
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ  

 

 

 

 

 

Галузь знань:  01 Освіта 

Напрям підготовки: 014    Середня освіта  (Історія*)  

 

 

 

 

                                                                                Автор: доц.Вдовиченко Р.П. 

 

Затверджено на засіданні кафедри від « 28» серпня 2017р. 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 

« 28» серпня 2017р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

« 28» серпня 2017р. 

 

 

 

 

 

 

                                          Миколаїв 2017-2018 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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                                       ВИТЯГИ З ОКХ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «Регіональна стратегія 

розвитку освіти на Миколаївщині» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички 

роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

 

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя 

ОК-7 

Професійні компетенції дисципліни «Регіональна стратегія розвитку 

освіти на Миколаївщині» 

 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 

бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, 

які враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства 

ПК-1 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

ПК-2 



доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу 

ПК-3 

бути здатним до компетентного використання законодавчих 

та інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

ПК-4 

Дослідні: 

бути здатним дослідити особливості поведінки дітей різного 

віку, психолого-педагогічну характеристику на учня, на клас. 

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів учнів, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у формах 

звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення навчально-

виховної діяльності індивідуальні особливості учнів і 

педагогічних працівників, творчий потенціал 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств 

ПК-9 

Соціально-проектні: 

бути готовим до розробки інноваційних національних 

проектів в рамках заходів державної освітньої політики, участі 

в пілотних проектах, проводити соціальні опитування 

ПК-10 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Регіональна 

стратегія розвитку освіти Миколаївщини» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта, 

спеціальності 014 Середня освіта, Cпеціалізації 014.03 Середня освіта 

(Історія*). 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, філософія, фахові 

методики . 

Мета та завдання навчальної дисципліни:  

• формування у магістрантів здатності проектувати власну майбутню 

професійну діяльність у контексті особливостей освіти регіону, що 

забезпечить у майбутньому сталий професійний розвиток педагога в 

умовах зміни стратегії освіти та її реформування. 

• Формування здатності проектування професійно-педагогічної діяльності 

із урахуванням регіональних потреб та особливостей є складовою його 

професійно-педагогічної компетенції, що у своїй основі спирається на знання 

сучасного стану дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої та 

позашкільної освіти в Миколаївській області, умов розвитку освітньої галузі, 

проблем та протиріч, шляхів їх подолання, стратегії розвитку регіональної 

освіти у контексті національних і світових освітніх вимірів та місцевих 

особливостей;  

• розігрування власної ролі в освітній інноваційній політиці; вміння 

пошуку нових нестандартних рішень ключових питань розвитку освіти в 

регіоні; набуття первинного ціннісного досвіду реалізації практичних освітніх 

завдань (на прикладі конкретного предмету, навчaльного закладу, тощо). 

Завдання курсу: 

• знайомство із станом освіти Миколаївщини на основі результатів 

моніторингових досліджень та щорічних звітів; 

• робота з картою освіти Миколаївської області; 

•          осмислення, аналізі професійна оцінка проблем розвитку  

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно - технічної 

освіти в Миколаївській області; 

• аналіз інноваційних педагогічних та управлінських ресурсів рішення 

освітніх проблем; 

•          навчання прогнозуванню освітньої політики, плануванню 

власної професійної діяльності, організації діяльності інших суб'єктів освіти в 

умовах реформування галузі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні, що передбачає набуття і розвиток здатності: 

• поєднувати професійні знання з інтелігентністю, соціальної зрілістю;  



. 

• оцінювати органічну єдність освіти і культури, що є важливою умовою у 

формуванні загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця; 
• розуміти та оцінювати життєво важливі парадигми буття; 
• перетворювати зовнішні культурні смисли у внутрішній морально - 

етичний світ;  

• розробки й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар'єри;  

• самостійно виробляти принципи своєї діяльності, поведінки, спілкування; 

• інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; 

• опановувати моделі толерантної поведінки; 

• обізнаності з основними вченнями в галузі гуманітарних та соціально    

економічних наук, основними науковими школами, напрямками, 

концепціями, джерелами гуманітарних знань і видами роботи з ними; 

• аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати 

соціологічні методи у своїй професійній і соціальній діяльності; 

• володіти етичними та правовими нормами, які регулюють відносини 

людини до суспільства, оточуючого середовища, користуватися ними у 

власному житті і професійній діяльності; 

• розуміти сутність та соціальне значення своєї професії; 

• продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в 

іншомовному оточенні; 

• володіти культурою мислення, його загальними законами;  

• у письмовій чи усній формі  ясно і логічно висловлювати думки;  

• спроможності в умовах розвитку науки і мінливої соціальної 

практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, 

набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні технології. 

11. Фахові, що передбачає:  

• здатність у майбутньому використовувати знання щодо 

проектування майбутньої професійної діяльності у контексті особливостей 

освіти регіону та вміння своєчасно, якісно та ефективно реагувати на 

вимоги освітнього ринку потреб Миколаївщини, забезпечить його сталий 

професійний розвиток в умовах зміни стратегії  освіти, її  

реформування відповідно до регіональних ідентичностей і процесів 

глобалізації та євроінтеграції. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4  кредити 

ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит № 1. Стан та персnективи розвитку освіти на Миколаївщині 

Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуг Миколаївщини: стан 

розвитку галузі. 



б 

Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний паспорт 

Миколаївщини). 

 

Кредит № 2. Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини. 

 

Тема 3. Моніторингові дослідження освітньої гaлузі Миколаївщини. 

Тема 4. Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження на 

Миколаївщині. 

 

Кредит № 3. Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

 

Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 

Тема 6. Експериментальні дослідження, проектна діяльність в освіті 

Миколаївської області. 

 

Кредит № 4. Професійний розвиток педагога в  в  Миколаївській 

області 

Тема 7. Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс 

Миколаївщини.  
 
3. Рекомендована література  

Базова 

1. Закон України «Про освіту»  

2. Закон України «ІІро дошкільну освіту» 

3. Закон України «Про загальну середню освіту» 

4. Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

6. Закон України "Про державну службу"  

7. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"' 

8. Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в 

Україні" 2008 р. // http.mon.gov.ua 

9. Конституція України. - К.: Феміна, 1996. — 64 с. 

10.Лист Міністерства № 1/9-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі  

вищих навчальних закладів» 

13. Положення про Міністерство освіти України: Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.07.92 N 384. 

http://http.mon.gov.ua/


І4.Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра// Постанова Кабінету Міністрів України N 1719 від 13 грудня 

2006 р. 

 Д о п о м і ж н а :  

1.Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: 

Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с. 

      2.Біла книга національної освіти України / {Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко 

В.М., Балл     Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. — К. : 

Інформ. системи, 2010. — 342 с. 

     3.Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За 

ред. В.Г.Кременя. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. — 384 с. 

    4.Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : моноrрафія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 

1999. — 303 с. 

    5.Ємець Л.М. Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на 

прикладі України) : Монографія / Л.М. Ємець. - Х. : Факт, 2003. — 383 с. 

    6.Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика 

реалізації: матеріaли методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.І  / 

Нац. акад.пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. 

Луговий (заст.голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] — К. : Ін-т 

обдарованої дитини НАПН України, 2014 —370 с. — [Електронний ресурс] 

— Режим доступу — http://naps.gov.ua/ua/activities/puЫications/. 

    7.Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. 

Реалізація. Результати. — К.: Грамота, 2005. — 448 с. 

   8.Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функції, 

тенденції розвитку / В.І.Луговий. — К. : МАУП, 1994. — 196 с. 

   9.Пєхота О.М., Старева А.М. Особистісно орієнтоване навчання: 

підготовка вчителя: Монографія — Миколаїв: Вид-во „Іліон", 206. — 272 с. 

   10.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навч. посіб / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. — К.: Вид-во А.С.К., 

2003. — 240 с. 

11.Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. 

посібник / І.П. Підласий. — Харків : Торсінг, 1989. — 343 с. Професіоналізм 

педагога (Європейський вибір України): Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції „Професіоналізм педагога (Європейський вибір 

України)", 21-23 вересня 2005 р., м. Ялта. — 36. Статей. — Ялта: РВВ КГУ. — 

244 с.  

13.Якість як категорія на освітньому ринку послуг Миколаївщини: 

Регіонaльний дискурс // Аналітико-інформаційний збірник. — Миколаїв : 

МОІППО. - 2014 

Інформаційні ресурси 

http://naps.gov.ua/ua/activities/pu%D0%ABications/


1.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та 

науки України, що дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою 

освіти України 

2.http://naps.gov.ua - електронний ресурс Національної Академії 

педагогічних наук України дозволить познайомитися з 

методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку 

вітчизняної освіти 

3.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

4.http://www.oЫosvita.mk.ua - електронний ресурс Департамент освіти, 

науки та молоді Миколаївського ОД 

5.http://www.mykolayiv-oda.gov.ua - електронний ресурс Миколаївської ОДА 

6.http ://metodportal . пеt/nоdе/5 8 3 - методичний портал для вчителів, 

викладачів історії, що постійно оновлюється методичними проектами, інтернет-

ресурсами, фільмотекою, методичними рекомендаціями, презентаціями. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчанн

я 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів-4 

Галузь знань 

01 Освіта 
Варіативна 

 
Спеціальність 014 

Середня освіта 

  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

«Професійний 

портфель 

освітянина 

Миколаївщини» 

 

Cпеціалізація 014.01 

Середня освіта (Історія*) 

 

Рік підготовки 

2 2 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

3 3 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  1,7  

самостійної 

роботи студента – 

4,8 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 16 год. 10 год. 

Практичні, 

семінарські 

16 год. 2год. 

Лабораторні 

- год.  год. 

Самостійна робота 

88 год. 108 год. 

Індивідуальна робота:   

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –  120 год.: 

32 год. – аудиторні заняття,  88 год. – самостійна робота (33% /67 %). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1.Мета курсу: формування у магістрантів здатності проектувати 

власну майбутню професійну діяльність у контексті особливостей освіти 

регіону, що забезпечить у майбутньому сталий професійний розвиток 

педагога в умовах зміни стратегії освіти та її реформування. 

Формування здатності проектування професійно-педагогічної діяльності із 

урахуванням регіональних потреб та особливостей е складовою його 

професійно-педагогічної компетенції, що у своїй основі спирається на знання 

сучасного стану дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої та 

позашкільної освіти в Миколаївській області, умов розвитку освітньої галузі, 

проблем та протиріч, шляхів їх подолання, стратегії розвитку регіональної 

освіти у контексті національних і світових освітніх вимірів та місцевих 

особливостей; розігрування власної ролі в освітній інноваційній політиці; 

вміння пошуку нових нестандартних рішень ключових питань розвитку 

освіти в регіоні; набуття первинного ціннісного досвіду реалізації практичних 

освітніх завдань (на прикладі конкретного предмету, навчaльного закладу, 

тощо). 

2.2.Завдання курсу: 

• знайомство із станом освіти Миколаївщини на основі результатів 

моніторингових досліджень та щорічних звітів; 

• робота з картою освіти Миколаївської області; 

• осмислення, аналіз і професійна оцінка проблем розвитку  

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно- технічної 

освіти в Миколаївській області; 

• аналіз інноваційних педагогічних та управлінських ресурсів рішення 

освітніх проблем; 

• навчання прогнозуванню освітньої політики, плануванню власної 

професійної діяльності, організації діяльності інших суб'єктів освіти в умовах 

реформування галузі. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні, що передбачає набуття і розвиток здатності: 

• поєднувати професійні знання з інтелігентністю, соціальної зрілістю; 

• оцінювати органічну єдність освіти і культури, що е важливою умовою у 

формуванні загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця; 
• розуміти та оцінювати життєво важливі парадигми буття; 
• перетворювати зовнішні культурні смисли у внутрішній морально - 
етичний світ;  

• розробки й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар'єри;  

• самостійно виробляти принципи своєї діяльності, поведінки, спілкування; 

• інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; 

• опановувати моделі толерантної поведінки; 
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• обізнаності з основними вченнями в галузі гуманітарних та соціально-

економічних наук, основними науковими школами, напрямками, 

концепціями, джерелами гуманітарних знань і видами роботи з ними; 

• аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати 

соціологічні методи у своїй професійній і соціальній діяльності; 

• володіти етичними та правовими нормами, які регулюють відносини 

людини до суспільства, оточуючого середовища, користуватися ними у 

власному житті і професійній діяльності; 

• розуміти сутність та соціальне значення своєї професії; 

• продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в 

іншомовному оточенні; 

• володіти культурою мислення, його загальними законами; 

• у письмовій чи усній формі  ясно і логічно висловлювати думки; 

• спроможності в умовах розвитку науки і мінливої соціальної 

практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, 

набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні технології. 

11. Фахові , що передбачає його здатність у майбутньому 

використовувати знання щодо проектування майбутньої професійної 

діяльності у контексті особливостей освіти регіону та вміння своєчасно, 

якісно та ефективно реагувати на вимоги освітнього ринку потреб 

Миколаївщини, забезпечить його сталий професійний розвиток в умовах 

зміни стратегії освіти, її   реформування відповідно до 

регіональних ідентичностей і процесів глобалізації та євроінтеграції. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит № 1. Тема: Стан та персnективи розвитку освіти на 

Миколаївщині 

Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr Миколаївщини: 

стан розвитку галузі. 

Категорія  якості в науковій педагоrічній літературі. Європейські стандарти. 

Індекс людського розвитку і категорія якості освіти в Україні. Стан розвитку  

освітньої галузі на Миколаївщині. Статистика. Якiсні і кількісні показники: 

порівняльний аналіз у розрізі освіти України, Європи. Проблеми. Завдання  

розвитку галузі в реrіоні. 

 
Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний 

паспорт Миколаївщини). 

Освітня реформа в Україні та освітянські завдання на Миколаївщині. 

«Інвентаризація» місцевих освітніх ресурсів (локальні дослідження).  

Завдання розвитку освітньої інфраструктури, кадрів, матеріально-технічного 

забезпечення, змісту освітніх послуг у контексті модернізації освіти. 



 

 

Кредит № 2. Тема:  Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини. 

 

Тема 3 Моніторингові дослідження освітньої галузі Миколаївщини. 

 Моніторинг як сучасний управлінський механізм, що дозволяє отримати 

достовірні дані, які віддзеркалюють реальний стан системи освіти і сприяють 

ефективному управлінню нею. Міжнародні, всеукраїнські та регіональні 

дослідження на Миколаївщині. Результати досліджень, що дозволяють 

спрогнозувати педагогічні завдання та управлінські рішення. 

 

Тема 4. Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження 

на Миколаївщині. 

Учнівські історичні конкурси, олімпіади, турніри, акції. Календар шкільних 

подій та діяльність керівника методичного об»єднання учителів історії. 

Регіональні події та дати. Іміджування Миколаївського регіону засобами 

предмету навчання та освіти в цілому. Регіонaльні медіа ресурси. 

Медіакультура педагога. 

 

Кредит № 3. Тема: Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

 

Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 

Обдарованість як педагогічний феномен. Особливості організації роботи з 

історії з обдарованою учнівською молоддю. Інтелектуaльний резерв 

Миколаївщини та інвестиційний фон краю, залучення спонсорів до розвитку 

освіти регіону. Використання краєзнавчого змісту роботи в підготовці 

учнівської молоді в МАН. 

Тема 6. Експериментальні дослідження, проектна діяльність в 

освіті Миколаївської області. 

Експериментальні дослідження в освітній гaлузі Миколаївщини: стан, 

завдання, учасники, зміст, проблеми, перспективи. Проектна діяльність в 

освіті Миколаївської області: міжнародний, всеукраїнський, регіональний 

рівень. 

 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в  в  Миколаївській 

області 

 

Тема 7. Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

Педагогічна інноватика краю.  

Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс 

Миколаївщини.  



 

Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс Миколаївщини. Умови, 

шляхи професійного розвитку майбутнього вчителя/викладача історії. 

Інноваційний паспорт педагога. 
 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  У тому числі 
л п лаб інд ср 

Кредит № 1. Стан та перспективи розвитку освіти на Миколаївщині 
 
Тема 1. Якість як категорія на 
освітньому ринку послуr 
Миколаївщини: стан розвитку галузі 

15 2 2   11 

Тема 2. Стратегія розвитку освітньої 
галузі (соціальний паспорт  освітньої 
галузі Миколаївщини) 

15 2 2   11 

Кредит № 2. Моніторингові дослідження освітньої галузі Миколаївщини 
Тема 3. Моніторингові дослідження 
освітньої галузі Миколаївщини 

15 2 2   11 

Тема 4.Міжнародні, всеукраїнські та 
регіональні  освітні дослідження на 
Миколаївщині 

15 2 2   11 

Кредит № 3. Технології професійного й особистісного розвитку у контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 
 

Тема 5. Робота з обдарованою 

учнівською молоддю 

Миколаївщини: конкурси, олімпіади, 

турніри, акції 
 

15 2 2   11 

Тема6.Експериментальні 

дослідження, проектна діяльність в 

освіті Миколаївської області 
 

15 2 2   11 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в    Миколаївській 
області 
Тема 7. Професійний розвиток 
педагога в Миколаївській області  

15 2 2   11 

Тема 8. Педагог як мобільний 
інноваційний кадровий ресурс 
Миколаївщини 

15 2 2   11 

Усього годин 120 16 16  30 88 
 
 

6.Теми практичних занять 



№ Назва теми Кількість 
годин 

Кредит № 1. Стан та перспективи розвитку освіти на Миколаївщині 
 
1. Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr 

Миколаївщини: стан розвитку галузі 
 2 

2. Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі 
(соціальний паспорт  освітньої галузі Миколаївщини) 

 2 

Кредит № 2. Моніторингові дослідження освітньої галузі Миколаївщини 
3. Тема 3. Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини 
 2 

4. Тема 4.Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  
освітні дослідження на Миколаївщині 

 2 

Кредит № 3. Технології професійного й особистісного розвитку у контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 
 
5. Тема 5. Робота з обдарованою учнівською 

молоддю Миколаївщини: конкурси, олімпіади, 

турніри, акції 
 

 2 

6. Тема 6.Експериментальні дослідження, проектна 
діяльність в освіті Миколаївської області 

 2 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в    Миколаївській 
області 
7. Тема 7. Професійний розвиток педагога в 

Миколаївській області  
 2 

8. Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий 
ресурс Миколаївщини 

 2 

 Разом 16 
 

 
       8. Самостійна робота 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. Стан та перспективи розвитку освіти на Миколаївщині 
 
1. Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr 

Миколаївщини: стан розвитку галузі 
 11 

2. Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі 
(соціальний паспорт  освітньої галузі Миколаївщини) 

 11 

Кредит № 2. Моніторингові дослідження освітньої галузі Миколаївщини 
3. Тема 3. Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини 
 11 

4. Тема 4.Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  
освітні дослідження на Миколаївщині 

 11 

Кредит № 3. Технології професійного й особистісного розвитку у контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 
 



ѕ 

5. Тема 5. Робота з обдарованою учнівською 

молоддю Миколаївщини: конкурси, олімпіади, 

турніри, акції 
 

 11 

6. Тема 6.Експериментальні дослідження, проектна 
діяльність в освіті Миколаївської області 

 11 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в    Миколаївській 
обл 
7. Тема 7. Професійний розвиток педагога в 

Миколаївській області  
 11 

8. Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий 
ресурс Миколаївщини 

 11 

 Разом 88 
 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання буде виконуватися кожним 

магістрантом окремо, постійно впродовж вивчення дисципліни у час 

відведений на самостійну роботу. 

«Професійний портфель освітянина Миколаївщини» - постійна фіксація 

магістрантом своїх професійно-педагогічних компетенцій під час вивчення 

дисципліни. «Портфель» містить зразки самостійно виконаних ним робіт - 

коментарі нормативно-правових документів, вправи, завдання, зразки планів, 

тексти рефератів, творчих робіт, доповідей, матеріaли іншомовних джерел 

тощо. 

Окрім цього портфель може вміщувати й проекти, над якими працює 

магістрант (активний портфоліо), наприклад, проективні роботи, проспекти, 

кар'єрні плани. Відповідно управлінський портфель може слугувати засобом 

контролю самоосвітньої компетентності магістранта як складника його 

професійного розвитку. 

 

10. Методи навчання 

1) За джерелом інформації: 

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 



 

    

  

   

 4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 

проектів.  

5). Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності. 

11. Методи контролю 

 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік, захист пошуково-дослідницької теми.  

• Методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкова письмове 

тестування, звіт, реферат, контрольна робота, конспект першоджерела, 

конспект лекції.  

• Комп’ютерного контролю: тестове опитування, презентація наукової теми. 

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Самостійна робота Контрольна 

робота 
іспит Накопичувальні 

бали 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8    
20 20 20 20 20 20 20 40 3-20=60 160 400 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 3/задов./ зараховано 



E 50-54     

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1.Структурно-логічні схеми. 

2.Програми з «Регіональна стратегія розвитку освітньої галузі Миколаївщини» 

для студентів  ВНЗ 

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з педагогіки, психології управління,  опорні конспекти 

лекцій;  

5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю).  

 --------------------------- 

14.Рекомендована література  

Базова: 

1.Закон України «Про освіту» 

2.Закон України «ІІро дошкільну освіту» 

3.Закон України «Про загальну середню освіту» 

4.Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

5.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

6.Закон України "Про державну службу"  

7.Закон України "Про місцеві державні адміністрації"' 

8.Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в 

Україні" 2008 р. // http.mon.gov.ua 

9.Конституція України. - К.: Феміна, 1996. — 64 с. 

