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ПЕРЕДМОВА

 Шановні колеги, ви тримаєте в руках видання, яке є результатом діяльності педаго-
гічних колективів, окремих педагогів, керівників закладів освіти Луганщини, тобто саме 
ваших зусиль щодо професійного розвитку й удосконалення! Саме ви автори цього посіб-
ника, у системі цінностей яких майбутнє нашої крани є однією з домінант, інакше ви б ніко-
ли не побачили цього посібника. Останніми роками в освіті України, зокрема Луганщини, 
відбувались певні зміни, і цей процес триватиме. З’явилась Концепція Нової української 
школи, нові закони «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», унесено зміни в 
різні нормативно-правові документи в галузі освіти, прийнято зовсім нові, які базуються на 
принципах демократії (насамперед – свободі вибору), що стало підґрунтям значних змін 
і в структурі освітньої системи України, і в типах закладів освіти, і в змісті та організації 
освітнього процесу, і в управлінській діяльності. Безумовно, не все відбувається швидко й 
безпроблемно. Будь-які зміни – це, передусім, зміни у свідомості (педагогів, батьків, керів-
ників), а цей процес завжди складний. Утім, педагоги Луганщини сприйняли ці перетво-
рення як необхідний крок, який потрібно зробити, щоб наша держава рухалась уперед, 
щоб нове покоління отримувало той рівень знань і компетентностей, які зможе реалізува-
ти в дорослому житті, і забезпечило сталий розвиток нашої країни. 

Усі ці зміни пов’язані з запровадженням нової – гуманістичної (особистісно орієн-
тованої) – освітньої парадигми, суть якої – розкрити індивідуальність кожної дитини, 
створити умови для її творчої самореалізації в суспільстві, допомогти досягти успі-
ху й навчити бути щасливою. Народження нової парадигми освіти супроводжуєть-
ся розробленням нових цілей, ціннісних орієнтацій, перебудовою методологічних, 
теоретичних, світоглядних і технологічних основ з урахуванням нових фактів, що не 
вкладаються в стару теорію (парадигму) і становить дійсно наукову революцію. Інно-
ваційна освіта, яка стає в наші дні домінантною тенденцією у всьому світі, є альтер-
нативою традиційній, знаннєвій парадигмі освіти. Відповідно нова модель освіти має 
відповідати вимогам безперервності, фундаментальності, універсальності, гуманіза-
ції та демократизму, мати механізми динамічного саморозвитку, тобто володіти та-
кою якістю, як інноваційність. 

Нова концептуальна основа української освіти вимагає й нових підходів до освіти 
дітей і молоді, нового педагогічного інструментарію. Саме цей інструментарій (мето-
ди, форми, засоби, методики, технології, освітні системи) був і є в центрі уваги наших 
педагогів, оскільки вирішувати нові задачі та впроваджувати новий зміст застарілим 
«знаряддям праці» неможливо. Активність у цьому питанні виявили як цілі педаго-
гічні колективи, так і окремі педагоги різних освітніх ланок – дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної і післядипломної освіти. І хоча процес 
змін у цих ланках має свої особливості (і це зрозуміло), можемо констатувати, що, 
завдяки ініціативності педагогічних, науково-педагогічних працівників, управлінців у 
сфері освіти, поступово перебудовується вся система, діяльність якої спрямовується 
на якість освіти для кожної дитини.

Розглядаючи систему основних понять педагогічної інноватики, Н. Юсуфбекова 
виокремлює три блоки в структурі інноваційних процесів у системі освіти: перший 
– створення нового; другий – сприйняття, засвоєння та оцінка нового; третій – за-
стосування нового (Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики : 
Опыт разраб. теории инновац. процессов в образовании : Метод. пособие. М. : ЦСПО 
РСФСР, 1991. 91 с.). 
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Надані до посібника матеріали свідчать, що здебільшого інноваційна діяльність 
педагогів Луганщини виявляється в упровадженні вже створених кимось інновацій-
них продуктів, їх осмисленні й творчому використанні. Кожний заклад освіти ру-
хається своїм шляхом, утім, можна визначити, що їх об’єднує, – ціннісне ставлення до 
дітей, країни, її майбутнього, ціннісне ставлення до професії, активна громадянська 
позиція. І ми пишаємося тим, що інноваційна діяльність педагогічних колективів Лу-
ганщини неоднаразово була відзначена на всеукраїнському й міжнародному рівнях. 

Пригадаймо, що феномен інноваційності як двигуна освіти в напрямі її розвитку 
з’явився наприкінці 80-х років ХХ століття з появою педагогів-новаторів: Ш. Амо-
нашвілі, І. Волкова, Є. Ільїна, С. Лисенко, В. Шаталова – та найбільш активно виявив 
себе наприкінці 90-х років минулого століття, коли заявили про себе: педагогіка жит-
тєтворчості (В. Доній, І. Єрмаков, Г. Несен, Л. Сохань), особистісно орінтований підхід 
(І. Бех, О. Бондаревська, В. Горшкова, В. Гинецинський, В. Давидов, В. Ільїн, М. Кларін, 
І. Колесникова, Л. Новикова, С. Подмазін, В. Сєріков, В. Слободчиков та ін.), поліху-
дожній та інтегрований підходи в мистецькій освіті (Б. Юсов, Л. Масол), технологія 
розвивального навчання (Д. Ельконін, В. Давидов), технологія модульного навчання 
(Є. Сковін, А. Фурман та ін.), авторські школи (В. Біблер, М. Гузик), а також педагогічні 
технології М. Монтессорі, Р. Штайнера, С. Френе тощо.

Пошуки нового в освіті завжди обумовлені суспільними змінами й потребами в 
іншому, більш ефективному підході до навчання, з урахуванням інтересів здобувачів 
освіти, адже молодь не сприймає традиційне менторство вчителів і прагне до актив-
ної участі в освітньому процесі, хоче творити, висловлювати свої думки, давати свої 
оцінки історичним та сучасним подіям. 

Інноваційний процес пов’язаний з переходом в інший якісний стан, з ревізією ста-
лого, частково з його модернізацією, а в чомусь – повною відмовою від застосування. 
Часто нові підходи, методи, форми, засоби, технології з’являються одночасно, і тоді 
утворюється цілий інноваційний масив. Саме таким «масивом» запроваджених інно-
вацій характеризується сучасна система освіти Луганщини, що знайшло відтворення 
на сторінках цього науково-методичного видання. 

Збираючи досвід педагогів з упровадження інновацій, ми насамперед мали на меті 
представити широкому педагогічному загалу України, що, незважаючи на складну 
соціально-політичну ситуацію в нашому регіоні, педагоги, викладачі, керівники є ак-
тивними учасниками змін в освіті, патріотами своєї країни, небайдужими до її сучас-
ного й майбутнього, а також прагнули мотивувати до більшої професійної активності 
ті колективи, які тільки налаштовуються на зміни. 

Нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і розвитку творчо-
го потенціалу людини, її спрямованості на самовизначення, стабільно активної жит-
тєдіяльності в змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і розв’язання 
нових завдань, що значною мірою залежить від інноваційного потенціалу педагога, 
його готовності до інноваційної професійної діяльності. Саме тому сучасний педагог, 
прагнучи відповідати вимогам сьогодення, повинен усвідомити необхідність знань 
теорії та методології педагогічної інноватики, її значення в розвитку сучасної освіти. 

Тож, шановні фахівці, знайомтесь із досвідом колег, визначайте власні орієнтири й 
шляхи розвитку, постійно рухайтесь уперед, не зупиняйтесь на досягнутому, шукайте 
та впроваджуйте власні ідеї – і ваше професійне життя завжди буде повноцінним та 
успішним, а українська освіта – на рівні освітніх систем розвинених країн світу!
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ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА: ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ, 
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

 Михайлова Лариса, доцент кафедри педагогіки та психології Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Актуальність проблеми. Уже майже два десятиліття поспіль в освіті тривають 
інноваційні процеси: від форм навчальних занять і виховних заходів до інновацій, 
що охоплюють зміни в організації і змісті освітнього процесу в різних освітніх 
ланках. Обумовлені ці пошуки, а сьогодні можна вже говорити й про здобутки, 
змінами в соціально-економічній сфері українського суспільства, стрімким ро-
звитком цифрових технологій, новими рисами і якостями покоління ІІІ тисячоліт-
тя, викликами й вимогами сучасного світу до освітніх систем розвинених країн. І 
хоча Україну за економічними показниками неможливо віднести до розвинених 
країн, а за політичним станом – до незалежних країн Західної Європи, усе ж таки 
прогресивна інтелігенція (представники різних галузей науки, педагоги-практики) 
усвідомлює, що без перетворень у системі освіти, які мають бути спрямовані на 
процеси демократизації, розбудови державно-громадського управління, оновлен-
ня змісту й пошуку ефективних освітніх технологій, очікувати зміни на краще в 
нашій країні марно, оскільки саме освіта є тією галуззю суспільства, у якій фор-
мується особистість з активною громадянською позицією, здатною до творчості 
та свідомого впливу на процеси, що відбуваються в державі.

Поліпшення якості освіти неможливе без створення інноваційного простору. 
Особливістю роботи закладів освіти, які відносяться до різних освітніх ланок, у 
нових умовах є вивчення, активне впровадження в практику роботи інновацій-
них освітніх технологій, що робить їх конкурентноспроможними на ринку освіт-
ніх послуг.

Дослідження педагогічної інноватики як наукової галузі педагогіки вплива-
ють на розвиток освіти й науки, розвиток суспільства й цивілізації загалом. Стра-
тегія досліджень педагогічної інноватики має враховувати сучасні демографічні 
процеси, ситуацію на ринку праці, ті зміни, які відбулись і відбуваються в чинни-
ках (зовнішніх і внутрішніх), що впливають на розвиток різних галузей освіти [7]. 
До зовнішніх чинників відносять: економічні, культурно-історичні, демографіч-
ні, суспільно-політичні, соціальні. До внутрішніх – домінанти розвитку сфери 
освіти, які визначають напрями інноваційної політики, спрямованої на підтримку 
інноваційних типів діяльності як відповіді на інноватику в суспільстві. Саме тому 
визначення домінант педагогічної інноватики в розвитку сучасної освіти сприяє 
правильності вибору вектора й обґрунтованості значущості змісту інновацій.

Система освіти, з одного боку, є виробником інновацій, з іншого – сама стає 
споживачем інноваційних технологій. На жаль, інноваційна діяльність у сфері 
освіти в Україні характеризується відсутністю цілісності та системності в розро-
бленні, обґрунтуванні та освоєнні інновацій. На сьогодні можемо констатувати 
декілька проблем, пов’язаних з питанням інновацій в освіті: відсутність єдиної 
думки щодо трактування понять «освітня інновація», «педагогічна інновація», кри-
теріїв, за якими визначаються результати освітянських пошуків і можна провести 
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їх експертизу, здійснювати організацію правового захисту освітніх інновацій як 
інтелектуальної власності, відсутність загальноприйнятої класифікації інновацій в 
освіті, до чого додаються розбіжності у визначенні освітніх (педагогічних, дидак-
тичних, виховних) технологій, різні підходи до їхньої класифікації тощо.

Дослідження інноваційних технологій в освіті ведуться з кінця 50-х років 
ХХ сторіччя. У вітчизняній практиці термін «інновація в освіті» почав використо-
вуватися лише в середині 80-х років XX століття у зв’язку з процесами перебудо-
ви радянської освітньої системи. Проблемам інноваційної діяльності в освітній 
сфері було присвячено чимало досліджень провідних учених (І. Бех, М. Бургін, 
Л. Ващенко, Г. Герасимова, Л. Даниленко, І. Дичківська, В. Журавльов, В. Загвя-
зинський, Л. Ілюхина, М. Кларін, О. Пєхота, О. Попова, М. Поташник, А. Пригожин, 
В. Сластьонін, А. Хуторський, Н. Юсуфбекова та інші). Утім, попри велику кіль-
кість досліджень у цьому напрямі, і нині відсутні єдині підходи як до визначення 
основних дефініцій, що стосуються означеного питання, так і до класифікації ін-
новацій, які орієнтовані на освітні цілі та мають специфічні ознаки й властивості.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових поглядів щодо понять «освітня 
інновація» і «педагогічна інновація» зумовлює висновок, що їх не можна вважати 
синонімічними, хоча б через те, що: по-перше, освіта як соціальний інститут су-
спільства ширше, ніж педагогіка як галузь науки та практики, і, по-друге, освітній 
процес організовується і забезпечується управлінською підсистемою, включає 
всіх суб’єктів, які до нього долучені: педагогів, дітей, їхніх батьків, представників 
громадськості, адміністрацію закладу, а педагогічний процес ґрунтується на ди-
хотомічній системі «вчитель – учні» й може розглядатись як у єдності процесів 
навчання і виховання, так і окремо, що призводить до створення як дидактичних 
технологій, або технологій навчання, так і виховних, метою яких насамперед є 
формування в особистості важливих соціальних рис та розвиток соціальних по-
треб і властивостей. Тож поняття «освітня інновація» та «педагогічна інновація» не 
є синонімами через те, що «система освіти» та «педагогічна система» мають пев-
ні особливості щодо цілей, суб’єктів, змісту діяльності, методів і засобів, організа-
ційних форм та результатів. «Освітні інновації» стосуються системи освіти загалом, 
її структури та процесів, які в ній відбуваються; «педагогічні інновації» охоплюють 
сферу педагогічного процесу (методики розвитку різних типів мислення, творчих 
здібностей, соціально-адаптаційних можливостей особистості тощо). 

Розглянемо декілька визначень поняття «педагогічна інновація». В. Загвя-
зинський [3, с. 23] трактує це поняття як ідеї, підходи, методи та технології, що 
раніше не використовувалися, та їхній комплекс, що несе на собі прогресивний 
початок, який дозволяє в умовах, що змінюються, досить ефективно вирішувати 
завдання освіти. На думку Г. Сиротинко, педагогічна інновація – результат про-
цесу створення нового, що відповідно оновлює педагогічну теорію і практику, 
оптимізуючи досягнення поставленої перед суспільством освітньої мети [12], а 
Н. Юсуфбекова визначає це явище як зміст можливих змін педагогічної діяль-
ності, що ведуть до раніше невідомого, розвивають теорію та практику навчан-
ня, тобто педагогічна інновація – процес створення, освоєння, використання та 
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поширення нового[20]. 
Педагогічна інноватика як нова галузь педагогічної науки вивчає природу, 

закономірності виникнення і розвитку педагогічних інновацій відносно суб’єк-
тів освіти, а також забезпечує зв’язок теорії і практики педагогічної діяльності, 
зв’язок педагогічних традицій з проєктуванням майбутньої освіти. Визначення 
об’єкта та предмета педагогічної інноватики передбачає виявлення тієї спец-
ифічної сфери реальності, що може описати й пояснити педагогічна інноватика. 
Так, В. Лазарев пропонує вважати об’єктом педагогічної інноватики інноваційний 
процес, умови, способи й результати його здійснення, а предметом – залежність 
між ефективністю інноваційних процесів і чинниками, що її визначають, а також 
способи впливу на ці чинники з метою підвищення ефективності змін [5, с. 16]. 
На думку А. Хуторського, об’єкт педагогічної інноватики не може обмежуватись 
тільки інноваційним процесом, оскільки охоплює й інші характерні для інновати-
ки процеси та явища [16; 18]. З позиції науковця, об’єктом педагогічної іннова-
тики є процес виникнення, розвитку й освоєння інновацій в освіті, які сприяють 
прогресивним змінам у якості освіти учнів / студентів, а предметом – сукупність 
педагогічних умов, засобів і закономірностей, пов’язаних з розробленням, запро-
вадженням та освоєнням педагогічних інновацій в освітній практиці. Ключовий 
момент, що відрізняє педагогічну інноватику від інноватики в інших сферах, – це 
особистісний чинник, тому до предмета педагогічної інноватики входить також 
система взаємин, які виникають в інноваційній освітній діяльності, спрямованій 
на становлення особистості суб’єктів освіти – учнів, педагогів, адміністраторів 
[18].

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», «освітні ін-
новації» можна розглядати як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організацій-
но-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно підвищують якість та ефективність освітнього процесу 
[10]. При цьому основними елементами «освітньої інновації» є її носій (твор-
ча особистість), який має певну інноваційну ідею (ядро інновації) та проводить 
експериментальну роботу (джерело інновації) щодо запровадження цієї ідеї в 
практику та перевірку її ефективності; споживач інновації – учень або група сту-
дентів, слухачів (які здобувають знання з певного напряму); а також інституції, 
що забезпечують упровадження інновацій в освітній процес (заклади освіти; нау-
кові, методичні, науково-методичні установи; науково-виробничі підприємства; 
державні та місцеві органи управління освітою і самоврядування в галузі освіти). 

З погляду дослідників, характерними рисами «освітньої інновації» є:
• цілеспрямовані зміни, які вносять у сферу освіти нові стабільні елементи, 

що викликають її перехід з одного якісного стану до іншого (зміни цілей, 
змісту, організаційних форм і результатів освітньої діяльності; зміни в 
управлінні закладом освіти в різних напрямах);

• наявність особливостей, що пов’язані із соціально-психологічними та ін-
шими аспектами педагогічної діяльності;
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• інноваційні зміни можуть охоплювати будь-який рівень освітньої систе-
ми (учителя, учня, батьків, керівництво окремої освітньої установи, дер-
жавні й місцеві органи управління освітою та самоврядування в галузі 
освіти) і відбуваються у свідомості й діяльності всіх учасників освітньою 
процесу, а саме:

• на рівні вчителя впровадження інноваційних технологій сприяє 
підвищенню професійної майстерності, зокрема науково-методич-
ної компетентності; 

• на рівні учнів упровадження інновацій підвищує та поліпшує якість 
освіченості, сприяє розвитку творчого потенціалу, пізнавальній ак-
тивності, формує відповідальність та інші важливі соціальні якості й 
властивості;

• на рівні батьків упровадження інновацій сприяє їх залученню до спі-
впраці із закладом освіти; 

• на рівні закладу впровадження інновацій сприяє підвищенню якості 
освітніх послуг, співтворчості вчителів, учнів та їхніх батьків;

• на рівні управлінської системи закладу освіти змінюються механіз-
ми й засоби управління у бік демократизації та розширення повнова-
жень учнівського й громадського управління, розвиток управлінсь-
ких компетентностей, пов’язаних з реалізацією прав щодо освітньої, 
кадрової, фінансової автономії;

• на рівні державних і місцевих органів управління освітою відбу-
ваються зміни щодо взаємодії з управлінськом складом закладів 
освіти, формується система державно-громадського управління;

• інноваційні процеси у сфері освіти мають бути безперервними та спря-
мованими на постійне покращання наявної системи;

• ефективність упровадження певної інновації значною мірою залежить від 
готовності до змін системи, яка впроваджує інновацію, та наявністю в неї 
реальних можливостей для її реалізації.

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, 
зі змінами) (далі – Положення) інноваційною освітньою діяльністю в системі 
освіти є діяльність, що спрямована на розроблення і використання у сфері освіти 
результатів наукових досліджень та розробок [9]. Дуже важливо розуміти, що до 
інноваційної відноситься діяльність, не тільки пов’язана з розробленням нового 
освітнього продукту, але й освоєння і використання. Крім цього, до інноваційних 
процесів в освітній сфері, на нашу думку, слід віднести й пошук та продукування 
інноваційних ідей, розроблення інноваційних продуктів, їх апробацію, оцінюван-
ня їх щодо продуктивності. Основним критерієм інновації виступає новизна ідеї.

Об’єктами інноваційної освітньої діяльності в Положенні визначені: нові ем-
піричні та/або теоретичні знання, навчальний та виховний процеси, освітні (пе-
дагогічні), дидактичні, виховні, управлінські системи, моделі, методи, інноваційні 
освітні програми, засоби навчання та обладнання, що істотно поліпшують якість 
освіти та ефективність освітньої діяльності педагогічних та науково-педагогіч-
них працівників, закладів освіти, а «інноваційним продуктом» у сфері освіти від-
повідно можуть бути: концепції, теорії, системи, моделі, методики, технології, 
методи, прийоми, форми тощо.
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При цьому слід зважати на те, що будь-яка освітня інновація із часом стає 
звичним явищем, перетворюється на стереотип мислення чи шаблон практич-
ної дії і стає перепоною на шляху інших інновацій. І це насамперед пов’язано 
з механізмами роботи мозку: при постійному використанні інтелектуального 
продукту або повторення одного й того самого алгоритму дії формуються сталі 
зв’язки між клітинами головного мозку, які через певний час важко руйнувати. 

У педагогічній інноватиці, як і в загальній теорії інноватики, сформувалася 
схема поділу інноваційного процесу на етапи, яка отримала назву «життєвий 
цикл нововведення». У дослідженнях М. Поташника «життєвий цикл нововве-
дення» охоплює шість етапів: зародження педагогічної інновації, виникнення но-
вої концепції нововведення (старт); освоєння педагогічної інновації (практичне 
застосування, доопрацювання); поширення нововведення (проникнення в освіт-
ні заклади); стабілізація педагогічної інновації (насичення в конкретній галузі); 
рутинізація педагогічної інновації (спад, фініш); іррадіація нововведення (стадія 
гальмування інших інновацій) [11]. Наявність або відсутність останніх двох ета-
пів залежить від інноваційного потенціалу закладу освіти, який упроваджує кон-
кретну новацію. Зазначимо, що під час освоєння педагогічної інновації домінує 
тенденція до посилення потреби в новому педагогічному знанні, оновленні пе-
дагогічної діяльності, відкритість та сприйнятливість педагогічної спільноти до 
нововведення. Саме тоді починається фаза його використання. На думку Стенлі 
Хейвуда з університету Айдахо, оцінити освітню інновацію можна в той самий 
спосіб, що й будь-яке рішення стосовно освітньої політики. «Щоб ухвалити пра-
вильне рішення стосовно запровадження чи відхилення освітньої інновації ми 
повинні дати відповіді на такі запитання: Чого ми будемо навчати? Як ми цього 
будемо навчати? Як ми можемо дізнатися, чи досягли поставленої мети?» [15, 
с. 287]. С. Хейвуд порушує і таку широкообговорювану в подальшому тему, як 
оцінка ефективності запроваджених освітніх інновацій.

Що можна вважати «інноваційним процесом»? Інноваційний процес – це су-
купність прогресивних, якісно нових змін, які безперервно виникають у часі й 
просторі. Інноваційний процес пов’язаний з перетворенням наукового знання 
на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби та включає всі стадії ство-
рення новинки й упровадження її в практику [17]. Інноваційні освітні процеси 
функціонують відповідно до притаманних їм законам, які виражають необхід-
ні, істотні, стійкі відношення між новим і традиційним у системі освіти, а також 
закономірності в розвитку педагогічної системи закладу освіти. Знання законів 
дає змогу ефективно впроваджувати інновації в системі освіти й керувати ними.

У педагогічній реальності можна виокремити два типи інноваційних про-
цесів: стихійні інновації, що відбуваються на емпіричній основі як прагнення 
до змін, відгук на ситуаційні виклики педагогів-новаторів без чіткого уявлення 
про функціонування освіти як системи, без необхідного теоретичного підґрун-
тя цих пошуків та науково обґрунтовані інновації як результат свідомої, 
цілеспрямованої, наукової діяльності. Останні мають величезний влив на всі 
компоненти освітнього, зокрема педагогічного, процесу, діяльність усього педа-
гогічного загалу.

Важливо усвідомлювати, у чому полягає сутність пропонованого нового, 
який рівень його новизни. В. Сластьонін, І. Ісаєв та Є. Шиянов виділяють чо-
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тири рівні новизни: абсолютна новизна; локально-абсолютна новизна; умовна 
новизна; суб’єктивна новизна [13, с. 547–548]. Абсолютна новизна означає 
нововведення, яке не застосовувалось раніше та охоплює весь педагогічний про-
цес. Локально-абсолютна новизна полягає в оновленні одного з елементів 
системи, коли вона стає новою в якомусь одному відношенні. Умовна новизна 
виявляється, якщо раніше відома педагогічна ідея, концепція чи технологія зна-
ходить утілення в нових умовах. Нарешті, суб’єктивна новизна має характер 
індивідуально нового, коли педагог стикається із чимось новим для себе, навіть 
якщо це добре відомо багатьом його колегам.

Конструктивну новизну створюють педагоги-новатори, творчі здібності 
яких, високий інтелект, підвищена потреба в новому й критичне ставлення до 
застарілого спричиняють пошук альтернативних рішень. Інколи такі педагоги 
наштовхуються на спротив з боку свого середовища, однак у сучасних умовах, 
коли й керівництво системою освіти, і науковці, і практики, і суспільство прагнуть 
змін, ідеї педагогів-новаторів отримують підтримку як на рівні управлінської си-
стеми, так і з боку педагогічного загалу. 

 Дослідження та ранжування освітніх інновацій пов’язане з певними трудно-
щами внаслідок великої кількості їхніх видів. Учені (А. Пригожин, К. Ангеловсь-
ки, М. Поташник, А. Хуторський, Н. Юсуфбекова та ін.) розробили різні підхо-
ди до класифікації інновацій, які здебільшого визначаються їхніми ознаками, 
середовищем застосування та спрямованістю. Так, Н. Юсуфбекова пропонує 
класифікувати нововведення за такими параметрами: місцем появи (у науці 
або практиці); часом появи (історичні або сучасні); ступенем очікуваності, про-
гнозування і планування (очікувані й несподівані, плановані й незаплановані); 
можливістю впровадження (такі, що порівняно легко впроваджуються, і такі, 
що важко впроваджуються); галуззю педагогічного знання (дидактичні, істори-
ко-педагогічні); ступенем новизни (абсолютні й відносні); мірою перетворення 
педагогічних процесів (що вносять корінні та часткові зміни); належністю до 
педагогічної системи (системні й несистемні); оригінальністю (оригінальні й 
малооригінальні) [20, с. 84–87]. Порівняльний аналіз різних класифікацій до-
зволив дійти висновку, що типи нововведень найчастіше класифікують за таки-
ми ознаками: сфера застосування (зміст освіти, методики, технології, форми, 
методи, засоби, управління освітою тощо); інноваційний потенціал (модифіка-
ційні; комбінаторні; радикальні); масштаб перетворення (локальні; модульні; 
системні). 

Оскільки наукові інтереси педагогічної інноватики пов’язані з вивченням інно-
ваційних процесів у системі освіти й виховання, то можна скористатись класифіка-
цією на основі ознаки спрямованості, відповідно до якої виокремлюють інновації 
навчальні (освітні, дидактичні) та виховні. Так, до навчальних слід відне-
сти: інтегроване навчання, технології групової навчальної діяльності, особистісно 
орієнтоване навчання, профільне навчання, інформаційні технології навчання, ро-
бота в програмах «Курс: Школа», «Класна оцінка», інтерактивні технології ситуа-
тивного моделювання та дискусійних питань, проєктні технології, програму ро-
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звитку дітей 5-річного віку «Впевнений старт» тощо. З виховними інноваціями 
складніше. Одні вчені вважають, що до них варто віднести нові виховні напрями: 
національно-патріотичне, громадянське, гендерне, економічне, валеологічне. На 
думку інших, краще говорити про інноваційні засоби (наприклад, сучасні цифрові 
технології), методики й форми у виховній роботі. Наприклад, як «умовну нову» 
можна визначити виховну методику колективних творчих справ І. Іванова, яка за-
родилась у 60-ті роки XX ст. Від 1964 року поширення методики КТД (КТВ) пішло 
на спад, а від 1990 року почався період активного її відродження, і сьогодні її 
можна вважати одним з різновидів проєкної технології. Згадаймо, що колективна 
творча справа — це вияв життєво-практичної соціальної турботи про поліпшення 
загального життя, це сукупність певних дій на загальну користь і радість (Чим не 
колективний соціально спрямований проєкт?). Методика КТС – це спосіб органі-
зації дитячого колективу, за якого діти й дорослі, як товариші по спільній справі 
(порівняйте з педагогікою партнерства), планують свою діяльність через накопи-
чення, осмислення та вибір думок, припущень, ідей кожного, формуючи стосунки 
дружби, поваги, взаєморозуміння і турботи. Уся діяльність має творчий характер. 
Головна мета методики – виховати суспільно активну творчу особистість, яка 
здатна примножити суспільну культуру, зробити внесок у побудову правового де-
мократичного суспільства. «Кожна справа – з користю, інакше – навіщо? Кожна 
справа – людям, інакше – навіщо? Усе – творчо, інакше – навіщо?». У сучасному 
розумінні – це виховна інновація, педагогічна технологія виховання активного гро-
мадянина.

Інноваційний процес передбачає управлінські дії. Управління інноваційними 
освітніми процесами здійснюється за певними принципами, що постають як нор-
ми, орієнтири діяльності й відображають конкретні закони та закономірності ре-
алізації інноваційних процесів, а саме: принцип організованої інноваційної зміни 
станів освіти; принцип переходу від стихійних механізмів перебігу інноваційних 
процесів до свідомо керованих; принцип інформаційної, матеріально-технічної, 
кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних освітніх про-
цесів; принцип прогнозування зворотних або незворотних структурних змін в ін-
новаційному соціально-педагогічному середовищі; принцип посилення стійкості 
інноваційних процесів; принцип прискорення розвитку інноваційних процесів у 
системі освіти [2, с. 38–41].

 Нові реалії життя в Україні, поступове перетворення її на демократичну, 
соціально орієнтовану державу зумовили глобальні зміни у філософії освіти, 
визначенні її мети, завдань, методів діяльності. З’явилось поняття «креативність 
освіти», зміст якого визначається як:

 9 освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педаго-
гічного процесу;

 9 освіта з гнучкою системою форм організації освітнього процесу відповід-
но до здібностей, нахилів, потреб учнів;

 9 освіта, зорієнтована на використання інноваційних технологій, що забез-
печують особистісне зростання і розвиток творчого потенціалу учнів.
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Посилення інтересу до ідей технологізації в освітянському просторі спонукає 
до виникнення та впровадження педагогічних технологій, основою яких є діяль-
нісний підхід та особистісно орієнтоване навчання. Учені стверджують, що «роз-
виток» є сьогодні ключовим словом педагогічного процесу, глибинним понят-
тям навчання, а сутність педагогічної майстерності пов’язують з високим рівнем 
здійснення вчителем професійної діяльності. Зовні вона розкривається через 
успішне вирішення різноманітних педагогічних завдань, а внутрішньо – через 
систему професійних компетентностей особистості, що забезпечує можливість 
досягнення педагогічних цілей. Інноваційні процеси завжди мають своїх носіїв, а 
реалізація інновацій пов’язана зі значними змінами у сфері свідомості педагогів. 
Психологічна готовність педагогів до прийняття нововведень – найважливіша 
умова реальних системних перетворень.

Ставлення вчителя до себе як до суб’єкта педагогічної діяльності виявляється 
в намаганні реалізувати повною мірою в ній свої сили та здібності.

Проблема розвитку учня є одним з найскладніших завдань у педагогічній 
практиці. Її вирішення залежить від того, на одержання якого результату орієн-
тується вчитель у своїй роботі. Критерієм діяльності є кінцевий результат: сфор-
мувати компетентну, культурну особистість, готову до творчої діяльності.

За словами Я. Коменського, «учитель – помічник природи, а не її володар; її 
будівничий, а не реформатор», тому він сам вибирає форми, методи та прийоми 
роботи, що сприяють розвитку природних нахилів учнів. Зміни видів діяльності, 
уміле керування освітнім процесом, доцільне поєднання традиційних підходів до 
навчання з інноваційними здобутками, безумовно, сприятиме підвищенню рівня 
якості освіти, особистісному розвитку всіх учасників освітнього процесу, само-
реалізації кожного в демократичному, освітньо-творчому середовищі.

