцінювання мають надзвичайно важливе значення. Комплексна перевірка та 

оцінка, що інтегрує результати різних видів діяльності учнів,  інформаційно-

пізнавальної, практичної, творчої, дають змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і 

гуманно (не пригнічуючи особистість) оцінити тих, хто не має яскраво виражених 

художніх здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, 

активністю, ініціативністю. 

До основних видів оцінювання належать:  поточне (виконує діагностичну, 

стимулюючу, коригуючу функції) і підсумкове (семестрове і річне). Додатковими 

засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є самооцінка та взаємне 

оцінювання. 

Основними видами домашніх завдань із предмета «Образотворче мистецтво» 

можуть бути: спостереження за кольорами в природі, формами, перспективними 

змінами, колоритом у просторі, орнаментами природних форм, фактури, текстури, 

характеру тощо; добір зразків зображень до теми (графіка, живопис, скульптура, 

декоративно-прикладне мистецтво, архітектура, дизайн, фотографія), добір 

асоціативного ряду, природних матеріалів тощо для майбутньої композиції, виконання 

проекту тощо. 

Із новими досягненнями в царині культури, мистецтва і мистецької педагогіки 

можна ознайомитися на сторінках фахового журналу «Мистецтво та освіта». Журнал 

друкує нові навчальні програми, інформаційні матеріали, методичні рекомендації та 

розробки, що покликані допомагати в реалізації змісту освітньої галузі «Мистецтво» у 

шкільному навчально-виховному процесі. 

Результатом навчання учнів у школі з образотворчого мистецтва має стати не 

тільки система художніх знань і вмінь, на що традиційно спрямовувалася мистецька 

освіта попередніх десятиліть, а також система особистісних художньо-естетичних 

цінностей і компетентностей, важливих складових естетично розвиненої особистості. 

До уваги вчителів пропонуємо тематичну структуру програми 7 класу і 

календарно-тематичне планування. Запропоноване календарно-тематичне планування є 

орієнтовним. Вивчення програми вчитель може розпочинати із теми «Дизайн» або 

«Образотворче мистецтво в нашому житті», ураховуючи особливості місцевості, 

традицій школи та спеціалізації за дипломом. Учитель може використовувати і дане 

календарно-тематичне планування. 

 

Тематична структура програми «Образотворче мистецтво», 7 клас 

35 годин на рік (1 година на тиждень), із них 4 години – резервний час 

 

Клас Тема року Теми 

7 
«Мистецтво: діалог традицій і 

новаторства» 

«Мистецтво в нашому житті» 

«Дизайн» 

 

 

Зміст 
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

 

 

 

«Мистецтво в 

нашому житті» 

 

Учень  

знає і розуміє:  
– види архітектури; 

– особливості побудови інтер’єру та екстер’єру;  

– архітектурні пам’ятки рідного краю, України; 

– види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, 
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вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка 

тощо); 

– значення оберегової символіки в народному мистецтві; 

уміє:  
– зображувати  архітектурні споруди, різного призначення 

(по пам’яті, за уявою);  

– створювати ескізи архітектурних проектів, інтер’єрів; 

– розробляти ескізи вишивки з урахуванням традиційної 

орнаментики та символіки кольорів;  

– виконувати творчі роботи в техніці «Витинанка»; 

застосовує:  

– елементи декоративного розпису для оформлення 

виробів; різноманітні техніки та прийоми в процесі 

виготовлення писанки 

 

 

 

 

 

 

 

«Дизайн» 

Учень  

знає і розуміє:  
– види дизайну (графічний, промисловий,  ландшафтний, 

арт-дизайн); 

– особливості засобів виразності видів дизайну; 

уміє: 

– розробляти ескіз дизайну середовища;    

– проектувати і моделювати транспортні засоби та побутові 

вироби, зокрема на основі природних 

– аналогів; 

– розробляти ескізи одягу  з урахуванням традицій і 

сучасної моди; 

– розробляти ескізи для різних видів поліграфічної 

продукції; 

застосовує:  
– засоби арт-дизайну у власному житті  

 

 

 

Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність: 
– самостійно інтерпретувати художні явища сучасності в єдності традицій і 

новаторства, розуміти їх зв’язки з природним, соціальним та культурним 

середовищами; 

– виконувати творчі роботи з урахуванням особливостей мистецьких явищ 

сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних, позашкільних виховних 

заходів, застосовувати набуті художні знання і вміння для самореалізації та в 

соціокультурній діяльності; 

– розуміти  зв’язок  образотворчого мистецтва з предметами інших освітніх галузей 

та застосовувати міжпредметні компетентності  в процесі самореалізації  та в 

соціокультурній діяльності; 

– висловлювати критичні судження щодо художніх явищ  сучасності, виявляти 

естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час 

дискусії, брати участь у художній  і соціокультурній діяльності; 

– проявляти самостійність  у процесі пізнання художніх явищ сучасності, 

використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми в пошуково-

дослідницькій діяльності. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. 