 

Д о п о м і ж н а :  

1. Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: 

Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с. 

2. Біла книга національної освіти України / {Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко 

В.М., Балл Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. — К. : 

Інформ. системи, 2010. — 342 с. 

3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За 

ред. В.Г.Кременя. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. — 384 с. 

http://http.mon.gov.ua/


4. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : моноrрафія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 

1999. — 303 с. 

5. Ємець Л.М. Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на 

прикладі України) : Монографія / Л.М. Ємець. - Х. : Факт, 2003. — 383 с. 

6. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: 

матеріaли методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.І  / Нац. 

акад.пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий 

(заст.голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] — К. : Ін-т обдарованої 

дитини НАПН України, 2014 —370 с. — [Електронний ресурс] — Режим 

доступу — http://naps.gov.ua/ua/activities/puЫications/. 

7. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. 

Реалізація. Результати. — К.: Грамота, 2005. — 448 с. 

8. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функції, 

тенденції розвитку / В.І.Луговий. — К. : МАУП, 1994. — 196 с. 

9. Пєхота О.М., Старева А.М. Особистісно орієнтоване навчання: 

підготовка вчителя: Монографія — Миколаїв: Вид-во „Іліон", 206. — 272 с. 

10. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навч. посіб / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. — К.: Вид-во А.С.К., 

2003. — 240 с. 

11.Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. 

посібник / І.П. Підласий. — Харків : Торсінг, 1989. — 343 с. Професіоналізм 

педагога (Європейський вибір України): Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції „Професіоналізм педагога (Європейський вибір 

України)", 21-23 вересня 2005 р., м. Ялта. — 36. Статей. — Ялта: РВВ КГУ. — 

244 с.  

12.Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи 

розвитку: Збірник статей І1о традиційної IV Всеукраїнської науково - 

практичної конференції. — Миколаїв: Вид-во МФ На УКМА, 2002. — 336 с. 

13.Якість як категорія на освітньому ринку послуг Миколаївщини: 

Регіонaльний дискурс // Аналітико-інформаційний збірник. — Миколаїв : 

МОІППО. - 2014 

15. Інформаційні ресурси 

1.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та науки 

України, що дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою освіти 

України 

2.http://naps.gov.ua - електронний ресурс Національної Академії 

педагогічних наук України дозволить познайомитися  з  

методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку 

вітчизняної освіти, науковим розробленням її  законодавчої і 

http://naps.gov.ua/ua/activities/pu%D0%ABications/
http://www.mon.gov.ua/
http://naps.gov.ua/


нормативної бази, створенням концепцій розвитку загальноосвітньої, 

професійної та вищої школи, здійсненням виховного процесу в освітніх закладах 

України, інноваційним освітянським полем досліджень. 

3.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

4.http://www.oЫosvita.mk.ua - електронний ресурс Департамент освіти, науки 

та молоді Миколаївського ОД 

5.http://www.mykolayiv-oda.gov.ua - електронний ресурс Миколаївської ОДА 

6.http ://metodportal . пеt/nоdе/5 8 3 - методичний портал для вчителів, 

викладачів історії, що постійно оновлюється методичними проектами, інтернет-

ресурсами, фільмотекою, методичними рекомендаціями, презентаціями. 

7.http://ec.europa.eu/education/pol ic іеѕ/20 1 0/doc/principleѕ en.pdf електронний 

ресурс Ради Европи Common European Principles for Teacherl Competences 

and Qualitications 

8.http://www.unideusto.org/tuningeu - електронний ресурс Ради Європи 

Turning Education Structures in Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moippo.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/
http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/
http://ec.europa.eu/education/pol
http://www.unideusto.org/tuningeu


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРАКТИК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

 

 

Галузь знань:            01 Освіта  

Напрям підготовки: 014    Середня освіта  (Історія*)  

 

 

Автор:  Доцент Вдовиченко Р.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28»  серпня 2017р. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

     

 

 

Миколаїв 2017-2018  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

 

 

 

 

 

Галузь знань:    01 Освіта  

Напрям підготовки: 014    Середня освіта  (Історія*)  

 

Автор: Доцент Вдовиченко Р.П. 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Миколаїв 2017-2018 



 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ  

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, в ході 

яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами 

знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при вивченні 

дисципліни «Регіональна стратегія розвитку освіти на Миколаївщині» 

застосовуються наступні методами: усне опитування, письмова та практична 

перевірка, стандартизований контроль, тестовіий контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 

Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. Комплексне їх 

застосування дає можливість регулярно та об’єктивно виявляти динаміку 

формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 

Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт між 

викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі можливості 

для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота викладача, а 

саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, задач та прикладів, 

які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності усіх студентів групи в 

процесі перевірки, створення на занятті ділової та доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так 

індивідуальне та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з групою. 

Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом для 

закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової роботи 

можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у короткій формі, є 

лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в такій послідовності, що 

відповіді студентів у сукупності розкривають зміст розділу, теми. Фронтальне 

опитування дає можливість перевірити виконання студентами домашнього 

завдання, вияснити готовність групи до вивчення нового матеріалу, визначити 

сформованість основних понять, засвоєння нового матеріалу, який було 

розібрано на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає студентів 

до самостійної розумової діяльності: на встановлення послідовності дій, 

процесу, способу («Що буде, якщо…», «Як зміниться…»); на порівняння («В 

чому різниця…»); на виявлення основних характерних рис, ознак чи якостей 

предметів, явищ («Вкажіть властивості…», «В яких випадках…», «Які 

необхідні умови…»). 



Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді студентів 

на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому служить 

навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. Щоб виконати 

таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно мислити, 

порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, робити 

огрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному виявленню знань студентів. 

Питання зазвичай задають усій групі і після незначної паузи, необхідної для 

того, щоб студенти зрозуміли його і підготувалися до відповіді, викликають для 

відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, використовуються 

різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується скласти план відповіді, 

оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й рецензування відповіді 

товариша. Студентам пропонується наступний план рецензії: визначити 

повноту відповіді, її правильність, недоліки, послідовність (логіку) викладення. 

Студенти можуть запропонувати свій план відповіді. Для підготовки рецензії 

студентам рекомендується записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий 

прийом дає можливість оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували 

відповідь виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх 

студентів групи.  

Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 

Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його діяльності, 

корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без особливої 

необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих випадках, коли 

студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В необхідних випадках 

доцільно підштовхувальними відповідями допомагати студенту, не 

розкриваючи йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, виду 

занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного опитування 

викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при відповіді схеми, 

моделі, матеріали та обладняння певних технологій. Для поглиблення та 

розширення знань студентів можна дати індивідуальні завдання дослідницького 

характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки відповідей, 

робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При оцінці відповіді 



враховують її правильність та повноту, логічність викладення матеріалу, 

культуру мови, вміння поєднувати теоретичні положення з практикою, у тому 

числі і з майбутньою професійною діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна 

перевірити усіх студентів. Тому з метою раціонального використання робочого 

часу доцільно проводити комбіноване, ущільнене опитування, поєднуючи усне 

опитування з іншими методами: з письмовим опитуванням по карткам, з 

самостійною роботою. Все це дає можливість при тих же затратах часу 

контролювати роботи більшої кількості студентів. Так, поки одні відповідають 

біля дошки, інші виконують письмову роботу, відповідають на поставлені 

тестові питання тощо. 

2. Письмове опитування 

Письмова перевірка наряду з усною є важливим методом контролю знань, 

умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає можливість в 

найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння матеріалу всіма 

студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і 

здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання домашніх 

завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути самими 

різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок задач та 

прикладів, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути короткочасними 

(7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму навчального 

матеріалу, і більш тривалими, але не більше одного академічної години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних робіт 

рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При цьому 

складність контрольних питань і задач для усіх варіантів повинна бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться аналіз 

результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, які 

викликали незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як 

самостійна робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 

Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та періодичного 

контролю. При поточній перевірці самостійні роботи невеликі за об’ємом, 

містять завдання в основному по темі навчального заняття. При періодичному 

контролі самостійна робота більша за об’ємом і часом її виконання. Широкого 

застосування набули самостійні роботи з дидактичним матеріалом, які дають 

можливість враховувати індивідуальні особливості кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою можна 

підготувати студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, до 

формування умінь та навичок, провести узагальнення вивченого, перевірити 

самостійність виконання домашнього завдання. Для диктантів підбирають 



питання, які не потребують тривалого обміркування, на які можна дуже 

коротко записати відповідь. 

Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального 

матеріалу. Вони не тільки дають можливість систематизувати знання студентів, 

перевірити уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль у формуванні 

світогляду. В процесі підготовки рефератів студент мобілізує і активізує свої 

знання, набуває самостійно нові, необхідні для розкриття теми, співставляє їх з 

боку зі своїм життєвим досвідом, чітко виясняє свою життєву позицію. При 

перевірці цих робіт викладач звертає увагу на відповідність роботи темі, 

повноту розкриття теми, послідовність викладення, самостійність суджень. 

Наряду з аудиторними письмовими роботами використовують і домашні 

контрольні роботи, над якими студенти працюють декілька днів (10-15), 

оскільки за змістом вони охоплюють значний розділ навчальної програми. 

Виконання їх вимагає належної самостійної роботи з книгою та іншими 

матеріалами. 

3. Стандартизований контроль 

Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення 

навчальних курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке 

застосування тестова методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях викладач 

використовує технологію бланкового тестового контролю знань з метою 

діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою найпростіших 

засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке 

запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень 

знань студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і поняття, 

які студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, студенти з 

великим рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не помічають. 

Контроль простим вибірковим методом не розкриває процесу одержання 

відповіді. Тут спрацьовує не простий механізм вгадування, а свідомий вибір, до 

вгадування деякого числа правильних відповідей на запитання - у доповнення 

до тих, які студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань студентів: 

1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на 

обмежений час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. У 

даному разі студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову 

відповідь із запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує 

можливість вгадування і несвідомого вибору випадкової відповіді. При цьому 



доцільно обмежити час експонування варіантів відповідей, які пропонуються на 

вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на 

нього відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант 

відповіді. Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою 

відповідь під номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий час 

йому надається другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 

4) парне питання: правильний результат отримується тільки при двох 

правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді матриці; 

7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом 

синтезу із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді 

доповнюється обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладч дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості тих, 

хто навчається. Контрольні завдання мають стимулювати пізнавальну 

активність студентів, викликати у них інтерес до предмета навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, яка 

міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, скільки для 

того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати навчальний процес; 

− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і засоби (у 

тому числі технічні), які можна буде застосовувати при реалізації тестів, що 

розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі істини. 

При складанні питань важливим є рішення проблеми правдоподібності 

неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти проблеми зовнішня 

правдоподібність і правдоподібність змісту. 

Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів 

потрібно вважати: 



- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, при 

наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, неправильний - 

мінус один бал. 

 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 

використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою 

попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му 

курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на вступних іспитах з певного 

предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань 

проводять також через деякий час після підсумкового іспиту з певної 

дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою визначення рівня 

знань з забезпечуючих предметів для визначення можливості сприйняття нових 

навчальних дисциплін. 

Поточний контроль 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на 

підставі даних поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться 

до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам 

організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і систематично 

вивчати усі навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і має 



навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і кожного дня, 

а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим поточний контроль 

є показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, що студенти у семестрі 

вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі викладачі ставлять до них 

однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять дещо підвищені вимоги, і 

студенти змушені весь семестр займатись тільки одним предметом коштом 

інших. У цьому разі показники поточної успішності можуть бути сигналом про 

серйозні порушення навчального процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його проведення 

з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення контрольних знань у 

відповідності до бюджету часу студентів. 

Рубіжний контроль 

Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є 

показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим 

пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 

Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання студентів для вжиття 

педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо поточний 

контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, 

тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає 

можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний 

період і охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється 

методика контролю, від студентів можна вимагати самостійної конструктивної 

діяльності, а також виявити взаємозв’язки з іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно й письмово, у вигляді 

контрольної роботи, індивідуально або у групі. 

Однією з форм рубіжного контролю є колоквіум. Він має за мету 

мобілізувати студентів на поглиблене вивчення дисципліни. При проведенні 

колоквіумів ведеться більш невимушена бесіда, ніж на заліках та іспитах, що, 

природно, дає змогу вивчити інтереси і схильності студентів, їх дійсну 

підготовку і встановити шляхи більш раціонального проведення навчального 

процесу. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх 

знань і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 

До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні 

іспити, а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і виховну 

функції контролю. 

 



Форми контролю знань студентів 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування 

студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, 

особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що 

читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної 

лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на початку другої години 

лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на лекції 

не має віднімати багато часу. 

За витратами часу на контроль усне опитування поступається контролю, 

програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і лабораторних 

заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у 

таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т. ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 

1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних і 

контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, точність і 

оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, наявність елементів 

дослідження, виконання завдання у встановленому обсязі відповідно до заданих 

строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, особливо 

навчально-дослідних робіт. 



Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у 

позанавчальний час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну атестацію 

студентів, мають дати лектору дані для оцінки рівня роботи його асистентів, які 

ведуть практичні, лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального питання. 

Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам допомоги у їх 

самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при підготовці до 

іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших формах контролю знань. 

Мета більшості консультацій - допомогти студентам розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись 

не можуть. Одночасно консультації надають можливість проконтролювати 

знання студентів, скласти правильне уявлення про перебіг і результати 

навчальної роботи. 

Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» вона 

має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих проблем 

курсу, що вивчається. 

V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за п’ятибальною 

шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які не 

супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач може 

проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за 

білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. 

Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, 

малозначного і не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З 

великих курсів перед заліком корисне проведення колоквіуму. 

Своєчасне і добре виконання лабораторно-практичних занять, відсутність 

пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку «зараховано» без 

додаткового опитування. 

Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, плани 

або креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму журналі, а 

після завершення програми може виставити залік після захисту звіту і 

повторного перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Курсові роботи є продуктом багатоденної праці. Вони включають 

елементи наукового дослідження. Захист курсової роботи - це особлива форма 

заліку в комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт подаються на 

наукові студентські конференції. 

Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише рецензію, у 

якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, як потрібно 

усунути усі зауваження. 

Семінарські заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але 

активні виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість можуть 

слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 



Заліки з виробничої практики проставляються на основі поданого звіту і 

характеристики керівника. Залік - диференційований, а оцінка складається з 

середніх оцінок з усіх розділів практики. 

VІ. Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або її 

частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення 

навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а 

також навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Семестрові і перевідні іспити є ведучими, найбільш значними формами 

організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка результатів 

навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної дисципліни. 

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий проміжок 

часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на 

вузлових його моментах, закріпити у пам’яті його основний зміст. 

Відомі два основних види іспитів: без іспитових білетів - вид найбільш 

високого рівня, хоча поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. 

Перший вид іспитів - іспит-бесіда - проводиться приблизно так: студенту, який 

складає іспит пропонується для початку бесіди одне запитання і дається деякий 

час для його обдумування. Бажано, щоб це запитання було не другорядним і не 

ізольованим від основних понять курсу. В перебігу відповіді залежно від її 

якості той, хто екзаменує, поступово може розширити поставлене перед 

студентом завдання. Бесіда дає змогу з «ясувати не тільки формальні знання з 

даного питання, але і поняття його ролі у всьому курсі, його зв’язку з іншими 

питаннями. При цьому з’ясовується: чи користувався студент при вивченні 

усього курсу додатковою літературою. 

Можлива бесіда і іншого характеру, коли екзаменатор ставить перед 

собою більш просте завдання - з’ясувати, чи засвоєні студентом основні ідеї 

курсу, чи знає він визначення, чи правильно формулює основні поняття, чи 

розуміє їх зміст. 

Основна перевага іспиту-бесіди полягає у тому, що у даному випадку 

надається можливість отримати достатньо повне уявлення про якість 

підготовки студента з даного курсу і з’ясувати його потенційні можливості у 

вивченні науки. Випадковість оцінки при такій формі іспиту, як правило, 

неможлива. Але такий іспит потребує високої кваліфікації екзаменатора і 

повної довіри до нього студентів. Іспит-бесіда потребує від екзаменатора 

достатньо великої напруги сил і великих затрат часу. Ця форма не 

застосовується у тих випадках, коли ставиться за мету перевірка засвоєння 

практичної частини курсу і тому, хто складає іспит, необхідно запропонувати 

для вирішення визначену кількість завдань. Екзамени у формі бесіди краще 

проводити на старших курсах, причому з деяких спеціально відібраних для цієї 

мети дисциплін. 

Другий основний тип іспиту - за іспитовими білетами - є 

загальновідомим. У цьому разі особливої уваги потребує складання іспитових 

білетів. Рівномірне розподілення матеріалу у білетах, різноманітність запитань, 

повнота охоплення прочитаного курсу, вдалий підбір завдань - усе це значною 

мірою полегшує хід іспиту і сприяє об’єктивності оцінки. Іспит за білетами ніяк 



не включає бесіди з тим, хто складає іспит. Мета її полягає у послабленні 

випадкового фактора, який проявляється при такій формі іспиту. Додаткові 

запитання при цьому, як правило, задаються з того матеріалу, який висвітлює 

або побічно торкається у своїй відповіді студент.  

Відома загальноприйнята рекомендація: не перебивати студента до тих 

пір, поки він не закінчить відповіді. Але якщо студент відповідає явно не по 

суті запитання або невірно, то тут потрібне втручання екзаменатора. 

При будь-якій формі іспиту (без білетів або з білетами) екзаменатору, 

який веде бесіду зі студентом, треба керуватись деякими правилами, 

порушення яких може призвести до небажаних наслідків: 

1. Не можна допускати, щоб запитання до студента, який екзаменується, 

ставились одне за одним. Це позбавляє студента можливості зосередитись, а 

іноді і можливості міркувати. 

2. Не можна надто відверто висловлювати свій обурення з приводу 

неправильної відповіді. Це може передчасно збентежити студента, що значно 

знизить якість відповідей на наступні запитання. 

3. Не можна виявляти перед студентом свої вагання з приводу оцінки 

його відповіді і змінювати вже прийняте рішення. 

Потрібно заздалегідь психологічно готувати студентів до екзаменів, 

навівати їм, що відповідь потрібно шукати, потрібно мобілізувати усі свої 

внутрішні сили, взяти себе в руки і змусити інтенсивно працювати свій мозок. 

Необхідно мотивувати оцінку, щоб студент був переконаний у її справедливості 

і йшов з іспиту без образи на екзаменатора. 

Третя форма іспиту – тестова, що дає можливість студенту спокійно 

зосередитися на відповідях.  
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1.Структурно-логічні схеми. 

2. Навчальна програма та робоча навчальна програма  

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з педагогіки, психології,  опорні конспекти лекцій.  

5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю).  

7.Термінологічний словник. 

8.Проектор.   
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Кредит № 1. Тема: Стан та персnективи розвитку освіти на 

Миколаївщині 

Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr Миколаївщини: 

стан розвитку галузі. 

План 
1.  Освітні послуги з позиції економічного підходу: аналіз понятійного 
апарату  
3.Стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг  в Україні 
4. Освітні послуги як специфічний вид товару. Структура та сучасний стан 
ринку освітніх послуг  
5. Механізми міжнародного стратегічного партнерства у сфері освіти  
6. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні  
7. Організаційно-методичні засади управління конкурентоспроможністю 
освітніх послуг у сфері вищої освіти  
8. Регіональний аналіз розподілу пропозиції освітніх послуг у сфері вищої 
освіти України  
 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про освітній ринок послуr Миколаївщини. 

2.З’ясувати сучасні підходи до розвитку ринку освітніх послуг  в Україні.  

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: маркетинг освітніх послуг, концепція маркетингу, освітня 

послуга, освітній продукт, освітні програми, освітній товар.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

На відміну від економічних відносин, які переважали в ХІХ і на початку ХХ 

ст., коли основною продуктивною силою виступала проста праця 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?tag=%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8


некваліфікованого працівника, ключова роль у економіці сьогодення 

відводиться кваліфікованим працівникам, що мають високий творчий 

потенціал. Нині професійні знання в багатьох галузях економіки мають 

тенденцію швидко старіти. Все це вимагає постійного підвищення кваліфікації 

та перепідготовки кадрів. Крім того, що освіта стає високопродуктивною 

формою капітальних вкладень, вона також є важливою соціальною гарантією. В 

сучасних економічних умовах високий рівень освіти означає передусім 

готовність людей до динамічного професійного життя, що є основою 

конкурентоспроможності на ринку послуг праці. Перехід до стадії розвитку 

суспільства, в якому знання є одним з ключових факторів, першочергово 

актуалізував проблеми розвитку освіти. Все вище зазначене вказує на 

актуальність досліджень питань становлення, формування та розвитку ринку 

освітніх послуг. 

Дослідженню проблем формування ринку освітніх послуг в України присвячені 

роботи Андрущенка В.П., Антошкіної Л.І., Боголіб Т.М., Верхоглядової Н.І., 

Каленюк І.С., Куценко В.І., Кратта О.А., Кременя В.Г., Патори Р. та інших. 

Проте єдиного підходу до з’ясування суті поняття «ринок освітніх послуг» та 

його змістовного наповнення не існує. 

Метою дослідження є розкриття суті поняття «ринок освітніх послуг» як 

економічної категорії та специфічного об’єкта економічних досліджень, 

визначення його особливостей. 