Висновок. Отже, педагогічна інноватика розкриває глибинні процеси ство-
рення, освоєння і застосування нових освітніх концепцій, технологій, яким при-
таманні особливості, пов’язані з діями суб’єктів освітньої взаємодії. На сучас-
ному етапі розвитку педагогічної інноватики особливого значення набувають 
проблеми формування здатності освітян до саморозвитку та інновацій у про-
фесійній діяльності. Особливої уваги потребують умови впровадження іннова-
ційних здобутків в освітній процес, психологічна готовність педагогів до інно-
ваційної діяльності, розвиток компетентностей керівників закладів освіти щодо 
управління інноваційними процесами в різних освітніх ланках.
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ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО РОБІТНИКА 
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Коробєйнікова Ольга, методист Державного навчального закладу 
«Сєвєродонецький професійний ліцей»

XXI століття є «епохою змін», що спонукає освіту України вступити в стадію 
неперервного реформування. Відповідно до цього держава потребує цілісної си-
стеми професійної освіти, що забезпечує підготовку кваліфікованих робітників, 
спроможних навчатися протягом життя, підвищувати рівень своєї кваліфікації 
або здобути, у разі потреби, іншу професію, тому в новій освітній парадигмі за-
кладам професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) необхідно ро-
зробляти дієву стратегію розвитку, реалізація якої задовольняла б ринок праці. 
Під розвитком розуміємо процес якісних позитивних змін будь-якої системи в 
просторі та часі. Змінена система має характеризуватися новими властивостя-
ми, які забезпечуватимуть ефективне виконання всіх її функцій. 

В основу Стратегії розвитку Державного навчального закладу «Сєвєродо-
нецький професійний ліцей» покладено системний підхід, спрямований на ро-
зв’язання проблеми формування конкурентоспроможної особистості шляхом 
упровадження інноваційних освітніх технологій. Мета програми стратегічного 
розвитку – забезпечення оптимальних умов функціонування ліцею як цілісної 
соціально-педагогічної системи та модернізація навчально-матеріальної бази 
для якісної підготовки фахівців з урахуванням вимог ринку праці. 

Важливим напрямом діяльності ліцею є поліпшення структури підготовки 
кваліфікованих конкурентоспроможних робітничих кадрів через здійснення 
первинної професійної підготовки фахівців з інтегрованих професій хімічного 
напряму, сфери послуг та промисловості, що дає можливість здобувачам освіти 
набути професійних компетентностей з декількох професій. 

Співробітництво ліцею із центром зайнятості з перепідготовки незайнятого 
населення створює можливості для навчання протягом життя, підвищення рівня 
професійної кваліфікації, здобуття, у разі потреби, іншої професії. 

У межах роботи з перепідготовки незайнятого населення ДНЗ «Сєвєродо-
нецький професійний ліцей» у 2017, 2018 роках узяв участь у реалізації проєкту 
«Продовольство в обмін на навчання», спрямованого на допомогу постраждалим 
від збройного конфлікту на сході України. Цей проєкт став частиною програми 
«Продовольча безпека та життєзабезпечення» Норвезької ради у справах біжен-
ців (NRC). Його основу становить професійна перепідготовка цільових груп вну-
трішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення в Луганській 
області на професії, що користуються попитом на ринку праці; сприяння учас-
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никам проєкту в правовій та соціальній адаптації до умов життя в суспільстві. На 
уроках теоретичного й виробничого навчання педагоги ліцею використовували 
інноваційні освітні технології: інформаційно-комунікаційні, розвивального нав-
чання, інтерактивного навчання, технологію проєктної діяльності. 

Після закінчення повного курсу навчання слухачі отримали документ дер-
жавного зразка з наданням відповідної кваліфікації та розряду. 33 % слухачів 
групи з професії «Манікюрник» та 10 % слухачів групи з професії «Перукар», 87 % 
з професії «Кравець» отримали гранти Представництва Датської ради у справах 
біженців в Україні у форматі грошової допомоги на закупівлю інструментів та 
обладнання для самозайнятості й відкриття приватного бізнесу. 

Удосконалення освітнього процесу з метою покращення його якості – основ-
ний напрям стратегії розвитку закладу, для чого вже на першому етапі підго-
товки кваліфікованих робітників важливо залучити роботодавців та забезпечити 
впровадження дуальної форми навчання, яка дасть змогу відкоригувати зміст 
професійної освіти відповідно до вимог певного виробництва, сприяти макси-
мальній адаптації здобувачів освіти до умов виробництва підприємств-замов-
ників кадрів. Було визначено основні напрями роботи ДНЗ «Сєвєродонецький 
професійний ліцей» щодо впровадження елементів дуальної системи в навчаль-
но-виробничий процес підготовки здобувачів освіти з професії «Кравець»:

1. Створення «дорожньої карти» з визначенням етапів упровадження 
в освітній процес елементів дуальної освіти. 

2. Укладання угоди між підприємствами, здобувачами освіти та закладом 
освіти із зазначенням предмета договору, прав, обов’язків та відповідаль-
ності всіх учасників взаємодії. 

3. Упровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. 
4. Здійснення професійно-практичної підготовки у два етапи: початковий 

етап – у майстерні ліцею, оснащеній сучасним обладнанням, де учні на-
буватимуть базових умінь та навичок з професії «Кравець»; основний – 
на підприємстві, де висококваліфіковані та досвідчені працівники навча-
ють професії в умовах виробництва.

Дуальна система навчання майбутніх кравців виявила низку очевидних пере-
ваг для здобувача освіти: відкриває шлях до опанування навичок роботи з новіт-
ньою технікою за передовими технологіями; сприяє розвитку креативності, са-
мостійності, відповідальності (учні самостійно й водночас під пильним наглядом 
наставника виготовляють різні вироби); підвищує мотивацію для здобуття знань 
і набуття професійних навичок. Утім, дуальна форма здобуття освіти не повинна 
абсолютизуватись і її використання є доцільним у певних умовах. Так, педагоги 
ліцею виявили низку труднощів та проблем щодо впровадження дуальної систе-
ми навчання майбутніх кравців, а саме: 

 - відсутність у регіоні великих швейних підприємств, які здатні забезпе-
чити достатню кількість робочих місць для проходження виробничого 
навчання та дати можливість максимально адаптувати вимоги програми 
з виробничого навчання до умов підприємства;
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 - вимоги програми виробничого навчання складно впровадити на малому 
підприємстві, орієнтованого на виготовлення власного асортименту го-
тової продукції;

 - виробництво на малих приватних підприємствах відбувається в один 
період часу, що створює труднощі для організації теоретичної підготовки.

Важливим є впровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій 
як ефективного засобу підвищення якості підготовки конкурентоспроможних 
кваліфікованих робітників. Особлива увага в ДНЗ «Сєвєродонецький професій-
ний ліцей» приділяється впровадженню технології проєктної діяльності як засо-
бу формування ключових та професійних компетентностей майбутніх фахівців. 

З метою пошуку та вивчення сучасних виробничих технологій у ліцеї діють 
довгострокові творчі та практичні проєкти. Результатом проєктної діяльності є 
оволодіння учнями різноманітних технологій, підготовка презентацій та прове-
дення майстер-класів, виготовлення творчих робіт, колекцій моделей одягу, які 
використовуються під час проведення уроків з теоретичного та практичного на-
вчання, позакласних заходів, профорієнтаційної роботи. Так, під час роботи над 
творчим проєктом «Традиційний український одяг & сучасна молодіжна мода» 
здобувачі освіти вивчили та систематизували матеріали народного одягу Сло-
божанщини XIX – початку XX ст.; розробили ескізи колекції, лекала; розкроїли 
та виготовили ансамбль сучасного українського одягу; репрезентували його на 
ІІІ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Прорив легкої промис-
ловості України». 

Участь у реалізації проєкту «Будинок щастя» (2019 р.), створеного за під-
тримки уряду Японії та дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з ГО «Про-
фесійний розвиток Харкова» в межах програми «UPSHIFT Україна» сприяла 
розвитку професійних компетенцій здобувачів освіти ліцею через творчу скла-
дову. Так, разом з учнями 11 класу СЗШ № 16 учні ліцею в профорієнтаційному 
майстер-класі «День краси» показали вихованцям Сєвєродонецької санаторної 
школи, як доглядати за шкірою обличчя, зробили кожному сучасну зачіску та 
відповідний макіяж.

У 2021 році заклад спільно з ГО Кризовий медіацентр «Сіверський Донець» 
за підтримки Програми ООН з відновлення і розбудови миру реалізує грантовий 
проєкт «Підвищення конкурентоздатності випускників Державного навчально-
го закладу “Сєвєродонецький професійний ліцей” через використання інновацій 
приватно-публічного партнерства». Результатом буде створена в ліцеї модель 
використання механізму приватно-публічного партнерства, спрямованого на 
підвищення якості професійної освіти; закладені основи культури менторства, 
коли успішні підприємці зможуть передати наявні знання та набутий практич-
ний досвід учням закладів професійної освіти; покращиться матеріально-техніч-
на база закладу щодо модернізації освітнього середовища; буде вдосконалено 
зміст професійної освіти відповідно до вимог ринку праці; підвищиться рівень 
мотивації учнів до опанування інноваційних виробничих технологій і застосуван-
ня їх у майбутній професійній діяльності. 
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Різноманітні позаурочні заходи та конкурси, у яких беруть участь здобувачі 
освіти ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей», формують компетентну осо-
бистість із ґрунтовними теоретичними знаннями, практичними вміннями й на-
вичками з певної спеціальності здатну створювати вироби, технологія виготов-
лення яких вимагає творчого підходу.

Конкурси фахової майстерності є однією з ефективних форм стимулювання по-
треби в оновленні та поглибленні професійних знань, удосконаленні навичок про-
фесійної діяльності. Загальнокультурну, комунікативну, соціально-трудову компе-
тентності конкурсанти з професії «Перукар. Перукар-модельєр» формують саме на 
практичному турі. Готуючись до конкурсної роботи, кожен учасник продумує ідею 
для створення образу в одній із запропонованих номінацій. Це вимагає самостійно-
го пошуку, аналізу модних та стилістичних тенденцій, добору необхідної інформації 
для подальшої її трансформації у власну авторську ідею образу. Позитивним є і те, 
що в процесі підготовки та проведення ліцейного етапу задіяний майже весь колек-
тив закладу. Це створює творчу атмосферу, особливо під час проведення щорічних 
обласних етапів усеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій «Перу-
кар» та «Кравець», у яких здобувачі освіти ліцею посідають призові місця. 

Конкурс професійної майстерності – це ефективна форма трудового зма-
гання для демонстрації своїх здібностей, впровадження передових технологій, 
методів та прийомів праці, нових технік і прогресивних технологій, яка сприяє 
підвищенню рівня професійної підготовки, прояву кращих індивідуальних вла-
стивостей, підвищенню інтересу до професії та її популяризації. Так, здобувачі 
освіти закладу з 2017 року беруть активну участь у всеукраїнському конкурсі 
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у номінації «Перукарське мис-
тецтво». «WorldSkills Ukraine» – це наймасштабніші змагання з робітничих про-
фесій, що проводяться для учнів, студентів та молодих працівників, де учасник 
повинен продемонструвати всі свої навички за певну кількість часу та виконати 
низку практичних завдань. 

Педагогiчний колектив закладу вважає, що перемоги та призовi мiсця наших 
здобувачів освіти в таких конкурсах, як XX ювілейний чемпіонат України з пе-
рукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу (ІІІ місце – 2017 р.), Між-
народний фестиваль перукарського мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий 
янгол» (кубок за ІІІ місце у 2018 р., диплом у 2019 р.), відбірковий тур чемпіо-
нату України з перукарського мистецтва, макіяжу та нігтьової естетики (перші 
місця в трьох номінаціях у 2018, 2019 рр.) підтверджують, що iнновацiйнi освіт-
ні та виробничі технологiї є ефективним засобом пiдвищення якостi пiдготовки 
кваліфікованих конкурентоздатних робітничих кадрiв.

Свої напрацювання заклад щорічно репрезентує на Міжнародних виставках 
«Інноватика в сучасній освіті» (2018 р. – золота медаль), «Сучасні заклади освіти». 

Отже, ми впевнені, що реалізація стратегії розвитку ДНЗ «Сєвєродонецький 
професійний ліцей» у новій освітній парадигмі забезпечить не тільки підготовку 
конкурентоздатного фахівця, а й становлення духовної, креативної, орієнтованої 
на постійне професійне вдосконалення особистості. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР 
ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ 

ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПОСЛУГ 

Липчанська Людмила, методист Вищого професійного училища № 92 
м. Сєвєродонецька

Міжнародне співробітництво сприяє функціонуванню єдиного освітнього 
простору сфери професійної (професійно-технічної) освіти, сталого розвитку 
економіки та суспільства, професійній самореалізації особистості та реалізації 
принципу навчання протягом життя.

Просування України на рівень розвинутих країн світу є можливим за умови 
впровадження нових освітніх технологій, модернізації матеріально-технічної 
бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, удосконалення освіт-
нього процесу, доступності й ефективності освіти та підготовки нового поколін-
ня робітничих кадрів до життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. 

З кожним роком освіта та стажування за кордоном стають більш популярни-
ми й доступними. Перед випускниками закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти відкриваються широкі перспективи для професійного та соціо-
культурного розвитку. 

Нові вимоги до організації освітнього процесу, за яких здобувачі освіти на-
копичують і вдосконалюють знання, уміння та навички, що надалі трансформу-
ються в конкретні переваги, потребують застосування нових підходів, зокрема 
співпраці з міжнародними підприємствами. 

Наука швидко розвивається і дає практи-
ці абсолютно нові інструменти й технології, 
і молоді люди після завершення навчання 
в закладі освіти потрапляють у зовсім інший 
технологічний світ, який за роки їхнього на-
вчання змінився, іноді до невпізнаваності. 
Саме тому головним завданням сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти 
в умовах стрімких змін є якісна підготовка 
конкурентоспроможних робітничих кадрів, 
здатних задовольнити вимоги загально-
державних, регіональних та міжнародних 
ринків праці, постійно професійно вдоско-
налюватись. 

Пріоритетним завданням діяльності 
Вищого професійного училища № 92 
м. Сєвєродонецька є формування сучасної 
полікультурної особистості, відкритої до 
діалогу з представниками інших країн, гото-
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вої до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація і педа-
гогічний колектив закладу професійної (професійно-технічної) освіти особливу 
увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають 
у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.

Діяльність ВПУ № 92 м. Сєвєродонецька щодо реалізації міжнародного спів-
робітництва охоплює такі напрями:

 - вивчення досвіду зарубіжних колег з модернізації навчально-виробничо-
го процесу; 

 - участь у програмах, проєктах, акціях, конференціях, форумах разом із за-
рубіжними освітніми закладами; 

 - проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів; 
 - участь у проєктах і програмах міжнародних організацій. 

Мета міжнародної співпраці: досягнення рівня результатів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, що відповідає потребам сучасного світу; вирівнюван-
ня рівня національних освітніх систем; підготовка кваліфікованих кадрів для на-
ціональної економіки. 

Освіта може готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багато-
манітних зв’язків – від контактів з найближчим оточенням до глобальних зв’яз-
ків. Свою діяльність у цьому напрямі ВПУ № 92 почало зі співпраці з благодійною 
організацією «Карітас». Було розроблено сумісний проєкт під егідою європей-
ської організації «Задзеркалля» «Молодіжна піца». Ініціативні здобувачі освіти 
акладу взяли участь у реалізації цього проєкту через отримання малих грантів 
«Молода енергія громад» за програмою ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та 
підвищення громадської активності підлітків та молоді у Східній Україні», яка 
впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу громадською 
організацією «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля».

Наступним кроком стало укладання в грудні 2018 року контракту з організа-
цією «INTERNOBMEX COMPANY LTD» про проходження стажування та виробни-
чої практики здобувачами освіти та педагогами за кордоном у кількості 40 осіб. 

У межах програми «Відкривай Європу – подорож й заробіток: 2018–2019 рр.» 
на конкурсній основі 35 осіб з-поміж здобувачів освіти та педагогічних праців-
ників ВПУ № 92 взяли участь у міжнародному стажуванні. 

У лютому 2019 року був укладений договір про співпрацю між ВПУ № 92 
м. Сєвєродонецька та компанією «INTERNOBMEN», що стало підставою для ор-
ганзації виробничої практики учнів та стажування педагогів на базі болгарського 
курортного комплексу «Албена». Підготовча робота містила: збори для здобу-
вачів освіти та їхніх батьків, інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони 
праці. Медичний огляд практикантів та викладачів був організований болгарсь-
кою стороною безкоштовно, а роботодавцем з кожним здобувачем освіти укла-
дено трудовий договір. 

Умови проживання – 2–3-місцеві кімнати для персоналу (телевізор, водо-
нагрівач, вай-фай, кондиціонер, душ та туалет) і 3-разове харчування (було ор-
ганізовано стороною, яка приймала, на території комплексу «Албена»). Робочий 
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день не перевищував 8 академічних годин, зарплата нараховувалася відповідно 
до умов трудового договору.

Робочі місця обладнані сучасним високотех-
нологічним обладнанням та інвентарем, до кож-
ного практиканта були прикріплені наставники 
з-поміж кухарів та шеф-кухарів туристичного 
комплексу «Албена». Здобувачі освіти й педаго-
ги змогли оволодіти найскладнішими формами 
нарізок, освоїти найсучасніші прийоми оброб-
ки та приготування овочів і фруктів, смаження 
національних страв з м’яса та риби, сучасними 
видами декорування страв і посуду. Майстри ре-
сторанного обслуговування та офіціанти мали 
змогу навчитися новітніх способів сервірування 
столів, складання серветок, використання деко-
ру при обслуговуванні врочистих заходів, свят 
(весілля, ювілеї, дні народження). 

Для практикантів та викладачів найфеєрич-
нішою стала підготовка та святкування 50 річ-
ниці курортного комплексу «Албена». До нього 
готувалися всі: шеф-кухарі, провідні майстри 
карвінгу, найкращі піцейоли, кондитери, май-
стри грилю. Практиканти взялися до роботи 
разом з кухарями «Албени» та мали змогу опа-
нувати секрети кулінарного мистецтва, карвін-
гу, сервірування та презентації страв. І чудові 
роботи були продемонстровані запрошеним гостям на це свято! 

На святкування було запрошено понад 2,5 тисячі гостей, до яких приєднали-
ся мер міста, зірки естради та кіно, які із задоволенням куштували різноманітні 
страви, десерти, напої та були дуже вражені їхнім смаком та оформленням, те-
плим та гостинним прийомом. 

Весь персонал також долучився до 
цього святкування, усі присутні змогли 
насолодитися різноманітними море-
продуктами, рибою, м’ясом, птицею, а 
тістечка та фрукти були до смаку й до-
рослим, і маленьким. До цього заходу 
був пошитий спецодяг, який практикан-
ти отримали в подарунок, а після завер-
шення практики їм видали сертифікати, 
що підтверджують стажування в Європі.

Крім проходження практики, здобувачі освіти отримали чудову можливість 
дізнатися про історію і культуру Болгарії, відвідати місця розваг та відпочинку: 
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дельфінарій, цирк, Парк Святого Георгія, місто Добріч, Ботанічний сад, Палац, 
музеї та порт у місті Варна, а також поглибити знання іноземних мов. 

З Болгарії всі повернулися засмаглими, змужнілими, веселими, самодостат-
німи, з неабияким досвідом роботи. Поетапна атестація підтвердила високий 
рівень досягнень наших «болгар» у виробничій діяльності. 

Здобувачам освіти дуже сподобались і робота, і відпочинок, і ставлення до 
них роботодавців, тому наше співробітництво буде тирвати, і вже почалась під-
готовка до наступного стажування за кордоном.

У процесі міжнародного стажування учні здобувають фундаментальні знан-
ня, набувають умінь та формують навички, зокрема:

 - уміння використовувати професійно-профільні знання та вміння у сфери 
послуг;

 - оволодіння специфікою обслуговування іноземних споживачів з особли-
востями виготовлення національних страв, їх оформлення і подання;

 - оволодіння особливостями обслуговування врочистих подій та інших 
спеціальних заходів, а також окремих контингентів споживачів;

 - опанування порядком оформлення рахунків з використанням різних 
форм розрахунків зі споживачами, зокрема за кредитними картками;

 - оволодіння основами менеджменту, маркетингу в професійній діяль-
ності;

 - уміння ефективно використовувати мовні засоби залежно від сфери й 
мети спілкування.

Отже, ВПУ № 92 м. Сєвєродонецька є середовищем, у якому втілені пер-
спективні українські традиції освіти, врахований та адаптований досвід освітніх 
систем, створено передумови для впровадження зарубіжних освітніх інновацій, 
забезпечено сприятливі умови для формування професійного мислення майбут-
ніх фахівців, надання методологічного інструментарію для самовдосконалення 
особистості шляхом професійного навчання, підтримки належної мотивації та 
зацікавленості обраною професією.



24

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗОЛОТІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

Мозгова Світлана, методист Золотівського професійного ліцею

Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі освіти є важливою нор-
мою співдружності освітян, оскільки реально сприяє підвищенню мобільності 
викладачів і здобувачів освіти, самостійності та самоорганізації молоді. Нині від-
криваються нові перспективи в міжнародній співпраці, обмін досвідом виступає 
своєрідним каталізатором процесів модернізації і реформування української си-
стеми освіти, забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній простір. 

Міжнародне співробітництво стало невід’ємним складником діяльності Зо-
лотівського професійного ліцею за такими напрямами: співпраця з міжнародни-
ми фондами та громадськими організаціями щодо реалізації спільних проєктів 
та освітніх програм, гуманітарно-культурне співробітництво.

У межах першого напряму колектив закладу реалізує проєкт «Психосоціальна 
підтримка молоді та розвиток особистісних компетенцій і соціальних навичок» 
з метою створення інноваційної Платформи молодіжного розвитку Фонду «Terre 
des Hommes» в Україні, який діє на підставі Довіреності, виданої в м. Лозанні 
(Швейцарія) за сприяння Міністерства іноземних справ Нідерландів та дитячого 
фонду ООН UNICEF. 

Під час співпраці педагогічні працівники Золотівського професійного ліцею 
взяли участь у циклі тренінгів «Психосоціальна підтримка. Розвиток особистіс-
них компетенцій та соціальних навичок молоді» з метою вдосконалення навичок, 
необхідних для психоціальної підтримки здобувачів освіти. У межах навчальних 
сесій педагогами було опановано такі теми: психосоціальний підхід у роботі зі 
студентами, методика проведення психосоціальних занять, планування осо-
бистісного розвитку, технології розвитку критичного мислення, формування 
навичок активного спілкування, підготовка до публічного виступу й самопрезен-
тації, лідерство, працевлаштування, підприємництво та інші. 

За допомогою Фонду в ліцеї створено кімнату для відпочинку, творчого 
розвитку та надання психосоціальної підтримки. 

У межах проєкту спеціалісти «Terre des hommes» допомагають в організації 
та проведенні заходів для учнів ліцею. Фонд забезпечив ліцей необхідними тех-
нічними й методичними матеріалами, приладдям та інвентарем для організації і 
проведення уроків, позакласних заходів у формі ігор, змагань, дебатів, інтерак-
тивних семінарів, тематичних уроків, тренінгів тощо. З використанням ігрових 
технологій проводяться навчальні заняття і виховні години, що є новим в ор-
ганізації освітнього процесу в ліцеї. І це вплинуло на психологічний клімат у ко-
лективі, який відзначається позитивним емоційним фоном, взаєморозумінням, 
взаємоповагою учнів і педагогів. 

У 2020 році Фонд організував захід до Міжнародного дня сім’ї #FemilyFestival 
у м. Сєвєродонецьку Луганської області, де команда ліцеїстів репрезентувала 
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свої роботи, виготовлені в межах проєкту «Платформа молодіжного розвитку» – 
інноваційний освітній простір FabLab. Це були вироби, створені в графічних про-
грамних засобах, надруковані за допомогою 3D-принтера та вишивальної маши-
ни, яку надав для використання в освітньому процесі Фонд з метою розвинення 
професійних навичок здобувачів освіти. Саме в межах цього проєкту випускник 
ліцею отримав від Фонду грант для розвитку сімейного бізнесу. 

Сьогодні на базі ліцею вже створено окремий простір для проведення занять, 
де кожен охочий може використати обладнання для реалізації авторських твор-
чих проєктів. Упевнені, що цей проєкт буде ефективним у профорієнтаційній ро-
боті, бо ми надаємо можливість працювати у FabLab ZPL і школярам – майбут-
нім абітурієнтам ліцею. 

З 2017 року Золотівський професійний ліцей став одним із закладів, що бе-
руть участь у проєкті «Створення системи служб порозуміння для впровадження 
медіації за при «Рівний – рівному» та вирішення конфліктів мирним шляхом» 
за участі ГО «Ла-Страда Україна» і фінансової підтримки Дитячого фонду ООН 
(Юнісеф) та Європейського Союзу в партнерстві з Міністерством освіти України.

Медіація в закладі освіти – це інноваційний підхід до вирішення міжосо-
бистісних конфліктів, що виникають між учасниками освітнього процесу, ме-
тою впровадження якого є реалізація практики конструктивної ненасильницької 
взаємодії у конфліктних ситуаціях.

Спільно з ГО «Ла-Страда Україна» в ліцеї створено Службу порозуміння для 
впровадження медіації за принципом «рівний – рівному» та вирішення конфлік-
тів мирним шляхом, проведення тематичних заходів з популяризації медіації, ми-
робудівництва, де учні-медіатори проводять тренінги, метою яких є формування 
поваги до думки й позиції іншого, толерантності, навчання правильної поведінки 
в конфліктній ситуації, пошуку шляхів вирішення міжособистісних конфліктів.

Головною подією в налагодженні міжнародних зв’язків вважаємо початок 
співробітництва з Європейським Фондом Освіти. На конференції «Уміння та 
кваліфікації: вигідно всім» (м. Турин, Італія) Золотівський професійний ліцей 
було представлено як інноваційний сучасний заклад освіти. 

Ефективність та стрімкий інноваційний розвиток Золотівського професійно-
го ліцею відзначено нагородами:

 ¾ бронзова медаль за конкурсну роботу «Сучасний підхід до організації на-
вчально-виховного процесу вимога сьогодення» в номінації «Розробка й 
впровадження інноваційних засобів навчання, проєктів, програм, рішень 
у закладах освіти» на ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 
освіті» 2019 року; 

 ¾ срібна медаль за конкурсну роботу «Використання можливостей ін-
тернет-технологій – невід’ємна складова частина навчально-виховного 
процесу в Золотівському професійному ліцеї» в номінації «Інноваційне 
освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» на Х Міжнародній 
виставці «Інноватика в сучасній освіті» 2018 року;

 ¾ золота медаль за конкурсну роботу «Реалізація компетентнісного під-
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ходу в процесі навчання майбутніх фахівців» у номінації «Упровадження 
інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підви-
щення якості підготовки кваліфікованих кадрів» на Десятій міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти – 2019»;

 ¾ гран-прі в рейтинговому конкурсі закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України» 
на ХІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020».

Отже, через інтеграцію України в європейський простір відкрились нові 
перспективи в співпраці вітчизняних 
закладів освіти із зарубіжними пар-
тнерами – фондами, громадськи-
ми організаціями. Участь у спільних 
проєктах, форумах, виставках, нау-
кових дослідженнях сприяють обміну 
соціокультурним досвідом, освітніми 
й науковими здобутками, що загалом 
впливає на професійний розвиток й 
учнів, і педагогів, стає підґрунтям кон-
курентноспроможності випускників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти на ринку праці. 
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ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ 
УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Королько Тетяна, директор Сватівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної ради Луганської області;

Пронько Тетяна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної 
ради Луганської області

В умовах становлення Нової української школи актуальною є проблема мо-
дернізації освітньої процесу, розбудова такого закладу освіти, який би плекав 
творчу особистість, забезпечував умови для повноцінного всебічного розвитку 
дитини. 

 Одним з провідних шляхів розвитку сучасної школи є інноваційна освітня 
діяльність. Упровадження інновацій в освітній процес школи підвищує ефек-
тивність і результативність її діяльності, стимулює вчителів до особистісного й 
професійного зростання, постійного пошуку таких підходів, ідей, методів, яким 
властиві новизна, здатність забезпечити довготривалий корисний ефект. І голов-
не: усі освітяни прагнуть змін, спрямованих на покращення роботи школи, ефек-
тивне здійснення освітнього процесу, що стануть кроком до поліпшення якості 
освіти.

  Інноваційна діяльність у Сватівській ЗОШ І–ІІІ ст. № 8 реалізується 
завдяки участі у Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впро-
вадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах ре-
алізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти», співпраці з 
Британською Радою щодо створення і діяльності Ресурсного центру з вивчення 
англійської мови, участі закладу в міжнародних освітніх проєктах.

Підготовка до впровадження в нашому закладі інновацій розпочалась із 
моніторингових досліджень усіх учасників освітнього процесу щодо визначення 
рівня готовності до їх здійснення. За результатами моніторингу було виявлено, 
що 88,9 % учителів зазначають серед чинників, стимулювальних до саморозвит-
ку, новизну діяльності, умови праці та можливість експериментування, при цьо-
му 89,8 % педагогів не лякає дедалі більша відповідальність; 76,7 % опитаних 
планують займатися саморозвитком та підвищувати свій професійний рівень; 
89 % батьків наших учнів не лякають новації, хоча 55,5 % опитаним бракує знань 
та досвіду; 91,8 % батьків підтримують процеси реформування системи освіти 
та нові підходи в навчанні. Отримані дані стали для педагогічного колективу по-
штовхом для ухвалення рішення щодо участі в експериментальній, проєктній 
діяльності, апробації нововведень.

На сьогодні суттєвим досягненням у здійсненні інноваційної діяльності вва-
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жаємо участь школи за результатами конкурсного відбору в пілотному проєкті 
Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнському експерименті за темою 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 
освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти» на 2017–2022 роки, до якого долучено 100 закладів освіти України. Тож, 
наші першокласники 2017–2018 навчального року разом з педагогами та бать-
ками стали «піонерами» Нової української школи.

Четвертий рік поспіль учителі-експериментатори разом зі своїми учнями та в 
тісному партнерстві з батьками впроваджують в освітню практику нові підходи 
до навчання й викладання, апробують модельну освітню програму, нові посіб-
ники й підручники, реалізовують принципи педагогіки партнерства, створюють 
нове освітнє середовище. 

Від початку експерименту «пілотні» класи було вкомплектовано відповід-
ними засобами навчання та обладнанням, сучасними меблями та оргтехнікою, 
швидкісним інтернетом, а в цьому навчальному році завдяки виділеним держа-
вою коштам та співфінансуванню з місцевого бюджету четвертокласники отри-
мали новенький спортивний інвентар, засоби для якісного навчання, дидактичні 
матеріали, навчальну літературу.

Цікаві роки навчання в «пілоті», успіхи й невдачі, подолання стереотипів, 
упровадження нових методик і технологій, отримання нових знань і вмінь – усе 
це дає змогу вчителям, учням та їхнім батькам стверджувати, що важливою 
запорукою ефективного, цікавого, а головне – успішного освітнього процесу в 
НУШ є створення такого простору, у якому є все необхідне для навчання, де хо-
четься вчитися і навчати, де панує атмосфера взаєморозуміння і взаємоповаги, 
де навчання орієнтоване на учня та розкриття його потенціалу.

Однією з найактуальніших на сьогодні форм інноваційної діяльності, яка є 
ресурсом розвитку нашої школи, а також дає учням відчути, що їхнє навчання 
нерозривно пов’язане із життям, дозволяє кожному учаснику освітнього проце-
су самостійно та у взаємодії з партнерами працювати на спільний результат, є 
проєктна діяльність.