7 КЛАС 

 

Номер уроку Тема уроку 

1 урок 

 

«Образотворче мистецтво в житті людини». 

Завдання: Сприймання творів мистецтва (найвідоміші митці світу, 

українські художники-жанристи, пам’ятники скульптури, архітектури, 

твори декоративно-прикладного мистецтва) 

 

2 урок «Архітектура. Види архітектури. Архітектура об’ємних споруд, 

ландшафтна, містобудування». 

Завдання: Вивчення видів архітектури. Подорож у світ архітектури. 

Найвідоміші архітектурні пам’ятки світу і України 

 

3 урок 

  

«Види архітектури. Архітектура об’ємних споруд,  містобудування. 

Лінійна перспектива». 

Завдання: Зображення частини вулиці або будинку (міського, 

сільського). Олівець, фломастер, вугіль 

 

4 урок  «Архітектура об’ємних споруд. Створення архітектурного проекту».  

Завдання: Створення проекту нового мікрорайону міста, нового 

житлового сільського масиву. Олівець, акварель 

 

5 урок 

  

«Інтер’єр. Особливості побудови інтер’єру». 

Завдання: Побудова інтер’єру з однією точкою сходу. 

Олівець, акварель 

 

6 урок  

  

«Інтер’єр. Особливості побудови інтер’єру». 

Завдання: Побудова інтер’єру з двома точками сходу «Куточок 

відпочинку», «Майстерня художника» 

 

7 урок 

  

«Інтер’єр. Особливості побудови інтер’єру». 

Завдання: Побудова інтер’єру з двома точками сходу 

 

8 урок «Архітектурні пам’ятники рідного краю та України». 

Завдання: Виконання колективної роботи «Архітектурні пам’ятники 

рідного краю» або колективного проекту «Архітектурні пам’ятники 

України» 

 

9 урок «Архітектура – вид візуального мистецтва. Підсумковий урок».  

Завдання: Виконання творчої роботи на тему «Архітектура». Техніка 

виконання за вибором учнів 

 

10 урок 

  

«Види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, вишивка, 

писанкарство, витинанка, народна іграшка)». 

Завдання: Сприймання творів декоративно-прикладного  мистецтва. 

Знайомство з центрами народного мистецтва 
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11–12 уроки «Декоративно-прикладне мистецтво. Писанкарство». 

Завдання: Ознайомлення з мистецтвом писанки. Замальовки символів 

писанки. Писанки Херсонщини. Миколаївські писанкарі. Виконання 

писанки або мальованки (за вибором учнів) 

 

13–14 уроки «Декоративний розпис (петриківський розпис, полтавський, 

львівський)». 

Завдання: Вивчення елементів розпису за вибором учня. 

Створення невеликої за розміром декоративної композиції 

 

15 урок   «Мистецтво витинанка. Історія розвитку витинанки в Україні. 

Майстри витинанки Миколаївської області:  

І. Покиданець-Мазурок, О. Козявко та інші». 

Завдання: Вивчення типів витинанки, символіка. Виготовлення 

сюжетної витинанки 

 

16 урок «Декоративне святкове панно». 

Завдання: Створення колективного панно з використанням символіки, 

різних видів декоративно-прикладного мистецтва «Новорічне свято», 

«Різдво Христове» 

 

17–18 уроки «Декоративно прикладне мистецтво. Вишивка». 

Завдання: Ознайомлення з розвитком вишивки в Україні. Орнамент та 

символіка кольорів вишивки. 

Розробка орнаменту вишивки південного регіону України 

 

19 урок  «Значення оберегової символіки в народному мистецтві». 

Завдання: Замальовки оберегових символів, створення орнаментів за 

власним задумом 

 

20–21 уроки  

  

«Декоративно-прикладне мистецтво у житті людини. Підсумковий 

урок». 

Завдання: Виконання декоративної композиції за власним задумом 

або колективної роботи «Різдво», «Зимові розваги», «Новорічні свята» 

(за вибором учнів) 

 

23 урок 

  

«Дизайн. Види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-

дизайн)». 