Аналіз економічної літератури, що присвячена формуванню і розвитку ринку 

освітніх послуг, вказує на те, що не існує єдиного визначення цього поняття, 

відмічаються розбіжності, як щодо понятійного апарату, так і змістовного його 

наповнення. 

Ринок освітніх послуг передбачає використання таких економічних категорій: 

попит, пропозиція, товар, ціна. Розглянемо кожну з цих категорій окремо. 

Послуга – особлива споживча вартість процесу праці, що виражена в 

корисному ефекті, який задовольняє потреби людини, колективу, суспільства. 

Під освітою розуміють сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, 



здобутих людиною в процесі навчання. Отже, освітня послуга – це 

організований певним чином процес в результаті якого одна особа передає 

іншій особі певний обсяг навчальної та наукової інформації, яка у другої особи 

трансформується в певну сукупність знань, умінь і навичок. 

Виходячи з даного означення та загальних міркувань можна стверджувати, що 

освітні послуги мають наступні особливості: сезонність; невідчутність освітніх 

послуг, тобто неможливість їх підтвердження до моменту надання, що 

ускладнює вибір конкретного навчального закладу; невіддільність послуг 

освіти від навчальних закладів; непостійність якості послуг, що надаються; 

недовговічність; відсутність права володіння; висока вартість; відносна 

тривалість надання освітніх послуг; відстрочено виявлення результативності 

наданих послуг; опосередкований характер попиту на послуги освіти, який в 

кінцевому рахунку залежить від структурної побудови національної економіки; 

необхідність подальшого супроводу освітніх послуг; залежність результатів від 

умов майбутньої роботи та життя людини, яка навчається; не однакова 

доступність послуг; необхідність ліцензування; конкурсний характер; відносно 

молодий вік споживачів освітніх послуг та інші. 

Важливу роль на досліджуваному ринку відіграє держава, формуючи правове 

поле та фінансуючи освітню сферу. Коло завдань, які стоять перед нею у сфері 

регулювання освітою широке, зокрема це – оптимізація мережі навчальних 

закладів, підвищення якості освітніх послуг, створення максимально 

професійної та незалежної системи ліцензування й акредитації, яка б діяла в 

інтересах споживачів освітніх послуг, підтримка наукової діяльності тощо. До 

базових функцій державного регулювання освітньої діяльності, які не можуть 

виконуватись за допомогою ринкових важелів, можна віднести : формулювання 

стратегічних і тактичних цілей і пріоритетів; дотримання соціальних цінностей; 

створення правових основ функціонування ринку освітніх послуг; гарантування 

високої якості освітніх послуг. 

У зв’язку із поділом освітніх закладів на державні та приватні існує думка, що 

освітні послуги поділяються на «платні» і «безкоштовні», що на нашу думку є 



некоректним. Дійсно безкоштовними освітні послуги є лише для безпосередніх 

споживачів: учнів, студентів. Проте суспільству, підприємствам і навчальним 

закладам ті ж самі «безкоштовні» послуги коштують всіх необхідних витрат 

праці, що створює вартість, яка повинна оплачуватися на визначеному рівні в 

грошовій формі. Безкоштовність надання послуг освіти громадянам виступає 

лише особливою формою економічних відносин між виробником і 

безпосереднім споживачем цих важливих послуг. Її головна перевага полягає в 

створенні умов доступності освіти для всіх, незважаючи на рівень доходів 

населення. Держава акумулює відповідну частку фінансових засобів шляхом 

стягування податків з підприємств і населення; направляє ці засоби в сферу 

освіти, щоб відшкодувати її витрати на послуги, що нібито безкоштовно 

поставляються. Характерною рисою сучасного розвитку ринку освітніх послуг 

є поява частки платних освітніх послуг. 

Розрізняють два види цін на освітні послуги. Одні встановлюються і 

регулюються державою для всіх освітніх закладів за їхні послуги в рамках 

державних освітніх програм і стандартів. На освітні ж послуги недержавних 

навчальних закладів, викладачів, що займаються індивідуальною трудовою 

діяльністю, додаткові освітні послуги державних закладів зазвичай 

застосовуються ринкові ціни. 

Отже, ціна освітньої послуги – це ринкова ціна, яка формується під впливом 

попиту та пропозиції, а також частково регулюється державою. Ціна на освітні 

послуги буде залежати від: рівня життя населення, його платоспроможності, 

престижності закладу, спеціальності, перспектив працевлаштування, 

собівартості навчання, норми прибутку, рівня інфляції, етапу життєвого циклу 

освітньої послуги, рівня конкуренції, державного регулювання цін, 

маркетингової стратегія тощо. У результаті взаємодії даних факторів 

отримують ринкову ціну освітньої послуги. 

Окремо зауважимо, що ціна одних і тих же освітніх послуг для різних 

споживачів може бути різною. Тут ми маємо на увазі, що, наприклад, студент, 

який навчається за рахунок державного бюджету опосередковано оплачую 



освітні послуги через податки (які сплачує він чи члени його сім’ї). В той же 

час студент, який навчається за контрактом безпосередньо сплачує кошти у 

відповідності контракту і крім цього сплачує такі ж податки. І хоча частина цих 

коштів може бути повернута через податковий кредит, невідповідність у ціні 

освітніх послуг все ж залишається. 

Суб’єктами відносин на ринку освітніх послуг є покупці та продавці цих 

послуг, держава. Сторона, що надає освітні послуги (продавці) – це заклади 

освіти всіх рівнів, органи державного управління й місцевого самоврядування, 

громадські організації, міжнародні інститути, окремі фізичні та юридичні особи 

тощо. Вони формують пропозицію як обсяг освітніх послуг, що продукується і 

надається споживачам. До покупців освітніх послуг відносяться діти 

дошкільного віку, учні, студенти, різні категорії дорослого населення тощо. 

Вони формують попит як форму вираження потреб індивідів і суспільства в 

освітніх послугах. Держава, як суб’єкт ринку освітніх послуг не тільки формує 

правове поле і розподіляє бюджетні кошти, вона, до відомої міри, формує 

попит на освітні послуги. 

Отже, ринок освітніх послуг в сучасних умовах це певний механізм який 

функціонує на основі правових, фінансово-економічних, соціально-освітніх, 

організаційно-методичних відносин між тими хто надає ці послуги, тими хто 

купує і державою, та регулює (збалансовує) співвідношення між пропозицією 

освітніх послуг і попитом на них, їх якістю, вартістю і ціною. Товаром на цьому 

ринку виступають освітні послуги – організований певним чином процес в 

результаті якого одна особа передає іншій особі певний обсяг навчальної та 

наукової інформації, яка у другої особи трансформується в певну сукупність 

знань, вмінь і навичок. Суб’єктами відносин на ринку освітніх послуг є покупці 

та продавці цих послуг, держава. Досліджуваний ринок має ряд суттєвих 

особливостей, як стосовно специфіки його товару, так і стосовно формування 

ціни на цей товар, що суттєво відрізняє його від інших ринків і вимагає 

особливого методологічного підходу до його дослідження. 



б 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний 

паспорт Миколаївщини). 

План 

1.Освітня реформа в Україні та освітянські завдання на Миколаївщині. 

2.«Інвентаризація» місцевих освітніх ресурсів (локальні дослідження).  

3.Завдання розвитку освітньої інфраструктури, кадрів, матеріально-технічного 

забезпечення, змісту освітніх послуг у контексті модернізації освіти. 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про «інвентаризацію» місцевих освітніх ресурсів.  

2.З’ясувати сучасні підходи до розвитку освітньої інфраструктури, кадрів, 

матеріально-технічного забезпечення, змісту освітніх послуг у контексті 

модернізації освіти. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: «інвентаризація» місцевих освітніх ресурсів, освітня 

інфраструктура, модернізації освіти. 

 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 



програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?tag=%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8


Регіональні стратегії розвитку 

Регіональна стратегія є по суті стратегічним планом розвитку регіону, що 

визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і 

соціального його розвитку на довгостроковий період. 

Порядок розроблення, моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій 

розвитку визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. 

№ 1189. 

Регіональні стратегії розробляються на строк дії та з урахуванням положень 

Державної стратегії регіонального розвитку протягом шести місяців після її 

затвердження. 

Процес планування починається зі стратегічної платформи, яка є 

довгостроковою стратегічною частиною. Операційна частина стратегії 

складається з планів розвитку по трьох компонентах сталого розвитку – 

економіка, соціум, екологія та операційної короткотермінової частини, що 

складається з плану реалізації, плану моніторингу та оцінки та плану з 

нарощування потенціалу (зміцнення спроможності). 

Реалізація ж стратегії відбувається в іншій послідовності від плану реалізації, 

який містить проекти і програми, через компонентні плани до досягнення 

стратегічних цілей та бачення розвитку. 

Проект регіональної стратегії повинен включати: 

вступ з коротким обґрунтуванням мети та підстав для розроблення документа; 

аналітичну частину – детальний опис географічної, історичної, демографічної, 

економічної, соціальної ситуації, що склалася в регіоні, з аналізом та оцінкою 

фактичного стану розвитку регіону; 

відображення найбільш загальних та тривалих уявлень про подальший 

розвиток регіону та життя його населення; 

характеристику конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку 

регіону (SWOT-аналіз); 

стратегічні цілі (напрями) та поетапні плани дій – сукупність стратегічних 

цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та 

оперативних цілей з детальним описом заходів, строку виконання, 

відповідальних виконавців, обсягів та джерел фінансування, очікуваних 

результатів; 

механізм реалізації. 

Основою для розроблення описово-аналітичної частини стратегічного плану є 

офіційні дані органів статистики, інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування, інформаційні матеріали анкетувань і соціологічних опитувань. 

У регіональній стратегії розвитку з урахуванням загальнодержавних 

пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем регіону 

визначаються стратегічні цілі його розвитку – описані у формальному вигляді 

орієнтири, яких бажано досягти в довго-, середньо- та короткостроковому 

періоді. 

До системи цілей належать бачення, стратегічні цілі (довгий термін), операційні 

цілі (середній термін), оперативні завдання (короткий термін). 



Бачення – це уявлення можливого майбутнього, якого планується досягти. 

Бачення відіграє важливу роль у розробці стратегії розвитку, адже служить 

базисом для формування стратегічних цілей та напрямів розвитку регіону. 

При визначенні цілей розвитку регіону обов'язковим є взаємозв'язок між ними, 

оскільки стратегічні цілі визначають головні орієнтири розвитку, а 

короткострокові пов'язують поточні дії з довгостроковими результатами, 

визначають швидкість одержання результатів діяльності окремих підсистем 

регіону в найближчому майбутньому. 

Кількість стратегічних цілей, як правило, не повинна перевищувати п'яти. 

Завелика кількість цілей може призвести до розпорошення незначних ресурсів 

розвитку і зниження ефективності реалізації стратегії. Стратегічні цілі розвитку 

регіону послідовно в порядку зменшення їх пріоритетності зіставляються з їх 

комплексною ефективністю, можливостями реалізації: ресурсними, 

інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими, фінансово-

економічними тощо. Це повинно надати змогу визначити стратегічні цілі, які 

можуть бути реалізовані в се- редньостроковій перспективі. 

Стратегічні цілі повинні бути представлені як серія операційних цілей 

(завдань), які включають оперативні завдання, що можуть бути розкладені на 

програми дій та проекти. Все це можна відобразити за допомогою дерева цілей. 

Зміст цілей має відповідати завданням вирішення визначених раніше головних 

проблем та спрямовуватись на досягнення бачення розвитку регіону. 

Пріоритетність досягнення цілей обґрунтовується ранжуванням проблем за 

ступенем невідкладності їх розв'язання. Найвищий пріоритет мають цілі, 

досягнення яких сприятиме комплексному вирішенню декількох проблем (до 

них можна віднести, наприклад, створення умов для всебічного та гармонійного 

розвитку людини, згортання екологічно небезпечних, економічно та соціально 

неефективних виробництв; стримування зростання галузей, що мають обмежені 

ресурси розвитку, стимулювання розвитку галузей та підприємств (зокрема 

експортно-орієнтованих), що сприяють оптимальному використанню 

внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу 

регіону; створенню нових робочих місць; підвищення освітнього рівня 

населення та забезпечення доступності освіти; розбудова сучасного 

культурного та інформаційного середовища; розбудова регіональної та участь у 

розвитку міжрегіональної, загальнодержавної або міждержавної 

інфраструктури, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності регіону та 

залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій; економічна, соціальна та 

екологічна реабілітація старопромислових, реіндустріалі- 

зованих районів і населених пунктів, перш за все системоутворюючих центрів, 

монофункціональних тощо). 

  

Дерево цілей стратегії регіонального розвитку 

Щодо кожної з визначених операційних цілей необхідно подати: 

обґрунтування вибору цілі; 

опис заходів, які передбачаються для її досягнення; 

визначення необхідних ресурсів; 



обґрунтування тривалості досягнення; 

визначення головних учасників реалізації; 

розрахунок загальної вартості та можливі джерела фінансування; 

рекомендовані інструменти і процедури реалізації; 

систему індикаторів (критеріїв) досягнення цілі. 

Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення 

та виконання планів їх реалізації. План дій складається з конкретних заходів 

(проектів), виконання яких повинно наблизити регіон до досягнення 

стратегічних цілей. 

Регіональні стратегії розвитку є основою для розроблення: 

регіональних цільових програм; 

щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів та відповідних 

бюджетів; 

угод щодо регіонального розвитку 

Отже, стратегічне управління розвитком регіону є сукупністю взаємопов'язаних 

та взаємозалежних управлінських процесів, які включають: 

1) діагностику існуючого стану регіональних систем та визначення найбільших 

проблем, що стримують їх розвиток; 

2) визначення цілей та пріоритетів, тобто вибір стратегії; 

3) визначення інструментів та реалізацію стратегії; 

4) оцінку, контроль та корегування стратегії. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Кредит № 2. Тема:  Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини. 

Тема 3 Моніторингові дослідження освітньої галузі Миколаївщини. 

План 

1. Становлення моніторингових досліджень  

2. Поняття, задачі та класифікація моніторингу  

3. Класифікації освітнього моніторингу  

4. Етапи моніторингових досліджень  

 5. Аналіз результатів . 

 6. Напрями застосування результатів моніторингу  

7. Моніторинг і профорієнтаційна робота в навчальних закладах 

8. Створення моніторингової системи  

9. Визначення показників ефективності   

10. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-виховним 

процесом  



11. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі школи)  

12. Специфіка моніторингу якості освіти навчального закладу  

13. Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях  

14. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. Традиційний підхід.  

15. Технології моніторингу якості освітнього процесу у ВНЗ  

16. Вимоги, функції, методи моніторингу якості вищої освіти  

 17. Історія становлення системи управління якістю ВНЗ   

 18. Міжнародні програми з оцінювання діяльності ВНЗ  

19. Всеукраїнський рейтинг ВНЗ  

20. Менеджмент державної і суспільної цінності ВНЗ засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій  

21.Регіональні моніторингові дослідження  

            Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про моніторингові дослідження, їх класифікацію.  

2.З’ясувати сучасні підходи до моніторингу системи управління якістю освіти.  

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття:  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

На запитання про те, що таке якісна сучасна освіта, як виміряти її якість та на 

багато інших подібних запитань намагаються дати відповідь провідні вчені, 

відомі політики багатьох країн світу. ХХ cт. ознаменувалося тим, що 

розгорнулася так звана квалітативна революція, тобто революція якості, яка 

охопила всі сфери життя та діяльності людини. 

Від того, чи вільно орієнтуватиметься людина у сучасному житті, 

адаптуватиметься до різних видів діяльності й умов, наскільки легко вона 

опановуватиме нові професії, засвоюватиме величезні обсяги інформації, 

залежить не тільки її власна успішність як особистості, а й розвиток усієї 

держави, її конкурентоспроможність і престиж на світовій арені. 

Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних механізмів, що 

отримали назву моніторингу, який розуміється як система збирання, 

опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, 

що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку. 



Педагогічний моніторинг – система відбору, обробки аналізу, зберігання 

інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що 

забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію 

навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи 

Управлінські рівні особистісного орієнтованого моніторингу 

В Україні, починаючи з радянських часів і донині, визначення якості освіти у 

більшості випадків зводилося до з'ясування рівня знань, умінь і навичок учнів, 

що, у свою чергу, найчастіше виражався відсотком успішності. Проте 

необхідність розвитку та удосконалення існуючих принципів оцінювання 

освіти і педагогічної праці педагоги-новатори відчували вже тоді. 

Сучасні економічні та суспільні відносини потребують пошуку нових шляхів 

розв'язання проблеми об'єктивного оцінювання якості освіти, надання 

теоретичного оґрунтування показникам, критеріям якості та методам, які при 

цьому застосовуються. Саме це спричинило нагальну необхідність розвитку та 

удосконалення системи оцінювання якості освіти і створення національної 

системи моніторингу якості загальної середньої освіти. 

В умовах оновлення освіти актуальними стають проблеми педагогічної 

діагностики. Неможливо досягти високого рівня навчальних досягнень учнів 

без відповідного контролю за ходом навчального процесу. Проблеми 

оцінювання навчальних досягнень учнів та оцінювання ефективності навчання 

пов’язані між собою. 

Вирішення цієї проблеми стає можливим шляхом моніторингового 

дослідження. Тому поняття "моніторинг" увійшло в наше життя як 

необхідність. Слово "моніторинг" походить від лат. "монітор" - той, що 

попереджає, наглядає, нагадує. Оксфордський словник визначає моніторинг як 

ретельне спостереження, контроль за роботою. Людство давно "приміряло" 

моніторинг на себе. Його апробували в різних сферах та напрямках, і ось 

нарешті він захопив і педагогів. 

Основний зміст моніторингу полягає в одержання інформації про стан освіти з 

метою прийняття управлінських рішень щодо переведення її на якісно новий 

рівень. 

Освітній моніторинг в Костянтинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 

здійснює методичний кабінет, який організовує управління якістю освіти на 

кількох рівнях: учень (моніторинг навчальних досягнень), учитель (моніторинг 

педагогічної діяльності), навчально-виховний заклад (вінутрішньошкільний 

моніторинг). 

Проводячи педагогічний моніторинг, шкільна методична служба покликана не 

тільки зосереджуватись на обробці отриманої інформації, а практично повинна 

досягти своєї домінуючої функції – управлінської, тобто коригування та 

прогнозування результатів. 



Моніторинг націлює на постійне спостереження за будь-яким процесом з 

метою виявлення його відповідності бажаному результату. Кожен учитель і 

учень повинні чітко окреслити той бажаний результат (перспективну мету), на 

який вони вийдуть у процесі співпраці. А мета одна: випускник повинен бути 

освіченою людиною. Для того існує Школа. 

Для керівника освітнього закладу, а особливо для завуча, дуже важливо мати 

оперативну, об’єктивну інформацію про дійсний стан навчального процесу. За 

необхідності це дозволить йому своєчасно здійснити методичну підтримку і 

внести необхідні корективи. Таку інформацію можуть надати регулярно 

здійснені моніторингові дослідження, які є хорошим інструментом аналізу 

різноманітних сторін навчального процесу. Вони дозволять одержати реальну 

картину результативності нововведень, напрямів плану розвитку навчального 

закладу, від мети дослідження можна виділити найрізноманітніші напрями 

моніторингу. Однак найважливішим з них було і залишається визначення 

результативності навчального процесу. 

Залежно від мети дослідження можна виділити такі напрямки моніторингу: 

• діагностичний моніторинг, основною метою якого є визначення рівня навичок 

учня залежно від їх особистості; 

• статистичний, який дає можливість одночасно зняти показники за одним або 

кількома напрямками діяльності освітнього закладу, порівняти отриманий 

результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити аналіз 

і прийняти управлінське рішення; 

• змістовний (особистісно орієнтований моніторинг, змістом якого є розвиток 

якостей особистості дитини, тобто динаміка особистісного розвитку); 

• супровідний педагогічний моніторинг, який передбачає контроль на поточне 

коригування взаємодії вчителя й учня в організації і здійснення навчально-

виховного процесу. 

Щоб освітній моніторинг на шкільному рівні став реальним фактором 

управління, його потрібно організувати таким чином, щоб він виконував 

наступні функції: 

• інформаційну; 

• діагностичну; 

• прогнозуючу; 

• управлінську; 

• педагогічну. 

Ідея моніторингу – відстежити, скоригувати й отримати результат. Проведення 

управлінського педагогічного моніторингу проходить три етапи: 

• підготовчий; 



• практичний; 

• аналітичний. 

Мета управлінського супроводу полягає у створенні умов для оптимізації 

навчально-виховного процесу, інноваційної освітньої діяльності педагогів, 

індивідуального розвитку учня. Адміністрація закладу повинна під час 

моніторингу якості освіти сприяти створенню гармонічних взаємин між дітьми, 

педагогами, батьками. Управлінський супровід шкільного моніторингу повинен 

бути спрямований на поглиблення професійної свідомості вчителя, має 

орієнтувати педагога на розширення діапазону застосування інноваційних 

технологій навчання. 

Проведення моніторингу якості викладання відповідних предметів у 

навчальному закладі має на меті аналіз стану викладання його, а також рівня 

компетентності учнів. 

Завдання моніторингу полягають у наданні методичної допомоги вчителям-

предметникам, тобто виявленні кращого педагогічного досвіду роботи 

вчителів-предметників та рекомендації його до розповсюдження в 

педагогічному колективі. 