Майже п’ять років поспіль наша школа активно й плідно співпрацювала з 
Дитячим фондом ЮНІСЕФ в Україні. У 2015 році така співпраця здійснювалась 
у межах проєкту «Відновлення соціальних послуг та налагодження миру в До-
нецькій і Луганській областях», протягом 2016–2019 років – у проєкті «Безпеч-
на і дружня до дитини школа». Обидва проєкти були спрямовані на створення 
безпечного та комфортного освітнього середовища, що на сьогодні є надзви-
чайно актуальним у контексті впровадження Концепції Нової української школи. 
Проєкт «Створення механізму протидії булінгу та насильства у навчальних закла-
дах», який здійснювався ГО «Ла Страда-Україна» та Дитячим фондом ЮНІСЕФ за 
фінансової підтримки Європейського Союзу, – є, певною мірою, продовженням 
попередніх проєктів. У його основі – адаптація досвіду Хорватії щодо впровад-
ження програми для безпечного та сприятливого середовища в школах (SEES). 
Мета проєкту полягала в розробці / адаптації інструменту щодо вимірювання 
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рівня насильства в закладі освіти; підвищенні потенціалу вчителів з виявлення 
та реагування на випадки насильства; розробці / адаптації матеріалів та реко-
мендацій для вчителів з кейс-менеджменту. Робота над проєктом розпочалась у 
серпні 2019 року й тривала до березня 2020 року.

Участь у таких проєктах дала змогу педагогам нашої школи навчитися від-
стежувати ефективність заходів різними методами, використовувати необхідні 
форми й методи роботи з класами з підвищеною конфліктністю серед дітей, 
вирішувати конфлікти мирним шляхом, розробляти плани дій, зосереджені на 
розв’язанні проблемних питань в окремо взятих класах, конструктивно вико-
ристовувати механізми реагування на випадки булінгу та насильства. У закладі 
освіти створено основи позитивної шкільної культури, яка ґрунтується на по-
вазі та толерантності, а також чітко визначено очікування від учнів та персона-
лу школи стосовно правил поведінки. Результатом проєкту є також створення 
інституту посередництва – шкільної служби медіації однолітків, діяльність якої 
спрямована на вдосконалення системи міжособистісних взаємин, покращення 
психологічного клімату в шкільному колективі.

Окрім того, завдяки участі в цих проєктах суттєво покращилась матеріальна 
база нашого закладу: забезпечено новими сучасними меблями 20 класних кім-
нат, відремонтовано підлогу (500 м2), 4 туалетні кімнати, облаштовано туалетну 
кімнату для дітей з особливими освітніми потребами,

Важливим структурним елементом роботи школи є учнівське самоврядуван-
ня, яке виступає системою зворотного зв’язку від дітей, заохочення підвищення 
їхньої ініціативності та активності. Дуже цінним є донесення власної позиції, іде-
ології та думок лідерів учнівського самоврядування через інтерактивні форми 
роботи. Однією з таких форм є створення шкільної телестудії, ідея якої виникла 
після відвідування інформаційного заходу в межах Конкурсу малих грантів «Мо-
лода енергія громад» на території міст та селищ Донецької і Луганської областей, 
який відбувся в листопаді 2018 року. Безпосередньо робота над цим проєктом 
розпочалась у січні 2019 року з участі ініціативної групи старшокласників у про-
веденні тренінгу з основ проєктного менеджменту, який був ініційований гро-
мадською організацією «Задзеркалля» за підтримки Дитячого фонду ЮНІСЕФ. 
Підсумок участі в тренінгу – перемога в другому турі Конкурсу малих грантів 
«Молода енергія громад» та отримання гранту в розмірі 41 900 грн. Ці кошти 
було витрачено на придбання необхідного обладнання для телестудії. 

Сьогодні шкільна студія «Junior TV» – це проєкт зі «своїм обличчям», відо-
мий на Сватівщині. Під час підготовки випусків у дітей виникають цікаві ідеї та 
соціально значущі ініціативи, які на сьогоднішні реалізуються через створення 
навчальних мініпроєктів, соціальних проєктів, відео- та фотооглядів тематичних 
заходів, спортивних подій тощо.

У сучасному глобалізованому світі надзвичайно важливого значення набуває 
вивчення іноземних мов. На сьогодні володіння англійською мовою стає синоні-
мом успішності, упевненості та конкурентоспроможності. Одними з перешкод 
до успішного оволодіння англійською мовою в школі ще донедавна були недо-
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статня забезпеченість сучасними автентичними друкованими виданнями та об-
межені можливості вдосконалювати свої мовні, мовленнєві та професійні навич-
ки вчителями іноземної мови.

Міністерством закордонних справ Великої Британії в межах фонду східно-
го партнерства Європейського Союзу було виділено кошти з метою допомоги 
в розвитку громадянського суспільства, освіти й культуру в Україні. До 10 шкіл 
області, відібраних для участі в цьому проєкті, увійшла й Сватівська ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 8. У межах цього проєкту наша школа отримала понад 500 найменувань ан-
гломовних книжок, серед яких є навчально-методичні комплекти, словники, різ-
норівневі книги для читання з аудіосупроводом, професійна й художня літера-
тура, енциклопедії. На базі закладу було створено Ресурсний центр Британської 
Ради з вивчення англійської мови, у якому на сьогодні працюють 7 клубів. 

Reading Club (Читацький клуб) є місцем для обговорення прочитаного. Тут 
діє система читацьких квитків, бонуси для найактивніших читачів, учні мають 
можливість вільно користуватися художньою літературою, члени клубу склада-
ють власні wish lists (списки побажань) з найменуваннями книжок, які бажають 
прочитати. На заняттях Storytelling Club (Клубу розповідання історій) учні по-
чаткових класів слухають історії та беруть участь у різноманітних активностях за 
відповідними сюжетами. Survival English (Англійська для виживання) – заняття 
з англійської мови для вчителів, їхньою метою є формування базових комуніка-
тивних навичок для спілкування в реаліях іншомовного середовища. У Drama 
Club (Театральному клубі) учні залучені до постановки коротких вистав, частина 
яких з використанням hand puppets (ляльок-рукавичок) та finger puppets (паль-
чикових ляльок). Це не лише шанс весело провести час, а й можливість підси-
лити внутрішню мотивацію до вивчення англійської мови та чудовий засіб для 
розвитку мовленнєвих навичок. 

Games Club (Ігровий клуб) є ще одним популярним серед учнів школи місцем 
проведення вільного часу з можливістю поспілкуватися англійською мовою за 
настільними іграми чи під час різноманітних рухливих ігор. Film Club (Кіноклуб) 
багато в чому є близьким до Reading Club: вибір фільму, його перегляд та обго-
ворення, яке стає часто доволі «гарячим полем бою» власних думок, суджень та 
обґрунтувань. My PenPals Club (Клуб друзів з листування) дає можливість заве-
сти друзів по листуванню, віртуально подорожувати світом, пізнавати культуру 
та традиції інших країн.

У червні 2019 року проєкт зі створення мережі ресурсних центрів отримав 
своє логічне продовження. Британська Рада оголосила старт нового проєкту 
«Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді». Ресурсний 
центр став основою для Learning Hub (Навчального хабу). Проєкт передбачає 
залучення молоді до навчання в Learning Hub з метою сприяння набуття впев-
неності в спілкуванні англійською мовою та розвитку критичного мислення, 
умінь ефективної комунікації, ведення діалогу й дебатів тощо; удосконалення 
професійної майстерності вчителів; об’єднання груп активних громадян навколо 
шкіл-учасниць та втілення ними проєктів соціальної дії.
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Окрім Британської Ради в Україні, наша школа минулого року розпочала 
співпрацю ще з двома організаціями, які надають дієву допомогу в поліпшенні 
якості викладання та вивчення англійської мови. Це Peace Corps (Корпус миру 
США) та GoGlobal, громадська організація, яка займається, зокрема, та органі-
зацією літніх мовних таборів із залученням волонтерів-носіїв мови. У грудні 
2019 року наш заклад долучився до проєкту GoCamp, найбільшої волонтерсь-
кої програми в Східній Європі. На жаль, через карантинні обмеження участь у 
проєкті, спілкування і співпраця з волонтером на сьогодні відбувається в режимі 
онлайн.

Отже, інноваційна освітня діяльність Сватівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 в умовах 
упровадження Концепції Нової української школи – це комплексна реалізація 
нововведень, які допомагають перевести систему освіти з режиму функціону-
вання в режим розвитку, створити умови для особистісного зростання як учня, 
так і педагога. 

Участь нашої школи в експериментальній, проєктній діяльності, активна й 
плідна співпраця з міжнародними організаціями, насамперед, дозволяє зосере-
дитись на розвиткові особистості школяра, його здатностях до самовизначення 
та самовдосконалення, на процесі формування в нього громадянських якостей, 
активної громадянської позиції, сприяє розвитку в учасників освітнього процесу 
демократичної культури, формуванню необхідних для життя у світовому співто-
варистві компетентностей.

Така діяльність дає змогу створити передовий заклад освіти, який відповідає 
вимогам сучасності й сам може впливати не лише на свій розвиток, а й на життя 
всієї громади.
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КРАСНОРІЧЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ В ЕПОХУ ОСВІТНІХ ЗМІН

Чекмарьова Лариса, директор Комунального закладу «Красноріченський 
ліцей» Красноріченської селищної ради Луганської області

Одного разу учень запитав у Майстра:
 - Чи довго чекати змін на краще?
 - Якщо чекати, то довго!– відповів Майстер.

 Сьогодення України визначається динамікою подальшого інноваційного 
розвитку національної освіти та науки, розв’язанням проблем нового століття. 
Настав час учитися майбутньому, трансформувати сучасні знання в зміст освіти, 
активно модернізувати форми й методи педагогічного процесу, зосереджуючись 
на формуванні у випускників національної свідомості, уміння до самонавчання 
протягом життя. 

Основний виклик, який стоїть у суспільстві, що живе в умовах невизначе-
ності, – створити систему, у якій заклади освіти трансформуються в інституції, 
що створюють інновації. 

КЗ «Красноріченський ліцей» є єдиним живим організмом у громаді, де ство-
рюються цінності, формуються життєві компетенції, навички учнів – це  інфор-
маційний ресурс жителям, місцевому бізнесу, батькам, літнім людям і громади 
загалом; це – жива спільнота людей з унікальними взаємовідносинами, біо-
графіями, почуттями, традиціями, ритуалами, власним «комплектом» особисто-
стей, міфами, легендами, жартами, правилами поведінки. Ліцей є інституцією, 
яка розвиває людський капітал, і, якщо говорити про наше селище, ця роль є 
надважливою, оскільки альтернатив просто немає.

Основними суб’єктами закладу є 413 здобувачів освіти, 46 педагів, 34 осо-
би обслуговуючого персоналу, батьківська спільнота – 743 особи та засновник 
закладу – Красноріченська селищна рада. Здобувачі освіти як ключеві суб’єкти 
задовольняють свої освітні потреби та отримують початковий, базовий, серед-
ній рівень освіти через реалізацію осітніх програм. Набуття і розвиток ключових 
компететностей учнів відбуваються в проєктній діяльності.

Ми успішно реалізуємо проєкти:
¾ «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освіт-

ньому процесі на рівні базової середньої освіти» в межах Програми підтримки 
освітніх реформ в Україні «Демократична школа» Центру ім. Вергеланда, Міні-
стерства освіти і науки України за підтримки Міністерства закордонних справ 
Норвегії, Ради Європи. Цей проєкт унікальний, бо пропонує комплексний підхід 
до вкорінювання демократичних практик та цінностей у школі: запровадження 
елементів освіти для демократичного громадянства та прав людини в освітній 
процес, демократизацію шкільного врядування, а також розбудову партнерської 
взаємодії з місцевою громадою та органами місцевого самоврядування.

Чому ми взялися за цей проєкт? Убачаємо актуальними для нашої спільноти 
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питання: акцент на знаннєвий компонент громадянської освіти, включення тема-
тики освіти для демократичного громадянства та прав людини в шкільні програ-
ми, усвідомленість випадків дискримінації та порушення прав людини, функціо-
нування органів самоврядування.

Громадянську освіту на своїх звичайних уроках більшість учителів ліцею не 
впроваджували, адже чимало педагогів вважали, що це – виключно справа ко-
лег, які викладають гуманітарні чи суспільствознавчі дисципліни. Участь у про-
грамі «Демократична школа» допомогла цю думку кардинально змінити: при 
вивченні математики чи фізики можна теж розвивати громадянську компетент-
ність школярів. Учителі, учні, батьки та представники громади утворили ініціа-
тивну групу, учасники якої детально проаналізували різні сфери демократичної 
культури школи й запланували зміни, які б допомогли включити до навчальних 
предметів компоненти освіти для демократичного громадянства та освіти з прав 
людини: провели тренінг для голів предметних методичних об’єднань з вико-
ристання посібників Ради Європи, де педагоги розбиралися з розумінням суті 
компетентностей, і головне – практикували вправи з посібника «Громадянська 
відповідальність: 80 вправ»; обговорили можливості використання інформацій-
них матеріалів Ради Європи на розширених методичних радах «Рамка компе-
тентностей для культури демократії», «Як використовувати Рамку КДК для ство-
рення та опрацювання обов’язкової навчальної програми»; організували круглий 
стіл для вчителів-предметників «Реалізація наскрізної лінії “Громадянська від-
повідальність” при викладанні різних предметів: ефективні форми, тематика та 
методи».

Ретельно підготувавшись, учителі розробили власні вправи. Так, під час вико-
нання вправи «Сімейний бюджет» на уроці з теми «Натуральні числа та дії з ними» 
п’ятикласники ознайомилися зі структурою та способом розрахунку сімейного 
бюджету, правами людини. Учні 6 класу, виконуючи вправу «Бюджет участі» під 
час вивчення теми «Відсотки», дослідили, як бюджет селищної громади можна 
використати для покращення життя людей. Восьмикласники під час вправи «Де 
ви стоїте?» вивчали раціональні вирази та вчилися розв’язувати задачі на розра-
хунок податків, аргументувати власну позицію, аналізувати родинний бюджет, 
користуючись математичними методами. На уроці фізики під час вивчення теми 
«Механічні та електромагнітні хвилі» за допомогою вправи «Гра з картинками» 
дев’ятикласники розвивали складові частини громадянської компетентності. 
Тож, ці вправи не лише дають змогу формувати й розвивати громадянську ком-
петентність, але й активізувати пізнавальну сферу дітей на основі збудження їх-
нього інтересу через практикозорієнтовані завдання.

При цьому постійно здійснювався моніторинг результатів. Учителі викори-
стовували «Рамку компетентностей», звірялися з дескрипторами, користува-
лися напрацюваннями Тулбоксу на сайті «Демократична школа». Тулбокс для 
вчителів уже налічує понад 600 вправ, і перелік постійно оновлюється. Кожен 
активний педагог може не лише користуватися напрацюваннями інших колег, 
але й поділитися власними. 10 педагогів нашого закладу отримали сертифікати, 
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які засвідчують авторство їхніх освітніх здобутків.
Демократизація шкільного середовища не обмежується лише освітнім про-

цесом. Цей процес спрямований на створенння атмосфери довіри та рівності 
серед членів шкільної громади, тому під час зустрічей у межах Програми «Демо-
кратична школа» виникла ідея замінити звичайну форму проведення батьківсь-
ких зборів на зустрічі у форматі круглого столу «Кава з батьками» та спільного з 
дітьми й батьками тренінгу. 

Такі тренінги відбулись із застосуванням вправ з посібників, рекомендованих 
Європейським центром ім. Вергеланда та Радою Європи. Результатом спільної 
роботи є прийнятий «Меморандум співпраці батьків, учнів та педагогів КЗ «Крас-
норіченський ліцей»», що є результатом фасилітованих зустрічей учнів, батьків і 
вчителів. Документ спрощує комунікацію між усіма учасниками освітнього про-
цесу, визначає принципи політики дієвих змін, ухвалення спільних рішень. 

Наступним кроком стало створення і функціонування шкільної служби медіа-
ції як альтернативної та ефективної процедури вирішення конфліктів. У межах 
Програми розвитку ООН в Україні в заходах «Крокуємо разом» у Краснорічен-
ському ліцеї працює школа лідерів «Лідер – ініціатор позитивних змін у гро-
маді», яка уклала договір про співпрацю із селищною радою. Лідери навчалися 
в «Освітньому центрі» Верховної Ради України, відвідували інтерактивні уроки, 
брали участь у грі з моделювання ухвалення законопроєкту тощо. 

Вчасне виконання завдань проєкту та репрезентація результативності пред-
ставлена у фейсбук-групі «Демократична школа. Формування та оцінювання 
громадянських компетентностей», а на педагогічній нараді з теми «Демократи-
зація та гуманізація освітнього простору як запорука формування особистості з 
високим рівнем життєвої компетентності» було обговорено результати І етапу 
роботи проєкту: учні стали більш упевненими та відповідальними; в учасників 
освітнього процесу розвинулось уміння слухати, гнучкість у взаємодії з іншими, 
уміння адаптуватися до певних обставин; в учнів, батьків, педагогів розвинулись 
аналітичне та критичне мислення, громадянська свідомість.

Участь у Програмі «Демократична школа» дозволила зрозуміти, наскільки 
важливими для всіх учасників освітнього процесу є знання з компонентів освіти 
для демократичного громадянства та освіти з прав людини. 

Педагоги на власному досвіді переконалися, що найефективніше сприяють 
змінам і малі кроки в потрібному напрямі. Головне – завжди бути активним та 
розуміти, що від кожного залежатиме, у якій країні ми будемо жити.

«Освітній марафон», організований БО «Благодійний фонд «Фундація со-
ціальних інновацій «З країни в Україну» в межах проєкту «Демократичне вряду-
вання в Східній Україні» Агентства США міжнародного розвитку (USAID). Його 
мета – розвиток управлінської компетентності керівників закладів загальної се-
редньої освіти для впровадження Концепції «Нова українська школа». На почат-
ку марафону участь взяли 60 команд Луганської, Донецької областей. Протягом 
марафону ми мали змогу пройти тренінги з проєктного PR-менеджменту, педа-
гогіки партнерства, структури й змісту концепцій та стратегій, системи внутріш-
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нього забезпечення якості освіти школи, розвитку шкільного самоврядування та 
з розвитку особистих компетентностей учасників, спробували всі разом вийти 
на розуміння змін у кожному закладі освіти, в основі яких лежить філософський, 
соціальний та психологічний концепт ролевих моделей. 

Команда нашого закладу розробляла місію, візію, цінності, які мають бути в 
роботі школи. Під час першої зустрічі батьків, дітей, громади та педагогів опор-
ного закладу вдалося поглянути на ситуацію без емоцій: відрефлексувати, чесно 
проговорити проблеми. Основною причиною, що негативно впливає на отри-
мання цілісних, системних змін, визнали розрізненість у роботі всіх дотичних 
структур – опорного закладу освіти і філії, селищної ради, закладів культури 
тощо, тобто всі працюють, однак кожен сам по собі, тож і результат виглядає як 
клаптикова ковдра. А хочеться цілісної картини. Спочатку, щоб разом змінювати 
світ навколо, вирішили взятися за спільне планування – правила, умови, взає-
мини і ще багато іншого, що робить життя цікавим, потрібним і результатив-
ним. Було проведено анкетування учасників освітнього процесу (учителів, учнів, 
батьків), що мало на меті з’ясувати позиції респондентів щодо розвитку ліцею. 
Наступним кроком командної роботи став SWOT – аналіз наявної ситуації в за-
кладі. З різних позицій ініціативна група вчителів та батьків розглянули сильні, 
слабкі сторони внутрішнього середовища школи, а також можливості та ризики 
зовнішнього середовища. 

Окремою групою працювали старшокласники, майбутні випускники, які 
робили власний SWOT-аналіз. Усі групи репрезентували свої напрацювання і 
визначилися з основними наявними проблемами і потребами ліцею. На спільній 
педагогічній раді опорного закладу та філії після довготривалої дискусії затвер-
дили стратегію закладу, над якою команда працювала понад сім місяців. За цей 
час учасники навчились будувати стратегії, формувати ефективні комунікації з 
громадою, дізнались про дієві методи в інклюзивному навчанні, захистили свої 
проєкти та переконались, що зміни в освітті – не міф, а реальність. Під час про-
ведення Магістральної minі-EdCamp Krasnorichensjke – 2020 директор ліцею ре-
презентувала Стратегію розвитку ліцею. За результатами проєкту Комунальний 
заклад «Красноріченський ліцей» Красноріченської селищної ради став супер-
фіналістом та отримав подарунковий сертифікат на мультимедійний комплекс 
для запису відеоуроків.
¾ «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» за підтримки Ради 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), МОН України. Метою його 
є інтеграція інфо-медійної грамотності в шкільні предмети (історію, українську 
мову та українську літературу, мистецтво) у 8–9-х класах. Саме ці предмети 
припускають роботу з історичними джерелами та їхньою інтерпретацією, 
роботу з текстами всіх видів і стилів, візуальним контекстом у сучасних способах 
споживання інформації. Учасники проєкту отримали навчальні матеріали (доступ 
до розроблених уроків, вправ, презентацій, відео та роздавального матеріалу), 
методичну та експертну підтримку для впровадження інфо-медійної грамотності 
в освітній процес. Ці матеріали покликані сформувати та розвинути в здобувачів 
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освіти навички медіа- та інформаційної грамотності, критичного мислення, 
етики спілкування в інтернеті, соціальної толерантності. Опитування учасників 
проєкту свідчить: 93 % учителів уважають, що матеріали проєкту зробили уроки 
цікавішими, а 86 % учителів зазначають, що матеріали допомогли їм краще 
розкрити теми уроків. Учні – учасники проєкту краще розрізняють факти від 
суджень, розуміють, як працюють медіа, та вміють визначати неправдиві новини. 

 Розробки педагогічних працівників публікуються на сайті школи, освітніх 
блогах, соціальних мережах та інших інтернет-ресурсах, у педагогічній пресі, 
фахових виданнях і представлено в експозиціях освітніх виставок.

За останні п’ять років заклад освіти був активним учасником міжнародних 
виставок, форумів «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті», на-
городжений дипломами Міністерства освіти і науки України, Національної ака-
демії педагогічних наук України та Інституту модернізації змісту освіти.

У 2016 році школа отримала диплом І ступеня за підсумками участі у вистав-
ці «Інноватика в сучасній освіті», у 2018 році ми репрезентували свій досвід на 
X міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2018». У номінації «Інно-
ваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» наш заклад отри-
мав почесну нагороду – золоту медаль.

Якщо запитати дорослого чи дитину: «Яким має бути заклад освіти?», то от-
римаємо різні відповіді: сучасним, цікавим, таким що виховує, навчає, розвиває і 
ще багато-багато варіантів. Водночас усі погодяться, що сучасний заклад освіти 
насамперед повинен бути комфортним та безпечним для всіх учасників освіт-
нього процесу. Провідна педагогічна ідея нашого досвіду полягає у створенні 
повноцінного комфортного освітнього простору від облаштування та технічного 
забезпечення закладу до наповнення освітнього процесу новим змістом освіти. 
Наша система створення освітнього середовища містить 3 структурні компонен-
ти: 

 ¾ соціальний – характер взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності (уч-
нів, педагогів, батьків, керівників); 

 ¾ просторово-предметний – приміщення для занять, інженерні системи 
життєзабезпечення, прилегла територія;

 ¾ психодидактичний – зміст, форми й методи навчання та виховання, зу-
мовлені цілями освітнього процесу.

Не менш важливим є педагогічний складник освітнього середовища, адже без 
учителя освітній процес неможливий. Сучасний учитель має бути обізнаний у 
сучасних освітніх технологіях, упроваджувати у свою діяльність принципи пе-
дагогіки співробітництва, особистісно орієнтовані методи навчання і виховання, 
забезпечувати формування і розвиток в учнів предметних і ключових компе-
тентностей, соціально-значущих цінностей, здатності до навчання і самонавчан-
ня, навичок продуктивного мислення і пізнання, 

Просторово-предметний компонент освітнього середовища ліцею включає 
забезпечення естетично привабливого та психологічно позитивного дизайну 
приміщень, прилеглої території, а також постійне оновлення інженерних систем 
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життєзабезпечення закладу. Територія має зелені насадження, квітники, спорт-
майданчики. У приміщенні багато квітів, кабінети озеленені, мають виражену 
індивідуальність, затишні. Розуміючи важливість створення емоційно сприятли-
вого навчального та відпочинкового середовища в закладі, було вирішено об-
лаштувати для учнів різноманітні локації в приміщеннях ліцею. 

У 2020 році на ХІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» ліцей отри-
мав срібну медаль у номінації «Упровадження внутрішньої системи забезпечен-
ня якості освітньої діяльності і якості освіти в закладі загальної середньої освіти». 
Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти охоплює всі 
процедури, що здійснює наш заклад щодо безперервного вдосконалення якості 
освітнього процесу, в якому якість освітніх програм, якість навчання і викладан-
ня, якість результатів навчання, навчальні можливості та ресурсне забезпечення 
відповідають затвердженим стандартам, потребам споживачів освітніх послуг, 
а також вимогам органів, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

На ХІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» заклад репрезентував 
досвід зі створення умов для творчої самореалізації учнів, підвищення мотивації, 
розвитку їхніх інтелектуальних здібностейна основі договору про співпрацю з 
НТУ «Харківський політехнічний інститут». У межах виставки було предсавлено 
наші здобутки та результати спільних заходів з упровадження STEM-освіти:

 - учнівська науково-практична конференція «Мій крок у науку» у форматі 
EdCamp, де спікерами були викладачі НТУ «Харківський політехнічний 
інститут», які продемонстрували школярам цікаві експерименти та су-
часні наукові розробки студентів і науковців університету; 

 - участь у XVI міжнародній конференції з практичної науки «HSCI`2019» 
(Hands-on Science) на базі НТУ «Харківський політехнічний інститут», 
яка об’єднала педагогів, методистів, популяризаторів науки, студентів 
з близько 15-ти країн світу (США, Португалія, Велика Британія, Іспанія, 
Японія, Чехія, Індія, Україна та ін.). Серед хедлайнерів конференції були 
фахівці в галузі STEM-освіти світового рівня. За результатами конферен-
ції HSCI – 2019 учитель ліцею нашого закладу Дегтяренко Є. Г. та учень 
11 класу Тарануха А. посіли почесне третє місце в INFORMAL DIGITAL 
POTOGRAFY CONTEST III «THE LIGHT ANDTHE CITY»;

 - заняття в першому сезоні інтенсивної школи «STEMCamp for educators» 
для вчителів закладу та учнів старших класів у НТУ «Харківський полі-
технічний інститут», де вони протягом п’яти днів опановували методи 
проєктної роботи в стилі hands on science в таких напрямах: електротех-
ніка, екологія, хімія, фізика, енергетика, математика, 3D-моделювання та 
IT. Крім того, учителі разом з учнями вчилися розробляти власні проєкти 
STEM-уроку. Учнi КЗ «Краснорiченський ліцей», відвідавши STEMcamp, 
укотре переконались, що STEM захоплює, навчає, мотивує та генерує 
нові ідеї;

 - заклад відкрив «Копернік-центр» – сучасну лабораторію природничих 
наук, де проводяться практикуми, майстер-класи, працює школа екс-
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курсоводів за програмою «Зоряний час» у планетарії. Діти моделюють, 
конструюють, вивчають природничі дисципліни – фізику, хімію, біоло-
гію, математику, інформатику, технології за допомогою дослідів та екс-
периментів. Отримане STEM-обладнання тепер дає можливість ліцеїстам 
здійснювати захоплюючу проєктну та дослідницьку діяльність.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою наближаємось до мети – зробити 
життя кращим, цікавим і багатогранним, бо, як каже мудре народне прислів’я, 
«тому роду не буде переводу, де люди мають згоду». Тільки спільними зусил-
лями, відповідальністю, чуйністю один до одного можна вирішувати найважчі, 
найскладніші завдання. І найголовніше з них – виховати здорового, активного 
громадянина України. 

Наш заклад – це маленький Усесвіт, але не відокремлений, а такий, що до-
повнює загальну схему світобудови. Мікросередовище Красноріченського ліцею 
пов’язане з реальним життям нашої територіальної громади. Наше гасло «Освіта 
Красноріченського – це інвестиції в майбутнє рідного краю та її громадян». Нам 
під силу подарувати успішне майбутнє багатьом громадянам Красноріченської 
територіальної громади, і наше завдання не в тому, щоб зробити неможливе 
можливим, а в тому, щоб зробити можливе осяжним.
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ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

Фоменко Катерина, директор Старобільської гімназії Старобільської 
міської ради Луганської області, кандидат педагогічних наук, заслужений 
працівник освіти України

 На педагогів суспільство покладає найскладнішу, найвідповідальнішу 
місію – виховання, навчання та розвиток громадян України. Саме тому в освіт-
ній галузі відбуваються реформаційні процеси, спрямовані на досягнення якіс-
но нового рівня освіти, який має відповідати міжнародним стандартам. Цілком 
очевидно, що забезпечити такий рівень освіти повинна інноваційна управлін-
ська діяльність.

Стратегічні цілі, завдання, провідні шляхи перетворень в управлінні визна-
чені Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загаль-
ну середню освіту», Національною стратегією розвитку освіти України та інши-
ми нормативними актами. 

Основними векторами інновацій в управлінні Старобільської гімназії є:
• планування інноваційної освітньої діяльності;
• науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності;
• організація інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної ро-

боти.
Практика, досвід власної управлінської роботи дозволяють упевнено 

стверджувати, що саме стратегія менеджменту забезпечує основу для іннова-
ційного управління гімназією і здійснення її основних функцій (аналіз, плану-
вання, організація, контроль, регулювання).

Ідеться про розробку Концепції стратегічного розвитку закладу освіти на 
4–5 років. І тут роль директора є головною, адже саме керівник прогнозує та 
веде шкільний колектив до нових досягнень, успіхів, саме директор стоїть у ви-
токів створення педагогічних умов, які забезпечують гарантовану якість освіти 
вихованців та творчий розвиток учителів. 

Зміст стратегії розвитку закладу освіти в кожного свій, його неможливо 
скопіювати, його треба «пропустити крізь себе», змоделювати, ураховуючи 
стартові можливості закладу: кадри, контингент учнів, місцеві умови тощо.

Отже, один з ключових векторів інноваційного управління є «знаходження 
свого обличчя». Свою Концепцію стратегічного розвитку ми назвали «Кроки 
Старобільської гімназії до школи XXI століття – Нової української школи».

Кроки (їх 10) – це головні напрями подальшого розвитку гімназії, які врахо-
вують особливості закладу, забезпечують простір для творчого пошуку, спря-
мовують на вирішення актуальних проблем шкільного життя. 

Умовно цей процес можна позначити схемою:
головна мета     завдання  принципи       зміст
форми й методи освітньої діяльності   результати
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Основними видами планування інноваційної освітньої діяльності є перспек-
тивне та річне планування. Перспективний план роботи містить інформацію 
про заходи з інноваційної діяльності, а річне планування є логічним продов-
женням перспективного. 

Робота з педагогічними кадрами становить основу для інноваційних про-
цесів, головними причинами гальмування яких є психологічні проблеми: зміна 
педагогічного менталітету, позбавлення педагогічних стереотипів та настанов. 
Саме розв’язання цієї проблеми є пріоритетним завданням управління іннова-
ційної діяльності.