Завдання: Сприймання виробів дизайну. Ескізи, 10-ти хвилинні 

замальовки моделей представлених на уроці 

 

24 урок «Особливості засобів виразності видів дизайну». 

Завдання: Вивчення дизайнерських моделей, що створені на основі 

природних форм. Ескіз моделі за природною формою 

 

25 урок «Дизайн ландшафтний». 

Завдання: Створення ескізу дизайну куточку дитячої площадки, 

площадки відпочинку 

 

26 урок «Дизайн промисловий». 

Завдання: Проектування і моделювання транспортних засобів 
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27–28 уроки «Дизайн промисловий». 

Завдання: Розробку ескізу  і виготовлення моделі одягу з урахуванням 

традицій і сучасної моди 

 

29–30 уроки 

  

«Дизайн графічний». 

Завдання: Розробка ескізу і виготовлення афіші, плакату, рекламної 

продукції 

 

31–32 уроки «Арт-дизайн». 

Завдання: Створення виробів для власного використання в навчанні, 

оформленні своєї кімнати 

 

33 урок «Дизайн. Значення дизайну в повсякденному житті людини. 

Підсумковий урок». 

Завдання: Виставка виробів. Доповіді творчих груп, обговорення 

експонатів виставки. Створення презентації 

 

34 урок «Образотворче мистецтво: діалог традицій і новаторство. 

Підсумковий урок». 

Завдання: Перегляд презентації. Екскурс за змістом і темами 

навчальної програми у 7 класі 

 

35 урок «Екскурсія до музею, виставкового залу або галереї. Знайомимося з 

творами дизайну. 

Екскурсія по місту. Відвідування шанованих  горожанами місць, 

архітектурних пам’ятників (за вибором учителя)». 

Завдання: Скласти невеликий опис за враженнями від екскурсії 

 

Підвищення фахової компетентності вчителя 

в реалізації державних стандартів і перехід на нові начальні програми 

 

Упродовж 2014/15 навчального року проведено ряд заходів щодо реалізації 

державних стандартів і переходу на нові навчальні програми з образотворчого 

мистецтва у 1–7 класах, а саме:  

– курси підвищення кваліфікації вчителів 1–4, 5–7 класів, керівників гуртків 

декоративно-прикладного мистецтва; 

– науково-практичні семінари вчителів предметів художньо-естетичного циклу; 

– обласні методичні активи керівників методичних об’єднань; 

– майстер-класи, студії, пленери; 

– художні виставки, зустрічі з миколаївськими митцями, майстрами декоративно-

ужиткового мистецтва в галереї мистецтв інституту.  

 

Курси підвищення кваліфікації 

Протягом навчального року, з метою підготовки вчителів до навчання у 4, 

7 класах за новою програмою в поточному навчальному році проведено 3 групи курсів 

підвищення кваліфікації для вчителів образотворчого мистецтва 1–4, 5–7 класів першої 

та вищої кваліфікаційної категорії, учителів 5–7 класів спеціалістів і другої категорії, 

1 групу керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва. 

Відповідно до графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

2015 рік замовлення на 100 % виконали: управління (відділи) освіти, методичні 

кабінети (центри) міст Миколаєва, Южноукраїнська, Вознесенська, Жовтневого, 

Снігурівського, Баштанського, Новоодеського, Вознесенського, Очаківського, 
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Єланецького районів. 

Дієвою формою підвищення кваліфікації на курсах стали майстер-класи, 

практичні та семінарські заняття, конференції обміну досвідом роботи, круглі столи 

щодо застування сучасних художньо-педагогічних технологій на уроках 

образотворчого мистецтва.  

 

 
 

Група № 41 керівників гуртків образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва. 2015 рік 

 

ІХ Всеукраїнська Школа методичного досвіду  

з художньо-естетичної освіти на Миколаївщині 

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти                

24–27 червня 2015 року в с. Коблевому Березанського району Миколаївської області на 

базі відпочинку «Вінниця» у рамках Літньої школи освітян України  відбулася 

ІХ Всеукраїнська  Школа методичного досвіду з художньо-естетичної освіти 

«Реалізація компетентнісного підходу на уроках музичного, образотворчого мистецтв 

та інтегрованих курсів: «Мистецтво», «Художня культура». Школа проведена за 

підтримки Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України, Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти» Міністерства освіти і науки України.  