Технології впровадження моніторингу якості освіти з базових дисциплін 

Проведення моніторингу якості освіти з базових дисциплін у навчальному 

закладі має на меті аналіз стану викладання відповідних предметів, а також 

рівня компетентності учнів. 

Річний процес внутрішньо шкільного моніторингу фіксує діяльність кожного 

учня та діяльність школи, спрямовану на досягнення мети, що стоїть перед 

ними, та містить три етапи: 

• вхідний (діагностичний); 

• проміжний (поточний;) 

• вихідний (підсумковий). 

Діагностичний моніторинг проводиться на початку навчального року і 

констатує якість освіти, набутої у попередніх класах (чи то підтверджує 

достатній і високий рівні знань, чи примушує замислитись над початком і 

середнім рівнем). 

Проміжний етап – це, по суті вся робота, яка планується на навчальний рік з 

метою підвищення якості знань з відповідного предмета. Вчителю бажано 

побачити перспективу роботи учня і надати йому вчасно фаховий супровід 

протягом навчального року під час вивчення будь-якої теми. 

Таким чином, другий етап моніторингу якості освіти з базових дисциплін 

важливий тим, що не тільки вносить корекцію в систему знань, але й 

організовує на самостійно-творчу роботу. Завдання будь-якого характеру 



націлюють учнів на самооцінку якості знань з предмета, спонукають до 

самовдосконалення та наштовхують на пошуки умов для реалізації особистості. 

Досвідчені вчителі, проаналізувавши помилки кожного учня і класу в цілому, 

розробляють план педагогічних корекційних дій і завдання для самоосвітньої 

діяльності кожного учня, залучають дітей до пошуково-творчої роботи з метою 

виявлення динаміки індивідуальних досягнень учнів. Це можуть бути 

різнорівневі тематичні текстові завдання, різнопланова робота над текстом, 

складання текстів творчого характеру, вирішення проблемно-пізнавальних 

завдань, доказ або спростування гіпотези. Саме в цей період роботи надається 

можливість кожній дитині інтенсивно попрацювати над підвищенням якості 

знань з відповідних предметів. 

У системі моніторингу третій етап (вихідний або підсумковий) є наслідком 

навчально-корекційної, творчої, самостійної діяльності учнів і підводить до 

такого рівня якості освіти з базових дисциплін, з якими учень піде в подальше 

життя та буде виглядати в очах суспільства інтелігентною чи вбогою людиною. 

Педагогічний моніторинг та оцінка діяльності вчителя 

Проблема моніторингу педагогічної майстерності вчителя надзвичайно 

актуальна і важлива. Це розв’язання багатьох питань: удосконалення системи 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; повніше та ефективніше 

задоволення їхніх професійних запитів та потреб у системі методичної роботи; 

визначення сильних сторін учителя; планування шляхів і конкретних засобів їх 

закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності. 

Моніторинг успішної професійної діяльності вчителя не лише дає керівництву 

школи інформацію для роздумів і подальшого аналізу, а й сприяє визначенню 

напрямів та перспектив професійного зростання, зміцнення адекватної 

професійної самооцінки, позитивного само сприйняття й професійної 

комфортності педагога. 

Він також дає змогу оптимально вирішувати проблеми атестації працівників, 

оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації 

школи. Однак отриманні при цьому матеріали з вивчення, аналізу та оцінки 

професійної компетентності вчителя дають змогу лише визначити конкретні 

параметри цієї діяльності. 

Для визначення професійного рівня вчителя, ефективності його діяльності 

можна застосувати такі форми моніторингу: 

• анкетування та само тести (виявлення суб’єктів орієнтування вчителя під час 

вирішення професійних питань); 

• карта відстеження ефективності уроку (зокрема заповнюють учитель та учні, 

порівнюють їх); 

• відстеження уроку на діалогічній основі "вчитель-адміністратор". 



• У системі внутрішкільного управління необхідно здійснювати моніторинг 

професійного рівня вчителя за такими критеріями, які фіксуються в 

діагностичній карті: 

• знання нормативних документів; 

• самоосвіта – творчий підхід до вибору способів, методів, прийомів і засобів 

забезпечення особистісно орієнтованого навчання через зміст його предмета; 

• участь учителя в розробці методик і технологій розвитку навчально-виховного 

процесу; 

• вміння вчителя змоделювати активну діяльність учня до уроку та на уроці, 

позакласну роботу з предмета; 

• ведення шкільної документації (поурочні плани, ведення класних журналів, 

виконання навчальної програми та дотримання єдиного орфографічного 

режиму); 

• вміння вчителя підтримувати життєдіяльність школи; 

• виконавська дисципліна; 

• робота з батьками та виконання громадських доручень. 

Загальна структура організації та проведення моніторингу та оцінки діяльності 

педагогічних працівників є досить сталою, що й забезпечує можливість 

отримання об'єктивної та надійної управлінської інформації. 

Реалізація в цілісності всіх компонентів моніторингу навчання забезпечує 

оптимальну організацію об’єктів педагогічного процесу, робить його 

результативним, конкретизованим та особистісно орієнтованим. Таким чином 

процес навчання стає обміркованим, цілеспрямованим. 

Сьогодні перед суспільством взагалі і перед школою зокрема, як ніколи, гостро 

стоїть завдання осмислення та пізнання буття, створення нової філософії освіти, 

відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, життєвого потенціалу. Мова 

йде про створення нової освітньої школи України ХХІ століття, школи, яка 

виховує творчу особистість, створює умови для її повноцінного фізичного, 

інтелектуального, духовного розвитку, для примноження культури та 

духовності. 

Щоб бути гідною України ХХІ століття, освіта повинна бути націленою на 

майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток творчих здібностей учнів, 

формування у них загальнолюдської культури, гуманних способів розв’язання 

світових проблем. Адже від сучасного випускника вимагається осмислено діяти 

в ситуації життєвого вибору, свідомо ставити перед собою завдання, досягати 

власної мети, діяти продуктивно в усіх життєвих сферах. 

 

 



V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Тема 4. Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження 

на Миколаївщині. 

План 

 

1.Учнівські історичні конкурси, олімпіади, турніри, акції.  

2.Календар шкільних подій та діяльність керівника методичного 

об»єднання учителів історії.  

3.Регіональні події та дати.  

4.Іміджування Миколаївського регіону засобами предмету навчання та 

освіти в цілому.  

5.Регіонaльні медіа ресурси.  

6.Медіакультура педагога. 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про освітні дослідження.  

2.З’ясувати сучасні підходи до організації та проведення міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних  освітніх досліджень.  

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: конкурси, олімпіади, турніри, акції, медіа ресурси . 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 



Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?tag=%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8


V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Кредит № 3. Тема: Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

 

Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 

План 

1.Обдарованість як педагогічний феномен.  

2.Особливості організації роботи з історії з обдарованою учнівською 

молоддю.  

3.Інтелектуaльний резерв Миколаївщини та інвестиційний фон краю, 

залучення спонсорів до розвитку освіти регіону.  

4.Використання краєзнавчого змісту роботи в підготовці учнівської 

молоді в МАН. 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про обдарованість, інтелектуaльний резерв, 

інтелектуaльний фон. 

2.З’ясувати сучасні підходи до організації роботи з обдарованою учнівською 

молоддю.  

 3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

 Тематичний глосарій: 

  

Індивідуальність - неповторність своєрідних рис людини, що відрізняють її від 

інших 

                                  людей. 

Задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним 

чином  

                   нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей 

людини 

                   припевних умовах і діяльності людини в певному напрямі. 



Здібності - стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які зумовлюють 

успішність 

                     її діяльності в певному напрямі й базуються на основі задатків. 

Рівні здібностей: обдарованість, талант, геніальність. 

Талановитість  - вищий ступінь спеціальної обдарованості дитини. 

Геніальність - найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини. 

Творчість - продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові 

матеріальні й 

                      духовні цінності суспільного значення. 

Здібності - уміння працювати в нестандартних ситуаціях, розв'язувати 

проблемні  

                     ситуації, оригінальність, критичність мислення, уміння робити 

правильний  

                     вибір у різних ситуаціях. 

Обдарований - який має великі природні здібності; здібний, талановитий. 

Здібність – природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант. 

(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2002 р.) 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

 

       Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і 

честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогом стоїть 

завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу 

нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді .  

       Робота з обдарованими дітьми вимагає від учителів особливих методичних 

підходів до організації навчально-виховного процесу. Широке запровадження 

нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів, які сприяють 

виявленню, підтримки та розвитку обдарованості допоможуть як педагогам, так 

і їх вихованцям розкрити свої здібності, таланти, набути навичок дослідницької 

роботи, розвинути ініціативу, сформувати уміння здійснювати творчий пошук, 

використовувати досвід, наукові дослідження. 

        Вирішити проблему виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних 

та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу допоможуть матеріали 

розміщені в даному методичному посібнику. 

 

 

Нормативно-правові документи 

 щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю 

 

1. Закон   України    ''Про           загальну            середню       освіту''        ( с. 

5, 9, 11, 29) 

2. Закон      України     від 01.12.1998 № 281-XIV      "Про      молодіжні       

та     дитячі 



             громадські      організації" 

3. Заходи      щодо      реалізації     обласної    Цільової    програми    

розвитку    освіти 

            Миколаївської області  на  2011-2015 р.р. 

4. Заходи   щодо   виконання   Цільової    соціальної    програми   розвитку         

освіти 

            м. Первомайська   на   2013 – 2014    роки,    затвердженої   рішенням 

            Первомайської  міської ради від 25.12.2012  № 2 

5. Наказ   МОН    України   від   27.08.2013 №1236 ''Про затвердження 

Положення про 

            Банк інтелектуальних   досягнень   дітей   та   Положення  про Експертну 

раду для  

            Визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей '' 

6. Наказ   МОН    від  08.04.13 №1/9-262      Про  перелік    творчих      
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            конкурсу-захисту    науково - дослідницьких робіт учнів членів Малої 

академії наук 

            України” 

8. Наказ МОНмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 "Про затвердження 

Положення 

           про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів,  

           конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт…" 

9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні   до  2021 року   (Указ 

Президента 

            України від 25.06.2013 № 344\ 2013)  

10. Обласна      Цільова      соціальна       програма      розвитку     освіти 

Миколаївської 

            області на  2011-2015 роки 

11. Постанова        Кабінету      Міністрів     України    від     28.01.2009    №  

41     "Про  

            Затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2009- 

           2015 роки" 

12.      Положення    про   Малу   академію   наук  учнівської    молоді    (наказ    

МОН   від 

           09.02.2006 № 90). 

13.      Програма "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх 

           навчальних закладів"  



14.      Рішення  від 30.12.10 № 3 облдержадміністрації "Про   затвердження  

обласної 

           Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2011-2015 

           роки" 

15. Указ   Президента   України   від 30.09.10 р.   №  927/2010   "Про заходи   

щодо 

           розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих 

дітей та 

           молоді" 

16. Указ   Президента   України від 17.04.2002 року    № 347/2002    ''Про   

Національну 

            Доктрину розвитку освіти'' 

17. Указ     Президента     України    від 02.08.2000 № 945/2000 "Про гранти 

Президента 

            України для обдарованої молоді" 

18. Цільова соціальна програма розвитку освіти м. Первомайська на 2013 – 

2017 р. 

 

      Специфіка роботи вчителя з обдарованою дитиною полягає в тому, що 

педагог має виявити її задатки та здібності, створити варіативний розвивальний 

навчально-виховний простір та розробити індивідуальний освітній маршрут для 

подальшого розвитку її інтелектуально-творчого та особистісного потенціалу. 

Це вимагає від педагога здатності розробити власну концепцію роботи з такою 

дитиною, в основу якої буде покладено ідею самоцінності особистості, 

розуміння та бережливе ставлення до її несхожості на інших, самобутності, 

оригінальності тощо. 

      Успішний учитель для обдарованих учнів – це насамперед чудовий учитель-

предметник, який глибоко знає і любить свій предмет. Він має бути наділений 

рисами, які необхідні в спілкуванні з обдарованими учнями. Зрештою, він сам 

повинен мати ті здібності, які пов’язані з певним типом обдарованості: 

інтелектуальної, творчої, психомоторної тощо. 

      Учитель може розвинути особисністі та професійно-особистісні риси 

щонайменше трьома шляхами: 

• з допомогою тренінгів самопізнання та саморозвитку; 

• шляхом здобуття нових знань щодо різних видів обдарувань та 

особливостей процесу навчання, виховання та розвитку обдарованих 

учнів; 

• через тренування вмінь, необхідних для ефективного навчання та 

створення індивідуальних освітніх маршрутів обдарованих учнів. 

 

 

 

 

 



Модель готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми 

 

Теоретичний компонент 

• Історія дослідження обдарованості; 

• основи сучасної концепції обдарованості; 

• проблеми прогнозування обдарованості; 

• особливості розвитку обдарованих індивідів; 

• вікові особливості прояву обдарованості; 

• методи та особливості діагностики обдарованих дітей; 

• психологічні й педагогічні аспекти, які слід брати до уваги при 

формуванні змісту освітніх програм для обдарованих; 

• форми організації навчальної діяльності обдарованих; 

• вимоги до педагогів, що працюють з обдарованими дітьми; 

• зарубіжний досвід роботи з обдарованими; 

• умови ефективної взаємодії батьків і педагогів з обдарованими дітьми. 

 

Практичний компонент 

• використання спеціальних прийомів і методів розвитку здібностей 

дитини; 

• роль фасилітатора щодо обдарованої дитини; 

• уміння створювати навчальні плани з певної дисципліни, що 

відповідатимуть потенціалу обдарованої дитини; 

• здатність пропонувати обдарованій дитині творчі завдання; 

• готовність ставити обдарованій дитині питання відкритого характеру; 

• уміння розподіляти час і увагу під час заняття таким чином, щоб усі учні 

відчували себе важливими для вчителя; 

• здатність надавати дитині консультації з предмета і питань особистісного 

характеру; 

• уміння організувати та впроваджувати індивідуальне навчання 

обдарованої дитини, якщо таке необхідне. 

 

Особистісний компонент 

 

• мотивація до роботи з обдарованими учнями; 

• емпатія; 

• позитивна "Я-концепція"; 

• активність, що проявляється в бажанні приділяти більше уваги та часу 

обдарованими учнями; 

• спрямованість до самовдосконалення; 

• високий рівень інтелектуальних здібностей; 

• креативність; 

• функціональний перфекціонізм; 

• повага, довіра до дитини; 



• ерудиція; 

• конгруентність; 

• сміливість; 

• мужність; 

• терпимість. 

 

 

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Бути доброзичливим і чуйним.  

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні 

потреби та інтереси.  

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.  

4. Мати широке коло інтересів.  

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з 

навчанням обдарованих дітей. 

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.  

7. Мати живий та активний характер.  

8. Володіти почуттям гумору.  

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного 

самовдосконалення.  

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.  

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.  

12. Володіти емоційною стабільністю.  

13. Уміти переконувати.  

14. Мати схильність до самоаналізу.  

 

Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми  

 

Система пошуку обдарованих учнів 

 

Сфера пошуку Ознаки, за якими здійснюють пошук 

Урок Прояв творчості, пізнавального інтересу, 

нестандартність мислення 

Гуртки, секції Високий рівень зацікавленості роботою, інтерес до 

пошукової діяльності, креативність 

Письмові роботи Інтелект, логіка викладу матеріалу, начитаність, 

багата лексика, гуманітарні здібності 

Учнівські 

олімпіади, 

конкурси 

Високий рівень інтелектуальних здібностей, 

креативне мислення, неординарність підходів 

Результати 

анкетувань, 

тестувань 

Лідерські риси, оригінальність, ерудиція, 

об’єктивність самоаналізування 



Бібліотека Яскраво виражені інтереси та смаки, допитливість, 

читацька компетентність 

Виховні заходи Організаторські здібності, моральні цінності, 

активність, ініціативність 

 

Типи обдарованості та їх діагностика 

 

     Н.С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей: 

- учні з ранньою розумовою реалізацією;  

- учні з прискореним розумовим розвитком;  

- учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.  

       

      Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, 

використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. 

Лейтеса, є дитячої обдарованості.  

       Для оцінки соціального розвитку дитини, творчих здібностей, інтелекту 

практичні психологи повинні використовувати різні психодіагностичні методи, 

що доповнюються відомостями батьків, даними спостережень за дитиною.  

       Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану 

дитину з креативністю її мислення.  

Зокрема:  

*        Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних 

здібностей.  

*        Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості 

 дитини.  

*        Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.  

*        Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини 

розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.  

*        Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень 

аналітико-синтетичних умінь.  

*        Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських 

вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами 

одноліток особливості спрямованості даної особистості.  

  

 Критерії за якими можна визначити обдарованість дитини 

 

Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:  

- часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;  

- у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;  

- рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до 

них;  

- Із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не 

приведення  

   колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, 

систематизація її на  



   нових підстановках;  

- мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та 

енциклопедії,  

   придумують нові слова і поняття;  

- можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи 

більше  

   подіями, що відбуваються навколо них;  

- дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-

яких  

  обмежень свої досліджень;  

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

правильні  

  висновки;  

- можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони 

буквально  

  "занурюються” в своє заняття, якщо воно їм цікаве;  

- мають сильно розвинуте почуття гумору;  

- постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;  

- визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати 

кілька справ 

   одночасно;  

- часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе 

такими, що 

   завжди мають рацію;  

- їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті.  

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ 

 

 

1. Інтелектуальна сфера 

Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю. мисленням, 

допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, 

може мати здібності до практичного застосування знань. 

 

2. Сфера академічних досягнень 

Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших 

навчальних предметів. 

 

3. Творчість (креативність) 

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність 

мислення, висловлює оригінальні ідеї. 

 

4. Спілкування 

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з 

дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. 

Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії. 



 

5. Сфера художньої діяльності 

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, 

захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються 

оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, 

із задоволенням співає, намагається створювати музику. 

 

6. Рухова сфера 

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий 

діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних 

рухових навичок. 

 

 

Розрізняють обдарованість: 

• соціальну - лідерську;   

• художню - музичну, образотворчу, сценічну;   

• психомоторну - спортивні здібності;  

• інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед 

інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не 

встигають з інших);   

• академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають 

відмінними спеціалістами;   

• творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі 

діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх 

дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).   

 

 

 

Досягнення дитини, за якими формується банк даних обдарованих і 

талановитих дітей за напрямами 

Інтелектуальна обдарованість: 

• І-ІІІ місця в ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

базових дисциплін; 

• І-ІІІ місця в очному турі Всеукраїнських Інтернет-олімпіад; 

• І-ІІІ місця на всеукраїнських турнірах; 

• І-ІІІ місця на І, ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України; 

• Переможці та призери інших конкурсів інтелектуальної спрямованості 

міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

 

Практично-перетворювальна: 

І-ІІІ місця в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, 

конкурсах з судно-, авіа-, автомодельного спорту, технічної творчості, 

раціоналізаторства, різних видів ремесел тощо. 



 

Художньо-естетична: 

І-ІІІ місця в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах і 

фестивалях літературної, пісенної та музичної творчості, хореографії, 

образотворчого та прикладного мистецтва тощо. 

 

Комунікативно-організаторська: 

• переможці конкурсів і фестивалів лідерського руху міського, обласного, 

всеукраїнського, міжнародного рівнів; 

• активна участь у роботі міської, обласної школи лідерів; 

• активна участь у суспільному житті міста, області; 

• активна участь в учнівському самоврядуванні. 

 

Психомоторна: 

• І-ІІІ місця на міському етапі обласної олімпіади з фізичної культури; 

• І-ІІІ місця у спортивних, туринських змаганнях, фестивалях, турнірах 

міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

• Членство у збірних командах України з різних видів спорту; 

• Виконання нормативів на звання кандидата в майстри спорту України; 

• І-ІІІ місця в фестивалях, конкурсах і турнірах міського, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівня зі спортивних танців, циркового 

мистецтва тощо. 

 

 

Етапи організації роботи зі здібними й обдарованими дітьми 

І-й етап – теоретичний: 

- готують нормативно-правову базу; 

- вивчають літературу та передовий педагогічний досвід; 

- формують понятійний апарат. 

 

ІІ- й етап – діагностичний: 

- діагностика педагогічного колективу; 

- діагностика учнів; 

- анкетування батьків. 

 

ІІІ-й етап – організаційний: 

- розробляють концепцію та програму роботи; 

- визначають мету та завдання, принципи діяльності; 

- розробляють модель організації роботи; 

- формують банк даних здібних і обдарованих учнів; 

- планують роботу. 

 

І – етап – діяльнісний: 

- організація системної роботи; 



- науково-дослідницька діяльність. 

 

І – етап – результативний: 

- участь у шкільних заходах творчого спрямування; 

- захист науково-дослідницьких робіт;  

- участь у творчих і наукових конкурсах; 

- участь і результативність у предметних олімпіадах; 

- навчання в МАН. 

 

 

6 – й етап – підсумковий: 

- аналіз результативності та успішності учнів; 

- матеріальне та моральне стимулювання;  

- створення шкільної "Алеї зірок". 

 

 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей 

 

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, 

важливість тощо.  

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.  

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично 

вирішує дослідницькі завдання.  

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.  

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.  

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього 

рішення, де є багатоваріативні способи.  

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, 

думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.  

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.  

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно 

попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і 

розвивати у нього терпимість і впевненість.   

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.  

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.  

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, 

які можуть захоплювати.  