«Учителем Школа стоїть» – це слова великого Івана Франка, з якими ми 
повністю погоджуємося, адже розум, інтелект, висока внутрішня та зовнішня 
культура вчителя, любов до дітей, висока професійна майстерність, совість, 
краса вчительського слова, загальна культурна, ерудиція, гуманістичний світо-
гляд, природні обдарування – усе це вічні та найголовніші «інноваційні здобут-
ки», які забезпечують якість освіти, тому ми плекаємо Вчителя, цінуємо, нама-
гаємося знайти в кожного свою родзинку, розумно організувати методичний 
супровід. 

Відповідно до цього основним напрямом методичної служби гімназії є по-
ступове зміщення від контролю дотримання нормативних стандартів у бік на-
дання індивідуальної допомоги в опануванні вчителем потрібних регуляторів. 

З метою ефективного впровадження інновацій застосовуємо такі засоби: 
навчання та консультування педагогів, залучення до участі в розробці планів 
впровадження інновацій, своєчасна допомога й підтримка, спонукання, пере-
конання, власний приклад творчої діяльності тощо.

Крім традиційних форм організації методичної роботи (науково-методичні 
кафедри, творчі групи, курси, атестація тощо), упроваджуємо заходи іншого 
характеру (наші, авторські), які істотно поліпшують рівень методичної та про-
фесійної підготовки вчителя, зокрема:

• разом із ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка» протягом 10 років випускаємо науково-методичний альманах 
«Плекаємо Особистість», де кожен учитель гімназії має змогу розмісти-
ти свої наробки, досвід, педагогічні знахідки;

• щороку на зимових канікулах проводяться Різдвяні педагогічні читання, 
присвячені здобуткам великих педагогів: Я. Коменського, Г. Сковороди, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін., що сприяє теоретико-методич-
ному збагаченню вчителя;

• видаємо свою газету «Гімназист», де кожен учитель має змогу поділити-
ся авторськими знахідками, порадами тощо.

В освітній процес гімназії запроваджуються і набувають подальшого 
розвитку інноваційні технології та методики навчання в початковій, 
основній та старшій школі (рис. 1).
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Рис. 1. Інноваційні технології та методики навчання в освітньому процесі
Старобільської гімназії

В освітній процес активно впроваджуються цифрові технології навчання. На 
основі хмарної технології Office 365 створено єдину систему дистанційно-
го навчання учнів (рис. 2).

Рис. 2. Система дистанційного навчання в Старобільській гімназії
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практикум, словник, енциклопедія, атлас, комп’ютерні аудіовізуальні засоби на-
вчання, електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів та ін.

Вивчаючи кращий досвід, бачення класиків педагогіки, учителі гімназії ство-
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печення та методичний супровід інноваційної діяльності вчителів.
Важливим вектором управління інноваційним процесом у сучасній школі 

слід назвати залучення членів педагогічного колективу до участі в дослідно-екс-
периментальній роботі. Це об’єднує колектив, мотивує до професійного розвит-
ку. Правильно розроблена дорожня карта участі в експерименті, роль і значення 
всіх разом і кожного окремо обов’язково приведуть до успіху!

Старобільська гімназія з 2013 року була експериментальним закладом освіти 
регіонально рівня з проблеми «Формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності учнів сільської гімназії в глобалізованому освітньому 
просторі». Предмет дослідження полягав у створенні освітньо-інформаційного 
середовища й відповідних педагогічних умов, які б забезпечували формування 
інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів та якість їхньої освіти.

Отже, за час проведення експерименту:
 ¾ створено інформаційно-освітній простір гімназії (рис. 3);
 ¾ покращено навчально-матеріальну базу;
 ¾ упроваджено програму «Курс-школа»;
 ¾ сформовано в усіх педагогів цифрову компетентність. 

Участь у дослідно-експериментальній роботі об’єднала колектив. 

Рис. 3. Інформаційно-освітній простір гімназії
Разом з усіма учасниками освітнього процесу було створено Інноваційну 

модель гімназії, яка буде щороку вдосконалюватися (рис. 4). Головне – вона 
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працює на учня, його інтелект, на якість освіти.
Декілька підтверджень:

 ¾ якість знань учнів гімназії постійно досить висока – 65–70 %;
 ¾ золота медаль та диплом переможця на ІХ міжнародній виставці «Ін-

новатика в сучасній освіті – 2017» у номінації «Застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформацій-
но-цифрової компетентності учасників освітнього процесу»;

 ¾ золота медаль та диплом переможця в ХІ міжнародній виставці «Іннова-
тика в сучасній освіті – 2019» у номінації «Інноваційна діяльність закладів 
освіти – ресурс забезпечення якості освіти».

Рис. 4. Інноваційна модель гімназії

Головний результат роботи керівництва й педагогічного колективу гім-
назії – це випускники, молоді люди нової генерації: гармонійно розвинені, висо-
коосвічені особистості, у яких сформовані компетентності сучасного європейця, 
патріота України. Життя триває. У нас є працездатні творчі вчительські кадри, 
є надійна навчально-матеріальна база, і головне – бажання працювати якісно, 
красиво, креативно й результативно!
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навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької 
міської ради Луганської області

Реалізація європейського вибору України передбачає необхідність демокра-
тичних перетворень в усіх галузях суспільного життя. Успішність демократично-
го поступу країни залежатиме від того, як ці перетворення будуть відбуватися в 
кожній сфері діяльності та як вони вплинуть на кожного громадянина, а також 
від того, як усі члени суспільства усвідомлять принципи та інституції демократії. 

Демократія вимагає позитивних здобутків для забезпечення свого існування. 
Такими здобутками мають стати політична система, економічне зростання, інтелек-
туальне та духовне стимулювання. Питання демократії – це питання системи влади 
й державного устрою загалом, що складається з різних підсистем, зокрема освіти, 
як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного 
розвитку суспільства, нації, держави. Розбудовуючи освіту, держава інвестує у влас-
не майбутнє, бо сьогодні саме освіта формує особистість нації, спрямовує розвиток 
її культури й надає можливості для забезпечення рівноправних шансів у житті для 
кожної людини. Відповідн до цього проблема демократизації освіти й демократиза-
ції відносин учасників освітнього процесу стають виключно актуальними. 

Метою колегіуму є: формування в дусі демократії і толерантності високоінте-
лектуальної, інтелігентної особистості – громадянина Української держави, гро-
мадянина глобалізованого світу; пошук, навчання та розвиток обдарованої твор-
чої особистості; забезпечення доступу кожної дитини до освіти для безперервного 
формування компетентностей, що відповідають вимогам глобалізованого світу, 
наступність у сімейному, дошкільному та шкільному вихованні, збереження мо-
рального, психологічного та фізичного здоров’я здобувачів освіти, створення умов 
для соціалізації молоді та конкурентоспроможності на ринку праці, посилення со-
ціальної інтеграції та згуртованості через активне залучення до спільної діяльності.

Навчання в колегіумі має когнітивний вимір, тобто передбачає розвиток 
критичного мислення, уміння вирішувати проблеми, щоб краще розуміти світ. Та-
кий вимір освіти сприяє набуттю базових навичок, зокрема вміння вчитися протя-
гом життя.

Діяльнісний вимір забезпечує застосування набутих теоретичних знань у 
повсякденних діях, що відповідають вимогам ринку праці, новим технологіям та 
потребам сучасної людини.
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Особистісний вимір передбачає навчання кожного колегіанта з метою са-
мореалізації, підвищення індивідуального потенціалу та самоефективності. На-
вички, набуті через особистісний вимір, необхідні для життєвої стійкості, само-
захисту та самокомфорту.

Етичну основу когнітивного, діяльнісного та особистісного вимірів складає 
соціальний вимір, який передбачає виховання толерантності, бажання та вмін-
ня жити в злагоді та взаємоповазі.

Управлінська діяльність Сєвєродонецького колегіуму зосереджена на реалі-
зації цієї чотиривимірної моделі освіти майбутнього. Якість освіти і якість управ-
ління – дві головні систематизувальні ідеї, які є складниками управлінського 
апарату НВК. Для забезпечення ефективної діяльності колегіуму як динамічної 
та багатогранної системи розроблена модель управління НВК, яка реалізується 
за напрямами:

 ¾ створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти як множини 
взаємопов’язаних і взаємодієвих елементів, які дають можливість спря-
мовувати та контролювати діяльність закладу;

 ¾ сприяння єфективній динамічній взаємодії всіх учасників освітнього про-
цесу;

 ¾ забезпечення умов для підвищення фахової майстерності кадрового 
складу;

 ¾ створення іміджу освітнього закладу, формування стилю та культури 
освітньої діяльності школи;

 ¾ визначення Стратегії та Концепції розвитку колегіуму.
Забезпечення ефективного функціонування освітнього закладу відбувається 

за такими принципами:
• колегіальності та створення сприятливого демократичного освітнього 

середовища: використання форм колективного планування та реалізації, 
урахування потенціалу, думки, можливостей кожного з колегіантської 
спільноти, формування відносин прозорості;

• формування і забезпечення реалізації політики академічної доброчес-
ності: розроблення та впровадження Положення про академічну добро-
чесність учасників освітнього процесу Сєвєродонецького колегіуму;

• забезпечення управлінської діяльності конкретним змістом, визнання 
ролі та завдань кожного суб’єкта управлінської моделі, об’єктивного 
аналізу результатів діяльності закладу: у колегіумі впроваджено систе-
му внутрішнього моніторингу для відстеження і коригування результатів 
освітньої діяльності;

• гуманізації: повага до людини, довіра до неї, дотримання етичних норм, 
забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, створення 
освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дис-
кримінації;

• педагогічної доцільності, що реалізується через урахування індивідуаль-
них особливостей здобувачів освіти, учителів та соціального замовлен-
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ня, створення розвивального й мотивувального до навчання освітнього 
простору (у колегіумі за цим принципом формується мережа 5-х класів 
з вибором другої іноземної мови та організація профільного навчання в 
старшій школі);

• науковості: упровадження наукових досягнень освітнього менеджменту 
та психолого-педагогічної науки в управлінську й педагогічну діяльність 
закладу, урахування сучасних досліджень психолого-педагогічних зако-
номірностей освітнього процесу, підвищення кваліфікації за дистанцій-
ними та очними формами навчання, опрацювання наукової літератури, 
співпраця з МОНУ, ІМЗО, конкурсний відбір та апробація підрічників, 
апробація завдань ЗНО, участь у всеукраїнському експерименті «Розро-
блення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 
освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової за-
гальної освіти» на 2017–2022 роки»; 

• мотиваційної основи (механізмом спонукання є автономія кожного вчи-
теля, яка забезпечена академічною свободою з наданням методичної 
допомоги з метою покращення освітнього процесу, а не його контролю, 
підтримка педагогічної ініціативи, матеріальні заохочення, створення 
умов для задоволення потреб учителя в самореалізації, самовизначенні, 
самоствердженні). 

Демократизація управління закладом освіти – це децентралізація процесу 
управління школою і залучення більшої кількості людей до процесу ухвалення 
важливих педагогічних рішень. Особлива увага надається делегуванню повно-
важень директора своїм структурним підрозділам, що дає змогу підвищити 
ступінь довіри в колективі, спонукати ефективніше й різнобічно використову-
вати професійні знання і навички, мотивувати, перевірити сумлінність. Своєчас-
ний контроль за виконанням делегованих повноважень є завершальною стадією 
управлінського процесу. Вона не є каральною, бо виконує такі системні функції: 
інформаційну, діагностичну, прогностичну, стимулювальну, коригувальну. Такий 
контроль дає змогу отримувати об’єктивну інформацію, сприяє ефективній взає-
модії всіх учасників освітнього процесу.

У час освітніх змін керівник закладу повинен бути здатний до інновацій, від-
критий до змін і нововведень, адже він є взірцем та рушійною силою для ко-
лективу. Розвиток управлінських якостей неможливий без самоменеджменту як 
складника самоосвіти. Самоменеджмент передбачає самодослідження, само-
прогнозування, самоактуалізацію, самоорганізацію, самопрезентацію, самоко-
рекцію і самореалізацію. Це дозволяє визначати довгострокову мету колегіуму, 
раціонально використовувати час, установлювати пріоритети в справах, аналізу-
вати й коригувати управлінську діяльність.

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідаль-
них, здатних мислити неординарно. На перше місце виходить уміння використо-
вувати особистий досвід для досягнення поставленої мети. Проблема виховання 
молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, що 
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відповідає вимогам 21 століття. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської 
молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадсь-
кому житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе лідером, 
має бажання використовувати свою енергію заради інших. Очевидно, що навич-
ки управління суспільством стануть надбанням людини лише тоді, коли вони бу-
дуть прищеплені в дитинстві. 

У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі 
учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціа-
лу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набуттю нею через соціальну 
практику досвіду активної і компетентної участі в громадському житті. Самовря-
дування – дієвий спосіб поєднання теорії та практики у «створенні» громадянина 
демократичного суспільства, своєрідна практична частина освіти для демокра-
тичного громадянства, де учні на практиці засвоюють свої права та обов’язки. 
Самоврядування не ціль, а засіб формування лідера.

На підставі особистісно орієн-
тованих технологій, відповідно 
до Конституції України, Закону 
України «Про повну загальну се-
редню освіту», Конвенції ООН 
про права дитини та інших нор-
мативних документів нами ство-
рена модель шкільного самовря-
дування «Учнівська колегія», яка 
координує діяльність шкільної 
дитячо-юнацької організації 
«Злагода».

З метою підвищення рівня готовності батьківської громадськості до вихован-
ня в учнів демократичних якостей у Сєвєродонецькому НВК працює Батьківська 
Піклувальна Рада, Рада школи та Батьківська рада НВК. Батьки беруть активну 
участь в освітньому процесі. Діяльність вчительсько-батьківського колективу 
спрямовується на базові принципи освіти для демократичного громадянства та 
освіти з прав людини:

• підвищення рівня обізнаності колегіантів з різних аспектів становлення і 
розвитку демократичного громадянського суспільства в Україні (права, 
свободи та обов’язки громадян нашої держави, механізми захисту прав 
людини й громадянина);

• розвиток уміння застосовувати набуті знання в суспільному житті; 
• формування активної життєвої позиції колегіантів, готовності та здат-

ності до саморозвитку та самовдосконалення якостей суб’єкта демокра-
тичного громадянського суспільства, спроможності вести конструктивну 
комунікацію та проєктувати власний життєвий шлях.

Заклад активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядуван-
ня на засадах відкритості й партнерства.
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Децентралізація управління створює можливості для розподілу влади та від-
повідальності, сприяє введенню більш демократичних форм управління шко-
лою. Учні, спостерігаючи прояви демократії в дії та беручи участь у них поряд 
з дорослими, усвідомлюють, як теоретичні принципи реалізуються на практиці. 
Єдина система органів самоврядування сприяє реалізації законних прав та по-
треб усіх учасників освітнього процесу.

 Структуру управлінської діяльності в НВК можна подати як схему (рис. 1). 

Рис. 1. Структура управлінської системи НВК

Традиційні й інноваційні методи управлінської діяльності забезпечують опти-
мальність, стабільність та ефективність освітнього процесу. Від якості управлін-
ської діяльності, рівня організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу 
залежить рівень здобуття якісної повної загальної середньої освіти, інтеграція 
освітнього процесу в зовнішній культурно-освітній простір. Сєвєродонецький 
НВК – цілісна система з демократичними традиціями та інноваційними впро-
вадженнями в освітній простір.

Рис. 1. Структура управлінської системи НВК
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ПАРТНЕРСТВО ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ –
ПЕРЕДУМОВА ТА ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЛИСИЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

Бєлуха Світлана, директор Лисичанської багатопрофільної гімназії 
Лисичанської міської ради Луганської області;

Василега Поліна, Задирака Олена, Щеглакова Вікторія – заступники 
директора Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради 
Луганської області 

XXI століття є «епохою змін», яка спонукає освіту України, як і освіту будь-
якої іншої країни, вступити у стадію неперервного реформування, тому місією 
адміністрації шкіл стає менеджмент інновацій, генерування і реалізація нових 
ідей та освітніх ініціатив. Керівники усвідомлюють, що педагогіка, як і будь-яка 
інша наука, не має кордонів, що освіта XXI століття – це явище глобальне. Саме 
управлінці є активними носіями ідеї: українська освіта загалом і кожен заклад 
освіти зокрема мають розвиватися за світовими тенденціями, орієнтуватися на 
європейський вимір прогресу людини й прогресу суспільства.

Вирішити такі складні завдання закладу загальної середньої освіти самостій-
но дуже складно, бо, крім вирішення поточних проблем і завдань, треба мати 
ресурси для постійного інноваційного розвитку, щоб іти в ногу із часом, а інко-
ли випереджати його, бо ж маємо виховувати людей, яким жити та працювати 
в майбутньому. Для Лисичанської багатопрофільної гімназії таким ресурсом, 
передумовою та джерелом розвитку стала багаторічна співпраця із закладами 
вищої освіти.

Ця співпраця не є надбанням сьогодення, а має глибокі корені. Ще під час ста-
новлення гімназії як школи нового типу на початку 90 років ХХ століття педаго-
гічний колектив, маючи величезний творчий потенціал, отримав потужну науко-
ву підтримку від Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. Саме в цей час на базі школи було відкрито науково-творчу регіональну 
лабораторію з питань демократизації в гуманізації освітнього процесу під керів-
ництвом відомого вченого-педагога М. Красовицького.

Світлана Бєлуха та очолюваний нею колектив невтомно-героїчними зусилля-
ми відкрили Лисичанську багатопрофільну гімназію та почали активно співпра-
цювати з вишами Луганська. 

Подальшу велику роль у визначенні векторів руху гімназії відіграла наукова 
школа Галини Павлівни Шевченко – члена-кореспондента НАПН України, док-
тора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогіч-
них наук України, директора науково-дослідного інституту духовного розвитку 
людини, директора кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання 
та освіти», завідувача кафедри педагогіки Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. 

Разом з Т. Антоненко, Л. Бутенко, І. Карпенком, О. Міхном, Л. Павловою, 
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О. Педиско, В. Чорнобровкіним, співробітниками тоді кафедри педагогіки Лу-
ганського державного педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, Галина Павлівна 
підтримала, вселила світлу віру, з’єднала два важливих крила освітнього процесу 
– вузівську науку й заклад освіти нового типу – заради шляхетної ідеї духовно-
го розвитку особистості й підготовки учнів до вступу в заклади вищої освіти. 
Була створена унікальна ситуація творчої взаємодії педагогічного колективу, уч-
нів гімназії та викладачів університетів, які читали гімназистам за рахунок годин 
повного дня дисципліни духовно-морального, загальнокультурного, естетичного 
спрямування, були науковими керівниками юних науковців Малої академії нук. 
Це була школа найвищого інтелекту, радості, доброти та краси, яка виховувала 
не просто добре освіченого випускника, а найголовніше – Людину майбутнього. 
Гімназистам читали курси «Культура почуттів», «Основи естетики і мистецтвоз-
навства», «Етика поведінки», «Золоте правило моралі», «Історія культури і ми-
стецтва України», «Історія зарубіжного мистецтва», які сприяли формуванню в 
їхній свідомості системи загальнолюдських, національних, духовно-моральних 
цінностей, образу людини культури з високорозвиненими естетичними почут-
тями, відповідальності, патріотизму, почуттями людської гідності, дбайливого 
ставлення до рідних і чужих людей, до всього живого, усвідомлення цінності 
людського життя: Людина – найвища цінність на Землі.

З того часу почалась плідна співпраця Лисичанської багатопрофільної гім-
назії з Луганським державним педагогічним інститутом імені Т. Шевченка, яка в 
нових соціально-економічних умовах стала однією з передумов створення пер-
шого в Україні університетського освітнього округу.

Від початку роботи гімназії між педагогами й викладачами було зроблено 
загальну установку: випускник гімназії повинен не тільки мати глибокі та міцні 
знання, а й високий рівень загальної культури, тому цілком зрозуміло, що це 
вимагало від педагогів соціальної єдності й згуртованості, об’єднання навколо 
філософії «загальної долі».

Нині Лисичанська багатопрофільна гімназія – це унікальний заклад загальної 
середньої освіти з особливостями організації освітнього процесу, який реалізує 
свої завдання в комплексі з вишами, а до складу педагогічного колективу вхо-
дять не тільки вчителі, але й викладачі закладів вищої освіти. Високопрофесій-
ний педагогічний колектив проводить ефективний пошук нових форм і методів 
навчання та виховання учнів. Творчість учителів виявляється в переосмисленні 
та вдосконаленні інноваційних прийомів та освоєнні нових. Реалізовувати цей 
напрям діяльності гімназії допомагають викладачі Луганського національного 
університету імені Т. Шевченка, Луганського державного медичного університе-
ту, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Гор-
лівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет».

Гімназія відбулася і завдяки вагомому внеску ректорів закладів вищої освіти: 
А. Клімову, В. Курилу (Луганський національний університет ім. Т. Шевченка), 
В. Ковєшнікову, В. Івченку (Луганський державний медичний університет), В. До-
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кашенку (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов), О. Ко-
няєву, О. Голубенку (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля).

Одним з головних напрямів перетворення освітньої сфери України є осо-
бистісна орієнтація освітнього процесу. У Лисичанській гімназії цей напрям ре-
алізується за допомогою профільного навчання. Особистісна орієнтація педаго-
гічної моделі гімназії максимально задовольняє освітні потреби учнів і батьків. 
Вона дає учням не тільки глибокі й ґрунтовні знання, не тільки розвиває їхні 
творчі й інтелектуальні здібності, але й дає можливість одержати допрофесійну 
наукову й професійно-практичну підготовку за історичним, фізико-математич-
ним, біолого-хімічним напрямами та з іноземної філології.

З 2010–2011 навчального року Лисичанська багатопрофільна гімназія здій-
снила кардинальні зміни в змісті та організації своєї діяльності, почавши працю-
вати в системі змішаного (поєднання традиційного та дистанційного) навчання, 
збагативши освітній процес інформаційно-комунікативними технологіями. Від-
тепер викладачі багатьох кафедр закладів вищої освіти проводять консультації, 
лекції, інтернет-конференції для гімназистів, членів Малої академії наук, відкриті 
дистанційні уроки, інтернет-збори для батьків з питань професійної орієнтації 
при кафедрах допрофесійної підготовки вишів-партнерів.

Щосуботи старшокласники мають змогу займатися з провідними 
науковцями закладів вищої освіти, яке відбувається в системі Blendinglearning 
(змішане навчання), користуються бібліотекою, електронними посібниками та 
підручниками, методичною літературою, лабораторним приладдям, слухають 
лекції з використанням мультимедійних технологій. Учителі гімназії поглиблено 
викладають матеріал базового рівня, а викладачі вишів розв’язують нестандартні 
завдання, рівень складності, важкість яких набагато вищий. Позитивна 
сторона наявної системи профільної підготовки полягає в тому, що передбачає 
систематичну самостійну творчу роботу учнів. Крім того, у ході підготовки завдань 
вишів в учнів виникає необхідність консультування з учителями-предметниками 
та викладачами. 

Традиційними для гімназії стали «наукові середи», коли до гімназії приїздять 
науковці й працюють з учнями, учителями, кураторами, батьками. Протягом усіх 
років діяльності гімназії заняття з учнями проводили знані вчені, талановиті до-
слідники, а саме: доктор філологічних наук професор Луганського національ-
ного університету імені Т. Шевченка Л. Синельнікова, доктор педагогічних наук, 
професор завідувач кафедри психології та педагогіки Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія» В. Чорнобровкін, кандидат педагогічних 
наук завідувач кафедри культурології та кіно-, телемистецтва Луганського на-
ціонального університету імені Т. Шевченка О. Хімченко, кандидат педагогічних 
наук доцент кафедри світової літератури Т. Недайнова, кандидат філологічних 
наук доцент кафедри педагогіки Л. Бутенко, кандидат математичних наук, до-
цент І. Заїка, доктор філологічних наук, професор О. Горошкіна, кандидат філо-
логічних наук, доцент Т. Пінчук, доктор педагогічних наук, академік НАПН Украї-
ни Г. Шевченко, доктор педагогічних наук,професор кафедри філософії освіти 
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дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України Т. Сорочан, доктор 
біологічних наук професор Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка О. Орлова, кандидат сільськогосподарських наук доцент кафедри біо-
логії ЛНУ ім. Т. Шевченка Г. Євтушенко, доктор політичних наук С. Вовк, доктор 
біологічних наук, професор С. Федченко, кандидат філософських наук Г. Саво-
нова.

Шляхом проведення наукових діалогів, семінарів, тренінгів вибудовуються 
ефективні моделі сучасної освіти, згадуються призабуті педагогічні істини, вирі-
шуються проблемні питання сучасної педагогічної практики. «Наукові середи» 
підживлюють сучасними інноваційними ідеями не тільки гімназистів, учителів, а 
й педагогічну спільноту міста.

Гармонійний зв’язок «Гімназія – заклади вищої освіти» простежується у всіх 
напрямах діяльності й відображена в індивідуальному навчальному плані та в 
річному плані гімназії. Річний план складений не за розділами, а за проєктами 
програм: «Економіка. Господарство. Діловодство», «Освіта», «Наука», «Біля ви-
токів інтелекту», «Джерело», «Обличчям до дітей», «Учнівське самоврядуван-
ня», «Діти України», «Альянс», «Здоров’я». Їх розробили працівники гімназії 
в співтворчості з науковцями. 

Завдяки високому професіоналізму та унікальному досвіду зі створення комп’ю-
терних мереж, науковій думці, енергії і натхненню О. Меняйленка, доктора технічних 
наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи Луганського національ-
ного університету імені Т. Шевченка, уже з 1 вересня 2011 року в навчанні гімна-
зистів була задіяна найбільша комп’ютерна мережа в Луганській області.

З 2014 року Центр інформаційних технологій приєднав гімназію до плат-
форми електронного навчання MOODLE. Це надало абсолютно нові можливості 
для змішаного навчання, яке ґрунтується на застосуванні традиційних і нових 

інформаційних технологій, виступає 
як основний засіб, що полегшує здоб-
уття освіти шляхом застосування осо-
бистісно орієнтованих методик нав-
чання.

Електронна освіта є цілеспрямо-
ваним, інтерактивним асинхронним 
процесом взаємодії суб’єктів та об’єк-
тів навчання між собою і засобами 
навчання. Працюючи в системі елек-
тронного навчання, учителі гімназії 
використовують такі види навчальної 
роботи: віртуальні уроки й лекції, ві-
деоуроки й відеолекції, віртуальні 
семінари, практичні завдання, вірту-

альні лабораторні роботи, віртуальні іспити.
Багаторічна робота з платформою MOODLE, набутий досвід, напрацьований 

Заняття для педагогів гімназії проводить
доктор технічних наук, професор О. С. Меняйленко
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контент та розвинута цифрова компетенція допомогли учням та вчителям гімна-
зії з легкістю перейти до дистанційного навчання під час карантину, викликаного 
пандемією COVID – 19.

Однією з найсуттєвіших ознак, що принципово відрізняє освітній процес гім-
назії від інших освітніх систем, є проникнення і перехід навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів у самостійний творчий і науково-дослідницький пошук під 
керівництвом учителів гімназії і професорсько-викладацького корпусу вишів.

Так, для учнів 10 класів обов’язковою формою науково-дослідницької роботи 
є курсова робота, тему якої гімназисти обирають самостійно. Завдання діти от-
римують від учителів-предметників і викладачів вишів. Курсові роботи, визнані 
членами Малої вченої ради самостійною завершеною роботою, рекомендуються 
для більш поглибленого дослідження і «переростають» у ґрунтовні наукові робо-
ти, що виносяться на конкурс-захист МАН. Особливістю робіт є глибоке вивчен-
ня обраної теми, їх поєднання з науковими інтересами університетських кафедр 
і те, що гімназисти щорічно представляють свої доробки на міських, обласних 

та всеукраїнських конкурсах-захистах 
науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів Малої академії наук України. За 
всі роки діяльності гімназія випустила 
2 352 учні, з яких кожен 4-й закінчив 
ЗВО із червоним дипломом. 

Уся система навчально-вихов-
ної роботи в гімназії спрямована на 
формування конкурентоспроможної 
особистості в суспільстві. Про висо-
кий рівень знань гімназистів свідчать 
результати ЗНО. Якість знань з різ-
них предметів становить від 83 % до 
100 %. Також одним з показників того, 
що в учнів за роки навчання в гімна-
зії формується потреба в самореалі-

зації, є різноманітні сфери влаштування гімназистів після закінчення закладів 
вищої освіти. Успішність і конкурентоспроможність наших випускників можливі 
завдяки комфортному освітньому середовищу, створеному в гімназії. За роки 
діяльності заклад вибудувався як школа, у якій плекають успішну та обдаровану 
особистість. 

З метою узагальнення практичного досвіду діяльності Лисичанської багато-
профільної гімназії як «Школи успіху» та надання науково-методичних рекомен-
дацій щодо запровадження відповідних технологій у масову практику гімназія в 
певний період була учасником експериментального дослідження регіонального 
рівня «Управлінські та педагогічні технології забезпечення особистісного успіху 
в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху» 
під керівництвом Т. Сорочан, ректора Луганського обласного інституту післяди-

Конкурс-захист 
науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Малої академії наук України
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пломної педагогічної освіти, доктора педагогічних наук, професора, заслужено-
го працівника освіти.

Проаналізувавши та систематизувавши результати діяльності з упровадження 
інноваційні технології, здобутки експериментальної діяльності, що були можливі 
завдяки потужній підтримці науковців, політиці співробітництва, було зроблено 
висновок, що разом це становить авторську педагогічну модель «“Школа успіху” 
Світлани Бєлухи». Тож, із січня 2017 року Лисичанська багатопрофільна гімназія 
стала експериментальним закладом усеукраїнського рівня за темою «Теорети-
ко-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл».

Авторська школа С. В. Бєлухи – народного вчителя, заслуженого вчителя 
України – еволюційно розвивається як педагогічна система протягом багатьох 
років завдяки ефективному освітньому менеджменту, інноваційній діяльності 
креативного педагогічного колективу-однодумців, плідній співпраці з науковця-
ми та доводить свою ефективність стійкими позитивними результатами освіт-
нього процесу, спрямованого на виховання дитини як високодуховної, толе-
рантної, демократичної, конкурентоспроможної, інтелектуальної особистості, 
справжнього патріота своєї держави. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ 
ОСВІТИ НОВОЇ ЯКОСТІ

Загоруйко Любов, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Комунального закладу «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 
Лисичанської міської ради Луганської області»

Педагогічний колектив Комунального закладу «Лисичанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 7» визначив місію школи у створенні безпечного освіт-
нього простору, задоволенні потреб учнів і батьків у якісній освіті, забезпеченні 
різноманітності викладання предметів. У Концепції розвитку школи враховані 
підходи до розвитку в учнів ключових та предметних компетентностей.

«Коли ми говоримо про якісну освіту на рівні школи, мова йде про учнів (як 
«носіїв» якості освіти), які є здоровими, компетентними, вмотивованими до на-
вчання та мають інші бажані характеристики», – зазначає заслужений учитель 
України Віктор Громовий [3].

Необхідною умовою забезпечення якісної освіти є переорієнтація системи 
освіти на компетентнісний підхід, реалізація якого сприяє формуванню осві-
ченої людини, здатної до творчої діяльності в різних сферах людського життя, 
духовно-моральної, ініціативної, патріотично налаштованої особистості – гро-
мадянина України. Компетентнісний підхід осмислювали й обґрунтовували різні 
науковці. Так, на думку В. Сєрікова, про якого згадує В. Болотов у статті «Ком-
петентностная модель: от идеи к образовательной парадигме», саме цей підхід 
зумовлює не інформованість учнів, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які 
виникають у життєвих ситуаціях [1]. З погляду Г. Селевка, компетентнісний під-
хід тісно пов’язаний з особистісно зорієнтованим (потребує трансформації змі-
сту освіти, перетворення його з моделі «для всіх» на суб’єктивні надбання одно-
го учня, які можна виміряти) та діяльнісним (може бути реалізований тільки в 
діяльності, тобто в процесі використання конкретним учнем певного комплексу 
дій) підходами [8]. 