У роботі Школи взяли участь: Масол Людмила Михайлівна,  кандидат 

педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного 

виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України, головний редактор журналу «Мистецтво та освіта»; Гайдамака Олена 

Василівна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту дошкільної  та 

початкової освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 

У інформаційній частині розглядалися питання регіонального дискурсу щодо 

якості освіти як категорії на освітньому ринку послуг Миколаївщини; створення 

педагогічних умов щодо поліхудожнього виховання молодших школярів; методичні 
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аспекти викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі; авторські 

презентації підручників «Музичне мистецтво», 7 клас, «Образотворче мистецтво», 

7 клас.  

У практичній частині проведено майстер-класи з педагогічного малюнка, 

розвитку в школярів об’ємно-просторового мислення засобами художнього 

конструювання; упровадження пошукової роботи та застосування методу проектів на 

уроках  мистецьких дисциплін, вокально-хорового, театрального мистецтв, хореографії, 

інформаційно-комунікаційних, мультимедійних технологій. 

У заключній частині роботи Школи методичного досвіду з художньо-естетичної 

освіти відбувся Всеукраїнський педагогічний дискурс «Проблеми і перспективи 

художньо-естетичної освіти в контексті сучасної культури» та методичний майстер-

клас «Компетентнісний підхід у художньо-естетичній освіті в контексті впровадження 

нових програм і підручників: запитання, відповіді». 

У ІХ Всеукраїнській Школі методичного досвіду брали участь                    

учителів образотворчого мистецтва, керівники гуртків Миколаївської області, які 

отримали інформацію про сучасні технології навчання, обмінялися досвідом роботи. За 

результатами навчання учасники отримали сертифікати. 

 

 
 

Учасники ІХ Всеукраїнської Школи методичного досвіду 

 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року–2015» 

Конкур «Учитель року» – це є конкурс, який ставить перед учителем завдання, що 

виходять за рамки навчального-виховного процесу в школі, завдання творчі, завдання 

на здобуття нових вершин у професійному зростанні. Конкурс із номінації проводиться 

один раз у 4 роки. 

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до наказів Міністерства освіти і 

науки України від 18.09.2014 № 1053, Департаменту освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації проведено ІІ (обласний) тур 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2015» із номінації «Образотворче 

мистецтво» (із 22. 12–23.12.2014 р. – відбірковий тур; 26.01–28.01.2015 р. – очний тур). 
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У відбірковому турі конкурсу взяли участь 6 учителів: Большакова Катерина 

Вікторівна, учитель Благодатненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Очаківської районної ради; Кирпиченко Лариса Михайлівна, учитель Бармашівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Жовтневої районної ради; Ковальська Людмила 

Олександрівна, учитель Себинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Новоодеської районної ради; Мартинюк Лілія Василівна, учитель Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи  І–ІІІ ступенів № 2 Южноукраїнської міської ради; Святовець 

Надія Сергіївна, учитель  Новокрасненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Арбузинської районної ради; Шаповалова Алла Миколаївна, учитель Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Миколаївської міської ради. 

Членами журі обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» із 

номінації «Образотворче мистецтво» працювали: 

– Голова журі – Аристова Людмила Сергіївна, к.пед.н., доцент, завідувач 

кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО. 

– Заступник голови журі – Крик Дмитро Олексійович, методист 

образотворчого мистецтва лабораторії методики художньо-естетичної 

освіти МОІППО. 

– Члени журі: Архіпова Аліна Євгенівна, учитель образотворчого мистецтва 

Миколаївської гімназії № 4 Миколаївської міської ради, лауреат 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2011» із номінації «Образотворче 

мистецтво», учитель-методист; Капусенко Людмила Михайлівна, учитель 

образотворчого мистецтва Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 19 

Миколаївської міської ради, переможець обласного туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року–2003» із номінації «Образотворче мистецтво», 

учитель-методист; Півень Галина Григорівна, заступник директора з 

науково-педагогічної роботи МОІППО; Юрковська Ольга Петрівна, учитель 

образотворчого мистецтва Южноукраїнської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Южноукраїнської міської ради; Грабар Світлана Вікторівна, учитель 

образотворчого мистецтва Тамаринської ЗОШ І–ІІІ ступенів Снігурівської 

районної ради, старший учитель. 

Авторитетне журі визначило переможцем ІІ обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015» Святовець Надію Сергіївну, учителя 

Новокрасненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Арбузинської районної ради.  
 