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, 

уяви.  

14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних 

рішень з'являється в такий момент.  

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.  

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.  

17. Вчи доводити починання до логічного завершення.  

18. Впливай особистим прикладом.  



19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання 

підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, 

самопізнання.  

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та 

ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране 

рішення.  

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних  

видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.  

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової 

роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі 

ситуації.  

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських 

конкурсах, змаганнях, виставках.  

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, 

ініціативу, пошук.  

25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, 

який треба запалити" (К.Д.Ушинський).  

    

 

Вимоги до організації навчальної діяльності обдарованих учнів 

  

     … Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими 

відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у 

той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної 

інформації.  

 

         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.  

 

          

Підвищення інтелектуальної активності учнів під час вивчення нового 

матеріалу 

 

1. Розгляд яскравих прикладів зв’язку матеріалу, що вивчається, з життям, 

практикою, сучасною технікою. 

2. Створення проблемної ситуації за допомогою дослідів, для пояснення яких 

потрібні нові знання. 

3. Використання біографічного матеріалу. 

4. Виконання фронтальних експериментальних завдань. 

5. Використання інтерактивних методів навчання: "мозкового штурму", роботи 

в малих групах. 



6. Залучення учнів до дидактичних ігор, ігрових вправ. 

 

Активізація учнів під час застосування перевірки знань 

 

1. Використання цікавих запитів і задач 

2. Застосування взаємоопитування, взаємоперевірки, рецензії на відповідь 

товариша 

3. Використання інтерактивних методів навчання: робота в групах, вправа 

"Мікрофон" 

4. Проведення нестандартних уроків. 

 

Активізація під час узагальнення та систематизація знань 

 

1. Залучення учнів до самостійного формулювання висновку 

2. Складання спільно з учнями структурно-логічних схем вивчення матеріалу. 

 

 

                        Активізація під час узагальнення та систематизації знань 

 

1. Залучення учнів до самостійного формулювання висновку 

2. Складання спільно з учнями структурно-логічних схем вивчення матеріалу. 

 

      Диференціація домашнього завдання за складністю, експериментальне 

завдання та спостереження певних явищ природи. 

 

Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.  

 

      Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, 

доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи:  

 

- виконання учнем позанавчальних завдань;  

- заняття у наукових товариствах;  

- відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах 

любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.);  

- огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з 

ученими тощо.  

 

       Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання 

різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на 

кращу науково-дослідну роботу.  

        Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить 

Малій академії наук України, її територіальним відділенням.  

 

 

Творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми: 



 

- повага до бажання учнів працювати самостійно;  

- вміння утримуватись в процесі творчої діяльності;  

- надання дитині свободи вибору галузі застосування свої здібностей, методів 

досягнення  

   мети;  

- індивідуальне застосування навчальної програми залежно від особливостей 

учня;  

- заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учням;  

- виключення будь-якого тиску на дітей, створення розкріпаченої схвалення 

результатів  

  діяльності дітей в одній галузі метою спонукати бажання випробувати себе в 

інших 

   галузях діяльності;  

- підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей;  

- надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінну від інших 

точку зору і  

  у зв’язку з цим відчувають тиск з боку ровесників;  

- добування максимальної користі з хобі, конкретних захоплень та 

індивідуальних  

  нахилів;  

- терпиме ставлення до можливого безладдя;  

- заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності;  

- переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцем, а не ворогом.  

 

 

Форми позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей 

учнів: 

 

· це підготовка і участь школярів в олімпіадах з інформатики; 

· дослідницька робота в МАН; 

· участь у гуртках, факультативах;  

· участь в інтелектуальних іграх; 

· робота над проектом; 

· участь у науково-практичних конференціях; 

· участь в Інтернет-олімпіадах. 

 

 

Перелік орієнтовних  заходів щодо планування роботи з обдарованими 

дітьми: 

 

1. Створити інформаційні банки даних "Обдарованість". 

2. Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних 

розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей. 



3. Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є 

переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

4. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої 

обдарованості.                                                                                                           

5. Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного 

підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

6. Удосконалення структури учнівських наукових товариств. 

7. Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з 

обдарованими дітьми 

8. Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів. 

9. Організація і проведення предметних олімпіад. 

10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із 

врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей. 

11. Формування груп для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї 

паралелі. 

12. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які 

працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять. 

13. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи 

факультативів, предметних гуртків, студій. 

14. Введення нових розвивальних курсів. 

15. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей. 

16. Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані 

діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів 

управління освіти. 

17. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, 

республіканських конкурсах різного напряму. 

18. Удосконалення діяльності шкільного театру. 

19. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми 

20. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими 

дітьми. 

21. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей. 

22. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей – 

учнів 9-их класів. 

23. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і 

визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної 

ради, засіданнях методичних об'єднань. 

24. Розробка пам'яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної 

дослідницької діяльності. 

25. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня 

складності. 

26. Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми": 

•психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми; 

•що таке обдарованість; 



• інформаційний бюлетень про новинки психолого-педагогічної літератури з 

даної проблеми; 

•перспективи роботи з обдарованими дітьми. 

27. Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми за 

напрямами: 

• гуманітарним; 

•фізико-математичним; 

•природничо-науковим; 

• художньо-естетичним. 

28. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з 

обдарованими дітьми. 

29. Ознайомлення педагогічних колективів з міською і районною програмами 

"Обдарована дитина". 

 

 Робота шкільних методичних об’єднань: 

-  розробка та впровадження методичних матеріалів по організації роботи 

з обдарованими дітьми;  

-   матеріали з досвіду роботи;   

-   написання індивідуальних програм по роботі з  обдарованими учнями;  

-   пошук та впровадження інноваційних  технологій у процес навчання;  

-   забезпечення науково-пошукової діяльності  учнів;  

-   підготовка учнів до олімпіад, конкурсів;   

 

Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми 

 1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та 

специфіки 

     роботи з ними.  

 2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми 

     учителями-предметниками та класними керівниками.  

 3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, 

психологом 

     школи.  

 4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях 

шкільних 

    методичих об’єднаннях.  

 5. Організація роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами 

дітей.  

 6. Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучати 

обдарованих дітей.  

 7. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін.  

 8. Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних 

олімпіадах 

     з базових дисциплін. 

 



      Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм 

ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук 

допомагає проведення таких заходів: 

- олімпіад з основ наук; 

-  конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт; 

-  КВК, турнірів, конкурсів знавців, вікторин, інтелектуальних аукціонів, 

змагань; 

-  ігрових тренінгів, ігор; 

- семінарів; 

- творчих тренінгів; 

- інтелектуальних марафонів; 

- залучення до роботи учнівського наукового товариства. 

 

 

Поради батькам щодо виховання обдарованої дитини в сім’ї 

 

       Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй 

досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і 

спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в 

оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні 

певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами 

діяльності, в яких вона найбільше розвивається.  

 

 Розрізняють обдарованість: 

•    соціальну - лідерську;   

•    художню - музичну, образотворчу, сценічну;   

•    психомоторну - спортивні здібності;  

• інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед 

інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не 

встигають з інших);   

• академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними 

спеціалістами;   

•   творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти 

часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх 

дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).   

        

     Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до 

певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі 

шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею 

займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і 

швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують 

високий рівень досягнень.  

       Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її 

краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані 



діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через 

дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.  

       Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї 

винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У 

них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей 

вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої 

організації охорони здоров'я входять до "групи ризику". Вони потребують 

особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, 

спеціально підготовлених вчителів, шкіл.  

       Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти часто виростають в 

інтелігентних сім'ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а 

справа в сімейній атмосфері, в системі сімейних цінностей.  

       Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині пізнавальні 

потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі батьки 

прагнуть до того, щоб дитина запам'ятала більше фактів, назв, подій, відчувала 

гордість за свої знання.  

       Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація 

виявляється у формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до 

нового, новизни ситуацій, знаходження нового у звичайному.  

       Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від 

найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених 

стандартизованих та тестових завдань.  

       Батьки використовують виховні стратегії: стратегія прямого виховного 

впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи. 

Інколи ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає внутрішня 

протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину 

повинні фахівці. Але не потрібно повністю перекладати всі турботи на плечі 

інших, а самим знаходитись осторонь.  

     Третя стратегія - коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються 

підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей.  

     Найголовніше в таких сім'ях - атмосфера пізнавальних інтересів самих 

батьків (самі читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу). 

       Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою.  

       Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток 

обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони 

виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. 

Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Від 

народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, як обдарування, талант і 

геніальність притаманні далеко не кожному.  Батьки повинні добре знати, що 

обдаровані діти швидше за інших виконують завдання, прагнуть до 

самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які 

вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості.  

       Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу. 

Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з 

учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або 



належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам'яттю, 

багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, 

часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести розпочату 

справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а 

допитливість може оцінюватися як порушення норми. Батькам потрібен 

індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною. Вони 

повинні здійснювати контроль над читанням дитини, захопленнями, але 

спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити ступінь 

самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду проблем, 

створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану обдарованої 

дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої діяльності. Стосунки 

батьків повинні будуватися на довір'ї. Допомога не може мати форму наказу, 

батьки повинні формувати в дітей стійкість у тихотравмуючих ситуаціях, 

навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння щодо адаптації у соціально 

значущому середовищі без зниження потреби в реалізації обдарованості.  

       Батьки повинні особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних 

інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння, 

необхідні для засвоєння знань, закладається основа для дальшого успішного 

оволодіння знаннями. Василь Сухомлинський зазначав, що до кожної дитини 

треба підхід. Тому батьки повинні розвивати у своїх дітей активну пізнавальну 

діяльність, зацікавлювати дитину різними видами завдань (пошукових, 

логічних, ігрових).  

       Дитина не тільки повинна засвоїти певну суму знань, а й навчитися 

спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями й міркувати. 

А добитися це можливо лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність.  

      Робота над розвитком пізнавальних інтересів дитини, активізує її діяльність, 

підвищує продуктивність праці. Звичайно, батьки не повинні залишати дитину 

наодинці зі своїми проблемами. Батьківська допомога має бути обережною, 

зваженою, вона має наштовхувати дитину на власні розв'язки, а не насаджувати 

свої. Головне завдання батьків - прагнути, щоб навчальна праця їх дитини 

приносила їй радість, а не муки й гіркоту невдач. Дитина, яка захоплена 

справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне 

ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні 

в неї знання, уміння та здібності. Батькам потрібно знати, що обдарована 

дитина прагне довірливого спілкування.        Вона хоче бачити у батьках мудру 

дорослу людину, яка збагатить її уявлення про світ і про саму себе, допоможе 

подолати труднощі. Дітям дуже хочеться, щоб батьки сприймали їх як 

рівноправних в особистісному плані партнерів. Їм не хочеться, щоб їх повчали, 

вони прагнуть рівноправного спілкування, щоб їх сприймали як особистості й 

реагували на них як на особистість. Звичайно, перед батьками стоїть проблема 

формування й плекання не просто особистості, а особистості обдарованої, 

особистості свідомого українського громадянина.  

       Педагоги мають навчити батьків розвиткові творчих здібностей і 

обдарованості у їхніх дітях. Тут важливе значення мають відкриті запитання, 

творчі дискусії, глибоке знання батьками психологічної сутності творчого 



процесу, віра в інтелектуальні сили дитини. Для дитини батьки повинні 

створити умови, щоб обдарована дитина мала змогу самостійно здійснювати 

свою індивідуальну діяльність. Завдання батьків полягає в максимальному 

сприянні, стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, 

ініціативи, творчого підходу до навчання. Бажано , щоб у дитини був 

улюблений затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно 

подумати. У кімнаті дитина повинна відчувати атмосферу творчості, розкутості 

на уміння знаходити розв'язок нестандартних ситуацій, як націленість на 

відкриття нового.  

       Розвиваючи творчі здібності дитини, батьки виконують суспільний запит 

щодо формування особистості, здатної самостійно мислити, приймати сміливі й 

нестандартні рішення, творчо ставитись до праці. Саме такі творчі особистості 

мають високий рівень національної самосвідомості, що виявляє причетність їх 

до споконвічних духовних цінностей українського народу. А допоможуть їм 

такими стати їх перші порадники - батьки. 

 

Поради батькам обдарованої дитини  

 

 Повага до бажання дітей самостійно працювати  

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, 

чайнвордів, ребусів 

 

Надання дитині свободи вибору  

Надання авторитетної допомоги 

 

Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї  

Терпимість до безладдя 

 

Заохочення обдарованої дитини  

Здібність до самоаналізу 

 

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування 

пізнавальних інтересів  

Знання психологічних особливостей обдарованої дитини. Розуміння їхніх 

потреб та інтересів 

 

Мати творчий особистий світогляд  

Володіння почуттям гумору 

 

Взаємозв'язок сім'ї і навчального закладу   

Застосування форм і методів народної педагогіки  

 

Виховання культури мовлення  

Створення затишних і безпечних умов для розвитку 

 



 

Очікуваними результатами в роботі з обдарованими дітьми є: 

- дисципліна (необхідність спрямовувати свої зусилля в потрібне русло); 

- цілеспрямованість;  

- концентрація уваги; 

-  упевненість у собі; 

- образність та гнучкість  мислення; 

- толерантність; 

- оптимізм; 

- високі естетичні, морально-етичні, загальнолюдські цінності; 

- здатність правильно формувати проблему; 

- мотивація (пізнавальна активність, спрямована на осмислення життя); 

- здатність до критичного аналізу; 

- самооцінка (залежить від глибини пізнання). 

 

Досягти очікуваних результатів можливо за таких умов: 

- надання допомоги обдарованим учням, ураховуючи рівень  

інтелектуального та  

  соціального розвитку дитини; 

- акцентація уваги на використанні творчих методів навчання, спрямування 

їх на 

      можливості, що раніше були не визначені або не використані; 

- стимулювання у школярів бажання самостійно працювати; 

- надання дитині свободи вибору; 

- індивідуалізація навчання залежно від здібностей учня; 

- створення умов для конкретного втілення творчої ідеї; 

- заохочення до роботи над проектами-пропозиціями самих учнів; 

- створення творчого середовища, яке сприяє розвитку природних 

можливостей  

   кожного учня.  

 



V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Тема 6. Експериментальні дослідження, проектна діяльність в 

освіті Миколаївської області. 

План 

 

1.Експериментальні дослідження в освітній гaлузі Миколаївщини: стан, 

завдання, учасники, зміст, проблеми, перспективи.  

2.Проектна діяльність в освіті Миколаївської області: міжнародний, 

всеукраїнський, регіональний рівень. 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про експериментальні дослідження, проектну 

діяльність. 

2.З’ясувати сучасні підходи до організації експериментальних досліджень в 

освітній гaлузі Миколаївщини: стан, завдання, учасники, зміст, проблеми, 

перспективи. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: експериментальні дослідження, проектна діяльність.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 



програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Історія виникнення технології 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?tag=%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8


Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів 

виник у 20-ті роки нинішнього століття у США. Спершу його називали 

"методом проблем" і розвивався він у межах гуманістичного напряму у 

філософії та освіті, в педагогічних поглядах та експериментальній роботі 

Джона Дьюї. У ньому містилися ідеї побудови навчання на активній основі, 

через доцільну діяльність учня, у співвідношенні з його особистим інтересом 

саме в цих знаннях. Надзвичайно важливо було показати дитині її особисту 

зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй 

знадобитись у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і 

значуща для дитини, для її розв'язання дитині необхідно застосовувати здобуті 

знання або ті, що їх належить здобути.  

Одному з послідовників Дж. Дьюї — В. X. Кілпатрику вдалося вдосконалити 

систему роботи над проектами. Під проектом у той час мався на увазі цільовий 

акт діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини. В. X. Кілпатрик дав таку 

класифікацію проектів: 

створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю — 

доглядом за рослинами і тваринами, підготовкою макета, конструкторською 

діяльністю тощо; 

споживчий (його метою є споживання у найширшому розумінні, включаючи 

розваги) — підготовка екскурсій, розробка і надання різних послуг (ремонт 

одягу, взуття, інформаційні послуги тощо), проекти розв'язання проблем 

життєзабезпечення табору тощо; 

проект розв'язання проблеми (науково-дослідницький проект); 

дослідження впливу умов догляду за рослинами на врожайність, фізико-

математичні проекти, технічні проекти, проекти розв'язання історичних або 

літературних проблем (які, як правило, поєднуються з дискусійними формами 

роботи) тощо; 

проект-вправа (проекти навчання і тренування для оволодіння певними 

навичками). 



Робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, 

розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді 

письмового звіту. 

Метод проектів привернув увагу і російських педагогів початку XX ст. Ідеї 

проектного навчання виникли в Росії практично паралельно з розробками 

американських вчених. У 1905 р. під керівництвом російського педагога С. Т. 

Шацького було організовано невелику групу працівників, які намагалися 

активно запроваджувати проектні методи у практику викладання. 

Пізніше, вже за радянської влади, ідеї проектування почали широко 

використовувати і включати в навчально-виховний процес школи. Але, на 

жаль, недостатньо продумано і послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 

1931 року метод проектів було засуджено і заборонено. Відтоді і в Росії, і в 

Україні більше не робилося якихось серйозних спроб відродити метод в 

освітянській практиці. На жаль, повернення до методу проектів сьогодні 

відбувається повільно, використовуються лише окремі елементи технології. 

У школах США, Великої Британії, Бельгії, Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, 

Італії, Нідерландів ідеї гуманістичного підходу Дж. Дьюї набули більшого 

поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних 

знань з їх практичним застосуванням для розв'язання конкретних проблем 

довкілля у спільній діяльності школярів. Згодом ідея методу проектів зазнала 

достатньої еволюції. Народившись з ідеї вільного виховання, у наш час 

проектування стає інтегрованим компонентом цілком розробленої і 

структурованої системи освіти. 

 

Концептуальні положення 

Робота над проектом — практика особистісно-орієнтованого навчання в 

процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням 

його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: "Все, що я пізнаю, я 

знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати". 



Для педагога — це прагнення знайти розумний баланс між академічними і 

прагматичними знаннями, уміннями та навичками. 

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність 

учнів — індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж 

визначеного відрізка часу. 

Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-

небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних 

методів, засобів навчання, а з другого — інтегрування знань, умінь з різних 

галузей науки, техніки, творчості. 

Результати виконання проектів повинні бути "відчутні": якщо це теоретична 

проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат, 

готовий до впровадження. 

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності 

дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. 

Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до 

певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через 

проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, 

показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, 

гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи 

відповідний їх баланс на кожному етапі навчання. 

Мета і завдання 

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час 

освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід 

проектної діяльності учня. 

Продуктивна діяльність, перш за все, плідна для освіти, є індивідуальною дією, 

результатом якої може бути корисний матеріал або нематеріальний продукт, 

отже, вона має практичну цінність. Оскільки таке навчання розвивається у 

продуктивній діяльності, воно розширює сферу суб'єктивності в процесі 

самовизначення, творчості і конкретної участі. 



Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих 

дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні 

навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, 

вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається 

критичне мислення, сфера комунікації тощо. 

Основні завдання. 

1. Не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці 

знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і 

практичних завдань. 

2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності 

працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, 

виконавця, посередника тощо). 

3. Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, 

різними точками зору на одну проблему. 

4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницьки ми прийомами: 

збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, 

висувати різні гіпотези, уміти робити висновки. 

 

Зміст технології 

Перш за все вчитель повинен знати основні вимоги, які висуває проектна 

технологія до її організації: 

1) наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), 

що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання 

(наприклад, дослідження демографічної проблеми у різних регіонах світу; 

проблема впливу кислотних дощів на довкілля тощо); 

2) практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів 

(наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан певного 

регіону, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, простежувані у 

розвитку цієї проблеми, спільний випуск газети, альманаху з репортажами з 

місця подій); 



3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; 

4) структурування змістової частини проекту (з указуванням поетапних 

результатів); 

5) використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних 

завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення 

методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих 

даних, підбиття підсумків, коректування, висновки [3, с. 59]. 

Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту, її може бути 

сформульовано фахівцями. Висунено вчителям з урахуванням навчальної 

ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей учнів. Тематику проекту 

можуть запропонувати і самі учні. 

Результати проектів повинні .бути матеріальними, тобто відповідно 

оформленими — відеофільм, альбом, бортжурнал, комп'ютерна газета, 

альманах тощо. 

Розрітяють такі типи проектів. 

Дослідницькі проекти — потребують добре обміркованої структури, визначеної 

мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної 

значущості, продумане методів, у тому числі експериментальних методів 

обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження мають 

відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її 

актуальності, визначення предмета й об'єкта, завдань і методів, визначення 

методології дослідження, висунення гіпотез розв'язання проблеми і намічення 

шляхів її розв'язання. 

Творчі проекти — не мають детально опрацьованої структури спільної 

діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому 

результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників 

проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх 

представлення — рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, 

свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, 

альбому, газети. 



Ігрові проекти — учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і 

змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально 

існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які 

ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів 

дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра. 

Інформаційні проекти — спрямовані на збирання інформації про який-небудь 

об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз 

і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, 

можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру 

такого проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність; 

методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, 

у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації 

(її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані 

висновки); результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація 

(публікація, у тому числі в електронній мережі, обговорення у 

телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною 

дослідницьких проектів, їхнім модулем. 