Для переходу освіти на впровадження засад компетентнісного підходу 
відбувається пошук нових педагогічних ідей і технологій, які б сприяли активізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього критичного мислення, 
позитивної мотивації до навчання та формування об’єктивної самооцінки. 
Перехід до компетентнісного підходу означає: 

• переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі;
• зміцнення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь 

і навичок на формування і розвиток в учнів здатності практично діяти, 
застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях [2].

Відповідно до Закону України «Про освіту» ключовими для Нової української 
школи визначені такі компетентності: спілкування державною (і рідною в разі 
відмінності) мовою; спілкування іноземними мовами; математична грамотність; 
компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова 
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компетентність; уміння навчатись протягом життя; ініціативність і підприєм-
ливість; соціальна та громадянська компетентності; обізнаність та самовира-
ження у сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя [5]. 

Гарно проведений урок в одному класі може бути невдалим в іншому. Для 
ефективного навчання необхідно так викладати навчальний матеріал, щоб було 
корисно, захопливо й цікаво, щоб учні набували досвіду застосування знань у 
межах навчального предмета й поза ним. 

Компетентність «уміння вчитися впродовж життя» є однією з найважливіших, 
оскільки формується через усі предмети й найповніше відображає головну ідею 
компетентнісного підходу. Учні можуть застосовувати набуті знання в будь-якій 
ситуації, здобувати необхідну інформацію, досягати успіху та результативності 
в діяльності, якою займаються [2]. Саме таких людей потребує сучасне суспіль-
ство – активних, творчих, ініціативних, динамічних, інтелектуально підготовле-
них. 

Упровадження компетентнісного підходу в діяльність КЗ «Лисичанська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7» було відзначено золотою медаллю в 
номінації «Компетентнісний підхід – основа якості освіти в межах ХІ міжнарод-
ної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020». Педагоги закладу, орієнтуючись на 
вимоги Нової української школи, реалізуючи завдання компетентнісного підхо-
ду, кожний по-своєму, виходячи з особливостей предмета, власного професій-
ного стилю, контингенту учнів, формують у дітей необхідні компетентності.

Так, на уроках української мови та літератури вчитель Ю. Літвін через роботу 
з додатковою літературою, електронними бібліотеками, роботою з каталогом 
файлів українського правопису, шляхом створення буктрейлерів, реклам до тво-
ру, газет, флайєрів, постерів залучає учнів до пошукової діяльності, самостійних 
креативних рішень. 

Для актуалізації опорних знань учитель географії М. Шабрацька викори-
стовує прийом «картографічна лабораторія», для роботи в групах – алгоритми 
тощо. Діти активно працюють, самостійно організовують свою освітню діяль-
ність, вибудовують комунікацію, разом вирішують проблемні питання. 

Сучасний урок зарубіжної літератури зорієнтований не нагромадження 
знань, а на пошукову діяльність, спрямовану на формування вмінь і навичок 
щодо орієнтації в інформаційному просторі. Учитель української та зарубіжної 
літератури В. Єгорова розвиває в учнів інформаційно-цифрову компетентність 
за допомогою таких вправ:

• дописи в соціальних мережах та коментарі до них, а також створення 
сторінок автора або героя в соціальних мережах (Facebook, Instagram) за 
допомогою спеціальних програм; 

• створення пазлів, ребусів, коміксів, хмаротегів; 
• створення інтерактивних плакатів до уроку (Padlet, Canva); 
• інструментальні тексти (складання алгоритмів, інструкцій тощо); 
• складання плану; 
• аналіз медіатекстів (визначення маніпулятивних технологій).
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Дуже важливою є мовна компетентність особистості, яку визначають як 
сукупність мовних знань, умінь і навичок, а також способів мовної діяльності: 
сприйняття, розуміння і створення повідомлення (тексту), повного й точного ви-
разу думки певною природною мовою в усній і письмовій формах. Рівень мовної 
компетентності особи відображає якість володіння мовою, і вчитель початкових 
класів Ю. Кляченко за допомогою мовних вправ і текстів не тільки формує в уч-
нів відповідні предметні компетентності, але й інші – екологічну, здоров’язбере-
жувальну, соціальну, громадянську. 

Учитель математики В. Струпок у межах компетентнісного навчання особ-
ливу увагу приділяє застосуванню знань на практиці: у побуті, природі, у над-
звичайних ситуаціях, у мистецтві тощо, застосовуючи інноваційну технологію 
кейсів. Наприклад, на уроці з теми «Відсотки в дорослому житті» (6 клас) діти 
розв’язували задачі про шкоду повені в Карпатах, отримання кредиту для влас-
ного бізнесу та святкування дня народження. Зміст задач наближений до життя, 
що дає можливість дітям відчути себе відповідальним за власні дії, формує вмін-
ня раціонально підходити до вирішення життєвих проблем. 

На уроках біології і хімії учитель Л. Загоруйко постійно застосовує наочність: 
різноманітні презентації, малюнки, фотографії живих об’єктів, відеофрагменти. 
Особливо ефективною є флеш-анімація. Невеликі анімаційні ілюстрації допом-
агають дітям уявити природні процеси, наприклад, натрій-калієвий насос, фото-
синтез, дихання, рух крові, фагоцитоз тощо, більш детально розібратись з їхніми 
особливостями. Такі методи не тільки сприяють кращому запам’ятовуванню, але 
й міркуванню, оскільки вчитель до наочності використовує проблемно-пошуко-
вий метод, коли діти мають відповісти на запитання «що буде, якщо…», чим зму-
шує учнів уявити зміни, які можуть відбутися в природі за умови впливу людини 
або якихось інших впливів. Так учитель вирішує і виховні завдання – формуван-
ня відповідальної, екологічно компетентної особистості. 

Розвиток креативності учнів також знаходиться в центрі уваги Л. Загоруйко 
Так, у процесі вивчення типів схрещування (біологія, 9 клас) учитель з учнями 
створили флеш-анімацію «Створи зиготу», а на уроці з теми «Транспорт речо-
вин» в 11 класі – гру «Транспортуй через мембрану». Творчість на уроках – це 
ефективний засіб зацікавлення учнів, активізації їхньої пізнавальної сфери, а 
отже, – підвищення якості освіти. Використовує вчитель і віртуальні екскурсії, 
фільми про заповідні куточки нашої країни – як під час позакласних заходів, так 
і в навчальній діяльності. Педагог переконана, що якість освіти залежить від пра-
вильно дібраних методів, форм і засобів роботи, серед яких перевагу надає:

 - наочності (яскраві, чіткі зорові образи збуджують інтерес учнів і надовго 
залишаються в пам’яті);

 - роботі в групах та індивідуально;
 - виконанню вправ і вирішенню задач із репрезентацією результату, що 

сприяє розвитку понятійного апарату, усвідомленню зв’язку теорії й 
практики.

Урок біології та екології в 11 класі на тему «Інфекційні та інвазійні захворю-
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вання. Захворювання, що передаються статевим шляхом. Шляхи зараження, 
профілактика та перспективи ліквідації небезпечних інфекцій та інвазій» Л. За-
горуйко провела у форматі «Пошукової операції». Учні, працюючи в групах, 
визначалися з класифікаціями інфекційних та інвазійних хвороб, з’ясовували їхні 
причини та особливості, визначали шляхи профілактики. Така форма робити та 
її зміст сприяли розвитку навичок кооперації, уміння чітко висловлювати власну 
думку, екологічну й здоров’язберужувальну компетентності. Результат «Пошу-
кової операції» – створення ментальної карти – яскравого, наочного, практично 
орієнтованого цифрового продукту.

Для зацікавлення учнів хімією як наукою, формування і розвитку природни-
чої компетентності Л. Загоруйко застосовує міжпредметні зв’язки, ігрові мето-
ди, елементи STEM-технології, незвичайні експерименти. Прикладом може бути 
урок з теми «Кисень», на якому учні виконують завдання екологічного змісту 
(роль кисню в процесах дихання, забруднення природи, окиснення металів), що 
сприяє не тільки опануванню хімічних знань, а й формування екологічної компе-
тентності, усвідомлення необхідності здорового способу життя,

Компетентність «обізнаність та самовираження у сфері культури» реалізує 
на уроках трудового навчання учитель О. Бабаєва, адже тільки в діяльності роз-
криваються здібності, збагачуються знання, закріплюються вміння і навички, 
відбувається відкриття «себе в культурі». Так, урок з теми «Писанкарство» став 
справжньою освітньою подією, під час якого учні долучались до витоків україн-
ської культури, опановуючи техніки писанкарства, знайомились із особливостя-
ми культури різних регіонів України, добираючи кольорову гаму до різноманіт-
них орнаментів, що відповідали етнічним регіонам нашої країни. Для створення 
художньо-естетичного продукту учням потрібно було креслити (математична 
компетентність), малювати й розфарбувати рослинні орнаменти (природнича та 
образотворча компетентності), і наприкінці – «захистити» свій регіон (громадян-
ська компетентність). Цей урок можна назвати уроком формування національ-
ної свідомості та громадянськості.

У процесі викладання інформатики основними методами формування в учнів 
інформаційної безпеки як складової частини інформаційної компетентності є те-
оретичне та практичне опанування інформаційних технологій, освоєння різного 
програмного забезпечення. Учитель А. Абражевич, яка викладає і в початковій, 
і в старшій школі, під час вибору методів та прийомів навчання орієнтується на 
вікові особливості дітей. Саме тому з учнями 2–5 класів домінують ігрові при-
йоми, а для учнів середньої та старшої школи – метод проєктів, який дозволяє 
навчити дітей порядку створення програмного продукту, від постановки пробле-
ми до представлення результату своє роботи. Кожен учень самостійно обирає 
цікаву для себе тему, шукає і добирає інформацію, обробляє її, додає ілюстрації 
за допомогою програми PowerPoint і створює свій програмний продукт, напри-
клад: «Сучасні комп’ютери», «Зимові свята», «7 чудес світу», «Еволюція теле-
фонів», «Україна», «Повелителі глибин» тощо. З кожним уроком учні розвивають 
власну інформаційну компетентність [4].



59

Отже, аналіз форм, методів та засобів роботи щодо формування ключових 
та предметних компетентностей учнів зумовив висновок, що ефективність ком-
петентнісного підходу можлива за умов: діяльнісної спрямованості навчання; 
орієнтації освітнього процесу на розвиток в учнів самостійності й відповідаль-
ності за результати своєїроботи; застосування інноваційних технологій і методів 
навчання (проєктна методика, проблемно-пошуковий метод, програмоване й 
диференційоване навчання).
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОЛОТІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 
Заїка Володимир, директор Золотівської багатопрофільної гімназії 

Попаснянської районної ради Луганської області

Головною метою діяльності Золотівської багатопрофільної гімназії є за-
безпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої 
освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки 
обдарованих і здібних дітей, оновлення змісту освіти, розроблення і апробація 
нових педагогічних технологій, методів та форм навчання і виховання. 

Наше кредо: «Не затримувати природного розвитку дитини, а підносити 
його, відтворюючи довкола дитини атмосферу здорової діяльності, приємний 
осередок, повний краси; збуджувати в дитині високі почуття, викликати в неї 
самостійну думку, ініціативу й той святий неспокій, що раз у раз шукає нової 
правди, нової краси й не кристалізується на чужому, пасивно прийнятому з чу-
жих уст» (Сергій Шишов).

У сучасних умовах розвитку освіти вагомого значення набуває впроваджен-
ня ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему, а також пошук 
нових форм організації освітнього процесу. 

Випускник сучасного загальноосвітнього закладу має бути насамперед ком-
петентним, тобто готовим до життя в громадянському суспільстві. Для цього 
він повинен бути ознайомленим з основними принципами життя демократич-
ного суспільства, бути толерантним, знати потреби громади, виявляти вміння і 
готовність їх вирішувати, адже саме в громаді починається становлення світо-
гляду майбутніх громадян, їх адаптація до соціуму.

З метою налагодження взаємодії між владою, громадою і гімназією педаго-
гічний колектив закладу вирішує такі завдання:

 - здійснювати соціальні проєкти та волонтерські акції в громаді;
 - надавати батькам інформаційні, освітні послуги, започаткувати проєк-

ти, що базуються на потребах батьків; 
 - залучати батьків як представників громади до управління гімназією;
 - розвивати учнівське самоврядування.

Розв’язанню цих завдань сприяло впровадження моделі громадсько-актив-
ної школи як осередку розвитку громади та методу соціальних проєктів, а 
саме:

• «Пташина їдальня» (1–4 класи); 
• «Наше місто – Дивосад» (5–11 класи); 
• «Джерельце», «Первоцвіт» (5–9 класи); 
• «Пам’ять» (5–11 класи); 
• «Згадаємо всіх поіменно» (5–11 класи);
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• «Історія однієї вулиці» (9–11класи);
• «Турбота» (5–11 класи); 
• «Слово наше веселкове» (9 клас – гурток «Ластів’ятко»);
• «Ключ» (9–11 класи, профорієнтація випускників);
• «Відлуння афганських гір» (9–11 класи).
 Результати напрацювань колективу гімназії було представлено на ІІІ між-

народній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2012» у конкурсі з тематичної 
номінації «Соціальне партнерство в контексті розвитку сучасного навчального 
закладу професійно-технічної та загальної середньої освіти». Тема інновацій-
ної розробки «Форми співробітництва з органами місцевого самоврядування, 
науковими установами, навчальними закладами інших рівнів освіти, підприєм-
ствами, бізнес-структурами, фондами, фізичними особами», яка була відзна-
чена срібною медаллю. 

Ураховуючи те, що нагальною соціальною проблемою громади м. Золотого 
у 2014–2015 рр. стала психосоціальна підтримка дітей та молоді, які постра-
ждали внаслідок військового конфлікту, колектив гімназії особливу увагу при-
ділив проблемі психолого-педагогічної підтримки учасників освітнього проце-
су в умовах надзвичайних ситуацій. Засобом реалізації цих проблем колектив 
гімназії обрав участь у таких соціальних проєктах:

• «Ми – поруч»; 
• «Діти на лінії вогню». 
Основна робота за цими проєктами була націлена на надання допомоги в 

житлі, одязі, їжі, медичному обслуговуванні та соціально-психологічній, педа-
гогічній підтримці учнів, батьків, мешканців громади м. Золотого, які постра-
ждали внаслідок військового конфлікту.

На VІІ міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2016» у тема-
тичній номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в 
складних життєвих обставинах» була представлена на конкурс робота гімназії 
«Комплексна психосоціальна підтримка дітей та членів громади м. Золотого, 
які постраждали внаслідок військового конфлікту», що відзначена золотою ме-
даллю. 

Сьогодні спостерігається стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нано-
технологій. Країна відчуває потребу в досвідчених фахівцях, а значить, виникає 
гостра освітня потреба в якісному навчанні учнів технічним дисциплінам – ма-
тематиці, фізиці, інженерії, програмуванню.

 Одним з напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної 
освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислен-
ня та технічну грамотність, здійснюють проєктну та дослідницьку діяльність, 
засвоюють науково-технічні знання, розвивають навички критичного мислен-
ня, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками.

 У Золотівській багатопрофільній гімназії Попаснянської районної ради 
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Луганської області перші кроки з упровадження системи навчання STEM 
були зроблені у 2016 році. На сьогодні вже діє система роботи з інтелекту-
ально обдарованими дітьми, зокрема й з природничо-математичних та тех-
нологічних дисциплін, сформована на основі STEM-технології, у межах якої 
реалізується інтегрований підхід і стирається чітка межа між навчальними 
дисциплінами. На міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2018» гім-
назія представила «Проєкт створення шкільного майданчика. Дитячий ігровий 
дизайн ландшафтів», реалізований протягом 2017 року. У межах проєкту вико-
ристані унікальні оформлювальні ідеї всіх учасників, дизайну використовува-
лись рослинність, каміння, вода. Крім цього, були застосовані різні елементи, 
які створили затишок і неповторний вигляд території: дерев’яні рейки, пластик, 
покришки (шини), пластикові труби. Проєкт створювався за принципом есте-
тичності та практичності використання. 

Результати проєктної діяльності:
 9 створено дитячий ігровий майданчик;
 9 збільшилася кількість учнів, що виявляють інтерес до технічної твор-

чості, нових технологій;
 9 здійснено озеленення шкільної території;
 9 підвищився рівень екологічної культури місцевого населення;
 9 відбулось покращення санітарно-гігієнічного стану території школи, 

мікрорайону, у якому вона знаходиться.
Діти навчилися: 
 - працювати з літературою та вебсайтами, аналізувати матеріали; 
 - проєктувати об’єкти ландшафтного дизайну в планах та на місцевості;
 - робити комп’ютерні презентації; 
 - організовувати акції серед своїх друзів у школі.

У 2018 році на ІХ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» у 
номінації «Застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті ро-
звитку здібностей вихованців, учнів і молоді» гімназія здобула золоту медаль.

У 2019 році тривала робота в гімназії з упровадження інноваційних під-
ходів, методів і форм під час викладання предметів природничо-математич-
ного циклу.

Щорічно учні гімназії беруть участь у таких конкурсах: інтернет-турнір з 
природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація»; «МАН-Юніор 
Ерудит» (учні 5–11 класів); міжнародна природознавча гра «Геліантус»; міжна-
родний інтерактивний природничий конкурс «КОЛОСОК»; міжнародний мате-
матичний конкурс «Кенгуру»; всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»; між-
народний конкурс з інформатики «Бобер»; усеукраїнська предметна олімпіада 
«Олімпус».

На базі Золотівської багатопрофільної гімназії діяли 3 секції Попаснянської 
районної філії ЛОМАНУМ: «Гідрологія» (керівник Булкот С. Г.); «Охорона 
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довкілля та раціональне природокористування» (керівник Гончаренко Н. О.); 
«Мистецтвознавство» (керівник Сеніч С. В.). Учні-члени ЛОМАНУМ у 2018 році 
проводили дослідження «Вплив кислотних опадів на томати в м. Золотому» та 
«Гідрологічна характеристика басейну та екологічний стан річки Комишуваха». 
Журі ХХІV конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
ЛОМАНУМ визнало ці дослідження актуальними для нашого регіону.

У STEM-освіті активно розвивається креативний напрям, що включає твор-
чі та художні дисципліни (архітектуру, ландшафтний дизайн, індустріальну 
естетику й т. д.). Нас уже зараз приваблює майбутнє, яке втілює синтез науки та 
мистецтва. Поступово на перший план вийшла методика STEАM як повноцінне 
явище. STEАM дозволяє підключити до сухих цифр і фактів креативний підхід, 
інтерес до всебічного сприйняття предмета навчання, критичне мислення. Ме-
тодика STEАM дає учням більше, ніж просто знання, – вона допомагає виро-
бляти корисні життєві навички, розвиває інтерес і смак до пізнання, бажання 
зайнятись саморозвитком.

Зазвичай протягом року учасниками освітнього процесу реалізуються 
декілька малих проєктів, які охоплюють учнів одного класу. Водночас на-
прикінці року у квітні-травні в гімназії розробляється та реалізується один ве-
ликий STEM або STEАM-проєкт, у якому беруть участь учні різних вікових ка-
тегорій. І в цьому є певний освітній задум – під час такого проєкту відбувається 
повторення, узагальнення, систематизація та поглиблення знань учнів. 

У 2019 році за ініціативи творчої групи, до складу якої ввійшли учні 
2–8 класів, їхні батьки, учителі гімназії, було розроблено та реалізовано 
STEАM-проєкт «Місто паралельних ліній. Місто моєї мрії».

Наші напрацювання були представлені на ХІ міжнародній виставці «Інно-
ватика в сучасній освіті» в конкурсі з тематичної номінації «Впровадження 
інноваційних підходів, методів і форм при викладанні предметів природни-
чо-математичного циклу». Інноваційна розробка «STEM і STEАM-проєкти в 
Золотівській багатопрофільній гімназії» була відзначена золотою медаллю. 

В умовах трансформаційних змін у суспільстві виникає потреба в реформу-
ванні системи освіти на основі інноваційних технологій, концепцій і підходів. 
У зв’язку із цим актуальними є проблеми створення умов для розвитку осо-
бистості, самоактуалізації, самоорганізації та соціальнозначущої діяльності, 
спрямованої на інноваційний розвиток суспільства. Сучасний випускник ува-
жається компетентним, якщо він здатний застосовувати набуті знання, уміння 
та навички в певних життєвих ситуаціях, відповідати потребам ринку праці.

На перший план навчально-виховної роботи виходять технології компе-
тентнісної освіти – такої взаємодії, яка була б спрямована на створення ком-
фортних умов для стимулювання і задоволення потреб учнів у самореалізації 
інтелектуального потенціалу. 

У Золотівській багатопрофільній гімназії була розроблена інноваційна мо-
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дель соціально компетентного випускника «Я – особистість», яка представлена 
у форматі якостей особистості, здатної до самовизначення і самореалізації, са-
мопізнання, самооцінки, самопрограмування, самоактуалізації, саморегуляції, 
самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір.

З метою впровадження інноваційної моделі випускника в освітній процес 
було розроблено й реалізовано 6 проєктів:

• «Україна – моя країна»;
• «Ми українці»;
• «Лунай, рідна мово!»;
• «Наші права»;
• «Лідер»;
• «Інформаційний світ». 
Кожний з проєктів охоплював певну вікову категорію дітей і був спрямова-

ний на налагодження партнерських відносин як у закладі освіти, так і за його 
межами. У жовтні 2018 року за розробку «Розвиток соціальної та громадян-
ської компетентностей засобами технології проєктного навчання» Золотівсь-
ка багатопрофільна гімназія Х міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 
освіті» була відзначена срібною медаллю.

Виховання особистості не повинно відбуватися примусово, адже зерно, яке 
попадає в непідготовлений ґрунт, не проростає. Різнобарв’я технологій і ме-
тодів діяльності нашого закладу дає можливість охопити всіх учасників освіт-
нього процесу з огляду на їхні задатки і переваги. Золотівська гімназія – це 
середовище, у якому навчаються жити, творити, працювати та мріяти, а педа-
гогічний колектив, учні, батьки – єдине ціле. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Касатова Ольга, заступник директора з НВР, учитель-методист 
Комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 
Лисичанської міської ради Луганської області»

 Актуальність використання нових інформаційних технологій пов’язана на-
самперед з педагогічними потребами підвищення ефективності освітнього про-
цесу, зокрема необхідністю вироблення навичок прийняття інноваційних рішень, 
які вимагають креативності, критичного мислення, інформаційної грамотності 
та цифрової культури. 

Уміння працювати з інформацією, розвиток проєктного мислення, навичок 
роботи в команді, критичного мислення – ось що потрібно мати після закінчення 
закладу загальної середньої освіти [5]. 

Використання ІКТ, хмарних сервісів Microsoft 365 та сервісів Web 2.0 надають 
можливість створити й реалізувати ідею єдиного інноваційного середовища, яке 
забезпечить доступ учителів, учнів і навіть батьків до якісних освітніх послуг. За 
словами В. Бикова, освітнє середовище – це середовище, «в якому здійснюється 
освітній процес і створюється необхідні і достатні для його учасників ефективні 
і безпечні умови досягнення цілей навчання і виховання» [2, с. 9]. У своєму до-
слідженні С. Литвинова детально описує вимоги до такого освітнього середови-
ща та стверджує, що воно повинно стати «інноваційним, доступним, відкритим 
для всіх учасників освітнього процесу; відповідати принципам доцільності, ціліс-
ності, індивідуалізації, пізнавальної активності та самостійності; чітко структу-
рованим, гарантувати ефективність навчального процесу та забезпечувати ство-
рення траєкторії особистісного розвитку як учня, так і вчителя» [6, с. 28]. 

Саме такий інноваційний простір намагається створити й наш заклад освіти 
за допомогою застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
використання сервісів Web 2.0 та хмарного сервісу Microsoft 365.

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8» з 2013 року пра-
цювала як експериментальний заклад регіонального рівня за темою «Викори-
стання сервісів web 2.0 в освітній діяльності школи», а з 2014 року долучилася 
до дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Хмарні 
сервіси в освіті» відповідно до наказу МОН України № 629 від 21.05.2014 р. під 
керівництвом Литвинової С., доктора педагогічних наук, заступника директора з 
наукової роботи ІІТЗН НАПН України. Саме цей проєкт змінив стратегію закладу 
освіти, спонукав до наукової діяльності та мотивував учителів до участі в різно-
манітних конкурсах з використання ІКТ. 

У 2016 році заклад узяв участь у фестивалі презентацій творчих досягнень екс-
периментальних закладів освіти України в межах VII міжнародної виставки «Сучасні 
заклади освіти – 2016» і був нагороджений почесним званням «Лідер сучасної освіти». 

У 2017 році за результатами конкурсу в тематичній номінації «Застосування 
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сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій для формування 
інформаційно-цифрової компетент-
ності учасників освітнього процесу» 
ІХ міжнародної виставки «Інноватика 
в сучасній освіті» КЗ «Лисичанська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 8 Лисичанської міської ради Лу-
ганської області» був нагороджений 
золотою медаллю та дипломом.

Досвід роботи показує, що в умовах інноваційної освітньої діяльності та за на-
явності відповідної матеріальної бази застосування інтернет-технологій відкриває 
принципово нові можливості для пізнавальної і творчої самореалізації всіх суб’єктів 
освітнього процесу, а використання ІКТ впливають на декілька каналів сприйняття 
навчального матеріалу, що дозволяє враховувати особливості кожного учня.

Варто зазначити, що міжнародний захід такого формату – це єдина в Україні 
платформа, на якій широко демонструються освітні, наукові, науково-технічні інно-
вації, відбувається обговорення освітніх проєктів, професійний обмін досвідом і яка 
розкриває нові можливості для вдосконалення освітнього процесу закладів освіти. 

Отже, результатом проєктної та виставкової діяльності стало ефективне впро-
вадження ІКТ в освітній процес, що своєю чергою надало поштовх для зміни страте-
гії школи: «Створення інформаційно-освітнього простору для підвищення навчаль-
ного рівня учнів і професійного рівня педагогів через інтеграцію інформаційних та 
комунікаційних технологій в освітній процес».

Відповідно до стратегії школи було розроблено Дорожню карту розвитку 
КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. № 8»:

 - забезпечення інформаційного простору для вчителів, учнів та батьківсь-
кої громади засобами новітніх інформаційних технологій та широкої 
комп’ютеризації школи;

 - підтримка інноваційної діяльності;
 - покращення матеріально-технічної бази школи.

Створене засобами хмарних сервісів та сервісів Web 2.0 інноваційне середо-
вище об’єднало педагогічний колектив, учнів та батьківську спільноту й виявило 
свою ефективність під час дистанційного навчання, викликаного карантином, 
впровадженого через пандемію коронавірусу. 

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для фор-
мування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу 
КЗ «ЛСШ І-ІІІ ступенів № 8» сприяло: 

 - підвищенню фахової майстерності педагогів школи;
 - упровадженню дистанційного навчання засобами Microsoft 365;
 - перемогам у конкурсах обласного, республіканського та міжнародного рівнів. 

Дійсно новим та незабутнім досвідом стала участь у міжнародному Освітян-
ському Форумі E2 Education Exchange у Парижі 01–04 квітня 2019 року, завдяки 



67

перемозі в міжнародному конкурсі від компанії Microsoft «TechPill CHALLENGE». 
Конкурс проходив у відкритому форматі, єдиною умовою якого було наявність 
відзнаки MIE Expert у спільноті Microsoft Educator Community. Завдання конкур-
су полягало в розробці «Технопігулки» для вирішення освітянських проблем у 
форматі презентації Sway, а головний приз конкурсу –дозвіл на участь у міжна-
родному Освітянському Форумі в Парижі, на якому учасники мали нагоду пред-
ставити досвід роботи з різноманітними сервісами Microsoft 365: OneNote, Class 
Notebook, Sway, Forms, Flipgrіd, Yammer тощо. 

Представники педагогічного колективу закладу на чолі з директором шко-
ли Галиною Никифоренко у 2020 році долучилися до масштабної події «Он-
лайн-марафон Office 365», організованої доктором педагогічних наук завіду-
вачем відділу технологій відкритого навчального середовища ІІTЗН Світланою 
Литвиновою. Технічну підтримку здійснював Дніпровський ліцей інформаційних 
технологій. Марафон тривав протягом трьох днів, об’єднавши 596 учасників з 
усіх областей України. Нашу область представляла заступник директора з НВР 
Ольга Касатова – спікер другого дня Марафону, яка познайомила аудиторію з 
інтерактивною презентацією Sway. Під час її сесії були розглянуті питання: ви-
користання інтерактивної презентації в освітній діяльності педагога, можливості 
Sway в умовах карантину та для участі у фахових конкурсах і проєктній діяль-
ності. Учасники марафону мали змогу підвищити рівень фахової майстерності та 
опанувати сервіси Office 365 для дистанційного навчання.

Через карантинні обмеження змінився формат навчання, потрібно було шу-
кати нові можливості платформи Microsoft 365 в умовах дистанційної роботи. 
Результатом цих пошуків стало створення моделі інноваційного адміністрування 
КЗ «ЛСШ І-ІІІ ступенів № 8».

Microsoft 365 включає різноманітні компоненти, які стали ключовими під час 
дистанційної роботи: корпоративна електронна пошта – Outlook; простір для 
створення, збереження файлів та методичних матеріалів – OneDrive; платформа 
для проведення уроків-онлайн, нарад, батьківських зборів – Teams; онлайн-пре-
зентації Sway, які стали інтерактивними конспектами уроків з відео-, аудіофай-

лами та тестовими завданнями у 
Forms; безпечна соціальна мережа 
– Yammer. 

Для ефективної комунікації було 
створено групи: «Адміністрація», 
«Учителі-предметники», «Класні 
керівники», «Начально-методичні 
центри» та групи окремих класів. 
Планування уроків та заходів відбу-
валось у календарях зі спільним до-

ступом, що давало можливість здійснювати внутрішньошкільний контроль. 
Для якісної підготовки до ЗНО – 2020, спільної роботи вчителів та учнів 

11-х класів під час карантину створено OneNote Class Notebook, який складається 
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з розділу теоретичних знань за предметами, простору для корпоративної робо-
ти, а також особистого середовища для кожного випускника. Так педагоги мали 
можливість здійснювати зворотній зв’язок з учнями, завантажувати презентації, 
теоретичний матеріал, корисні посилання, додавати зображення, таблиці, файли, 
тестові завдання та швидко перевіряти роботи учнів. Результати перевірки та зау-
важення вчителя завантажуються на персональну сторінку кожного учня в розділі 
«Домашнє завдання», що своєю чергою персоналізує навчання відповідно до ви-
мог Нової української школи.

Головним помічником педагогічного колективу для проведення онлайн-уроків, 
класних годин, адміністративних нарад та батьківських зборів під час дистанцій-
ного навчання стала корпоративна платформа Microsoft Teams, яка об’єднала в 
робочому просторі чат, зустрічі, завдання та вкладення.

Отже, про ефективне використання ІКТ та хмарних сервісів КЗ «ЛСШ І-ІІІ сту-
пенів № 8» свідчать певні досягнення: за останні три роки зростають показники 
якості знань учнів та складання ЗНО випускниками школи (у 2020 році школа по-
сіла І–ІІ рейтингове місце в м. Лисичанську та 6 місце – у Луганській області); під 
час карантину заклад упевнено перейшов на дистанційне навчання; завдяки вико-
ристанню в освітній діяльності Microsoft 365 учителі школи не тільки виконали на-
вчальні програми в повному обсязі, а й змогли покращити результати ЗНО – 2020. 