 
 

Учасники конкурсу і член обласного журі 



254 

Міжрайонні семінари 

Обмін досвідом роботи на міжрайонних семінарах учителів є однією із форм 

упровадження сучасних художньо-педагогічних технологій у начально-виховний 

процес у школі. Це можливість ефективного висвітлення результатів щодо 

впровадження нових програм «Мистецтво» у 1–3, 5–6 класах. Міжрайонні семінари є 

дієвою формою вирішення проблемних питань, що виникають підчас навчання в школі 

з образотворчого мистецтва.  

Відповідно до плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти на 2015 рік, із метою підвищення рівня професійної компетентності 

вчителів музичного, образотворчого мистецтв та художньої культури загальноосвітніх 

навчальних закладів 21 квітня 2015 року на базі Баштанської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 2  Баштанської районної ради відбувся міжрайонний науково-

практичний семінар «Формування предметних та метапредметних компетентностей 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках мистецьких дисциплін». 

Відповідно до програми семінару обговорено ряд питань про: 

 результати впровадження нового Державного стандарту і нових навчальних 

програм із мистецьких дисциплін у ЗНЗ області; 

 застосування художньо-педагогічних технологій у формуванні предметних і 

метапредметних компетентностей учнів на уроках мистецьких дисциплін; 

 перехід на нові навчальні програми з музичного та образотворчого мистецтв (4, 

7 класи). 

Кульмінацією семінару стали уроки образотворчого, музичного мистецтв та 

майстер-класи. Урок образотворчого мистецтва у 6 класі з теми  «Портрет як жанр 

образотворчого мистецтва. Особливості пропорцій та будови голови людини», у 3 класі 

з теми  «Птахи в польоті. Відтворення характерних особливостей силуету птахів у русі» 

провели Шиманська М. Д., Котєгова С. Т., учителі образотворчого мистецтва 

Баштанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Баштанської районної ради.   

Уроки засвідчили про творчий підхід учителів до обраних тем, значимість 

предмета для розвитку творчого потенціалу учнів початкових, середніх класів. Учителі 

мають бажання і спрямованість до оволодіння новими підходами в навчанні 

образотворчого мистецтва в школі. Проявили власну позицію щодо вивчення теми 

уроку. Уроки змістовні та насичені різними формами роботи, що дає можливість 

розвиватися учням творчо. 
 

 
 

Учитель Шиманська М. Д. під час уроку в 6 класі 
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Мистецька студія 

Обласна мистецька студія ставить за мету створення цілісної моделі регіональної 

художньо-естетичної освіти як нового етапу педагогічного мислення, презентації 

перспективного педагогічного досвіду педагогів мистецького спрямування, проведення 

майстер-класів із фахових дисциплін, творчих звітів колективів і митців. Студія 

проводиться двічі на рік із залученням методистів предметів художньо-естетичної 

освіти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників районних 

(міських) методичних об’єднань учителів музичного, образотворчого мистецтв, 

учителів загальноосвітніх навчальних закладів, музичних керівників, керівників гуртків 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, митців, майстрів народного 

мистецтва, творчих колективів районних (міських) будинків творчості учнів, 

дошкільних, позашкільних навчальних закладів області. 

У цьому році Студію проведено 25 березня на базі МОІППО. У програмі студії 

обговорено питання щодо принципів та методів педагогіки мистецтва в художньо-

естетичній освіті й вихованні; проведено тренінги щодо застосування художньо-

педагогічних технологій у формуванні предметних та метапредметних 

компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців ДНЗ, гуртків 

художньо-естетичного напряму області; відбулася презентація перспективного 

педагогічного досвіду педагогів, керівників гуртків мистецького спрямування; 

проведено майстер-класи із фахових дисциплін; відбувся виступ камерного оркестру 

Миколаївської обласної філармонії. 

Із доповідями в пленарній частині виступили: 

–  Кібалова Т. В., завідувач лабораторії методики художньо-естетичної освіти 

МОІППО «Предмети освітньої галузі «Мистецтво» у парадигмі сучасної 

освіти»; 

– Крик Д. О., методист образотворчого мистецтва лабораторії методики 

художньо-естетичної освіти  МОІППО «Про сучасні підходи до реалізації 

навчання на уроках образотворчого мистецтва»; 

–  Аристова Л. С., к.пед.н., доцент кафедри мовно-літературної та художньо-

естетичної освіти МОІППО «Художньо-педагогічна драматургія уроку 

музичного мистецтва»; 

–  Зарубенко Л. В., учитель образотворчого мистецтва Миколаївської ЗОШ               

І–ІІІ ступенів № 14 Миколаївської міської ради, учитель-методист 

«Формування особистості учня засобами образотворчого мистецтва»; 

–  Головіна Н. В., учитель образотворчого мистецтва Миколаївської  гімназії № 2 

Миколаївської міської ради, учитель-методист «Українське образотворче 

мистецтво як чинник національного виховання»; 

–  Архіпова А. Є., учитель образотворчого мистецтва Миколаївської  гімназії № 4 

Миколаївської міської ради, учитель-методист «Застосування сучасних 

прийомів роботи на уроках образотворчого мистецтва». 