Практико-орієнтовані проекти — результат діяльності учасників чітко 

визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників 

(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного 

саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з 

визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша 

організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та 

презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у 

практику. 

За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні. 

Внутрішніми називають проекти, організовані або всередині однієї школи, або 

між школами, класами всередині регіону, країни. У міжнародних проектах 

беруть участь представники різних країн, для їх реалізації можуть 

застосовуватися засоби інформаційних технологій. 



За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові. 

За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі (кілька уроків з 

програми одного предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця), 

довготривалі (кілька місяців). 

На практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів, 

Дуже важливо організувати зовнішню оцінку виконання проекту, що дозволяє 

підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити вчасну 

корекцію. В ігрових проектах, "що мають характер змагання, може 

використовуватися бальна система. Важко оцінювати проміжні результати у 

творчих проектах. Але здійснювати моніторинг все одно необхідно, щоб 

допомогти, коли це потрібно. 

Вимоги до особистості педагога 

Вміння користуватися проектною технологією є показником високої 

кваліфікації педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на особистісний 

і професійний розвиток дитини у процесі навчання. 

Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі функції: 

допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом; 

сам є джерелом інформації; 

координує весь процес роботи над проектом; 

підтримує і заохочує учнів; 

підтримує неперервний рух учнів у роботі над проектом. Треба вміти 

допомогти учневі, не виконуючи роботи замість нього. 

Вчитель повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути 

компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення. 

Педагог повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. 

Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай важливі для 

організації проектної діяльності учнів. 

Педагог повинен бути комунікабельним, особливо під час організації 

міжрегіональних проектів, емпатійним, толерантним. 



Особливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його творчий потенціал, 

досвід творчої діяльності. Педагогічна професія — одна з найбільш творчих. 

Від педагога очікують не тільки досконалого володіння предметом, який він 

викладає, а й володіння педагогічною психологією, мистецтвом акторської 

майстерності. Вчитель впливає на учнів яскравістю власної індивідуальності. 

Самоцінність особистості важлива у цій технології як в жодній іншій. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в  в  Миколаївській 

області 

 

Тема 7. Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

План 

1.Особистісно орієнтований підхід до навчання педагогів. 

2. Актуальність акмеологічного підходу  в освіті дорослих 

3.Компетентнісний підхід  до навчання педагогів 

4.Педагогічна інноватика краю (доповіді за інформацією районів області) 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про професійний розвиток педагога. 

2.З’ясувати сучасні підходи до аналізу педагогічних інноваційних проектів в 

районах області.  

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: професійний розвиток, характеристики професійного 

розвитку, сучасні підходи, особистісно орієнтований підхід, андрагогічний 

підхід, акмеологічний підхід, компетентнісний  підхід, трансфесіоналізм. 

педагогічна інноватика. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 



3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Професійний розвиток педагога: сучасні підходи 

Сучасний етап розвитку інформаційного  глобалізованого суспільства 

зумовлює зміни підходів до професійного розвитку особистості. Це викликано 

тим, що нині “в технічно розвиненому та економічно нестабільному світі” в 

умовах потреби поліфункціональної діяльності кожна людина має 

самореалізуватися, насамперед професійно, якісно та ефективно діяти, щоб 

бути конкурентоздатною та успішною. Окрім цього, “на початку ХХІ ст. 

світова спільнота зрозуміла, що вчительство – це не тільки “змінна величина”, 

яка необхідна для успішного реформування освітніх систем, але й “найбільш 

визначний носій змін” у реалізації реформ. Ця подвійна роль вчителів у освітніх 

реформах – бути суб’єктом і об’єктом реформацій – робить професійний 

розвиток вчителів зоною виклику” . Тому в сучасності активно розробляються 
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нові підходи і, відповідно, стратегії (способи і форми організації, зміст того, що 

потрібно засвоїти) професійного становлення й розвитку особистості педагога. 

 У дослідженнях проблем професійного розвитку педагога сутність поняття 

визначено як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Варто зазначити 

також, що для позначення професійного розвитку вчителя у вітчизняних і 

зарубіжних наукових працях використовуються різні терміни, зокрема, 

розвиток вчителя (teacher development), розвиток кар’єри (career development), 

розвиток персоналу (staff development), розвиток людських ресурсів (human 

resource development), професійний розвиток (professional development), 

неперервна освіта (continuing education), освіта впродовж життя (lifelong 

learning), професійне становлення та інші. 

Власне, розглядуване поняття сучасними дослідниками трактується таким 

чином: 

•  “розвиток особистості вчителя у професійному контексті на основі 

накопичення досвіду та систематичного  аналізу  власної  педагогічної  

діяльності”  (А. Ґлетсорн); 

• система різних видів діяльності з метою підготовки вчителів до 

професійної діяльності, що включає початкову підготовку, програми 

введення  у  професію,  післядипломну  підготовку, неперервний 

професійний розвиток в умовах діяльності в навчальному закладі. Така 

діяльність розвиває особистісні вміння й навички, знання, майстерність та 

інші характеристики вчителя. Тобто професійний розвиток учителів – 

неперервний процес, що охоплює такі складові: початкову підготовку, 

введення у професію та постійне вдосконалення особистісних, соціальних 

і професійних компетентностей педагога  (Дж. Шіренс); 

• увесь набутий навчальний досвід, а також усвідомлені та сплановані дії, 

які забезпечать пряму чи опосередковану користь учителю, групі вчителів 

або школі в цілому, що в результаті підвищить якість шкільної освіти. Це 

– процес, у ході якого педагог самостійно або разом зі своїми колегами 

переглядає, оновлює, розширяє свої зобов’язання щодо моральної мети 

викладання, а також критично розвиває знання, уміння, професійне 

мислення, планування і практику роботи з дітьми, молоддю й колегами на 

кожному етапі свого професійного життя  (С.Дей); 

• “професійний  розвиток  особистості пов’язаний з розвитком особистості 

взагалі, із засвоєнням нового досвіду, знань, вмінь та із трансформацією 

мотивації й інтересів конкретної людини”; “професійний розвиток є 

продуктом і результатом діяльності самої людини” (І. Хоржевська); 

• розвиток людини в її професійній ролі  (Л. Пуховська); 

• професійний  розвиток означає зріст, становлення, позитив, інтеграцію у 

професійній праці особистісних якостей і здібностей, професійних знань 

та умінь, проте головне – це активне якісне перетворення особистістю  

свого  внутрішнього  світу,  що призводить до принципово нової його 

побудови і способу життєдіяльності – творчої самореалізації у професії. 



Основною психологічною передумовою і  формою  реалізації  

професійного  розвитку особистості є її професійна соціалізація 

(Л. Корнєєва); 

• “взаємне потенціювання (когеренція, підсилення) особистісних і 

професійних аспектів педагога та вихід на рівень системних якостей 

цілого” (О. Вознюк, О.Дубасенюк); 

• усвідомлення та позитивне реконструювання життєвого і професійного 

досвіду”, професійне моделювання, конструювання, 

прогнозування (В. Семиченко) та інші. 

Л. Пуховською наведено такі характеристики феномена професійного розвитку 

вчителів у світовому педагогічному просторі, визначені  Е. Віллегас-Реймерс 

завдяки аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду: 

• професійний розвиток учителів базується на конструктивізмі, тому 

педагоги – суб’єкти активного навчання; 

• професійний розвиток – це процес, який проходить у межах певного 

 контексту. Тому найбільш ефективною формою професійного розвитку є 

щоденна діяльність педагога у школі; 

• цей процес нерозривно пов’язаний зі шкільною реформою, тому що він 

означає процес формування культури, а не лише забезпечення 

формування в учителів нових умінь реалізації навчальних програм; 

• педагоги є рефлексивними практиками, які входять у професію з певною 

базою знань і набувають нові знання і досвід, “дорощуючи” їх до 

попередніх. Тому роль професійного розвитку полягає в тому, щоб 

допомогти вчителям у створенні й реалізації нових педагогічних теорій і 

практик, а також у підвищенні їх компетентності щодо педагогічної 

діяльності; 

• професійний розвиток учителів реалізується у процесі співробітництва, 

 найбільш ефективно – у взаємодії учителів, а також педагогів, 

адміністрації, батьків та інших членів громади; 

• професійний розвиток здійснюється на основі різних форм і способів 

організації. Тому професійний розвиток учителів – це постійний процес 

оптимального вибору й поєднання різних форм, методів, технологій, які є 

найбільш оптимальними в конкретній ситуації і в конкретному місці. 

 Актуальність проблеми професійного розвитку педагогічних працівників 

зумовила значну кількість розроблень теоретичних засад цього процесу з метою 

досягнення відповідності становлення й рівня професійного та особистісного 

розвитку вчителя сучасним потребам і запитам суспільства. Аналіз наукових 

розроблень показав, що натепер є кілька бачень оптимального та ефективного 

розвитку педагога-фахівця: як визначальні розглядаються особистісно 

орієнтований підхід, андрагогічний, акмеологічний та компетентнісний. 

Так, Л. Ніколенко як важливу умову модернізації післядипломної педагогічної 

освіти та забезпечення ефективності професійного розвитку педагогічних 



працівників розглядає особистісно орієнтований підхід до їх навчання, 

характеристиками якого є особистісна орієнтованість, самостійність, 

умотивованість навчання дорослих, опертя на їхній життєвий і практичний 

досвід, спрямованість на розв’язання проблем професійного розвитку педагогів, 

що, на думку вченої, має на меті виявлення індивідуальних пізнавальних 

здібностей учителів; максимальне вивчення й використання їхнього 

індивідуального досвіду; допомогу кожному пізнати себе, самовизначитись і 

самореалізуватися. Це забезпечить формування в педагога культури 

життєдіяльності, розвиток здатностей продуктивно будувати своє повсякденне 

життя і правильно визначати його цілі, тобто становлення суб’єктності 

особистості, її культурної ідентифікації та формування механізмів 

самореалізації, саморозвитку, самовиховання. 

Н. Протасова , Л. Набока, В. Пуцов та [1 та інші вчені як найбільш оптимальну 

й перспективну основу навчання й розвитку дорослої людини, зокрема й 

педагога, розглядають андрогогічний підхід (за теорією андрагогічної 

організації процесу навчання (Дж. Д’юі, Е. Ліндеман, М.Ноулз, П.Джарвис) про 

необхідність навчання дорослих з урахуванням їхнього досвіду і спрямованості 

на досягнення практичних цілей). Основними характерними рисами 

андрагогічного навчання дорослих дослідниками визначено такі: 

• самостійне здійснення організації процесу свого навчання 

(індивідуалізація), оскільки дорослій людині важливе відчуття власної 

участі в будь-якому рішенні стосовно неї, а не пасивне сприйняття 

рішення інших: умотивованість, глибока потреба дорослого в 

самостійності, у самокеруванні; провідна роль того, хто навчається, у 

процесі навчання; самостійне визначення тим, хто навчається, 

особливостей навчання (залежно від досвіду, рівня підготовки, 

психофізіологічних, когнітивних особливостей тощо); 

• використання у процесі навчання досвіду того, хто навчається (цей досвід 

використовується як одне із джерел їх навчання), та інших людей; 

• ситуативність змісту навчання і форм його організації, що означає його 

конкретність, прив’язаність до професійної діяльності. Як адекватні 

такому навчанню дослідники розглядають проблемне навчання, дискусії, 

імітаційні, рольові і ділові ігри, проектні завдання тощо; 

• висока ефективність навчання. 

Актуальність акмеологічного підходу  в освіті дорослих (акме (від грец. – 

вершина, квітуча пора) – вища точка, період розквіту особистості, найвищих її 

досягнень, коли людина проявляє свою зрілість у всіх сферах життєдіяльності 

та, передусім, у професійній діяльності) визначається тим, що педагогічна 

акмеологія (Б. Ананьєв) є наукою про закономірності вищих досягнень у 

цілісному розвитку людини на кожному її віковому етапі у процесі неперервної 

освіти. 



Ґрунтуючись на аналізі наукової літератури, дослідники розглядають 

 акмеологічний підхід як базисне узагальнювальне поняття акмеології, що 

акумулює сукупність принципів, методів, прийомів, засобів організації та 

побудови теоретичної і практичної діяльності, орієнтованих на якісний 

результат в освіті дорослих, високий рівень продуктивності та професійної 

зрілості. Водночас акмеологічний підхід дає змогу з’ясувати суб’єктивні та 

об’єктивні фактори, які сприяють досягненню вершин професіоналізму; перші з 

названих – це рівень та якість освіти, здобутої дорослою людиною, а другі – її 

задатки, здібності, компетентність тощо. 

Отже, акмеологічний підхід трактується як особливий методологічний напрям, 

якому властива низка переваг перед іншими, особливо в оцінюванні й 

проектуванні перспектив людини. Пріоритетними ознаками цього підходу   є 

такі: 

• орієнтація на професійну зрілість і майстерність як удосконалення на всіх 

етапах життя й діяльності людини; 

• усебічний розвиток свідомості й діяльності груп (товариств), 

переконаність у можливості масового вдосконалення; 

• оптимістичне бачення людини, її можливостей, майбутнього; 

проектування вищих досягнень як окремими особами, так і  групами й 

товариствами. 

Компетентнісний підхід кардинально відрізняється від традиційного  –

”знаннєвого” – за функціями того, хто навчає, і того, хто навчається, у цьому 

 процесі, за метою навчальної діяльності та результатами навчання; у той же 

час він має багато спільних рис із особистісно орієнтованим та діяльнісним 

підходами . Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти; при 

цьому як результат освіти розглядається не сума засвоєної інформації, а 

здатність людини діяти в різних життєвих і професійних ситуаціях. 

Загалом поняття “компетентність” (Дж. Равен та ін.) трактується як  специфічна 

здатність людини, необхідна для ефективного виконання конкретної діяльності 

в певній предметній галузі. Це передбачає наявність у людини загальних і 

вузькоспеціальних знань, певних навичок, способів мислення, розуміння 

відповідальності за свої дії тощо. 

Сутнісною особливістю компетентніснісного підходу є визначення 

результативно-цільової спрямованості освіти, що, на думку О. Гулай , є його 

безперечною перевагою порівняно з іншими традиційними та інноваційними 

підходами. Компетенція – це ціль освітньої діяльності, а компетентність – міра, 

ступінь, повнота її досягнення конкретним суб’єктом освітньої діяльності. 

Кінцевим результатом навчання є сформованість компетентностей людини, 

перенесення акцентів з рівня знань суб’єктів навчання на їх уміння 

використовувати інформацію для вирішення практичних проблем. 



Тому вдосконалення професійної компетентності вчителів на основі 

компетентнісного підходу, окремі аспекти якого досліджували В. Адольф, 

І. Зимня, І. Єрмаков, В. Мельник, О. Огієнко, І. Підласий, О. Савченко та ін., 

передбачає оцінку готовності фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня 

до професійної діяльності на основі наявності в них визначених стандартами 

компетентностей . Це означає, що в організації навчання та розвитку 

педагогічних працівників із наявних технологій, форм  і методів навчання, які 

впроваджуються в системі освіти, потрібно обирати ті, що найбільше сприяють 

формуванню у фахівців професійної компетентності – налаштувань, цінностей, 

знань, умінь і навичок, якостей, – необхідних для якісного здійснення 

професійної діяльності. 

До професійної педагогічної компетентності відносяться такі її складові: 

методологічна, предметна, психолого-педагогічна й методична. Тому про 

педагога як фахівця судять за рівнем сформованості у нього професійної 

компетентності – інтегральної якості особистості, що має зазначені складові й 

дозволяє фахівцеві найбільш ефективно та якісно здійснювати професійну 

діяльність, а також сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню. 

Розглянуті концептуальні підходи є провідними в організації професійного 

розвитку педагогічних працівників у сучасності. Однак зазначаємо, що існують 

й інші бачення ефективного професійного розвитку педагогів. Для прикладу, у 

контексті дослідження важливим вважаємо таке положення сучасної теорії 

професійного розвитку фахівців: натепер як  важливий показник професійної 

культури та компетентності педагога розглядається не стільки його 

професіоналізм, скільки формування його “професійної ментальності в 

широкому життєдіяльному контексті”, тобто трансфесіоналізм як “здатності 

реалізації ідей і способів професійного вдосконалення, професійного розвитку в 

процесі переходу через межі різних галузей знань і видів педагогічної 

діяльності, інтеграції функцій цієї діяльності”. 

О. Вознюк, О.Дубасенюк  як актуальну проблему розглядають потребу 

розроблення інтегративного підходу до професійного розвитку особистості 

педагога в умовах цивілізаційних змін, що передбачає комплексне врахування 

закономірностей і механізмів цілісного розвитку людини як фахівця, 

особистості і громадянина, тобто йдеться про громадянський розвиток 

особистості професіонала. 

Проаналізовані підходи та, відповідно, концепції організації професійного 

розвитку педагогів, на нашу думку, є спробою відповісти на виклики сучасності 

в потребі педагога-професіонала як  головної рушійної сили освіти в 

суспільстві. Вважаємо, що розглянуті засади навчання й розвитку дорослих не 

заперечують традиційних дидактичних принципів педагогіки: частково вони їх 

розвивають, частково корелюють з ними. Також вбачаємо позитив в 

оптимальному поєднанні всіх зазначених підходів, які значною мірою 

доповнюють один одного та яким притаманні спільні ознаки: за реалізації всіх 

розглянутих концептуальних засад організації професійного розвитку педагога 



залучається (враховується й використовується) його досвід; особистість є 

суб’єктом навчання й розвитку; цей процес має професійний контекст. Отже, це 

уможливлює урахування закономірностей розвитку й саморозвитку фахівця та 

певних умов, у яких здійснюється його професійний розвиток; забезпечує 

самореалізацію творчого потенціалу особистості, набуття нею 

конкурентоздатності та мобільності в соціумі як намагання забезпечити високу 

якість та ефективність своєї діяльності, здатність ставити цілі й вирішувати 

завдання в певних умовах. 

 V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс 

Миколаївщини.  

План 

1.Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс Миколаївщини. 

2.Умови, шляхи професійного розвитку майбутнього вчителя/викладача 

історії.  

3.Інноваційний паспорт педагога. 
 
 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про мобільний інноваційний кадровий ресурс.  

2.З’ясувати сучасні підходи до шляхів професійного розвитку педагога. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: мобільний інноваційний кадровий ресурс. професійний 

розвиток, інноваційний паспорт педагога. 
 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 



3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

СПРЯМУВАННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

МОДЕРНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 Інтенсивні пошуки нового у теорії та практиці навчання, в управлінні, є 

характерними для сучасного етапу розвитку освіти в Україні. Проте, в роботі 

навчальних закладів, інноваційні процеси розвиваються стихійно, що стримує 

розвиток нового, прогресивного. Між тим у педагогіці виник новий напрям – 

педагогічна інноватика, яка стає спеціальною галуззю наукового знання, що 

характеризується певним змістом, принципами й закономірностями розвитку. 