Упровадження ІКТ дає можливість використовувати мультимедійні, навчальні, 
пізнавальні, розвивальні та контролювальні комп’ютерні програми; утілювати нові 
інформаційні технології в процес освіти; проводити науково-методичну роботу та 
здійснювати внутрішньошкільний контроль на новому рівні. 
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 ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

РУБІЖАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8

Дорохова Віра, директор Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області

Нині, коли відбувається розбудова демократичної держави, однією з умов 
цього процесу є формування громадян, які дотримують демократичних цінно-
стей, для яких громадянське суспільство є осередком для розкриття творчих 
можливостей кожного, задоволення особистих та суспільних інтересів. Саме 
тому сьогодні надто важливо створити дієву систему громадянської освіти, ме-
тою якої має бути формування в молодого покоління громадянської компетент-
ності як підґрунтя подальшої активної участі в житті демократичного суспіль-
ства.

Проблемою формування громадянської компетентності й громадянської сві-
домості опікувались такі вчені: М. Боришевський, О. Вишневський, Т. Дем’янюк, 
П. Ігнатенко, Н. Косарева, Ю. Руденко, К. Чорна. Психолого-педагогічні основи 
громадянського виховання молоді вивчали В. Сухомлинський, І. Бех, М. Бори-
шевський, О. Киричук. Питання громадянської освіти дослідженно в працях 
Р. Арцишевського, Т. Грабовської, І. Жадана, І. Тараненка.

Гуманістичні засади громадянського виховання вперше висвітлив у 1970 році 
Василь Сухомлинський. Педагог уважав першочерговою умовою формування 
громадянина організацію емоційно насиченого трудового життя шкільного ко-
лективу, який ефективно впливає на становлення громадянської позиції кожного 
індивіда. В. Сухомлинський у своїх працях («Записки піонервожатого» (невида-
ний рукопис, 1967), «Серце віддаю дітям» (1968), «Як виховати справжню лю-
дину» (1989)) велику увагу приділив питанням громадянського, патріотичного 
виховання. У роботі «Наша добра сім’я» педагог зазначає на необхідності вихо-
вувати ідейність, патріотизм, моральність дитини, «…пробудити добрі почуття, 
людяність, «пізнати світ сердець», «іти до людини» [6, с. 31].

Як зазанчає М. Боришевський, виховання патріотизму, формування грома-
дянських якостей, поваги до особистості та прав людини, стійких уявлень про 
світ, суспільство, державу, основні соціальні зв’язки й відносини, політичні й 
правові засоби регулювання громадського життя покликані підготувати молоду 
людину до відповідального та осмисленого життя й діяльності в демократичній 
правовій державі [2]. 

Громадянська компетентність – показник, який дозволяє визначити рівень 
сформованості в особистості громадянської позиції, полікультурного мислення, 
здатність до глибокого аналізу, осмислення та оцінювання міжнародних подій, 
правильних висновків щодо тактичних та стратегічних напрямів суспільного й 
світового розвитку.

У своїй діяльності педагоги Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
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пенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області спираються на Кон-
цепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепцію гро-
мадянського виховання особистості в Україні, Концепцію реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа». У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності зазначено, що актуальність громадянського виховання 
особистості в сучасному українському суспільстві великою мірою зумовлюється 
потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної 
справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можли-
вості для розвитку й застосування їхніх потенційних здібностей [2]. Відповідно 
до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, «серед ви-
ховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, гро-
мадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають нагальним 
вимогам і викликам сучасності» [3]. 

У 2020–2021 н. р. педагогічний колектив закладу працює далі над єдиною 
методичною проблемою: «Створення соціально-педагогічних умов для реаліза-
ції національно-патріотичного та громадянського виховання школярів».

У 2018 році колектив школи взяв участь у ІХ міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2018» у номінації «Упровадження інновацій у педагогічний про-
цес для підвищення якості знань випускників», у якій представив досвід роботи 
за напрямом «Формування громадянських компетентностей особистості» та от-
римав бронзову медаль.

Формування громадянських компетентностей здобувачів освіти в школі від-
бувається постійно. Із цією метою триває викладання предметів «Захист Вітчиз-
ни», «Громадянська освіта», «Людина і світ», курс «Культура України». Зауважи-
мо, що громадянознавчий зміст в основному включений до предметів освітньої 
галузі «Суспільствознавство», зокрема: «Історія України», «Всесвітня історія», 
«Основи правознавства», «Людина і світ», «Економіка». 

У 2020 році у всеукраїнській науково-практичній конференції «Національ-
но-патріотичне виховання в системі роботи закладів освіти: досягнення, про-
блеми, рішення», що проводилась на базі Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, було представлено досвід роботи школи з 
формування громадянських компетентностей учнів засобами медіа. Уважаємо, 
що ефективність громадянського виховання значно підвищиться, якщо навчити 
учнів протидіяти маніпуляціям і пропаганді з боку різних мас-медіа. Із цією ме-
тою в закладі викладається предмет «Інформаційні технології».

Особлива увага приділяється участі учнів школи у всеукраїнській дитя-
чо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). У 2019, 2020 роках 
для написання звіту рою «Серце патріота» проводилася науково-пошукова ро-
бота «Спадок», у межах якої учасники рою займались пошуком інформації про 
захисників України.

Щорічно учні школи беруть участь у всеукраїнському конкурсі з українознавства 
«Патріот», метою якого є виховання обізнаного громадянина, патріота своєї країни.
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Учителі історії спонукають дітей до прояву своєї громадянської позиції та 
компетентності через участь у різноманітних конкурсах, конференціях, ак-
ціях: усеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді «Українська революція: 
100 років надії і боротьби», обласна краєзнавча ZOOM-конференція учнівської 
молоді «Луганщина – мій рідний дім», усеукраїнський інтерактивний конкурс 
юних суспільствознавців «Кришталева сова». 

Формуванню громадянських компетентностей сприяє участь учнів у дитячій 
організації «Імпульс». Співпраця педагогічного та учнівського колективів з гро-
мадськими діячами та організаціями, зокрема з громадською організацією «Рід-
на школа № 8», дає можливість довести дітям, що громадянська позиція кожного 
впливає на становлення демократичного суспільства. 

Отже, формування громадянської компетентності є доволі складним та три-
валим процесом. Досвід роботи нашої школи показує, що тільки систематична 
співпраця вчителів, учнів, батьків, громадськості може забезпечити ефективність 
громадянського виховання, результатом якого є справжній громадянин, готовий 
до активної участі в демократичній розбудові нашої держави.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЛІЦЕЮ 
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Хаблак Григорій, директор Біловодського ліцею № 1 Біловодської селищної 
ради Луганської області

Інноваційні процеси в закладах освіти поступово розвиваються, а найголов-
ніше – змінюється філософія відносин вчителів, батьків і учнів на основі педа-
гогіки партнерства, відбувається створення нового, дружнього, освітнього сере-
довища, інтенсивне впровадження ІКТ, що сприяє формуванню в учнів життєвих 
компетентностей та підготовка їх до життя в громадянському суспільстві.

Для більшості освітян є очевидним, що стара система освіти гальмує розви-
ток модерної та успішної держави. Без НУШ наша держава схожа на міфічного 
героя Сізіфа, адже понад 28 років ми рухаємось по колу, оскільки й до сьогодні 
відсутня чітко сформульована національна ідея. 

Об’єднати народ та зрушити з місця можна тільки спільним баченням май-
бутнього країни, побудованого на принципі людиноцентризму, толерантності до 
представників різних національностей, чесної конкуренції, системі загальнолюд-
ських цінностей. 

Біловодський ліцей № 1, мріючи про позитивні зміни, визначив місію і візію 
закладу. 

Візія: розбудова самобутнього, успішного освітнього закладу — ліцею ака-
демічно-профільного спрямування Біловодської ОТГ Луганської області.

Місія: становлення ЛЮДИНИ – УКРАЇНЦЯ МАЙБУТНЬОГО на засадах куль-
тури, патріотизму, свободи, гідності, довіри, безпеки, лідерства та самореалізації.

Стратегічна ідея: розбудова освітнього закладу сучасного типу, який за-
довольнятиме освітні потреби дітей та їхніх батьків з урахуванням особливостей 
сільського району. Реалізовуватиметься за такими етапами: 

1. Перепідготовка та професійний розвиток педагогічних працівників за 
різними формами підвищення кваліфікації та самоосвіти.

2. Оновлення матеріально-технічної бази до вимог нового освітнього стан-
дарту. 

3. Завершення розбудови спортивного майданчика й установлення необ-
хідного спортивного обладнання.

4. Оновлення музейно-історичного комплексу закладу.
Модель випускника закладу:
• Має міцні знання на рівні вимог Державних освітніх стандартів та сфор-

мовані ключові життєві компетентності.
• Проактивний : генерує ідеї, упроваджує їх та бере на себе відповідаль-

ність.
• Успішно застосовує цифрову грамотність у всіх сферах життя.
• Шанує культуру України та інших народів.
• Цінує свою і чужу гідність, права та свободи інших людей.
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• Пишається громадянством України і культурою української нації.
• Толерантно комунікує з людьми.
• Цивілізовано взаємодіє з природою, веде здоровий спосіб життя.
• Свідомий у виборі своєї професії та має початкові навички майбутньої 

професії.
• Прагне морального, духовного й соціального добробуту.
Колектив ліцею відзначається креативністю, налаштованістю на зміни че-

рез інноваційну діяльність, спрямовану на запровадження сучасних підходів 
та освітніх технологій, що можуть забезпечити виховання людини, здатної до 
успішної самореалізації на благо суспільства. 

Педагоги ліцею у своїй діяльності використовують інтерактивні, імітацій-
ні технології (ігрові та дискусійні форми), технологію кейсів, групового на-
вчання. Особливе значення сьогодні мають інформаційні технології, тому всі 
класні кімнати й кабінети забезпечені доступом до мережі інтернет, облад-
нані інтерактивними мультимедійними дошками та проєкторами, Smart TV, 
персональними комп’ютерами.

В інноваційній діяльності важливу роль відіграє земельна ділянка площею 
20 га, на якій учні проводиться науково-дослідницька робота, завдяки чому 
вони набувають наукових знань і практичних навичок. Для розвитку в учнів 
ключових компетентностей за рахунок варіативної частини в навчальному 
плані викладаються такі курси за вибором: «Основи підприємницької діяль-
ності» (10–11 класи), «Фінансова грамотність» (5–6 класи), «Основи енергоз-
береження» (8 класи), «Школа проти СНІДу» (9 клас).

Інноваційна освітня діяльність – це процес унесення якісно нових еле-
ментів в освіту, результатом чого має бути формування у вчителя нового 
світогляду, а на рівні учня – становлення всебічно розвиненої особистості. 
Крім того, вона впливає на створення нових управлінських структур та ство-
рює оптимальні умови для формування більш досконалих відносин між за-
кладом освіти та суспільством. 

У нормативних документах чітко визначено мету та напрями державної 
інноваційної політики: створення економічних, організаційних і правових 
умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-тех-
нічного потенціалу країни, відродження духовного й інтелектуального потен-
ціалу нації [2; 4].

Інноваційні підходи, концепції, ідеї реалізуються в змісті освіти та в освіт-
ніх технологіях. Через діяльність учителя вони запроваджуються в освітній 
процес, і, щоб цей процес був ефективним, учитель має бути здатним вияв-
ляти освітні проблеми учнів, знаходити та реалізовувати ефективні способи 
їх розв’язання [9].

Основні чинники, що сприяють участі вчителів в інноваційній діяльності, 
є потреба в розвитку інтересу учнів до вивчення предмета (45 % опитаних 
педагогів), можливість запроваджувати нові методи й форми роботи (38 %) 
(рис. 1).
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програм Zoom, Google Classroom, Viber, Skype сприяє підвищенню в учнів мо-
тивації до навчання, розвитку пізнавальної активності, природничо-наукової та 
медіаграмотності ліцеїстів. 

Головною метою якості шкільної освіти є досягнення здобувачами освіти та-
кого рівня освіченості, який би відповідав їх особистому потенціалу, чим ство-
рив би основу для навчання впродовж життя, зокрема це стосується і природни-
чо-математичної освіти. 

Рис. 3. Наслідки інноваційної діяльності 

Першою умовою, що визначає якість шкільної природничої та математичної 
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цесах надбань світової науки. Так, учитель фізики, астрономії та математики 
Біловодського ліцею № 1 пройшла відбір для участі в науковій школі з фізики 
Європейської організації ядерних досліджень – ЦЕРН (м. Женева, Швейцарія) 
та взяла участь у компенсаційних дистанційних заходах: скайп-конферен-
ції-віртуальному візиті до ЦЕРН у режимі запитання-відповідь спеціалістів 
ЦЕРН «Наш друг – ЦЕРН 2020», вебінарах «Чарівна, красива, дивна та звичай-
на фізика на Великому Адронному Колайдері в експерименті LHCb», вебінарі 
«LHC – генератор красивих, чарівних, дивних та інших зразків матерії». «Під-
готовка шкільної команди та робіт на конкурс ЦЕРН “Beamline for Schools” 
(BL4S)»; «Виготовлення камери Вільсона в школі та лабораторне спостере-
ження слідів частинок» та інших. Цей досвід, безумовно, підвищив рівень фа-
хової майстерності вчителя.

Два роки поспіль педагоги ліцею опановують технологію модульного нав-
чання під час викладання дисциплін «Фізика й астрономія» та «Математика» в 
10–11 класах. 

Серед розмаїття сучасних інноваційних технологій перевага надається інте-
рактивному навчанню. Разом з учнями розроблено низку дослідницьких, твор-
чих, інформаційних проєктів: «Зорові ілюзії та феномени», «Музичні бокали», 
«Шумове забруднення», «Оцінка поверхневої забрудненості харчових продук-
тів β-радіонуклідами» та інші. 

Під час викладання хімії в ліцеї застосовується технологія розвитку пізна-
вальної активності учнів для підвищення якості знань. Її використання сприяє 
більш ефективному формуванню компетентностей учнів: від загальних, клю-
чових, до галузевих і предметних. Кінцевий результат діяльності вчителя знач-
ною мірою залежить від розвитку пізнавальної активності учнів, компонентами 
якої є: мотиваційний, вольовий та діяльнісний. 

Аналіз результатів застосування технології свідчить, що покращилась 
успішність учнів у нвчанні, відбувається розвиток креативності, ключових і 
предметних компетентностей. 

Серед найбільш ефективних інноваційних технологій при викладанні хімії, 
як доводить досвід, є: ІКТ, проєктні та інтерактивної технологій, STEM-освіта. 
Використання інтернету, мультимедійних комплексів, електронного мікроско-
пу, електронних лабораторій надає широкі можливості для реалізації в ліцеї 
STEM-освіти. Значну увагу приділяємо хімічному експерименту, а також упро-
ваджуємо лабораторні досліди, практичні роботи, домашні й ужиткові експе-
рименти, поступово переходимо від репродуктивної дослідницької діяльності 
учнів до творчої.

Як результат упровадження в освітній процес ліцею інноваційних освітніх 
технологій стала перемога учнів у ІІ та ІІІ етапах усеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії, участь учнів у всеукраїнському конкурсі-захисті науко-
во-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, де вони стали 
переможцями І та ІІ етапів. Крім цього, підвищився рівень навчальних досяг-
нень учнів, поступово зростає кількість призерів і переможців ІІ та ІІІ етапів 
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усеукраїнських предметних олімпіад з географії, математики, фізики, хімії, 
біології та астрономії. 

На уроках біології використовуються нетрадиційні методи, що дозволяють 
урізноманітнити освітній процес та активізувати співпрацю вчителя і учня. У 
нашому арсеналі є такі нестандартні уроки: експрес-урок «Подорож нервовою 
системою», бліц-урок «Різноманітність ссавців», урок-телепередача «Планета 
тварин. Клас Плазуни, ряд Лускаті», урок-гра «Членистоногі — найчисельніша 
група тварин» тощо.

Якість сприйняття і підвищення пізнавальної активності школярів досягає-
мо за допомогою таких прийомів, як: пошуковий, евристичний, дослідницький, 
дискусійний, створення проблемної ситуації. Щорічно наші учні є не тільки 
учасниками міжнародного природничого конкурсу «КОЛОСОК», а й перемож-
цями в різних номінаціях.

Працюючи над проблемою «Шляхи реалізації здоров’язбережувальної ком-
петентності школярів», ми використовуємо систему фізичних вправ, пошуко-
во-дослідницьку діяльність, різні діагностичні методи, анкетування школярів.

Застосування інформаційних комп’ютерних технологій на уроках географії 
не тільки полегшує засвоєння навчального матеріалу, а й забезпечує нові мож-
ливості для розвитку творчих здібностей учнів. Так, у режимі навчання за до-
помогою мультимедійних програм виводиться на екран монітора навчальна ін-
формація, пропонуються запитання на розуміння поданої інформації; у режимі 
тренажера на екран виводяться лише тексти запитань, за умови помилкової 
відповіді надається відповідний коментар, час на обмірковування завдань – не 
обмежений; у режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, 
час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються, за наяв-
ності помилки дається правильна відповідь і коментар. Після закінчення робо-
ти виводиться список тем, де були зроблені помилки та які потрібно повтори-
ти, і ставиться відповідний бал.

Учителі початкових класів упроваджують метод проєктів, який дозволяє 
працювати з учнями молодшої школи з різним рівнем підготовленості. До 
створення проєктів залучаємо батьків, адже спільна робота над проєктами ро-
звиває творчу, працелюбну особистість, спрямовує її зусилля на турботу про 
навколишнє середовище, виховує в усіх учасників освітнього процесу прагнен-
ня бути цивілізованими господарями, готує до життя в умовах ринкових від-
носин, забезпечує духовну єдність поколінь, зберігає родинні традиції, звичаї, 
обряди, виховує національну свідомість і самосвідомість. 

Учням нашого закладу Інститут модернізації змісту освіти України запро-
понував е-підручники. Уже третій рік триває експеримент, школярі вчаться за 
електронними підручниками з інтерактивними 3-D-сценами, освітніми відео 
та цікавими завданнями. Кожен урок е-підручника містить у собі інтерактивні 
завдання, тому діти мають можливість закріпити вивчений матеріал і, не чека-
ючи, побачити результат. 

Кейс-технологію вчителі використовують для того, щоб задіяти комуніка-
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тивні та творчі здібності учнів, навчити їх самостійно здобувати знання, обро-
бляти, аналізувати, систематизувати та узагальнювати інформацію. 

Отже, педагоги закладу, застосовуючи інновації в освітньому процесі, 
підвищують якість освіти, налагоджують партнерські відносини з учнівською 
та батьківською спільнотами, прагнуть до постійного професійного розвитку 
для розбудови Нової української школи.
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КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ
 ПОТРЕБАМИ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Гриньова Лариса, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Сєвєродонецька 
Луганської області

 Сучасні зміни в житті суспільства й у системі освіти зумовлюють інно-
ваційний пошук щодо модернізації діяльності освітнього закладу в напрямі 
реалізації політики держави з інклюзивної освіти. Виходячи із цього, стра-
тегічною метою НВР Cередньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 
м. Сєвєродонецька Луганської області визначено впровадження в освітній 
процес інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей уч-
нів, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; створення умов для 
отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям 
та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфе-
ри дитини, формування її ціннісних орієнтирів; забезпечення рівних прав на 
освіту для всіх дітей, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

Реалізація визначеної мети відбувалась через створення психологічно 
комфортного освітнього середовища, сприятливих умов для освітнього, ін-
телектуального, морального й фізичного розвитку кожного учня шляхом зла-
годженої командної роботи всіх суб’єктів освітнього процесу.

Обравши цю проблему для реалізації, педагогічний колектив виходив з 
того, що на етапі становлення системи інклюзивного навчання в Україні, од-
ним з головних завдань стає пошук ефективних технологій соціального пар-
тнерства, взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу – учнів, учителів, бать-
ків, адміністрації, працівників психологічної та медичної служб навчального 
закладу, фахівців служби соціального захисту, обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти, задля створення умов для рівного доступу до 
якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації 
їхнього навчання в закладах загальної середньої освіти.

Провідна ідея, що об’єднала педагогічний колектив, полягала у форму-
ванні моделі інклюзивної освіти, що виключає будь-яку дискримінацію ді-
тей, забезпечує толерантне ставлення до всіх учасників освітнього процесу та 
створює особливі умови для КОЖНОЇ дитини, яка має особливі освітні потре-
би шляхом злагодженої командної роботи всіх суб’єктів освітнього процесу.

На шляху створення цієї моделі, звичайно, постали й певні труднощі: стра-
хи та стереотипи батьків щодо інклюзивної освіти. Для подолання негатив-
ного ставлення педагогічний колектив визначив основні принципи роботи з 
батьками: відверте обговорення труднощів та співпраця щодо їх усунення. 
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У процесі роботи з учнями молодшого 
шкільного віку, які мають особливі освітні 
потреби, стало зрозуміло, що потрібно ство-
рити комфортний простір для соціалізації та 
адаптації їх до освітнього процесу. Одним з 
ефективних методів соціалізації є створення 
ресурсної кімнати, у якій спеціалісти (учи-
тель-дефектолог, учитель-реабілітолог, прак-
тичний психолог) проводять корекційні занят-
тя. Кімната оснащена набором корекційних 
матеріалів, ігор, необхідних для розвитку на-
вичок, умінь і здібностей дітей з обмеженими 
можливостями.

У процесі роботи над вирішенням пробле-
ми створення комфортного інклюзивного се-
редовища творча команда педагогів запропо-
нувала проєкт «Квітка-семицвітка», реалізація 
якого об’єднала всіх учасників освітнього про-
цесу навколо ідеї формуванні моделі інклю-
зивної освіти. Більше того, одне із завдань 
проєкту полягало в тому, щоб ознайомити 
громадськість і педагогічне співтовариство з 
різноманітними формами інклюзивної діяль-
ності, підвищити обізнаність суспільства в пи-
таннях розуміння інвалідності й необхідності 
інклюзії.

Девіз був узятий з відомої казки В. Катаєва 
«Квітка-семицвітка»:

 Ти лети, пелюстко-цвіт…
 Через захід та схід…
 Лише торкнешся ти землі,
 Бути по-моєму вели!
 Вели, щоб…
Перший напрям – «Збереження і зміцнен-

ня морального та фізичного здоров’я дити-
ни» – реалізується через застосування сучас-
них здоров’язбережувальних технологій.
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Рис. 1. Напрями реалізації проєкту «Квітка-семицвітка»

Учителі СЗШ № 18 мають великий досвід з технологій навчання здоровому 
способу життя: у 2009 і 2012 роках школа стала переможцем Всеукраїнсько-
го конкурсу-захисту моделі «Школи сприяння здоров’ю»; школа є партнером 
Лисичанського педагогічний коледжу Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка; на регіональному рівні було проведено методичний міст 
«Валеоурокі як основа забезпечення здорового освітнього середовища».

Досвід вчителів молодшої школи «Здорово жити здорово!», мета якого в 
умовах оновленої стратегії освіти змоделювати систему роботи, що забезпечить 
формування ключових компетентностей здоров’язбереження, узагальнено на 
міському рівні. 

Для реалізації принципів здоров’язбережувального уроку нами обрані й си-
стематизовані педагогічні методи та прийоми навчання з урахуванням сучасних 
здоров’язбережувальних технологій:

Технології збереження та стимулювання здоров’я: 
• підвищення рухової активності дітей; 
• дихальна гімнастика; 
• гімнастика для очей; 
• пальчикова гімнастика; 
• релаксація; 
• динамічні паузи. 
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Технології навчання здорового способу життя: 
• фізкультурні заняття; 
• проблемно-ігрові (ігротренінг та ігротерапія); 
• заняття з валеології; 
• масаж і самомасаж. 
Корекційні технології:
• комфортне початок і закінчення уроку; 
• психогімнастика; 
• кольоротерапія; 
• музтерапія; 
• казкотерапія; 
• арттерапія; 
• кінезіологічні вправи; 
• організація саморефлексії.
Саме цей досвід став в пригоді й для роботи з дітьми з ООП. 
Мета другого напряму – «Соціально-психологічна підтримка сім’ї» – це на-

самперед підвищення педагогічної компетентності батьків і допомога сім’ям в 
адаптації та інтеграції дітей з ООП у суспільство. 

Завдання:
• навчити батьків ефективних способів взаємодії з дитиною;
• озброїти необхідними знаннями та вміннями в галузі педагогіки й психо-

логії розвитку;
• сформувати адекватну самооцінку.
Принципи:
• особистісно орієнтований підхід до дітей, до батьків, де в центрі стоїть 

облік особистісних особливостей дитини, сім’ї; забезпечення комфорт-
них, безпечних умов;

• гуманно-особистісний – повага й любов до дитини, до кожного члена 
сім’ї, віра в них;

• принцип комплексності – психологічну допомогу можна розглядати тіль-
ки в комплексі, у тісному контакті педагога з психологом, учителем-де-
фектологом, учителями, батьками;

• принцип доступності.
Основні напрями роботи з батьками:
• озброєння батьків практичними прийомами корекції дефектів розвитку 

дитини з ООП; 
• профілактика емоційного вигорання батьків, формування вмінь психо-

логічного захисту й самовідновлення; 
• підвищення психолого-педагогічної грамотності батьків; 
• підтримка та підвищення соціального статусу сімей; 
• оптимізація дитячо-батьківських відносин. 
У процесі організації роботи з третього напряму – «Створення команди про-

фесіоналів для супроводу» – важливо було зібрати спеціалістів, які вміють пра-
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цювати в команді й вести конструктивний діалог.
Члени команди супроводу намагаються зробити акцент насамперед на ро-

звиток сильних якостей і талантів дітей, на спільні заходи, на спілкування під час 
позакласної роботи, а не на їхні фізичні або розумові вади. Ці діти є активними 
учасниками ігор на перервах, сумісних прогулянок у групі подовженого дня, з 
великим задоволенням беруть участь у шкільних та позашкільних виховних за-
ходах.

Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, со-
ціальному та емоційному розвитку дітей із особливими освітніми потребами. 
При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі по-
ведінки та мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.

Команда розробила загальні принципи й правила корекційної роботи:
 ¾ Індивідуальний підхід до кожного учня.
 ¾ Запобігання настанню стомлення з використанням для цього різноманіт-

них засобів (чергування розумової та практичної діяльності, піднесення 
матеріалу невеликими дозами, використання цікавого і яскравого дидак-
тичного матеріалу та засобів наочності).

 ¾ Використання методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів, які 
розвивають їхню усне й письмове мовлення і формують необхідні на-
вчальні навички.

 ¾ Прояв педагогічного такту. Постійне заохочення за найменші успіхи, 
своєчасна й тактична допомога кожній дитині, розвиток у ньому віри у 
власні сили та можливості.

Фахівці вважають, що ефективними прийомами корекційного впливу на емо-
ційну й пізнавальну сферу дітей з відхиленнями у розвитку є:

• ігрові ситуації;
• дидактичні ігри, які пов’язані з пошуком видових і родових ознак пред-

метів;
• ігрові тренінги, що сприяють розвитку вміння спілкуватися з іншими;
• психогімнастика та релаксація, що дозволяють зняти м’язові спазми й за-

тиски, особливо в ділянці обличчя і кистей рук.
Для реалізації четвертого напряму – «Формування моделі поведінки, взає-

модії з однолітками» – у школі вирішуються такі завдання:
 ¾ забезпечення доступності до освітніх ресурсів усіх дітей, незалежно від 

рівня їхнього фізичного, інтелектуального та психічного розвитку;
 ¾ освоєння дітьми загальноосвітніх програм відповідно до державного 

освітнього стандарту;
 ¾ корекція порушених процесів і функцій, недоліків емоційного та осо-

бистісного розвитку;
 ¾ формування в усіх учасників освітнього процесу адекватного ставлення 

до проблем осіб з порушеннями в розвитку;
 ¾ успішна соціалізація всіх учнів.

Завдання створення на уроці позитивного емоційного фону для учнів з різ-
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ними освітніми можливостями виявилося трохи складніше, ніж передбачалося. 
Звичайні школярі до своїх однолітків, у яких явні відхилення від норми, при ко-
роткочасних зустрічах, на позаурочних заходах, виявляють, як правило, інтерес 
і співчуття.

При постійній взаємодії на уроці вони менш терпимі, часом іронічно сприй-
мають невдачі однокласників з особливими освітніми потребами. Ми прагнемо, 
щоб діти з ООП не опинилися самотніми в класі, в атмосфері байдужості або 
принизливої жалісливості. Команда супроводу на чолі з учителем та асистентом 
учителя допомагає учням вибудувати відносини на основі взаємного інтересу 
одне до одного, співробітництва.

П’ятий напрям – «Забезпечення умов соціальної адаптації, інтеграції в су-
спільство» – передбачає процес активного пристосування до умов соціального 
середовища шляхом засвоєння цінностей, правил і норм поведінки, прийнятих у 
суспільстві, а також процес подолання наслідків психологічної та/або моральної 
травми.

Інтеграція в шкільний колектив дітей з ООП має містити:
• вплив суспільства й соціального середовища на особистість з ООП;
• активну участь у цьому процесі самої дитини;
• удосконалення самого суспільства, системи соціальних відносин, яка че-

рез певну жорсткість вимог до своїх потенційних суб’єктів виявляється 
недоступною для таких дітей.

Ми хочемо створити в шкільному колективі умови розвитку дитини, які від-
кривають можливості для його позитивної соціалізації, особистісного розвитку, 
розвитку ініціативи та творчих здібностей на основі співпраці з дорослими й од-
нолітками та відповідним віку видам діяльності.

Педагогічний колектив СЗШ № 18 постійно прагне того, щоб процес розвит-
ку й виховання наших учнів був цілісним. Удосконалення освітнього середовища 
й правильно обрані форми роботи сприяють розвитку комунікативної компе-
тентності наших вихованців та особистісних якостей, необхідних для інтеграції 
в суспільство. Ми намагаємося залучати учнів до позакласної роботи, передба-
чити їхню широку участь 
у різних заходах (конкур-
сах і фестивалях худож-
ньої творчості, спортив-
них змаганнях та інших 
формах організованого 
дозвілля та додаткової 
освіти).

Так, у межах проєкту 
школи «Квітка-семицвіт-
ка» у квітні 2019 року 
було проведено тиж-
день інклюзивної освіти 
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«Квітка-семицвітка», мета якого 
полягала у створенні належних 
умов для успішної соціалізації 
учнів з особливими освітніми 
потребами, інформування дітей, 
педагогів, батьків з питань інклю-
зивної освіти; формування то-
лерантного ставлення до дітей з 
особливими освітніми потреба-
ми; надання таким учням ефек-
тивної консультативної, просвіт-
ницької, методичної допомоги. 

Напередодні творча група 
8–11 класів утілила ідею проєкту 
в коміксі про динозаврика, якого 
назвали Квітуля.

Кожен день мав своє гасло й 
був насичений різноманітними 
справами.

У межах тижня було проведе-
но уроки доброти, інформаційні 
хвилинки, усні журнали, анкету-
вання, тренінги, учителі фізичної 
культури провели заняття «Сила 
духу, що вражає», присвячені па-
раолімпійським іграм, учні серед-

ньої і старшої школи впродовж тижня дивилися художні фільми про людей 
з особливими потребами. Після перегляду фільмів учням було за бажанням 
запропоновано написати відгуки. До речі, вони дуже вражають. Більшість ді-

тей не часто замислювалися над 
цими питаннями й проблемами 
людей з ООП: «Якщо ми будемо 
добріше одне до одного, на злість 
будемо відповідати добром, то 
тоді рано чи пізно життя вина-
городить нас щастям, якого ми 
всі так чекаємо!»