Практична частина Студії розпочата виступом камерного оркестру «Ars-nova» 

Миколаївської обласної філармонії.  

Після виступу камерного оркестру відбулося відкриття виставки художньої 

творчості Миколаївського коледжу культури та мистецтв. На виставці представлено 

більше 20-ти робіт декоративно-прикладного мистецтва: витинанка, ткацтво, гобелени, 

комбіновані техніки. Організаторами виставки стали викладачі-методисти кафедри 

декоративно-прикладного мистецтва коледжу: Лістунова Л. О., голова Миколаївського 

обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва; Гоголь О. Б., 

Покиданець І. І., члени Національної спілки художників України. Учасники Студії 

високо оцінили майстерність студентів і обізнаність в історії Миколаївщини та 

України. Заплановано наступні виставки упродовж 2015/16 років. 
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Студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв  

і учасники Студії під час виставки 

 

Художня майстерня «Авторська техніка». Пленери. Об’єднання 

Творчі об’єднання дають можливість сконцентрувати зусилля для вирішення 

питань викладання образотворчого мистецтва в школах області, розвитку художньо-

творчих здібностей на заняттях гуртка, оволодіння сучасними педагогічними 

технологіями, вивчення нових художніх технік в образотворчому та декоративно-

прикладному мистецтвах. 

14 травня 2015 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти в рамках творчого об’єднання відбулося спільне засідання 

обласного клубу «Червона калина» і художньої майстерні «Авторська техніка» для 

вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів області, 

керівників гуртків районних (міських) будинків дитячої та юнацької творчості учнів.  

Відповідно до програми творчого об’єднання розглянуто питання щодо 

формування фахових компетентностей учителя образотворчого мистецтва, керівника 

гуртка засобами художніх технік; відбулася зустріч із Зарубенко Людмилою 

Василівною, учителем-методистом, учителем образотворчого мистетцтва 

Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 14 Миколаївської міської 

ради, яка поділилася досвідом роботи в школі; презентовано виставку документальної 

фотографії «Україна – це ми» фотографів Любові Савельєвої, голови правління 

Миколаївської обласної організації Національної спілки фотохудожників України; 

Ірини Гузій, керівника гуртка фотолюбителів «ФотоКрок» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Ленінського району м. Миколаєва; Альони Шандригіної, голови 

Миколаївського молодіжного творчого клубу «Імпульс». 

На завершення творчого об’єднання учасники взяли участь у пленерних  заняттях 

з олійного живопису, пейзаж «Весняні мотиви». Техніка виконання – живопис 

«мастихіном». Заняття провів Меркулов Валентин Миколайович, Миколаївський 

художник, учасник обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок і пленерів, член 

Координаційної ради міжнародного фонду «Культурне надбання» Півдня України. 

Учителі, керівники гуртків мали можливість бачити хід виконання композиції, 

поставити запитання до художника, отримати відповідь і брати участь в обговоренні 

пленерного завдання. 



257 

Заняття художньої майстерні 

«Авторська техніка» стали 

своєрідним джерелом творчості 

для вчителів, керівників гуртків, 

які ставлять завдання отримати 

нові знання з художніх технік, 

практичні навички олійного 

живопису, виконання тематичних 

композицій, постановок (натюр-

морти, портрет).  

Уперше на базі Чорномор-

ської загальноосвітньої школи           

І–ІІІ ступенів Очаківської район-

ної ради 17–18 червня 2015 року 

проведено заняття художньої 

майстерні «Авторська техніка» для керівників гуртків образотворчого мистецтва 

районних (міських) будинків дитячої та юнацької творчості учнів, учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Роботу студії розпочато в галереї мистецтв інституту. Крик Д. О., методист 

образотворчого мистецтва лабораторії методики художньо-естетичної освіти інституту 

презентував виставку олійного живопису «Той, хто ставить запитання…»Олексія 

Маркитан, миколаївського художника, члена Національної спілки художників України, 

та ознайомив із програмою роботи художньої майстерні. 