Педагогічна інноватика знаходиться в постійному пошуку, впровадженні 

нових, максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом 

яких має бути формування високоадаптованої до змінних умов активної 

діяльності творчої особистості, яка вміє аналізувати, долати будь-які труднощі, 

приймати самостійні рішення. Орієнтація на нове, його пошук і впровадження 

стають на сьогодні актуальними і необхідними у професійному навчанні, яке 

модернізується відповідно до нових економічних та суспільних умов, до вимог 

ринку праці. Мобільності професійному навчанню надає саме участь в 

інноваційних процесах і спрямування їх у напрямі модернізації освіти взагалі та 

професійно-технічної освіти зокрема. Розглядаючи систему основних понять 

педагогічної неології, О. Мисик виділяє три блоки (розділи) у структурі 

інноваційних освітніх процесів: створення нового в педагогіці; сприйняття, 

освоєння й оцінка нового; використання та застосування нового. Головними 

завданнями педагогічної неології на сучасному етапі є: Педагог професійної 



школи. розкриття суті та джерел появи нового в педагогіці (соціальних, 

соціально-педагогічних, педагогічних детермінант); розробка типології нового 

в педагогічній науці та практиці; визначення критеріїв і ступеня новизни; 

виявлення сприятливих умов для становлення, розвитку й утвердження нового 

в педагогіці; визначення «категоріального поля» теорії нового в педагогіці; 

розкриття зв’язку неології з іншими науками й напрямами педагогічних 

досліджень; розробка функцій педагогічної неології в системі педагогічних 

знань; визначення ролі неології у педагогіці, її значення . Другу групу 

утворюють науково-педагогічні явища: теорії, принципи та результати науково-

педагогічної діяльності. Третій блок – блок використання та застосування 

нового, тобто розробка рекомендацій, впровадження, використання та 

застосування. Інноваційні процеси, які поєднують створення, освоєння й 

застосування педагогічних нововведень, завдяки своїй єдності можуть значно 

прискорити процеси оновлення системи освіти загалом. Інноваційна діяльність 

є найвищим ступенем педагогічної творчості. Тому педагог, як суб’єкт 

інноваційної діяльності, повинен формувати в собі необхідні для цього якості: 

креативність, критичність та незалежність мислення, активність, 

незаангажованість, свободу від авторитарних поглядів, відповідальність, 

мужність протистояти більшості, сміливість відстоювати власну думку, 

стресостійкість, гнучке професійне мислення, позитивну «Я-концепцію», 

виваженість, винахідливість, кмітливість, допитливість, інтуїцію. І. Дичківська 

визначає три параметри педагогічних характеристик-цінностей, які 

представляють структурну модель інноваційної діяльності, а саме: емоційно-

ціннісний (сприйнятливість до нового, потреба удосконалювати власну 

діяльність; переконаність у необхідності педагогічних інновацій; постійне 

прагнення до самопізнання); когнітивний (поінформованість про особливості 

інноваційної педагогічної діяльності; володіння методами педагогічної 

дослідницької діяльності, здатність комбінувати й створювати нові форми та 

методи роботи); процесуальний (організація спільної творчої діяльності в 

педагогічному колективі, здатність до оцінки ефективності досягнення 



результатів). Досліджуючи компетенції педагога в контексті нової освітньої 

парадигми, що характеризується євроінтеграційними освітніми процесами, 

О.Сухойваненко наводить базові (ключові) компетенції, необхідні кожній 

людині, визначені Радою Європи, на які треба орієнтуватися при складанні 

освітніх програм: політичні та соціальні компетенції, пов’язані із здатністю 

брати на себе відповідальність, бути учасником спільного прийняття рішень, у 

функціонуванні та розвитку демократичних інститутів (саме вони визначають 

соціальну зрілість людини); компетенції, що стосуються життя в 

полікультурному суспільстві, які покликані перешкоджати виникненню 

ксенофобії, поширенню клімату нетерпимості та сприяють як розумінню 

відмінностей, так і готовності до життя з людьми інших культур, мов і релігій; 

компетенції, що визначаються володінням усним і писемним мовленням, 

важливим як у роботі, так і в суспільному житті (сюди відноситься й володіння 

декількома мовами, що набуває всезростаючого значення); компетенції, 

пов’язані з виникненням суспільства інформації (володіння новітніми 

інформаційними технологіями, розуміння їх сильних та слабких сторін, 

здатність критичного ставлення до інформації та реклами, що поширюється 

каналами ЗМІ й через мережу Інтернет); компетенції, що реалізують здатність і 

бажання навчатись усе життя не лише у професійній сфері, але і в особистому 

та суспільному житті. Розвиток інноваційного освітнього середовища викликає 

необхідність формування в об’єктів та суб’єктів навчальної діяльності як 

базових, так і професійних компетенцій, а також оновлення типу 

життєдіяльності навчального закладу, що, в свою чергу, передбачає більш 

ефективне використання інформаційних ресурсів у менеджменті освіти, суттєві 

зміни в організації інформаційного забезпечення інноваційної діяльності 

педагогічних працівників, інформатизації управління, створення баз даних, 

програм, реалізація яких сприятиме підвищенню якості управління 

інноваційними процесами в освітніх навчальних закладах. В. Паржницький, 

досліджуючи впровадження інноваційних технологій у навчальний процес 

професійно-технічних навчальних закладів, дійшов висновку, що якісна 



підготовка конкурентоспроможних робітничих кадрів потребує творчого 

підходу інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних 

закладів до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального 

використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних 

технологій. Модернізація професійного навчання неможлива без актуалізації 

питання повного управління навчальним процесом, відтворення всіх 

навчальних дій, корекції навчального процесу, оперативного зворотного 

процесу з метою отримання гарантії досягнення запланованих результатів, 

виражених у діях тих, хто вчиться та послідовній орієнтації педагога на чітко 

сформульовані цілі навчання. У свою чергу, З. Снісар виділяє основні підходи 

щодо вивчення передового досвіду та педагогічних інновацій: діагностичний 

(бесіда, спостереження, комп’ютерне опитування, анкетування, тестування, 

педагогічний консиліум з метою виявлення освітнього рівня педагогічних 

працівників, їх теоретико- методологічної, соціокультурної, загальноосвітньої, 

психолого- педагогічної підготовки); аналітичний (глибокий аналіз структури 

навчально-виховного процесу ПТНЗ, організаційно-педагогічної діяльності, 

освітнього рівня педагогічних кадрів, виявлення труднощів у здійсненні 

навчально-виховної роботи, вивчення соціальних та культурних можливостей 

оточуючого середовища, виявлення рівня готовності педагогічного колективу 

до роботи за затвердженим Статутом ПТНЗ); метод структурної діагностики та 

прогнозування (підготовка та заповнення діагностичних карток з метою 

визначення рівня готовності до творчого пошуку, створення організаційно-

функціональної структури та системи діяльності педагогічного й учнівського 

колективів); визначення шляхів впровадження інноваційної системи в практику 

професійно- технічної освіти і виховання, розробка критеріїв оцінки 

управлінського, педагогічного та виробничого досвіду; формування моделі 

передового педагогічного досвіду (інновації) працівниками методичної, 

психологічної та науково-інформаційної служб. Інноваційна діяльність у ПТНЗ, 

впровадження в навчально- виховний процес нетрадиційних технологій 

навчання вимагають науково-методичного забезпечення. Спрямованість 



науково- методичної роботи має визначатися сьогоденням та перспективами 

розвитку професійних навчальних закладів, які мають постійно обґрунтовано 

коригувати зміст, визначати форми та методи навчально-виховної діяльності, 

розробляти та випробовувати нове дидактичне забезпечення навчального 

процесу, нові прогресивні технології навчання. Питання управління 

інноваційними процесами активно вивчають дослідники Л. Даниленко, Л. 

Калініна, Л. Карамушка, В. Ілійник, Н. Побірченко, Т. Сорочан, О. Шиян та 

інші. На основі їх суджень Л.Ващенко дійшла певного висновку про новий 

підхід до управління навчальними закладами, до професійної діяльності 

директора, про формування на даному етапі нового уявлення про освітній 

менеджмент і менеджера освіти. Модернізація управління освітою за 

Національною доктриною розвитку освіти передбачає, зокрема: перехід до 

програмно-цільового управління; запровадження нової етики управлінської 

діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; 

створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу 

на якість освітніх послуг на всіх рівнях; організацію експериментальної 

перевірки та експертизи освітніх інновацій; впровадження новітніх 

інформативно- управлінських і комп’ютерних технологій; підвищення 

компетентності управлінців усіх рівнів; більш широке залучення до 

управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів 

у сфері освіти. Інноваційний стиль управління, спрямований на модернізацію 

діяльності навчального закладу, має за мету: створення творчої атмосфери в 

ПТНЗ; культивування інтересу педагогічних працівників до ініціатив та 

нововведень; ініціювання пошукових освітніх систем і механізмів; інтеграцію 

перспективних нововведень у реально діючі пошукові та експериментальні 

освітні системи; створення соціокультурних умов для впровадження і дії 

різноманітних, доцільних у практиці ПТНЗ нововведень. Освітніми інноваціями 

можуть бути удосконалені нові освітні, дидактичні моделі, зміст освіти, освітні 

технології, методи, форми, засоби навчання і виховання, розвитку особистості, 

педагогічні прийоми, системи управління та забезпечення діяльності ПТНЗ. У 



своєму дослідженні ми намагаємось довести, що включатися в інноваційні 

процеси потрібно не тому, що це певна тенденція в освіті, а з метою оновлення 

навчального процесу відповідно до сучасних вимог. Щодо професійного 

навчання, то питання спрямування інновацій на модернізацію професійної 

підготовки постає особливо гостро, оскільки система професійно- технічної 

освіти залишається сьогодні поза увагою держави й Педагог професійної 

школи. виживає та доводить необхідність власного існування самостійно. 

Модернізації мають підлягати не тільки зміст професійного навчання, 

матеріально-технічна база, а й система управління навчальним закладом. 

Інновації, які кардинально змінюють, модернізують навчальний процес, не 

можуть не викликати змін в організації цього процесу, в підготовці педагогів до 

роботи у нових умовах та в управлінні даним процесом. Ми підтримуємо думку 

дослідників, які вважають, що сьогодні потрібні не просто педагоги, а педагог-

технолог, педагог- майстер, педагог-новатор. До цього педагога висуваються 

відповідні загальнопедагогічні, дидактичні, технологічні, організаційно-

технічні та гігієнічні вимоги. А його професійний потенціал вибудовується з 

його професійної підготовки, творчості, професіоналізму та педагогічної 

культури. Саме вони спроможні підготувати робітника чи фахівця, який 

володітиме необхідними на сьогодні якостями, а саме: інтегративністю як 

здатністю до самостійної постановки й реалізації цілей; здатністю до 

співробітництва як конструктивної та доцільної взаємодії з іншими; 

орієнтацією на роботу в колективі, на перевагу групових форм роботи; 

здатністю до взаємонавчання (тобто, навчатися і навчати); розвинутим умінням 

оцінювати роботу як власну, так і чужу; адекватною комунікацією, тобто 

умінням отримувати й інтерпретувати інформацію; наявністю толерантності й 

навичок роботи з представниками різних культур, релігій, типів комунікацій і 

цінностей; розвинутим логічним мисленням; сформованими навичками 

вирішення проблем; умінням самостійно приймати рішення; отримувати й 

використовувати інформацію; пізнавальною самостійністю. Такий педагог 

зуміє сформувати робітника- інтелігента – фахівця, якого потребує сьогодні 



ринок праці. На фоні соціально-політичних та економічних умов, що 

змінюються, по-новому бачиться й оцінюється компетентність менеджерів 

професійної школи. Менеджер повинен бути особистістю з розвинутим 

самостійним мисленням, здібностями до тактичного і стратегічного планування 

всіх видів якості діяльності навчального закладу, володіти психологічною 

сумісністю і здатністю до співробітництва, вміти приймати рішення і брати 

ініціативністю, професійною мобільністю, широким застосуванням у власній 

діяльності та в діяльності підпорядкованого йому колективу інноватики. 

Інноватики в управлінні закладом надають сучасні економічні, психологічні, 

діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного 

й ефективного прийняття керівником управлінського рішення, реальні 

можливості модернізувати професійне навчання так, щоб випускник був 

конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, зумів легко адаптуватися до 

змін, самонавчатися й самовдосконалюватися, аби бути мобільним і 

затребуваним. Ми дійшли висновку, що для успішного управління в умовах 

модернізації професійного навчання варто опиратися на специфіку цієї 

діяльності, яка висуває до людини наступні вимоги: компетентність, гідність і 

відповідальність; почуття нового й уміння ризикувати; чутливість і рухливість; 

високу працездатність; вміння грамотно працювати з інформацією. 

Спрямуванню інноваційних педагогічних технологій на модернізацію 

професійної підготовки сприятимуть зміни структури управління ПТНЗ та 

змісту функціональних обов’язків заступників, створення в навчальному 

закладі оптимальних умов: мотиваційних, кадрових, матеріально-технічних, 

фінансових, науково-методичних, організаційних, інформаційних, нормативно-

правових. Визначаючи перспективи подальшого розвитку Вищого 

професійного училища № 25 м. Хмельницького, дотримуємось одного з 

найважливіших законів управління: функція народжує орган, спонукає до 

структурних перетворень. Перехід на ступеневе навчання – це реакція на 

потреби часу. Відчувши потребу суспільства у фахівцях нового покоління, які б 

чуйно реагували на безперервні зміни на ринку праці, і, маючи високу 



професійну кваліфікацію, поєднуючи у собі якості відповідального робітника і 

здібного організатора, керівника, ми приєдналися до програми «ТРАНСФОРМ» 

за угодою про співпрацю з Німеччиною, яка набула в Україні широкої 

популярності. Технологія, за якою проводяться навчання в НТФ (навчально-

тренувальній фірмі), має багато потенційних можливостей, працює на 

перспективу, її практичність доведена. Модернізована, в даному випадку, 

професійна підготовка майбутніх комерсантів, діловодів, дизайнерів дає 

позитивні результати. Випускники навчально- тренувального центру училища 

впродовж 11 років існування НТЦ користуються попитом на регіональному 

ринку праці. Багато з них, отримуючи достатні практичні навички під час 

навчання в умовах Педагог професійної школи. віртуальної фірми, відкрили 

власну справу, долучившись до малого та середнього бізнесу. На нашу думку, 

кожен працівник та керівник професійно- технічного навчального закладу 

мають зрозуміти, що основою діяльності закладу є осягнення учнями одного з 

найважливіших і найскладніших мистецтв – мистецтва жити. Навчитися цьому 

означає оволодіти вміннями та високою майстерністю у творчій побудові свого 

життя, що ґрунтується на глибокому його знанні, розвиненій самосвідомості, 

оволодінні технологією програмування, конструювання і здійснення життя як 

індивідуально-особистісного життєвого проекту. Сучасний керівник, який 

організовує діяльність модернізованого навчального закладу, має володіти 

певними вміннями, що дозволять виконувати різноманітні професійні функції і 

соціальні ролі. Ми виділяємо найбільш важливі, на наш погляд, на сучасному 

етапі розвитку суспільства: здатність ефективно управляти собою, підлеглими і 

своїм часом, незалежно від стресів, економічних проблем повсякденного життя; 

уміння прояснити свої особисті цінності й допомогти визначити свідомі 

орієнтири підлеглим; здатність чітко визначати особисті й професійні цілі; 

уміння самостійно забезпечити власний професійний зріст та особистий 

розвиток; оволодіння навичками творчого й ефективного розв’язання 

професійних, матеріальних, моральних та інших проблем; володіння навичками 

впливу на підлеглих, не вдаючись до прямих вказівок; опанування методів 



раціональної роботи з інформацією; уміння створити колектив і управляти ним, 

вважаючи себе членом цього колективу; прагнення до інноваційної діяльності, 

дослідницької роботи, експериментування; уміння здійснювати аналіз ринку 

праці та розробляти перспективу навчального закладу. Керівник повинен 

дотримуватися певної структури в процесі управління нововведенням. Ми 

орієнтуємось на структуру, яку пропонує Л. Ващенко, тобто: І етап – 

інформаційний (визначення мети змін, вивчення стану функціонування об’єкта 

та можливостей до інноваційного пошуку, формулювання проблеми); ІІ етап – 

логіко-операційний (пошуки та виявлення альтернативи, очікувані результати, 

добір діагностичних методик); ІІІ етап – організаційний (впровадження 

нововведення, науково-методичне та організаційне забезпечення, оцінювання); 

ІV – продуктивний (поширення інноваційного продукту, результат, 

прогнозування змін). Управління інноваційними процесами вимагає створення 

відповідних умов: нормативно- правових (закони, положення); соціально-

педагогічних (система заохочень); психолого-педагогічних (мотивація, 

підготовка); організаційно-управлінських (експертиза, форми і методи, 

контроль) . Отже, освітні реформи вимагають змін середовища, в якому вони 

відбуваються, та модернізації ролі директора відповідно до зміненого 

інноваціями середовища. Тобто, освітній менеджмент є інноваційною 

складовою в діяльності директора. Ефективність реалізації нововведень, 

значною мірою, залежить від інноваційного потенціалу навчального закладу, 

який виявляється у здатності до реалізації конкретного нововведення 

(матеріально-технічна й фінансова бази, особистісно-мотиваційна підтримка 

педагогічних ініціатив, особливості навчального закладу як організаційної 

системи щодо створення інноваційного середовища та ін.). Середовище з 

високим інноваційним потенціалом – це модернізоване середовище з високим 

культурним рівнем батьків учнів, можливостями залучення науковців- 

консультантів з інноваційної роботи, співпрацею з соціальними партнерами, 

ВНЗ, громадськими організаціями, органами місцевої влади тощо. 

Організаційні структури в інноваційному потенціалі навчального закладу є 



мобільними, гнучкими, модульними, що дає можливість формувати підсистеми 

та елементи інноваційного пошуку, здатність діяти в довільному режимі, бути 

незалежними в часі, спрямовувати інноваційну діяльність (в даному випадку – 

на модернізацію професійного навчання). Щодо інноваційних технологій 

управління професійно- технічним навчальним закладом, яке має бути 

розвивальним і сприяти саме модернізації професійної підготовки, то 

дослідники ще не зробили остаточних висновків. Практичних розробок 

розвивального управління на рівні технології на сьогодні не існує. Отже, в 

цьому контексті науковці, педагоги-практики мають широке поле діяльності в 

питаннях вивчення та розробки напрямів і шляхів модернізації професійного 

навчання.  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 
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ЗМІСТ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 2  -  ЗРАЗОК 

 

МОДУЛЬ 2.  ВАРІАНТ 1 

1 рівень включає 10 тестових завдань. Виконати тестові завдання(10 

балів):  

1. Післядипломна освіта – це  

А.Система стандартів вищої освіти; 

Б.Спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і 

навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду; 

В.Розроблення стандартів вищої освіти та внесення змін до них; 

Г.Варіанти А та В. 

 

2. Основні форми методичної роботи 

А.Консультації, виставки, шкільні конференції; 

Б.Стажування, екскурсії, міжрайонні методичні об’єднання; 

В.Індивідуальна самоосвітня робота, участь у метод - об’єднаннях, семінарах, 

конференціях, педагогічних читаннях; 

Г.Курси підвищення кваліфікації. 

 

3. Планування  -  це 

А.Сукупність політичних, соціальних і природних факторів, які мають великий 

вплив на створення, функціонування та розвиток закладу освіти; 

Б.Визначення результатів, які бажано отримати, шляхів і методів досягнення 

результатів; 

В.Узагальнена характеристика роботи закладу освіти, що акцентує увагу на 

життєвих особливостях, специфіці роботи закладу освіти на різних етапах 

функціонування; 

Г,Процес приведення певної системи у порядок; вплив на деякі деталі для 

функціонування певної системи. 

 

4. Метою інструктивної наради є 

А.Отримання інформації про поточний стан справ у закладі освіти; 

Б.Передача необхідної інформації підлеглим; 

В.Обговорення проблем і прийняття колективного рішення; 

Г.Підведення підсумків роботи за певний час, чи після виконання певної 

роботи. 

5. Метою проблемної наради є 

А.Обговорення проблем і прийняття колективного рішення щодо вирішення 

проблеми; 

Б.Підведення підсумків роботи за певний час, чи після виконання певної 

роботи; 

В.Передача необхідної інформації підлеглим; 



Г.Отримання інформації про поточний стан роботи у закладі освіти. 

 

6. Організаційно-педагогічна діяльність керівника закладу освіти - це 

А.Науково-методична рада; 

Б.Лінійна структура управління; 

В.Суспільно-організаторська діяльність; 

Г.Організація підвищення кваліфікації працівників. 

 

7. Педагогічна рада школи - це 

А.Орган колективної розумової діяльності і колективного педагогічного 

діагностування, який формує нове педагогічне мислення; 

Б.Принципи розподілу функціональних обов’язків між керівниками закладу 

освіти; 

В.Навчально-виховна робота вчителів певного циклу навчальних предметів; 

Г.Орган самоуправління закладу освіти. 

 

8. Управлінська комунікація - це 

А.Створення сприятливих умов для колективної роботи й ухвалення рішення; 

Б.Формування атмосфери невимушеності і діловитості; 

В.Різновид спілкування в ході управління, взаємодія керівника і підлеглих; 

Г.Директивні документи органів управління освітою. 

 

9. Критерії стратегічного управління 

А.Ефективність використання внутрішніх ресурсів організації; 

Б.Поетапна реалізація намічених цілей; 

В.Своєчасність і точність реакції на запити зовнішнього середовища; 

Г.Немає вірної відповіді. 

 

10. Атестація це: 

А.Визнання права закладу освіти вести освітню діяльність; 

Б.Визнання права закладу освіти надавати додаткові освітні послуги; 

В.Визнання права закладу освіти здійснювати підприємницьку діяльність; 

Г.Основна форма державного контролю за діяльністю навчальних закладів 

незалежно від їх підпорядкування. 

 

ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

2 рівень включає 5 завдань (30 балів). 

1.  Дати загальну характеристику та класифікацію функцій менеджменту. 

2. Визначте сутність системного підходу до управління навчальним 

закладом.  

3. Складіть структуру  управлінської компетентності керівника  

загальноосвітнього навчального закладу освіти. 

4.Складіть перелік типів навчально-виховних закладів освіти, які проходять   

ліцензування, атестацію,  акредитацію.  



      5.Обґрунтувати сутність і роль планування в системі управління навчальним 

закладом.  

 

3 рівень включає  практичне завдання(10 балів): 

Визначте головні комунікаційні бар’єри в навчальному закладі. Розробіть 

заходи підвищення ефективності інформаційного обміну. 

 

МОДУЛЬ 2.  ВАРІАНТ 2 

3. Якому стилю керівництва характерно широко залучати працівників до 

прийняття рішень 

А.Лідерський; 

Б.Авторитарний; 

В.Демократичний; 

Г.Ліберальний. 

 

4. Визначте основні форми управлінської діяльності в школі 

А.Науково-практична конференція, круглий стіл, анкетування, нарада; 

Б.Рада школи, педагогічна рада, нарада при директорові, методичний семінар, 

оперативні інформаційні наради; 

В.Колегія, засідання, організаційно-педагогічні заходи, робота колективу 

школи; 

Г.Методичне об’єднання, батьківські збори, наглядова рада. 

 

5. Функції внутрішкільного управління 

А.Аналіз, планування, організація, контроль; 

Б.Отримання інформації, педагогічний аналіз, педагогічна технологія; 

В.Завдання, комплексна цільова програма, перспективний план; 

Г.Оперативний і системний контроль. 

 

6. Для чого потрібні наради 

А.Щоб навчити людей працювати разом; 

Б.Отримувати або передавати якусь інформацію  працівникам; 

В.Скоординувати діяльність своїх підлеглих; 

Г.Все вірно. 

 

7. Що з перерахованого  є обов’язковим для кандидата на посаду керівника 

вищого навчального закладу? 