Учні молодших класів виго-
тували стрічки доброти, спле-
ли браслети, якими ділилися з 
друзями й навіть з незнайомими 
для них дітьми й дорослими. Під 

керівництвом учителів виробили леп-буки, зробили мнемокнижки, підготу-
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вали цікавий матеріал з математи-
ки для діточок з ООП. 

Підсумком тижня став ярмарок, 
який пройшов під гаслом «Подаруй 
дитині радість навчання!». Мабуть, 
такого масштабного проєкту в 
школі ще не було. Підсумок разю-
чий: зібрано велику купу грошей, 
частина з яких була направлена в 
фонд онкохворої дитини СЗШ № 8 
Івана Каліберди, а на інші замов-
лені книжки й допоміжні матеріали 
для дітей з ООП. 

Проведені заходи сприяли моральному та духовному розвитку дітей, фор-
муванню атмосфери дружби, поваги, взаєморозуміння та підтримки в шкіль-
ному колективі, формуванню толерантного ставлення до людей з обмежени-
ми можливостями. 

Шостий напрям – «Створення відповідних умов для перебування в 
школі» – це ще один крок на шляху до покращення благоустрою школи.

Так, у межах проєкту представники учнівського самоврядування, батьки 
й учителі початкових класів розфарбували коридори та холи школи. Тепер 
шкільні коридори такі:

Сьомий напрям «Розвиток партнерских відносин між школою і місце-
вою громадою» є стратегічно важливим для школи, особливо в разі інклю-
зивної освіти, яка набагато ширше, ніж формальна освіта, і не повинна обме-
жуватися межами чотирьох стін класної кімнати. Співпраця батьків корисна 
не тільки для дітей, це вигідно для всіх сторін, зокрема:

 ¾ батьки покращують взаємодію зі своїми дітьми, поступово стають 
більш чуйними, чутливими до їхніх потреб і більш упевненими у своїх 
батьківських навичках;
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 ¾ педагоги отримують більш глибоке розуміння культури й різноманіт-
ності сімей, відчувають на роботі себе більш комфортно;

 ¾ школа через співпрацю з батьками й спільноти покращує свій імідж.
Школа є невід’ємною частиною спільноти й готова підтримувати партнер-

ські стосунки з кожним її членом, з різними державними та недержавними 
установами місцевої громади. Завдяки співпраці відбувається розвиток і 
школи, і громади, спільно визначаються найбільш ефективні шляхи, засоби, 
методи успішної інтеграції дитини з ООП у суспільство, адже наповнити чор-
но-білий світ маленької людини яскравими й світлими тонами можна тільки 
спільними зусиллями.
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СТВОРЕННЯ В ЛІЦЕЇ ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Борщова Олена, провідний бібліотекар Кремінського ліцею № 5 Кремінсь-
кої міської ради Луганської області;

Калько Ірина, доцент кафедри управління освітою Луганського ОІППО, 
кандидат педадогічних наук

Розвиток українського суспільства вимагає змін у забезпеченні рівних мож-
ливостей представників обох статей у різних сферах суспільного життя. Пробле-
ма гендерної освіти й виховання особистості надзвичайно актуальна. Саме освіта 
як одна з найважливіших соціальних інституцій спроможна закласти теоретичні 
та практичні засади для гендерного виховання.

Галузь освіти несе відповідальність за розуміння членами суспільства мен-
тальних характеристик, знання принципів статевого спілкування, формування 
етнопсихологічної компетентності, гендерної ідентичності, гендерних ролей, 
гендерної культури, реалізацію гендерного підходу з акцентом на самореаліза-
цію особистості в суспільстві незалежно від статі й зміною акценту зі статі на 
особистість.

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні спрямовано увагу 
на необхідності вивчення, осмислення різних аспектів гендерної проблематики. 
Розв’язання окреслених завдань пов’язують з упровадженням гендерного чутли-
вого підходу в освітній простір, оскільки саме він орієнтований на формування 
та утвердження рівних, незалежних від статі, можливостей самореалізації особи-
стості в усіх сферах життєдіяльності. 

Сучасні вимоги індивідуального підходу до формування особистості не мо-
жуть ігнорувати гендерні особливості дитини, які є біосоціокультурними ха-
рактеристиками. Пріоритети у вихованні хлопчиків і дівчаток полягають не в 
закріпленні жорстких стандартів маскулінності і фемінності, а у вивченні по-
тенціалу партнерських стосунків між хлопчиками й дівчатками, вихованні люд-
ського в жінці й чоловікові, щирості, взаєморозуміння, взаємодоповнюваності. 
Важливість гендерного виховання обумовлюється низкою об’єктивних чинників 
– реальні трансформації гендерних стосунків у сучасному українському су-
спільстві; злам традиційної системи поляризації жіночих та чоловічих соціаль-
них ролей, їхнє зближення, переосмислення ролі та місця жінки в різних сфе-
рах суспільної діяльності; необхідність надання основ гендерних знань у системі 
освіти. Як показує практика, в освітніх закладах гендерне виховання здебільшого 
відбувається стихійно, застосовується традиційний підхід у формуванні стате-
во-рольових стереотипів, самосприйняття та самооцінка особистості дитини 
відбувається за статевою ознакою, у змісті виховання недостатньо присутній 
гендерний компонент і його методичне забезпечення.

Науковими джерелами для дослідження цієї проблеми були праці, присвячені 
гендерним основам освіти та виховання особистості (С. Вихор, Т. Дороніна, 
В. Кравець, О. Цокур та ін.); формуванню сучасних гендерних стереотипів 
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(С. Оксамитна, Л. Харченко та ін.); становленню гендерної ідентичності в процесі 
навчання й виховання (Т. Говорун, П. Горностай, М. Толстих та ін.), проблемам 
гендерної культури особистості (І. Ісаєв, О. Кікінежді, Н. Маслюк, В. Созаєв, 
П. Терзі та ін.) [3].

 Особливого значення набувають праці, присвячені інноваційним техноло-
гіям, сучасним формам і методам, що забезпечують створення гендерно чутли-
вого середовища та формування гендерної культури особистості (І. Богданова, 
А. Вербицький, О. Пометун та ін.). 

У сучасних умовах питання ґендерного розвитку особистості набуває акту-
альності в розрізі розбудови громадського суспільства, адже саме в культурі 
виробляється концепція жіночої та чоловічої психології. Зацікавлення ґендер-
ною проблематикою зумовлено тим, що категорія статі – одне з найважливіших 
історико-культурних і соціальних надбань людства; чинник статі спрацьовує як 
у ранні, так і в пізніші періоди людського життя, тобто становить постійну й ста-
більну характеристику онтогенетичної еволюції людства [1].

Підкреслюючи ґендерну значущість, особистість підліткового віку намагаєть-
ся презентувати власне Я, створити Я-концепцію власного ґатунку, визначитися у 
власній ґендерній ідентичності, що спонукає її до усвідомлення позиції «Я-жінка», 
«Я-чоловік». Власне кажучи, шкільний вік визначає подальший розвиток особи-
стості, орієнтацію на справжні, реальні зразки, еталони «Я-жінки», «Я-чоловіка» 
в нових соціальних умовах, наповнення їх еґалітарними цінностями, що перед-
бачають формування ґендерної самосвідомості, Я-концепції, набуття ґендерної 
ролі й ототожнення з нею, своєрідної єдності ґендерного самоусвідомлення та 
поведінки. Питання цілісного та адекватного розуміння ґендерного становлення 
«Я» підлітків постійно знаходиться в центрі уваги науковців, які опікуються про-
блемами ґендерного навчання та виховання сучасної учнівської молоді та зрілої 
особистості (О. Кікінежді, В. Кравець); конструювання гендеру (Т. Говорун, О. Кікі-
нежді); гендерних ролей особистості (Л. Колберг, Д. Мартін); гендерного розвитку 
(Н. Городнова); соціальної поведінки (Г. Маккобі, Д. Юліан, К. Джеклін); гендерних 
схем (матриці) особистості (С. Бем) тощо [2].

Провідними напрямами щодо впровадження гендерної рівності та не-
дискримінації в освітній простір є:

 ¾ формування гендерно чутливого освітнього середовища в закладах 
освіти;

 ¾ системна відмова від принципу «прихованої статевої профорієнтації»;
 ¾ уведення принципів гендерно чутливого мовлення через упровадження 

стратегій фемінізації, нейтралізації, уникнення андроцентризму та сек-
сизму;

 ¾ надання інформаційної та науково-методичної підтримки впровадження 
гендерного підходу.

Ураховуючи актуальність зазначеної проблеми, Кремінський ліцей № 5: вико-
ристовує інноваційні педагогічні технології, що сприяють створенню атмосфери 
взаємоповаги, взаємодії, унеможливлюють дискримінаційне ставлення один до 
одного всіх суб’єктів освітнього процесу;
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• спрямовує роботу на розвиток у ліцеїстів уявлення про рівність прав і 
можливостей, неповторність особистості кожної людини;

• проводить роботу з руйнування застарілих гендерних стереотипів та 
формування сучасних гендерних уявлень;

• співпрацює з громадськими організаціями з цієї проблеми;
• організовує недискримінаційну комунікацію всіх учасників освітнього 

процесу (рис. 1).

  Рис. 1. Форми та методи гендерного виховання Кремінського ліцею № 5 
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реаліті-шоу «Хата на тата», і при цьому 
створюється власний медіапродукт для 
дискусій. Для формування особистої ген-
дерної культури на батьківських зборах та 
на годинах спілкування з учнями прово-
диться реклама циклу мультфільмів «Кори-
сні підказки», «Хлопці чи дівчата?» та ін. 

У зв’язку з дистанційним навчанням 
бібліотекарем та психологом закладу було 

розроблено програму онлайн-спілкування з батьками та учнями. 
Для основної ланки актуальною стає дослідницька діяльність, тому пожвав-

люється робота наукового товариства «Промінь» (керівник Д. Борисенко), про-
водяться години спілкування, тренінги та квести.

Організовуючи виховну роботу з гендерного виховання в середній ланці, нау-
кове товариство «Промінь», наприклад, пропонує школярам виконати дослідни-
цьку роботу про основні види трудової діяльності чоловіків і жінок у традиційній 
українській родині. 

Години спілкування «Твоя найкраща подруга», «Хлопчачий та дівчачий світи: 
схожі чи різні?», тренінг «Гендер не по-казковому», квести допомагають долати 
гендерні стереотипи та сформувати сучасні гендерні уявлення. 

Для старшої ланки основною стає проєктно-дискусійна діяльність, тому в 
активі такі форми, як дебати, дискусійні гойдалки, відкритий майданчик думок, 
гендерна біографія, молодіжна платформа «Я + ТИ = МИ», проєкт гендерної рів-
ності «Ми – партнери».

Зі старшокласниками під час дискусій, тренінгів на молодіжній платформі 
обговорюється гендерна тематика. Новітньою формою роботи стає збір гендер-
ної біографії учня як метод самодіагностики гендерних стереотипів. Після закін-
чення вивчення гендерних біографій реалізовується проєкт гендерної рівності 
«Ми партнери» під лозунгом «Я + Ти = Ми».

У діяльності арт-майстерні «МУЛЬТИ-HUB» дуже вдалими є арт- і 
фотопроєкти, що стосуються гендерної тематики. Так, переможцями обласного 
конкурсу «Чому я поважаю професію військового» стали роботи про жінку-
воїна «Вірна захисниця Вітчизни – наша Лелека» та про чоловіка «Наш побратим 
Василь Музика», на Всеукраїнському конкурсі «Я – журналіст» перемогла 
світлина «Наші берегині» з жінками-військовослужбовцями.

 З інформаційної підтримки розро-
блено рекомендаційні буклети для бать-
ків «Виховуємо справжню жінку: поради 
батькам», «Виховуємо справжнього чо-
ловіка: поради батькам». Арт-майстерня 
створює також комікси щодо розгляду 
дитячих проблем у друкованому вигляді.

Випускник нашого закладу, студент 
Харківського національного університе-
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ту радіоелектроніки, дійсний член Кремінської філії МАНУ Ярослав Максимо-
вич Тарасов удруге гідно представив Луганську область, Кремінський ліцей № 5 
(Кремінську школу-гімназію) на фінальному етапі конкурсу-захисту дослід-
них проєктів Малої академії наук України в Києві, посівши друге місце в секції 
«Українська література» з роботою «Особливості жіночого дискурсу української 
літератури в рецепції чоловіка» з позицій гендерного та рецептивного літерату-
рознавства.

 Отже, діяльність Кремінського ліцею № 5 спрямована на: 
 9 створення гендерно чутливого середовища в освітньому закладі;
 9 формування гендерної культури учасників освітнього процесу;
 9 подолання гендерних стереотипів;
 9 запобігання гендерним конфліктам;
 9 формування мотивації до рівноправної участі хлопців і дівчат у суспіль-

ному житті, гендерна чуйність – повага до особистості незалежно від 
статі;

 9 розширення зон самореалізації дітей (наприклад, заохочення дівчаток до 
занять спортом, а хлопчиків – до самообслуговування);

 9 упровадження досвіду партнерського співробітництва хлопчиків і дівча-
ток у спільній діяльності;

 9 залучення обох батьків (а не тільки матерів) до виховання дітей;
 9 усунення гендерної упередженості як системи очікувань та оцінних 

суджень;
 9 створення комфортних умов для розвитку особистості не залежно від 

статті: «МИ – РІЗНІ, АЛЕ МИ – РІВНІ». 
Упровадження ґендерної освіти в сучасному закладі освіти базується на вра-

хуванні ґендерного підходу, сприяє реалізації принципу рівних прав і можливо-
стей, формує гендерну культуру молодого покоління [2].

У процесі гендерного виховання формуються моральні риси дитини, мораль-
ні звички поведінки, розвиваються вольові якості особистості. Не можна сфор-
мувати повноцінної гармонійної особистості без урахування вчителем статі ди-
тини в освітньому процесі, тому гендерне виховання має важливе значення для 
вирішення проблем морального розвитку українського суспільства [3].
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
З БАТЬКІВСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ

Ченцова Катерина, заступник директора з виховної роботи Комунально-
го закладу «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» 
Лисичанської міської ради Луганської області»

Організація ефективної взаємодії між закладом освіти та батьківською гро-
мадою сьогодні є одним з найважливіших завдань, що стоїть перед сучасною 
українською освітою. 

Актуальність цієї проблеми визначається також упровадженням Концепції 
Нової української школи, у якій зазначено, що школа повинна працювати на за-
садах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпра-
ця між усіма учасниками освітнього процесу. Учні, батьки та вчителі, об’єднані 
спільними цілями та прагненнями, є зацікавленими однодумцями, рівноправ-
ними учасниками управління закладом, відповідальними за результат цієї взає-
модії.

Ідея ефективної взаємодії з батьківською спільнотою була зазначена в працях 
українських педагогів ще від минулого століття. Василь Сухомлинський у своїх 
книгах «Людина неповторна», «Серце віддаю дітям» зазначав, що виховання осо-
бистості має здійснюватися через тріаду «школа – сім’я – громадськість» [7; 8]. 
За словами сучасного фахівця з освіти Кена Робінсона, щоб виховати дитину, 
потрібне ціле село, щоб дати освіту – теж [4]. 

Діти краще вчаться за певних умов. Ці умови – частина великої екосистеми. 
До неї належить не лише заклад освіти, а й родина, місцева громада й ціла ко-
горта інших людей і організацій, які відповідають за те, що відбувається у сфері 
освіти.

Стратегічною ідеєю Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
школа І–ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської об-
ласті» стала ідея створення школи «цікавої для всіх», у якій формування власного 
майбутнього є зрозумілим та радісним процесом. Так народилась нова стратегія 
розвитку закладу освіти, до втілення якої були залучені всі учасники освітнього 
процесу: здобувачі освіти, їхні батьки, педагоги та партнери закладу. 

Перш ніж рухатися в стратегічно новому напрямі, керівництво закладу про-
вело моніторинг потреб учасників освітнього процесу, з’ясувало спільні цінності, 
які об’єднують велику шкільну родину.

Зазвичай, у школах батьки виступають у різних ролях: контролерів, правоза-
хисників, менторів, ініціаторів, піклувальників, критиків. Метою роботи педаго-
гічного колективу нашого закладу є запровадження нової ролі батьків: «батьки 
– партнери», що кардинально змінює їхню місію. «Батьки – партнери» допома-
гають педагогам, уносять пропозиції, впливають на рішення, надають зворотний 
зв’язок, беруть участь у вирішенні проблем, формують імідж закладу в громаді, 
мотивують на розвиток і трансформацію освіти всередині закладу, впливають 
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на зміни світогляду педагогів, батьків і здобувачів освіти, надають додаткові ма-
теріальні й нематеріальні ресурси, формують мережу громадських зв’язків.

Дослідження, проведене серед учнів, батьків і педагогів закладу, висунуло 
такі завдання:

• розвиток лідерських якостей учасників освітнього процесу;
• безпека та оновлення освітнього середовища;
• залучення батьків учнів до управління закладом освіти.
Нові завдання допомогли відкрити колективу закладу й нові можливості. Так 

народились проєкти, які об’єднали здобувачів освіти, їхніх батьків і педагогічний 
колектив:

 ¾ «Школа першокласних батьків» – для батьків майбутніх першокласників;
 ¾ батьківська громадська організація «ГАРАНТ ПАРТНЕРСТВА»;
 ¾ батьківські клуби;
 ¾ родинні свята і фестивалі:
 ¾ батьківські сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» для зворотного зв’яз-

ку.
 Творча група вчителів під керівництвом заступника директора з навчаль-

но-виховної роботи Колб Олени заснувала проєкт для батьків майбутніх пер-
шокласників «Школа першокласних батьків», спрямований на формування 
позитивного сприйняття нового етапу розвитку дитини, психологічної підго-
товки дорослих до здобуття освіти дитиною, навчання батьків бути справжніми 
помічниками, повноцінними партнерами школи. Паралельно з учнями батьки 
відвідували школу щосуботи протягом трьох місяців. Особливостями занять з 
батьками було те, що навчання в «Школі першокласних батьків» відбувались од-
ночасно із заняттями дітей. Тренери, з-поміж адміністрації, практичного психо-
лога, учителів, підбирали тематику кожного засідання відповідно до нових мето-
дик, практик та передового досвіду як колег-співвітчизників, так і закордонних 
спеціалістів. Була розроблена авторська програма занять, підготовлені всі наочні 
матеріали. На певному етапі занять батьки й діти зустрічалися та брали участь у 
спільних вправах, рефлексії.

Серед тем, які розглядалися під час занять, були: «Батьки + школа = пар-
тнери», «Гендерне виховання», «Діти ХХІ століття – діти майбутнього», «Основи 
медіаосвіти для успішних батьків та щасливих людей». Насамперед цей проєкт, 
який уже став постійним у нашому закладі, дає змогу познайомитись із бать-
ками, налагодити позитивні зв’язки, допомогти пізнати себе та свою дитину в 
освітньому просторі, допомагає батькам зрозуміти, що цілі в школи й батьків 
єдині – виховання успішної та щасливої дитини. 

Разом ми створюємо школу майбутнього: школу здорових, вільних, гідних, 
проактивних, соціалізованих, щасливих громадян України, здатних до саморе-
алізації; школу, у якій вирішальними для ухвалення рішень будуть думки учнів, 
батьків, учителів і громадськості. Ми хочемо, щоб наші випускники вміли стави-
ти цілі особистого розвитку й зростання та розробляти план їх досягнення, могли 
співчувати, критично мислити, використовувати інструменти лідерства, прагну-
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ли навчатися протягом життя, будувати своє майбутнє і майбутнє України.
З метою налагодження постійного діалогу як форми відносин між педаго-

гами та батьками була створена батьківська громадська організація «ГАРАНТ 
ПАРТНЕРСТВА». Група ініціативних батьків, членів організації взяла на себе 
відповідальність за створення умов для розвитку учасників освітнього процесу, 
зміцнення матеріально-технічної бази закладу, налагодження зв’язків між роди-
нами, закладом освіти й громадськістю міста, залучення батьківської громадсь-
кості до організації дозвілля та оздоровлення учнів. 

Однією з форм роботи на шляху формування партнерської взаємодії між 
громадською організацією батьків і закладом освіти є організація роботи клубів 
небайдужих батьків: «Батьківський клуб», «Жіночій клуб». Разом з батьками 
здобувачів освіти були розроблені програми зустрічей та засідань клубів. 
Виходячи з того, що спрямованість роботи клубів суто гендерна, тематика 
зустрічей – різноманітна. Робота «Жіночого клубу» включає: зустрічі з фітнес 
тренерами, сеанси психотерапії, уроки йоги тощо, і майже завжди в теплому 
колі однодумців – смачна кава й домашні смаколики. У «Батьківському клубі» 
татусі обговорюють чоловічі справи, планують та втілюють у життя проєкти 
змін освітнього середовища. Під час проведення таких зустрічей, обговорення 
майбутнього закладу освіти відбулася зміна організаційної моделі за формулою: 
педагоги + учнівське співуправління + батьківська ГО «Гарант ПАРТНЕРСТВА» + 
громада міста.

Традиційним стало планування та організація спільних проєктів, фестивалів, 
акцій, формування традицій. Педагоги разом з батьками учнів беруть участь у 
тренінгах з командної роботи, фасилітації, коучингу.

 Заходом, який об’єднує велику шкільну родину, є День народження «Гаранту». 
Щорічно в листопаді ми розпочинаємо підготовку до свята зі спільної зустрічі з 
представниками батьківської ГО «ГАРАНТ ПАРТНЕРСТВА», здобувачів освіти та 
адміністрації. Обговорення тематики та програми заходів у цей день відбуваєть-
ся за допомогою методів «Мозковий штурм», «Банк ідей». Визначаються зони 
відповідальності для кожної окремої групи партнерів. Заздалегідь плануємо ре-
зультати. У 2017 році в цей день ми подорожували Європою, у 2018 році лей-
тмотивом Дня народження стала казка Льюїса Керрола «Аліса в країні див». У 
цей день активісти дитячого самоврядування з-поміж старшокласників підготу-
вали розваги для молодших учнів, а батьки провели партнерські уроки у форматі 
майстер-класів. Ми залучили кожного до спільної справи, надали можливість 
розкрити свої здібності й таланти, виступити ініціатором, автором ідей, актором 
і режисером. У 2019 році було проведено фестиваль короткометражних фільмів 
за участю батьків і учнів, а у 2020 році святкування відбулось у форматі онлайн: 
подорож областями України.

Сьогодні в освітньому процесі потрібно активно використовувати потенціал 
родин. Батьки мають бути не тільки проінформовані про освітній процес, але 
й активно брати в ньому участь, підтримуючи дитину в реалізації колективних 
та індивідуальних проєктів. Члени батьківської громадської організації «ГАРАНТ 
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ПАРТНЕРСТВА» є активними пошукувачами нових ідей, знаходять можливості 
участі закладу в міжнародних грантових проєктах. Під час засідань правління 
громадської організації неоднаразово обговорювався важливий аспект роботи 
із цього напряму – формування практичних навичок з пошуку інформації про 
програми та гранти, підготовка та подання проєктних заявок, виконання проєк-
тів, звітування. Результат навчання із цього питання – команда Комунального 
закладу «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» стала 
учасником понад 10 міжнародних проєктів та отримала гранти на суму більше 
ніж 100 000 гривень для втілення в життя стратегічних планів щодо розвитку 

закладу освіти. 
За участі батьків було створено 

сучасний простір для творчості та 
відпочинку «ART cafe». Цей крауд-
фандинговий проєкт вимагав участі 
кожної родини з поширення інформа-
ції, створенні кошторису, підключен-
ня партнерів з-поміж громади міста. 

Ми намагаємось планувати та 
втілювати в життя програми, спрямо-
вані на усвідомлення ролі сім’ї в житті 

дитини та щастя мати сім’ю в майбутньому. Так, за ініціативи батьківської гро-
мади був утілений в життя соціальний проєкт «Всі разом за сім’ю!». Члени бать-
ківської громади подали проєктну заявку, прописали всі напрями роботи, склали 
кошторис та отримали грант на створення першого в місті муралу на школі, який 
символізує єдність родини, школи та Батьківщини «Від родини – в Україну». 

У цей день мали змогу проявити свою активну позицію члени кожної роди-
ни. Батьківська спільнота провела понад тридцяти майстер-класів різноманітної 
спрямованості для дітей, до співпраці також долучили регіональні громадські 
організації, клуби, засоби масової інформації. 

У нашому закладі наскрізно впроваджується патріотичне, громадянське ви-
ховання. Важливим для нас є залучення до цих заходів батьків, людей старшого 
покоління. Педагоги активно використовують різні форми роботи з родинами 
для відродження національної свідомості, формування громадянина-патріота. 

У січні 2019 року творчий колектив «Гарант-Театр» долучився до першого на 
Луганщині фестивалю вертепів «Лисичанський Вертеп». Творча команда педаго-
гів, батьків і дітей закладу підтримала ініціативу місцевих активістів. До вертеп-
ної ходи готувалися майже місяць: самостійно створили сценарій виступу, зібра-
ли костюми, запросили учасників. Головною метою було згуртувати навколо 
заходу небайдужих до українських традицій дітей, учителів, батьків, соціальних 
партнерів.

З метою вчасного інформування та поширення актуальної інформації, 
спілкування та отримання відгуків і пропозицій педагогічний колектив 
використовує мережеві соціальні зв’язки. Маємо офіційні сторінки закладу й 
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ГО «ГАРАНТ ПАРТНЕРСТВА» у соціальній мережі «Фейсбук».
Сьогодні ми впевнені, що однією з рушійних сил щодо змін в українській 

освіті може бути нова роль батьків – «батьки-партнери», адже батьки можуть 
сприяти змінам, працюючи в школі, у якій здобувають освіту їхні діти, а також 
можуть вимагати змін, руйнуючи усталені звичаї заради інтересів своїх дітей, 
сімей, спільнот. 

Ланцюжок «родина – школа – дитина» не повинен розриватися. У нових 
соціально-економічних умовах важливим залишається поєднання елементів 
світової та родинно-національної педагогіки, педагогіки партнерства, організа-
ції колективних творчих справ, пропагування кращого досвіду виховання дітей у 
родині, організація психолого-педагогічної просвіти батьків і допомога родинам, 
які потребують особливої уваги. Головне завдання закладу освіти – перетворити 
батьків зі споглядачів і контролерів на партнерів у забезпеченні якісного підґрун-
тя для майбутнього власних дітей. 
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ІННОВАЦІЙНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА 
НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Устенко Марина, директор Попаснянської ЗОШ I-III ступенів № 21 
Попаснянської районної ради Луганської області

Сучасні вимоги до діяльності педагога, його професійного розвитку зумовлені 
процесами модернізації освіти, упровадженням компетентнісної моделі освітньої 
діяльності, педагогіки партнерства, орієнтацією на нові стандарти й результати на-
вчання. Усе це вимагає перегляду традиційних уявлень про роль педагога, реаліза-
ції особистісно орієнтованої моделі його професійного зростання [2, с. 19].

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогів 
передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на 
основі здобутої освіти та педагогічного досвіду. У цих умовах система освіти по-
требує постійного професійного розвитку сучасного педагога, одним зі шляхів за-
безпечення якого є впровадження інноваційних технологій в освітній процес [1, 
с. 7].

Першочерговою потребою сьогодення є створення в закладі освіти інновацій-
ної науково-методичної системи неперервного професійного розвитку педагогіч-
них працівників, яка насамперед реалізується через проходження вчителями кур-
сів підвищення кваліфікації та підвищення рівня власної педагогічної майстерності 
в неформальній освіті.

Учителі початкової ланки Попаснянської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№ 21 (Булмак О., Літвінова Н., Шеховцова Л., Нейман О., Садовнича О. та Васець-
ка Л.) першими стали на шлях професійного вдосконалення, пройшли курси підви-
щення кваліфікації Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, тренінги на платформі «EdEra», конкурси фахової майстерності.

 Спираючись на нові вимоги до атестації вчителів, педагоги можуть за бажан-
ням обирати тематику та спрямування курсів підвищення кваліфікації. Це дозво-
ляє всебічно реалізувати професійний потенціал на засадах педагогічної свободи 
Нової української школи [3, с. 26].

Окрім традиційних курсів підвищення кваліфікації, є низка інноваційних форм, 
націлених на вдосконалення та розвиток творчого потенціалу вчителя. Так, учи-
тель початкових класів О. Нейман пройшла інтегрований навчальний курс «Куль-
тура добросусідства» (м. Кремінна), який є унікальним інструментом формування 
соціальної компетентності й може сприяти гармонізації міжкультурних відносин у 
регіонах України. Це єдиний в Україні наскрізний курс, з матеріалами якого можна 
працювати, починаючи з дитячого садка, потім продовжувати в школі та виші. 

«Культура добросусідства» має державну підтримку й визнання на міжнародно-
му рівні. Він спрямований на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію 
розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві, 
передбачає формування в учнів високого рівня толерантності та пріоритетності 
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загальнолюдських цінностей, наголошує на рівності всіх людей незалежно від ста-
тусу, етнічної та релігійної належності, розкриває спільне й відмінне у традиціях і 
культурах різних народів. 

Здобуті знання вчитель О. Нейман запровадила у практику роботи з батьківсь-
ким колективом під час проведення батьківських зборів та різних позакласних за-
ходів.

Учителі О. Булмак та Н. Грузинська відвідали ініційований Платформою інно-
ваційної освіти ED LAB (Перезавантаження) «Фестиваль вчительського натхнення» 
«Вчительська Тухля – 2019». Цей курс був спрямований на формування в педагогів 
уміння працювати з інноваційними технологіями та методиками кооперативного 
навчання. Набутими навичками, новими формами співпраці з учнями та батьками 
вчителі мали змогу поділитися з колегами-однодумцями на педагогічних радах, 
методичних об’єднаннях, майстер-класах, марафоні педагогічних ідей.

Однією зі складових частин розвитку професійної компетентності педагогічних 
працівників нашого закладу є впровадження інноваційних форм роботи з батька-
ми у межах трикутника партнерства «Вчителі – батьки – діти». Школа практикує 
такі інноваційні форми співпраці з батьками: робота «Школи молодих батьків», 
складання родинних дерев, батьки-волонтери, родинні свята, батьківська рада.

Щороку в серпні починає свою роботу «Школа молодих батьків», де батьки 
майбутніх першачків отримують інформацію щодо умов навчання в школі, про-
ходять психологічні тести, складають анкети, планують майбутню співпрацю із 
заладом. 

Взаємодія сім’ї та школи має на меті виховати всебічно розвинену, гармонійну 
особистість, здатну реалізувати себе в професійному, громадському й сімейному 
житті, тому протягом кількох років весело та креативно проходять загальношкіль-
ні родинні свята: «Дні здоров’я», «Відкриття Малих Олімпійських ігор», «День ма-
тері», «День батька», «Козацькому роду нема переводу», «Тато, мама, я – спортив-
на сім’я» та низка свят військово-патріотичної тематики. 

Батьки наших учнів беруть активну участь у створенні належних умов навчан-
ня, відгукуються на доброчинні акції, сприяють поїздкам дітей на всеукраїнські та 
міжнародні конкурси, підтримують школу в її прагненні бути однією з кращих шкіл 
області. Вони також беруть участь у виховних годинах. Так, батько, який працює 
в ДАІ, щоквартально проводить бесіди та практичні заняття з правил дорожнього 
руху, мама-лікар – лекції з санітарії та гігієни, мама-майстриня – майстер-класи 
з хендмейду. 

Одним з напрямів роботи з батьками є медіаосвіта: на запити батьків підби-
раємо інформацію з урахуванням особливостей сім’ї і дитини, проводимо індиві-
дуальні, групові консультації, заняття з медіаграмотності. У методичному кабінеті 
для цієї роботи створено медіатеку.