Гостинно учасників заходу «Авторська техніка» зустрів і привітав директор 

школи та учнівсько-педагогічний колектив Чорноморської загальноосвітньої школи            

І–ІІІ ступенів.  

Із вітальним словом до учасників майстерні звернувся завідуючий районним 

методичним кабінетом Тарабан В. А., який розповів про досягнення учнів шкіл району 

та побажав учасникам здоров’я, плідної праці та більше дізнатися про історію 

Очаківського краю.  

Загребельна Н. М., методист предметів художньо-естетичного циклу організувала 

відвідування художнього музею ім. Руфіна Судковського, учасники ознайомилися з 

творчою спадщиною художника-мореніста другої половини ІХ століття, а також із 

експозицією сучасних миколаївських художників, присвяченою 150-річчю видатного 

земляка. У історичному музеї Олександра Суворова учасники відкрили для себе 

історію м. Очакова і району, цікаві артефакти з історії України.  

Пленерні заняття з олійного живопису на околицях м. Очакова провів Меркулов 

Валентин Миколайович, миколаївський художник, учасник обласних, всеукраїнських і 

міжнародних виставок і пленерів, член Координаційної ради міжнародного фонду 

«Культурне надбання» Півдня України. Учасники пленеру виконали етюди на морську 

тематику та околиць м. Очакова. 

Учасники пленеру відзначили актуальність і важливість обраного напряму роботи 

і висловили щиру вдячність колективам району. Запропонували започаткувати 

щорічний пленер на базі Чорноморської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів. 

 

Мистецькі виставки в Галереї інституту 

Мистецькі виставки миколаївських митців, майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва, учнівська творчість стали невід’ємною частиною навчального процесу в 

школі. Учителі, керівники гуртків мають можливість через сайт МОІППО отримати 

інформацію про творчість митця, майстра, техніку живопису, технологію виготовлення 

виробу. Учасники відкриття  мають можливість зустрітися з автором виставки, а також 

отримати відеозапис відкриття та ілюстративний матеріал. Кожна виставка позитивно 
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впливає  на формування емоційно-почуттєвої сфери педагогічних працівників, про це 

свідчать записи в книзі відгуків галереї інституту. Змінилося і ставлення митців до 

виставок в інституті, спілкування з педагогічними працівниками області, що стало 

частиною їх творчості. 

Протягом навчального року в галереї мистецтв інституту свою творчість 

представили: 

– Валентин Меркулов, Миколаївський художник, учасник обласних, 

всеукраїнських і міжнародних виставок і пленерів, член Координаційної ради 

міжнародного фонду «Культурне надбання» Півдня України; 

–  Тамара Сєднєва, миколаївська художниця, учасниця обласних виставок і 

міжнародних пленерів; 

– Миколаївська обласна організація Національної спілки фотохудожників 

України – виставка художньої фотографії «Південний альбом – 2015»; 

– викладачі кафедри дизайну Миколаївської філії Київського Національного 

університету культури і мистецтв – «Святкова виставка» до 75-річчя утворення 

МОІППО (Ю. В. Одробінський, М. М. Сопільняк, І. Г. Черкесова, 

О. Л. Тригуб); 

– гурток фотолюбителів «ФотоКрок» – виставка фотографій «Патріотична 

Миколаївщина»керівник гуртка Ірина Гузій; Любов Савельєва, голова 

правління МООНСФ України; Альона Шандригіна, голова Миколаївського 

молодіжного творчого клубу «Імпульс»;  

– керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва, група № 41; 

– Миколаївський коледж культури та мистецтв. Виставка декоративно-

прикладного мистецтва студентів коледжу; 

– учні загальноосвітніх навчальних закладів, гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва – виставка присвячена Міжнародному дню захисту дітей (1 червня);  

– Олексій Маркитан, живописець, член Національної спілки художників 

України. 

Виставки в галереї інституту отримують схвальні відгуки, захоплення творчістю 

миколаївських митців, фотографів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва у 

відвідувачів, учителів, гостей інституту, учасників всеукраїнських, обласних 

конференцій і семінарів, що дає впевненість у правильності вибраного напряму роботи, 

плануванні виставки на майбутнє. 
 