А.Володіння однією з іноземних мов та навичками роботи на комп’ютері; 

Б.Науково-педагогічний стаж не менше 5 років; 

В.Вільне володіння українською мовою; 

Г.Вчене звання професора, науковий ступінь кандидата наук та вище. 

9. Статут закладу освіти - це 

А.Документ, у якому визначаються організаційно - правові засади та зміст 

діяльності закладу освіти; 

Б.Документ, у якому визначається матеріально-технічна база закладу освіти; 



В.Документ, у якому визначаються права і обов’язки керівника закладу освіти; 

Г.Документ, у якому визначається фінансова база закладу освіти. 

 

 

ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

2рівень включає 5 завдань (30 балів). 

 

1.Перелічіть основні теорії систем управління освітою. 

2.Опишіть технологію прийняття управлінських рішень як складову 

характеристики діяльності керівництва  навчального закладу. 

3.Назвіть рівні управління в освіті. 

4.Дайте характеристику контролю як функції управління. 

5. Обгрунтуйте сутність навчально-методичного забезпечення  діяльності 

навчального закладу. 

 

3 рівень включає  практичне завдання:  «Вибір ефективних методів 

управління в освітньому менеджменті» (10 балів). 

Опис завдання:  

1. Оберіть основні методи управління в освітньому менеджменті. 

2. Визначте напрямки їх застосування. 

 3. Обґрунтуйте ефективність їх дій.  

4. Назвіть основні перешкоди їх повного застосування.  

Форма звітності для завдання:  

Назва методів Напрямки 

застосування 

методу 

Ефективність 

застосування 

методу 

Недоліки, 

неможливість 

ефективного 

застосування 
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Самостійні думки випливають  

лише із самостійно набутих   

знань. 

                К.Д.Ушинський 

Метою практичних занять є поглиблене вивчення студентами теоретичного 

 матеріалу, формування навички самостійної переробки  наукових  текстів 

 та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення, набуття 

 вміння оперувати основними поняттями.  

Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є опрацювання  

та закріплення знань, здійснення підготовки  до практичних  

занять на основі аналізу літературних  джерел, розвиток умінь самопізнання 

 та саморозвитку, формування здатності у майбутньому використовувати 

знання щодо проектування майбутньої професійної діяльності у  

контексті особливостей освіти регіону та вміння своєчасно, якісно та  

ефективно реагувати на вимоги освітнього ринку потреб  

Миколаївщини, забезпечить його сталий професійний розвиток в умовах  

зміни стратегії  освіти, її   реформування відповідно до  

регіональних ідентичностей і процесів глобалізації та євроінтеграції. 

 

Види проведення практичнихзанять:  

- розгорнута бесіда;  

- виступи з рефератами, доповідями;  

- диспут у формі діалогу;  

- круглий стіл тощо. 

 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все 

залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до  заняття 

кожен студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої лекційні  записи,  які  відносяться до теми 

практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск 

заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний 



контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань 

самостійної роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи 

його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

практичного заняття повинен пов'язувати матеріал з 

актуальними проблемами сучасності, розглядати педагогічні 

явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і 

термінів. Систематичні виступи на практичних заняттях 

сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню 

лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає 

можливість кожному присутньому на занятті висловити свою 

точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. 

Активна участь на практичних заняттях прищеплює навички 

участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати 

свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення 

на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім 

учасникам заняття. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на 

занятті припускає явні помилки, то для виключення втрати часу 

викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується практичне заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі 

форми участі студентів на занятті (виступ зпитання, реферат, 

повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються 

рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.  

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Мета: забезпечення студентам можливостей оволодіти навичками і вміннями 

використання отриманих на лекціях теоретичних знань, формування навичок 

самоосвіти; оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що 

розглядаються та формування умінь і навичок до здійснення різних видів 

майбутньої професійної діяльності, спонукати студентів до колективного 

творчого обговорення найбільш складних питань навчального курсу, навчити 

встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач – ментор, 

координатор, модератор, тренер.  

Методи: бесіда,  дискусія, рольова гра, конференція. 

 



 
Тематика навчального матеріалу до організації самостійної роботи 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. Стан та перспективи розвитку освіти на 

Миколаївщині 
1. Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr 

Миколаївщини: стан розвитку галузі 
 11 

2. Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний 
паспорт  освітньої галузі Миколаївщини) 

 11 

Кредит № 2. Моніторингові дослідження освітньої галузі 
Миколаївщини 
3. Тема 3. Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини 
 11 

4. Тема 4.Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  
освітні дослідження на Миколаївщині 

 11 

Кредит № 3. Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

5. Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю 

Миколаївщини: конкурси, олімпіади, турніри, акції 
 

 11 

6. Тема 6.Експериментальні дослідження, проектна 
діяльність в освіті Миколаївської області 

 11 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в    
Миколаївській області 
7. Тема 7. Професійний розвиток педагога в 

Миколаївській області  
 11 

8. Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий 
ресурс Миколаївщини 

 11 
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Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:  

1. Вивчення лекційного матеріалу.  

2. Підготовка до практичних та семінарських занять та тестування.  

3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни.  

4. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.  

5.Контрольна перевірка кожним слухачем особистих знань за запитаннями 

для самоконтролю.  

     6. Виконання ІНДЗ. 

 

2. ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА  

Кредит № 1. Тема: Стан та персnективи розвитку освіти на 

Миколаївщині 

Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr Миколаївщини: 

стан розвитку галузі. 



б 

План 
1.  Освітні послуги з позиції економічного підходу: аналіз понятійного 
апарату  
3.Стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг  в Україні 
4. Освітні послуги як специфічний вид товару. Структура та сучасний стан 
ринку освітніх послуг  
5. Механізми міжнародного стратегічного партнерства у сфері освіти  
 6. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні  
7. Організаційно-методичні засади управління конкурентоспроможністю 
освітніх послуг у сфері вищої освіти  
8. Регіональний аналіз розподілу пропозиції освітніх послуг у сфері вищої 
освіти України  
 

Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний 

паспорт Миколаївщини). 

План 

1.Освітня реформа в Україні та освітянські завдання на Миколаївщині. 

2.«Інвентаризація» місцевих освітніх ресурсів (локальні дослідження).  

3.Завдання розвитку освітньої інфраструктури, кадрів, матеріально-технічного 

забезпечення, змісту освітніх послуг у контексті модернізації освіти. 

 

 

Кредит № 2. Тема:  Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини. 

Тема 3 Моніторингові дослідження освітньої галузі Миколаївщини. 

План 

2. Становлення моніторингових досліджень  

2. Поняття, задачі та класифікація моніторингу  

3. Класифікації освітнього моніторингу  

4. Етапи моніторингових досліджень  

 5. Аналіз результатів . 

 6. Напрями застосування результатів моніторингу  

7. Моніторинг і профорієнтаційна робота в навчальних закладах 

8. Створення моніторингової системи  

9. Визначення показників ефективності   

10. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-виховним 

процесом  

11. Моніторинг навчально-виховного процесу (на прикладі школи)  

12. Специфіка моніторингу якості освіти навчального закладу  

13. Використання рейтингу в моніторингових дослідженнях  

14. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. Традиційний підхід.  

15. Технології моніторингу якості освітнього процесу у ВНЗ  

16. Вимоги, функції, методи моніторингу якості вищої освіти  

 17. Історія становлення системи управління якістю ВНЗ   

 18. Міжнародні програми з оцінювання діяльності ВНЗ  

19. Всеукраїнський рейтинг ВНЗ  



20. Менеджмент державної і суспільної цінності ВНЗ засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій  

21.Регіональні моніторингові дослідження  

 

 

Тема 4. Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження 

на Миколаївщині. 

План 

 

1.Учнівські історичні конкурси, олімпіади, турніри, акції.  

2.Календар шкільних подій та діяльність керівника методичного 

об»єднання учителів історії.  

3.Регіональні події та дати.  

4.Іміджування Миколаївського регіону засобами предмету навчання та 

освіти в цілому.  

5.Регіонaльні медіа ресурси.  

6.Медіакультура педагога. 

 

Кредит № 3. Тема: Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

 

Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 

План 

 

1.Обдарованість як педагогічний феномен.  

2.Особливості організації роботи з історії з обдарованою учнівською 

молоддю.  

3.Інтелектуaльний резерв Миколаївщини та інвестиційний фон краю, 

залучення спонсорів до розвитку освіти регіону.  

4.Використання краєзнавчого змісту роботи в підготовці учнівської 

молоді в МАН. 

Тема 6. Експериментальні дослідження, проектна діяльність в 

освіті Миколаївської області. 

План 

 

1.Експериментальні дослідження в освітній гaлузі Миколаївщини: стан, 

завдання, учасники, зміст, проблеми, перспективи.  

2.Проектна діяльність в освіті Миколаївської області: міжнародний, 

всеукраїнський, регіональний рівень. 

 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в  в  Миколаївській 

області 

 



Тема 7. Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

План 

  

1.Педагогічна інноватика краю (доповіді за інформацією районів області) 

 

Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс 

Миколаївщини.  

План 

1.Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс Миколаївщини. 

2.Умови, шляхи професійного розвитку майбутнього вчителя/викладача 

історії.  

3.Інноваційний паспорт педагога. 
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Контрольні завдання для заліків з дисципліни «Регіональна стратегія 

розвитку освітньої галузі на Миколаївщині» 

 

1.Дати характеристику освітньої галузі Миколаївщини. 

2.Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще 

підтвердять Ваші міркування на користь моніторингових досліджень в 

управлінні освітою. 

3.Проілюструйте Ваші думки щодо проведення моніторингових досліджень 

посиланнями на приклади  з навчального процесу. 

4.Складіть перелік нормативних документів щодо сучасного розуміння якості 

освіти та моніторингу якості освіти.  

5.Проаналізувати переваги сучасних засобів  моніторингу в порівнянні з 

традиційними формами контролю.   

6.З’ясувати поняття якості освіти у контексті компетентнісного підходу. 

7.Описати методи збору інформації при проведенні моніторингових 

досліджень, можливості використання кваліметричного підходу та методу 

тестування у визначенні якості освіти.  

8.Доведіть взаємозалежність видів і методів моніторингу, що використовуються 

викладачем в процесі викладання предмету.  

9.Визначити способи впливу на якість та результативність навчально- 

виховного процесу загальноосвітньої школи.   

10.Запропонуйте перелік проблем навчального процесу з метою проведення 

моніторингу якості освіти. 

11.Якість освіти як педагогічна категорія. Моніторинг якості освіти. 

12.Порівняльний аналіз розвитку освіти України в світі. 

13.Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні  педагогічні дослідження  на   

Миколаївщині. 

14.Особливості  організації роботи з обдарованою молоддю. 

15.Медіакультура педагога. 

16.Проектна діяльність, експериментальні дослідження  в освітній галузі 

Миколаївщини. 

17.Професійний розвиток педагога в Миколаївській області. 

18.Умови, шляхи професійного розвитку  майбутнього викладача історії. 

19.Використання  краєзнавчого змісту роботи в підготовці учнівської молоді в 

МАН. 

20.Педагогічна інноватика краю. 

21.Розкрийте сутність і переваги стратегічного управління. 

22.Розкрийте сутність місії організації та її роль в у процесі управління. 

23. Складіть перелік  завдань, які необхідно виконати керівнику навчального 

закладу в процесі стратегічного планування. 

24.Розкрийте сутність і  специфіку  тактичного і оперативного планування. 

Які вони мають спільні та відмінні ознаки? 

25.Розкрийте сутність і визначте  характерні ознаки поточного управління за 

«відхиленнями», управління «від досягнутого» з елементами майбутнього, 

управління за «цілями». 



26. Розкрийте сутність і визначте  характерні ознаки управління за «цілями». 

27. Охарактеризуйте механізм впливу факторів середовища на розвиток 

освітньої галузі. 

28. Охарактеризуйте, які ви знаєте методи  побудови стратегій та формування 

стратегічного розвитку галузі, їх  переваги та недоліки? 

29. Розкрийте сутність стратегій конкурентних переваг у сфері освіти. 

30.Які з ознак стратегічного мислення мають бути притаманні керівнику та 

педагогічному колективу? 
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. 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА 

МИКОЛАЇВЩИНІ” 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, характеристику 

основних видів навчальної, навчально-наукової та практичної самостійної 

роботи студентів, теми рефератів із курсу, список літератури. 

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Методичні рекомендації розроблено з метою сприяти студентам в організації 

самостійної роботи з підготовки до практичних занять.  

Мета самостійної роботи — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної ознаки та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні аналізувати, 

систематизувати, планувати і контролювати власну діяльність. Студентам, щоб 

досягти кращих результатів у самостійному навчанні слід оволодіти такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні, що передбачає набуття і розвиток здатності: 

• поєднувати професійні знання з інтелігентністю, соціальної зрілістю; 

• оцінювати органічну єдність освіти і культури, що є важливою умовою у 

формуванні загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця; 
• розуміти та оцінювати життєво важливі парадигми буття; 
• перетворювати зовнішні культурні смисли у внутрішній морально - 
етичний світ;  

• розробки й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар'єри;  

• самостійно виробляти принципи своєї діяльності, поведінки, спілкування; 

• інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; 

• опановувати моделі толерантної поведінки; 

• обізнаності з основними вченнями в галузі гуманітарних та соціально    

економічних наук, основними науковими школами, напрямками, 

концепціями, джерелами гуманітарних знань і видами роботи з ними; 

• аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати 

соціологічні методи у своїй професійній і соціальній діяльності; 

• володіти етичними та правовими нормами, які регулюють відносини 

людини до суспільства, оточуючого середовища, користуватися ними у 

власному житті і професійній діяльності; 

• розуміти сутність та соціальне значення своєї професії; 

• продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в 

іншомовному оточенні; 

• володіти культурою мислення, його загальними законами;  

• у письмовій чи усній формі  ясно і логічно висловлювати думки;  

• спроможності в умовах розвитку науки і мінливої соціальної 

практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, 

набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні технології. 



11. Фахові, що передбачає:  

• здатність у майбутньому використовувати знання щодо 

проектування майбутньої професійної діяльності у контексті 

особливостей освіти регіону та вміння своєчасно, якісно та 

ефективно реагувати на вимоги освітнього ринку потреб 

Миколаївщини, забезпечить його сталий професійний розвиток в 

умовах зміни стратегії  освіти, її   реформування відповідно до 

регіональних ідентичностей і процесів глобалізації та євроінтеграції. 

 

 
Тематика навчального матеріалу до організації самостійної роботи 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. Стан та перспективи розвитку освіти на 

Миколаївщині 
1. Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуr 

Миколаївщини: стан розвитку галузі 
 11 

2. Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний 
паспорт  освітньої галузі Миколаївщини) 

 11 

Кредит № 2. Моніторингові дослідження освітньої галузі 
Миколаївщини 
3. Тема 3. Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини 
 11 

4. Тема 4.Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  
освітні дослідження на Миколаївщині 

 11 

Кредит № 3. Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

5. Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю 

Миколаївщини: конкурси, олімпіади, турніри, акції 
 

 11 

6. Тема 6.Експериментальні дослідження, проектна 
діяльність в освіті Миколаївської області 

 11 

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в    
Миколаївській області 
7. Тема 7. Професійний розвиток педагога в 

Миколаївській області  
 11 

8. Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий 
ресурс Миколаївщини 

 11 

 Разом 88 
 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:  

1. Вивчення лекційного матеріалу.  

2. Підготовка до практичних та семінарських занять та тестування.  

3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни.  

4. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.  



б 

5.Контрольна перевірка кожним слухачем особистих знань за запитаннями 

для самоконтролю.  

     6. Виконання ІНДЗ. 

 

2. ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

Тема 1. Кредит № 1. Тема: Стан та персnективи розвитку освіти на 

Миколаївщині 

Тема 1. Якість як категорія на освітньому ринку послуг Миколаївщини: стан 

розвитку галузі. 

Тема 2. Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний паспорт 

Миколаївщини). 

Завдання до самостійної роботи 

1.Складіть рекомендаційний список  літератури та нормативних документів, 

анотацію до них  щодо сучасного розуміння якості освіти та моніторингу якості 

освіти (видання 2015-17рр.).  

2.Виконати  презентацію  до  однієї із запропонованих тем:  

• Оцінка і її функції ; 

• Психологічний аспект оцінювання; 

• Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;  

• Об’єкти, інструментарій, мета і завдання  моніторингу якості 

освіти;  

• Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;  

• Тестові технології оцінювання навчальних досягнень у системі 

загальної середньої освіти; 

• Тестування як інструмент контролю та оцінювання якості освіти. 

• Моніторинг якості освіти. 

•  Медіакультура педагога. 

• Якість як категорія на освітньому ринку послуг Миколаївщини: стан 

розвитку галузі. 

• Стратегія розвитку освітньої галузі (соціальний паспорт 

Миколаївщини). 

• Моніторингові дослідження освітньої гaлузі Миколаївщини. 

• Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження на 

Миколаївщині. 

• Технології професійного й особистісного розвитку у контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

• Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 



• Експериментальні дослідження, проектна діяльність в освіті 

Миколаївської області. 

• Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

• Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс 

Миколаївщини 

 

Кредит № 2. Тема:  Моніторингові дослідження освітньої галузі 

Миколаївщини. 

Тема 3. Моніторингові дослідження освітньої гaлузі Миколаївщини. 

Тема 4. Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження на 

Миколаївщині. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем: 

• Міжнародні порівняльні дослідження як інструмент моніторингу якості 

освітніх систем. 

• Моніторинг якості освіти: методи, форми, організаційне забезпечення                                            

Педагогічний контроль в системі освіти . 

• Поняття якості освіти у контексті компетентнісного підходу. 

• Моніторинг якості освіти. 

• Стан розвитку освітньої галузі Миколаївщини. 

• Порівняльний аналіз розвитку освіти України в світі. 

• Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні  педагогічні дослідження  на   

Миколаївщині. 

• Особливості  організації роботи з обдарованою молоддю. 

• Медіакультура педагога. 

• Проектна діяльність, експериментальні дослідження  в освітній галузі 

Миколаївщини. 

• Професійний розвиток педагога в Миколаївській області. 

• Умови, шляхи професійного розвитку  майбутнього викладача історії. 

• Використання  краєзнавчого змісту роботи в підготовці учнівської молоді 

в МАН. 

• Педагогічна інноватика краю. Стратегія розвитку освітньої галузі 

(соціальний паспорт Миколаївщини). 

• Моніторингові дослідження освітньої гaлузі Миколаївщини. 

• Міжнародні, всеукраїнські та регіональні  освітні дослідження на 

Миколаївщині. 

• Технології професійного й особистісного розвитку у контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 



• Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 

• Експериментальні дослідження, проектна діяльність в освіті 

Миколаївської області. 

• Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

• Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс Миколаївщини 

Кредит № 3. Тема: Технології професійного й особистісного розвитку у 

контексті  

регіональної стратегії розвитку освіти на Миколаївщині 

Тема 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю Миколаївщини: 

конкурси, олімпіади, турніри, акції. 

Тема 6. Експериментальні дослідження, проектна діяльність в освіті 

Миколаївської області. 

Завдання до самостійної роботи 

1.Скласти словник ключових понять  до курсу: «Регіональна стратегія розвитку 

освіти Миколаївщини». 

2. Скласти тестові завдання (10)  до теми:  

 з вибором однієї або кількох правильних відповідей.  

 відкритої форми.  

 на встановлення відповідності.  

 на встановлення правильної послідовності.  

Кредит № 4. Тема: Професійний розвиток педагога в  в  Миколаївській 

області 

Тема 7. Професійний розвиток педагога в Миколаївській області.  

Тема 8. Педагог як мобільний інноваційний кадровий ресурс Миколаївщини 

Завдання до самостійної роботи 

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання: «Професійний портфель 

освітянина Миколаївщини» 

План 

1.Скласти соціальний паспорт освітньої галузі Миколаївщини. 

2. Визначити стратегічне бачення та місію розвитку регіону, стратегічні та 

оперативні цілі розвитку;  

3. Запропонувати операційні програми для реалізації стратегічних цілей 

розвитку регіону.  
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Рекомендації щодо роботи студентів з літературою 

Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, 

параграфу, дотримуючись наступних правил: 

1. Зосередитись на тому, що читаєш. 

2. Виділити суть прочитаного, відкидаючи дрібниці. 

3. Зрозуміти думку автора чітко і ясно. Це допоможе виробити чітку 

власну думку. 

4. Мислити послідовно. 

5. Ясно уявити те, про що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних 

термінів знаходити у словнику іншомовних слів і в спеціальних довідниках. 

Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз. 

В тексті зустрічаються окремі слова, фрази або цілі речення, що виділені 

курсивом, жирним шрифтом або набрані в розпорядку. Це говорить про акцент 

автора на основному. 

Після прочитання тексту необхідно: 

1. Виділити головну думку автора. 

2. З’ясувати основні питання тексту. 

3. Усвідомити зв’язок між теоретичним матеріалом і практичними 

завданнями. 

4. Засвоїти прочитане. 

5. Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, зазначивши його 

вихідні дані, після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань 

тексту в логічній послідовності. План може бути простий або розгорнутий, 

більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури з даної 

теми. 

Записи потрібно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути стислі або  



поширені, залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і 

професійної лексики, навиків самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В 

них треба виділяти місця, основні слова, які акцентуються різним шрифтом або 

різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, 

стовпчиками тощо. 

Записи можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез, 

цитат, виписок, систематизованих таблиць, схем. 

 

 

 

 

 