 
 

Учасники фотовиставки «Південний альбом – 2015» 
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Адреси перспективного досвіду вчителів Миколаївської області 
 

– Архіпова Аліна Євгенівна, учитель образотворчого мистецтва Миколаївської 

гімназії № 4 Миколаївської міської ради, переможець ІІ (обласного) етапу, лауреат 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» із номінації «Образотворче 

мистецтво», учитель-методист – «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій під час вивчення образотворчого мистецтва»; 
 

– Головіна Наталя Валентинівна, учитель образотворчого мистецтва Миколаївської 

гімназії № 2 Миколаївської міської ради, учитель-методист – «Українське 

образотворче мистецтво як чинник національного виховання»; 
 

– Гримач Ірина Михайлівна, учитель образотворчого мистецтва Первомайської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 12 Первомайської міської ради, 

переможець ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007» – 

«Декоративні композиції на уроках образотворчого мистецтва у 5–7 класах»; 
 

– Єрьоміна Катерина Іванівна, учитель малюнку і живопису Миколаївської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 

експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої 

творчості», учитель-методист, «Формування і розвиток в учнів початкових класів 

міжпредметних і предметних компетентностей на уроках малюнку і живопису»;  
 

– Купцова Тетяна Михайлівна, викладач рисунка і живопису Миколаївського 

муніципального ліцею, художник, член Національної спілки художників України – 

«Графіка. Художні техніки і матеріали»;  
 

– Капусенко Людмила Михайлівна, учитель образотворчого мистецтва  Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради, 

переможець ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», 

учитель-методист – «Розвиток художньо-творчих здібностей учнів у позакласній 

роботі засобами нетрадиційних технік»; 
 

– Коляда Тетяна Павлівна, керівник гуртка образотворчого мистецтва Будинку 

творчості Заводського району м. Миколаєва, член обласного творчого об’єднання 

художників аматорів і майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Прибужжя» – 

«Живопис. Декоративний розпис тканини»; 
 

– Кучер Вероніка Юріївна, учитель образотворчого мистецтва Баштанської гімназії 

Баштанської районної ради, учитель-методист – «Розвиток творчого потенціалу 

особистості на уроках образотворчого мистецтва через різноманітність форм та 

методів практичної діяльності»; 
 

– Кульчицький Олексій Іванович, учитель образотворчого мистецтва Первомайської 

гімназії Первомайської міської ради, учитель-методист – «Застосування сучасних 

технологій навчання з образотворчого мистецтва в роботі з обдарованими учнями»; 
 

– Новік Наталія Василівна, керівник гуртка Центру дитячої творчості м. Вознесенська, 

керівник-методист – «Формування пізнавальної активності, розвиток творчого 

потенціалу особистості вихованця засобами декоративно-прикладного мистецтва»;  
 

– Сокирко Наталія Володимирівна, керівник гуртка образотворчої діяльності 

Комунального дошкільного навчального закладу № 14 «Дзвіночок» Вознесенської 

міської ради, керівник гуртка-методист – «Розвиток творчих здібностей дітей 

засобами образотворчого мистецтва»;  
 

– Цимбал Марія Анатоліївна, керівник гуртка образотворчого мистецтва Будинку 

творчості учнів Заводського району м. Миколаєва – «Техніки олійного живопису. 

Живопис мастихіном». 
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А В Т О Р И     Т А     У К Л А Д А Ч І 

 

 

Аніна Ольга Валентинівна, практичний психолог лабораторії практичної 

психології, соціальної роботи та 

інклюзивного навчання Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

Барановська Таїсія Василівна, методист лабораторії профільного навчання 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Грицан Олена Володимирівна, методист лабораторії менеджменту освіти 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Джумська Людмила Вікторівна, завідувач лабораторії менеджменту освіти 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Крик Дмитро Олексійович, методист лабораторії методики художньо-

естетичної освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Мерзла Марина Миколаївна, методист лабораторії практичної психології, 

соціальної роботи та інклюзивного навчання 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Пінюгіна Катерина Олександрівна, завідувач лабораторії практичної психології, 

соціальної роботи та інклюзивного навчання 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Пучкова Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії виховної роботи та 

захисту прав дитини Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

Сєднєва Валентина Олександрівна, методист лабораторії менеджменту освіти 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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Стойкова Вікторія Володимирівна, завідувач лабораторії профільного навчання 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

Тюпа Анжела Іванівна, методист лабораторії виховної роботи та 

захисту прав дитини Миколаївського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

 

На допомогу 
Миколаївському 

педагогу 
(збірник інструктивно-методичних листів 
та рекомендацій на 2015/16 навчальний рік) 
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