У школі створено команду однодумців, до складу якої ввійшли вчителі, ад-
міністрація, батьки. Команда спільно працює над упровадженням нового Держав-
ного стандарту, що є міцною запорукою виховання свідомих громадян – патріотів 
України.
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Другий рік поспіль педагоги О. Садовнича та О. Булмак реалізують програма 
обміну досвідом учителів початкових класів в умовах НУШ. 

Здобувши ціннісні знання, О. Булмак як тренер у 2019 році опрацьовувала з 
педагогами Попаснянського району такі питання: «Сучасний учитель як провідник 
змін», «Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення», «Організація ефективного 
йбезпечного середовища», «Інтеграція: діяльнісний та тематичний підходи», «Осо-
бливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу “Я досліджую 
світ»», «Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO», «Особливості оцінювання 
навчальних досягнень учнів», «Основи інклюзивної освіти». Усі заняття проводять-
ся в тренінговій формі, яка дозволяє охоплювати увесь потенціал людини: рівень 
та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостій-
ність, спроможність до ухвалення рішень, взаємодії тощо.

Під керівництвом вчителя-тренера НУШ Н. Літвінової в школі працює твор-
ча група вчителів початкових класів, діяльність яких спрямована на вирішення 
питань: «Формування математичної компетентності учнів», «Діяльнісний метод 
навчання математики в початкових класах». Учителі проводять засідання групи в 
тренінговій формі, діляться досвідом роботи, займаються самоосвітою, підвищу-
ють свій фаховий та професійний рівень. Педагоги району, які входять до складу 
цієї групи, проводять майстер-класи із запровадження діяльнісного методу нав-
чання математики дітей початкової школи. Результатом такої праці є випуск збір-
ки «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС», у якій розкрито використання діяльнісного підходу до 
навчання математики.

Серед інноваційних методів та форм роботи велике значення приділяється 
використанню дослідницько-пошукових методів навчання як засобу активізації 
пізнавальної та дослідницької діяльності учнів на уроках та в позакласній роботі. 
Чинне місце в низці таких методів посідає метод проєктних технологій, що сприяє 
підвищенню ефективності освітнього процесу в Попаснянській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 21. 

Так, протягом кількох останніх років у школі було реалізовано низку проєктів: 
 ¾ Проєкт «Патріотичний мурал» – як основа створення інноваційного освіт-

нього середовища, де важлива роль надається дизайну з максимальним 
збереженням архітектури та інтер’єру школи, побудованої ще в 1889 році, 
і оформленням закладу за сучасними конструктивними технологіями та 
естетичними вимогами. Одним з таких ключових елементів став патріо-
тичний мурал, яким діти прагнули привернути увагу городян міста до спо-
конвічних національних традицій.

 ¾ Проєкт «Державна символіка» як сучасне рішення розвитку та формування 
національно-патріотичних цінностей дітей та молоді. До Дня Прапора, 
за ініціативи учнівського, батьківського та педагогічного колективу, була 
створена патріотично-мальовнича, що вражає величчю композиція 
«Прапорове багаття». Своїм майорінням синьо-жовті стяги втілюють у собі 
всю міць, єдність, життєстверджувальну позицію членів шкільної родини. 
Щодня, на початку першого уроку, зі шкільної радіомережі лунає Гімн 
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України, який налаштовує учасників освітнього процесу на продуктивну 
працю та насичений день.

 ¾ Декоративно-творчий проєкт «Сімейна студія “MASTERCLASSˮ». 
Уже багато років у школі працює декоративна сімейна творча студія 
«MASTERCLASS» під керівництвом учителя вищої категорії класного 
керівника початкових класів, тренера НУШ – О. Булмак. Діяльність студії 
обумовлена   потребою сучасного суспільства у відродженні інтересу в мо-
лодого покоління до історії і самобутності українського народу, його тра-
дицій у вихованні естетичної культури. Учні здобувають нові знання, набу-
вають умінь і навичок, необхідних їм у подальшому житті.

 ¾ Інтелектуально-математичний проєкт «Королі та королеви шахової 
дошки». За ініціативи директора школи Устенко М. метою цього проєк-
ту було відволікти дітей від стресу війни, вибухів та канонади через їхню 
зайнятість. Клуб не тільки допомагає у вирішенні першого завдання, але й 
спрямований на розвиток логічного, математичного, критичного мислення 
учнів, формування особистої дисципліни, відволікає від негативних про-
явів сучасності: наркотиків, алкоголю, злочинності тощо. Шкільна коман-
да із шахів щороку посідає перші місця в районних та міських змаганнях. 
У січні 2018 року команда школи брала участь у відкритому Чемпіонаті 
Луганського обласного відділення КФВС МОН України з шахів «Різдвяні 
старти – 2018» серед учнів шкіл Луганської області і отримала диплом у 
номінації «Яскраві комбінації». 

 У планах на майбутнє клубу – проведення спільних шахових змагань з війсь-
ковослужбовцями ВСУ батальйону імені Героя України Генерала Кульчинського. 
Добровольці цього батальйону підтримують школу та є активними учасниками 
різних виховних заходів, змагань тощо. 

 Керівником клубу є вчитель інформатики Олександр Миколайович Устенко, 
який є гарним шахістом і неодноразово посідав призові місця в змаганнях із шахів 
серед дорослих. Це мотивує дітей до перемог та розвитку свого інтелекту.

 ¾ Здоров’язбережувальний проєкт «Країна правильного харчування». 
У межах цього проєкту діти дізнались про корисні продукти, мали змогу 
власноруч готувати корисні страви, усілякі домашні смаколики як аль-
тернативу магазинній та фаст-фуд-продукції. Подібні заходи орієнтують 
сучасного школяра на здоровий спосіб життя, виховують культуру пра-
вильного та раціонального харчування і навчають жити в гармонії з навко-
лишнім світом.

 ¾ Соціальний проєкт «Школа як територія миру» в межах партнерства з 
організацією Save the Children. У лютому 2020 року Попаснянська ЗОШ 
I–III ступенів № 21 разом з Міжнародною організацією Save the Children 
взяла участь у проєкті «Безпечні школи на Сході України» під гаслом «Шко-
ла як територія миру». Мета проєкту – підвищити рівень безпеки в закладі. 
У ході його реалізації педагогами та психологами проводяться заняття з 
учнями, учителями та батьками школи, спрямовані на виявлення та усу-
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нення небезпечних факторів, які загрожують здоровому психологічному 
мікроклімату в школі.

Зараз реалізується проєкт із застосування в початковій школі мультимедійної 
навчально-освітньої системи Ed Profi. 

Справжньою окрасою шкільного подвір’я є результат декоративно-вуличного 
проєкту, у межах якого встановлено фонтан із зеленою зоною (туї, лавки) та низ-
кою екологічних куточків, який став улюбленим місцем відпочинку дітей. І все це 
було створено «золотими» руками співробітників закладу.

Загалом можна впевнено сказати, що модернізація традиційних та викори-
стання інноваційних форм сприяють підвищенню взаємодії педколективу і родин, 
створюють позитивний імідж школи, сприяють активній участі батьків у житті за-
кладу, установлюють продуктивний стиль взаємин батьків та вчителів, формуючи 
довірливе ставлення одне до одного. 

Використання інноваційних технологій сприяє реалізації особистісно орієнто-
ваного навчання, більш вираженому індивідуальному підходу до кожного учня, 
формуються навички критичного мислення, уміння висловлювати власні думки, 
підвищується загальний рівень знань, новий формат отримують стосунки учень – 
учень та учень – учитель.

З першого вересня 2016 року Попаснянська ЗОШ I-III ступенів № 21 набула 
статусу базового закладу з інклюзивним навчанням у Попаснянському районі. І на 
сьогодні в школі функціонує 5 інклюзивних класів. Учитель О. Садовнича, класний 
керівник 3-го класу Нової української школи, уперше в Попаснянському районі 
взяла участь у всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Учитель року – 
2019» у номінації «Учитель інклюзивного класу» й посіла ІІI місце в районному та 
взяла участь в обласному етапі цього конкурсу.

Отже, на базі Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 реалізується новий зміст 
освіти, опановуються інноваційні технології навчання, виховання та розвитку, які 
спрямовують учасників освітнього процесу до постійного особистісного та про-
фесійного вдосконалення, і як результат – учитель професійно зростає, школа 
красивішає, а в школярів формується загальна культура, ключові компетентності 
й уміння жити, навчатись і працювати разом.
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ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА ДИТИНИ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

ЯК УМОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Жигаліна Галина, завідувач Комунального закладу дошкільної освіти 
(ясел-садка) комбінованого типу № 6 «Яблучко» Рубіжанської міської ради 
Луганської області;

Бондаренко Світлана, вихователь-методист Комунального закладу до-
шкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 6 «Яблучко» Рубіжанської 
міської ради Луганської області

Освіта дітей з особливими потребами є однією з основних задач для краї-
ни. Це необхідна умова створення дійсно інклюзивного суспільства, де кожен 

може відчувати причетність і затребуваність своїх дій. Ми зобов’язані дати 
можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, 

повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству й ста-
ти повноцінним його членом. 

 Девід Бланкетт 

Останнім часом в освітньому просторі все частіше можна почути вживання 
поняття «інклюзивна освіта», або «інклюзивне навчання». Інклюзивна освіта має 

пріоритетне значення для забезпечен-
ня якісної освіти усіх дітей, зокрема з 
особливими освітніми потребами, а 
також побудови суспільства, в якому 
соціально комфортно людині будь- 
якого рівня здоров’я, де кожний може 
бути корисним у тій діяльності, де 
здатний виявити свої здібності. 

Для того щоб дійсно інклюзивна 
освітня політика була ефективною, 
потрібна комплексна підтримка всіх 
організаторів та учасників освітнього 
процесу, а саме: уряду України, Міні-
стерства освіти і науки України, ор-
ганів управління освітою обласного й 
місцевого рівнів, закладів та установ, 
які підвищують професійну майстер-
ність педагогів, команди психоло-

Рис. 1. Складники системи підтримки 
дітей з особливими освітніми 

потребами
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го-педагогічного супроводу закладу освіти, батьків, засобів масової інформації, 
благодійних громадських об’єднань та організацій, громади (рис. 1). 

В Україні відбувається істотна зміна ставлення суспільства до осіб з пробле-
мами здоров’я, особливостями психофізичного розвитку та оцінки можливостей 
дітей з особливими освітніми потребами.

Усе більш стає зрозумілим, що психофізичні порушення не заперечують люд-
ської суті, здатності відчувати, переживати, набувати соціального досвіду. При-
ходить розуміння того, що кожній дитині необхідно створювати сприятливі умо-
ви розвитку, де враховуватимуться її індивідуальні освітні потреби і здібності. 
Назріла гостра необхідність у розумінні проблем дітей з особливими освітніми 
потребами, у пошані й визнанні їхніх прав на освіту, бажанні та готовності вклю-
чити їх у дитяче співтовариство. 

Сучасною освітньою тенденцією є забезпечення можливості для соціальної 
адаптації осіб з особливостями психофізичного розвитку. У нашому суспільстві 
починає формуватися нова культура й освітня норма – повага до людей з фі-
зичними та інтелектуальними вадами. Згідно зі статутом Організації Об’єднаних 
Націй, Всесвітньої декларації про права людини, діти-інваліди мають рівні права 
і можливості з іншими людьми. Прийняті Генеральною асамблеєю ООН Конвен-
ція про права дитини та Декларація про права інвалідів визначили пріоритети 
в правах дітей з особливими освітніми потребами на освітні, медичні послуги, 
професійну підготовку та трудову діяльність. 

Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти регламен-
тується постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах до-
шкільної освіти», яким визначено організаційні засади діяльності інклюзивних 
груп у закладах дошкільної освіти та форму індивідуальної програми розвитку 
дитини з особливими освітніми потребами. 

Можна стверджувати, що впровадження інклюзивної форми навчання та ви-
ховання в закладі дошкільної освіти – це крок назустріч дитині з особливостями 
психофізичного розвитку. 

Метою інклюзивної освіти є: забезпечення рівного доступу до освіти, ство-
рення умов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Заклад дошкільної освіти № 6 «Яблучко» розташований у мікрорайоні Пів-
денному міста Рубіжного Луганської області. Освітній процес у закладі спрямо-
ваний на забезпечення безпосереднього контакту дитини з природою, ознай-
омлення її з навколишнім світом, народними традиціями. За ці роки в закладі 
створено розвивальне середовище: обладнано спортивний та музичний зали, ла-
бораторію «Країна запиталія», кімнати космосу, природи та казок. В інклюзивних 
групах оформлено корекційні ігрові куточки, у закладі є кабінети для фахівців. 

Освітня робота спрямована на формування національної самовідданості, по-
чуття належності до українського народу, на оздоровлення дошкільнят, форму-
вання в них соціально-комунікативних умінь засобами театралізації, а також на 
різнобічний розвиток людської особистості на основі поваги до прав людини, її 
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основних свобод. 
Перша інклюзивна група для дітей з затримкою психічного розвитку поча-

ла працювати у вересні 2017 року відповідно до рішення Рубіжанської міської 
ради, а у вересні 2019 року було відкрито другу інклюзивну групу для дітей з 
розладами аутичного спектру. 

Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими потребами ставить 
перед освітнім закладом два важливих завдання: допомогти дитині адапту-
ватись до соціальних умов і звести до мінімуму можливі негативні наслідки 
сумісного навчання з іншими дітьми. Виходячи із цього, педагоги нашого за-
кладу будують свою роботу з дітьми з особливими освітніми потребами на та-
ких принципах: 

 ¾ цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень; 
 ¾ кожна дитина здатна відчувати й думати; 
 ¾ кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; 
 ¾ усі діти мають потребу одне в одному; 
 ¾ справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взає-

мин; 
 ¾ усі діти потребують підтримки та дружби з ровесниками; 
 ¾ для всіх дітей досягнення прогресу в розвитку швидше може бути в 

тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть; 
 ¾ різноманітність посилює всі вектори життя дитини. 

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потреба-
ми є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвивальну роботу в умо-
вах інклюзивного навчання здійснюють спеціальні фахівці: дефектолог, учи-
тель-логопед, практичний психолог. Водночас не стоять осторонь корекційної 
допомоги й інші фахівці: вихователі, асистенти вихователя, музичні керівники, 
медичні працівники та ін. Спеціалісти з проблем розвитку дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку можуть багато в чому допомогти педагогам.

Ефективність освітньої, корекційно-розвивальної та лікувально-профілак-
тичної роботи в інклюзивній групі залежить від скоординованості дій педагога 
та різнопрофільних фахівців (дефектолога, медичного працівника, практично-
го психолога, асистента вихователя, вихователя, батьків), які входять до скла-
ду команди психолого-педагогічного супроводу. Фаховий супровід дитини з 
особливостями психофізичного розвитку забезпечує формування необхідних 
навичок і вмінь, мінімізацію впливу фізичних та психічних обмежень дитини з 
особливими потребами в процесі здобуття освіти. Склад команди залежить від 
особистості дитини та її психолого-педагогічних особливостей. Члени коман-
ди психолого-педагогічного супроводу спільно оцінюють стан розвитку кожної 
дитини, розробляють перспективні та короткочасні індивідуальні плани робо-
ти з дитиною, реалізують їх разом з дитиною, вирішують питання залучення 
команди фахівців, планують додаткові послуги, аналізують результати спільної 
діяльності, оцінюють її, а також постійно підвищують свою кваліфікацію. 

Спеціальні фахівці в межах організації роботи команди психолого-педаго-
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гічного супроводу закладу здійснюють таке: 
- надають консультативно-методичну допомогу педагогам, які працюють з 

дітьми з особливими потребами, а також батькам; 
- беруть участь в оцінюванні психофізичного стану розвитку дитини;
- визначають та погоджують освітню програму розвитку, що потребує за-

стосування спеціальних методик, певної адаптації завдань, створення особли-
вого графіка навчального навантаження тощо; 

- визначають мету завдань, критеріїв оцінювання, планів роботи; 
- на основі спостережень та узагальнення результатів роботи на кожному 

етапі реалізації індивідуальної програми розвитку (ІПР) розробляють рекомен-
дації, беруть участь у чергових і позачергових засіданнях команди супроводу 
закладу дошкільної освіти.

Під час складання корекційно-розвивальної програми педагоги закладу 
формулюють основну мету психолого-педагогічної корекційної роботи; ви-
діляють коло завдань, які конкретизують основну мету; визначають зміст ко-
рекційних занять, ураховуючи структуру дефекту та індивідуально-психічні 
особливості дитини; визначають форми роботи з дитиною (групова, сімейна, 
індивідуальна); підбирають відповідні методи й техніки з урахуванням вікових, 
інтелектуальних та фізичних можливостей дитини; планують форму участі 
батьків та інших спеціалістів у корекційному процесі; розробляють методи 
аналізу оцінки динаміки корекційно-розвивального процесу; готують примі-
щення, необхідне обладнання та матеріали, складають графік нарад консуль-
таційно-педагогічної групи. Це дає змогу контролювати впровадження індиві-
дуального навчального плану, індивідуальної програми розвитку, оцінювати їх 
ефективність та вносити необхідні зміни до окремих складових частин. 

Важливим у роботі команди психолого-педагогічного супроводу є спільне 
обговорення, обмін ідеями щодо особливостей навчання конкретних вихован-
ців. Результати досягаються за рахунок поєднання знань педагога щодо обсягу 
навчального матеріалу відповідно до програми, загальних підходів роботи з 
групою та фахівців спеціальної освіти або ресурсних центрів, які можуть за-
пропонувати спеціальні методики, адаптивні підходи до викладання відповідно 
до певного порушення. 

Корекційно-розвивальна робота здійснюється засобами педагогічного про-
цесу – його змістом, методикою, організаційними формами. В інклюзивному 
закладі рішення стосовно форм, методів, засобів роботи з дитиною ухвалюєть-
ся колективно; члени команди несуть колективну відповідальність за резуль-
тат. Також необхідно пам’ятати, що батьки є рівноправними членами команди, 
усі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково важливими, 
знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час розроб-
ки та реалізації навчального плану роботи з дитиною. 

Значна роль у закріпленні корекційної роботи належить батькам. Важливо 
до початку навчального року провести бесіду з батьками дитини, оскільки на 
основі отриманої від них інформації відбуватимуться первинні зміни в групі та 
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добиратиметься наочний матеріал для дошкільника. 
Педагог інклюзивної групи, використовуючи співпрацю з усіма членами ко-

манди психолого-педагогічного супроводу, орієнтується на особливі стратегії 
навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Наприклад, дітям з 
розладами спектру аутизму потрібна адаптація навчальної програми з враху-
ванням «тріади порушень»: соціальної взаємодії, комунікації, поведінки; дітям 
з порушеннями інтелекту важлива покрокова інструкція до виконання завдан-
ня; учням із порушеннями мовлення та мови потрібна корекція, скерована на 
виправлення вад вимови, тощо.  

Члени команди супроводу розглядають навчання дитини не як виконання 
окремих вправ з удосконалення психолого-педагогічної діяльності, а як цілісну 
свідому діяльність (по можливості – усвідомлену дитиною). При цьому зміни 
окремих психічних утворень дитини повинні сполучатися з оптимізацією умов 
життя, виховання та навчання, у яких перебуває дитина. 

Отже, корекційна робота вихователя з дошкільником з особливими потре-
бами не повинна будуватися як просте тренування вмінь і навичок, а має за-
кріплюватися в різних видах освітньої діяльності. Так, дитині з порушеннями 
пізнавального розвитку необхідно зменшити кількість матеріалу в межах теми, 
яка вивчається; дати більше часу на осмислення та виконання завдання і вра-
хувати допоміжні заходи: підказки, інструкції, показ алгоритму виконання і час, 
який на них витрачатиметься; спрогнозувати засвоєння дитиною матеріалу й 
ті завдання, які виноситимуться на індивідуальну корекційно-розвивальну ро-
боту. 

Корекційно-розвивальна складова частина в освітньому процесі повинна 
мати випереджальний характер, а не тільки вправляти й удосконалювати те, 
чого досягла дитина, активно формувати те, що повинно розвинутися в най-
ближчій перспективі. Для цього необхідно узгоджувати дії всіх спеціалістів, що 
працюють з дитиною (учителя-логопеда, дефектолога, вихователя, практично-
го психолога, медичного працівника, асистента вихователя, батьків). 

Крім співпраці з фахівцями та представниками закладу дошкільної освіти, 
вихователь найчастіше взаємодіє з асистентом вихователя. Вихователь та аси-
стент вихователя в освітньому процесі також дотримують корекційно-ком-
пенсаторної складової частини, що проявляється у виконанні певних правил 
та технологій роботи з дошкільниками з особливими освітніми потребами, зо-
крема внесення змін до організації освітнього процесу в групі (так зване дифе-
ренційоване викладання, яке проявляється в модифікації подачі та оцінюванні 
навчального матеріалу). Це відбувається так: вихователь розробляє завдання 
до потреб дитини чи групи дітей, а також обирає шлях оцінювання виконання 
завдань, а асистент вихователя реалізує в процесі занять розроблені й адапто-
вані заходи. 

Важливо зазначити, що й корекційна, і діагностична робота здійснюються 
у формі індивідуальних та групових занять. Моніторинг знань і вмінь дитини 
проводиться на початку та в кінці навчального року й допомагає визначитись 
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із ефективністю використання методів корекційного впливу на дитину з особ-
ливими освітніми потребами. Чітко проведений моніторинг дає змогу виявити 
рівень практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти 
й отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу 
в закладі, прогнозувати шляхи його поліпшення, дослідити рівень засвоєн-
ня дітьми різного віку програмного матеріалу, провести порівняльний аналіз 
відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу прикінцевій 
меті – вимогам Базового компонента дошкільної освіти, визначити чинники, 
що сприяють поліпшенню виконання освітньої програми, надати рекоменда-
ції педагогам, асистентам педагогів та батькам стосовно шляхів поліпшення 
якості дошкільної освіти (рис. 3, 4, 5).

1. Освітня лінія «Дитина в со-
ціумі»

2. Освітня лінія «Дитина 
в природному довкіллі»

3. Освітня лінія «Дитина 
у світі культури»

4. Освітня лінія «Гра дитини»
5. Освітня лінія «Дитина в сен-

сорно-пізнавальному просторі»
6. Освітня лінія «Мовлення 

дитини»

Рис. 3. Показники компетентності дитини з особливими потребами старшої 
групи № 4 «Країнознавчики» на початок 2017–2018 навчального року

1. Освітня лінія «Дитина в со-
ціумі»

2. Освітня лінія «Дитина 
в природному довкіллі»

3. Освітня лінія «Дитина 
у світі культури»

4. Освітня лінія «Гра дитини»
5. Освітня лінія «Дитина в сен-

сорно-пізнавальному просторі»
6. Освітня лінія «Мовлення 

дитини»
Рис. 4. Показники компетентності дитини з особливими потребами старшої 
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розвитку навчальних здібностей. 
1. Освітня лінія «Дитина в со-

ціумі»
2. Освітня лінія «Дитина в при-

родному довкіллі»
3. Освітня лінія «Дитина у світі 

культури»
4. Освітня лінія «Гра дитини»
5. Освітня лінія «Дитина в сен-

сорно-пізнавальному просторі»
6. Освітня лінія «Мовлення ди-

тини»

Рис. 5. Показники компетентності дитини з особливими потребами старшої 
групи № 4 «Країнознавчики» на початок 2019–2020 навчального року

Важливо також те, що в корекційно-розвивальній роботі першочергову роль 
відіграють не окремі засоби корекції та методичні прийоми, а особистість пе-
дагога, який реалізує філософію інклюзії, тобто сукупність соціальних, емоцій-
но-вольових і характерологічних його якостей. 

 Робота всіх фахівців закладу спрямовується на досягнення головної мети 
– підготовка дитини до самостійного життя. Ми вважаємо, що в інклюзивному 
закладі дошкільної освіти не можна обійтися без такого виду діяльності як про-
фесійне педагогічне співробітництво. Діти з особливими потребами часто мають 
багато специфічних потреб, над задоволенням яких працює група фахівців різ-
ного профілю. Одна людина не може займатися питаннями когнітивного, мотор-
ного, соціального та комунікативного розвитку дитини. Це може зробити лише 
команда відповідних фахівців, які активно співпрацюють та обмінюються знан-
нями й інформацією. Отже, співробітництво фахівців дошкільної та спеціальної 
освіти – суттєвий чинник у структурі професійного співробітництва в інклюзив-
ному освітньому закладі. Завдяки співпраці вихователі та фахівці спеціальної 
освіти отримають нові навички командної роботи з дітьми з особливими потре-
бами.  

Урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного за-
безпечення змісту освітнього процесу, використання сучасних підходів до на-
вчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність 
педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефек-
тивність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корек-
ційного результату. 

Основним елементом інклюзивного навчання є залучення батьків до освіт-
нього процесу, участь їх у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 
з особливими освітніми потребами. 

У процесі розроблення індивідуальної програми розвитку дитини важливо, 
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щоб батьки отримали інформацію: чому їхня дитина потребує розроблення ін-
дивідуальної програми розвитку, хто надаватиме освітні та додаткові послуги, 
тривалість послуг, методи та періодичність оцінювання, періодичність перегляду 

індивідуальної програми розвитку та на-
дання інформації про хід її виконання. 

Психологічну підтримку батькам слід 
розглядати як систему заходів, спрямова-
них на: вирішення конфліктних ситуацій, 
які виникають між суб’єктами освітнього 
процесу; зниження в батьків емоційного 
дискомфорту у зв’язку з особливостями 
розвитку дитини; підвищення психоло-
го-педагогічної культури батьків, підтрим-
ку впевненості батьків у можливостях 

їхньої дитини, допомогу у створенні батьківських об’єднань та допомогу в ор-
ганізації їх діяльності; формування в батьків адекватного ставлення до проблем 
дитини, підтримку міжособистісних стосунків у сім’ї та психологічно прийнятних 
стилів сімейного виховання. 

Процес реалізації психологічної підтримки батьків тривалий і потребує ком-
плексного підходу, який передбачає участь не тільки психолога, а й інших фахів-
ців, які супроводжують дитину. 

 У закладі працює батьківській клуб «Співдружність», засідання якого сприя-
ють не лише обміну інформацією між батьками, а й навчанню стратегій відсто-
ювання прав та захисту інтересів дітей, розвитку позитивної самооцінки, твор-
чих здібностей, проведенню акцій з метою привернення уваги громадськості до 
вирішення нагальних проблем. 

Ефективним є використання таких групових форм роботи з батьками, як 
тренінгові заняття, семінари, диспути, адже вони сприяють змінам у ставленні 
батьків до проблем малюків, розширенню їхніх знань про психологічні особли-

вості дітей, існуючі тактики сімейного ви-
ховання тощо. 

Наш заклад приєднався до проєкту 
«Створюємо інклюзивне середовище в ди-
тячих садках Донецької і Луганської обла-
стей», який реалізувався Всеукраїнським 
фондом «Крок за кроком» за підтримки 
Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ). Мета проєкту – розвиток ком-
петентностей педагогів закладів дошкіль-
ної освіти для забезпечення інклюзивної 

практики з особливим акцентом на дітей з особливими освітніми потребами та 
їхніх батьків. Проєкт розпочався з тренінгу для педагогів і батьків «Інклюзивне 
навчання в сучасному освітньому середовищі: основні підходи і бачення». 
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Після проведених семінарів взаємовід-
носини педагогів з батьками вихованців 
стали більш довірливими, конструктив-
ними. Рівень толерантності батьків до 
дитини з особливими потребами, яка ро-
звивається поряд з їхньою здоровою дити-
ною, підвищився. 

Після проведених тренінгів ми запо-
чаткували традицію «Створюємо книжку 
сімейних історій», де батьки виявили твор-
чість, фантазію, винахідливість в оформ-

ленні сторінок книги. Від учасників проєкту батьки отримали ігровий матеріал 
для своїх дітей, який вони зможуть вико-
ристовувати вдома. 

Середовище надає величезний вплив на 
когнітивний, соціальний, емоційно і фізич-
ний розвиток дітей. Створюючи фізично й 
психологічно безпечну та стимулювальну 
середу, педагог сприяє навчанню дітей че-
рез самостійне й групове дослідження, гру, 
різноманітні ресурси взаємодії з іншими 
дітьми та дорослими. Завдяки Міжнарод-
ному фонду «Руки друзів» ми поповнили 

розвивальне середовище інклюзивних груп, логопедичного та психологічного 
кабінетів дидактичними іграми, канцелярськими товарами, що, звісно, допома-
гає у вирішенні завдань інклюзивної освіти. 

Гарантуючи безпечне освітнє середовище, педагог сприяє тому, щоб діти спі-
впрацювали, спільно брали участь у різних заняттях, не боялися ризикувати й 
братися за більш складні завдання. 

Спільним завданням є спрямування роботи педагогічного колективу на по-
долання труднощів, пов’язаних з особливостями розвитку дитини, розладів у 
функціонуванні її психічних підструктур, низького рівня загальнонавчальних, 
спеціальних умінь і навичок. Рекомендації ІРЦ, у яких чітко вказано, якої допом-
оги дитина потребує та за якою програмою її необхідно навчати, розглядаються 
в закладі під час проведення засідань команди психолого-педагогічного супро-
воду за участю адміністрації, вихователя, асистента вихователя, практичного 
психолога, батьків дитини, за необхідності – учителя-логопеда чи дефектолога, 
інших фахівців. Результатом такої співпраці є складання індивідуальної програ-
ми розвитку дитини, з урахуванням її актуального та потенційного розвитку; 
визначення кола необхідних додаткових послуг. 

Члени ІРЦ спільно з педагогічним колективом працюють у напрямі створення 
корекційного та розвивального педагогічного середовища, забезпечення якомо-
га повнішої і ціліснішої самореалізації кожної дитини, зміцнення адаптаційного 
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потенціалу – своєрідного резерву міцності. 
Луганський ОІППО, реалізуючи завдання державної політики в галузі освіти, 

розвиває професіоналізм, підвищує кваліфікаційний рівень педагогічних праців-
ників, забезпечує підготовку педагогів до роботи в умовах реформування освіти 

Усі зміни, які запроваджуються сьогодні в освітньому просторі закладу, по-
требують наставницької підтримки. Методисти Луганського ОІППО допомогли 
нашим педагогам розібрались з документацією, з вимогами до розвиненості, ви-
хованості й навченості дитини з особливими потребами, батькам дали поради, 
як побудувати доброзичливі відносини з педагогами та дітьми.

Заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, 
зокрема: адаптує освітні програми та плани, створює розвивальне середовище, 
використовує ефективні методи та форми навчання, залучає наявні в громаді 
ресурси, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно 
до різних освітніх потреб дітей – є сучасним закладом освіти. І наш заклад до-
шкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Яблучко» Рубіжанської 
міської ради Луганської області є саме таким.
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ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-АУТИСТІВ 

Попова Ірина, завідувач Комунального дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради;

Проценко Людмила, вихователь-методист комунального дошкільного 
навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєро-
донецької міської ради 

Інклюзія – це явище сучасності. Для України інклюзивна освіта є педагогічної 
інновацією і в той самий час вимогою не лише часу, а й з моменту ратифікації 
Конвенції ООН про права дітей з інвалідністю – одним з міжнародних зобов’я-
зань держави. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає 
будь-яку дискримінацію дітей, але водночас створює відповідні умови для здоб-
уття якісної освіти для всіх. Інклюзивна освіта визнає, що всі діти можуть повно-
цінно навчатися, а їхні відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчаль-
ного досвіду для всіх учасників освітнього процесу.

Створення комфортного інклюзивного освітньо-розвивального середовища 
має важливе значення для успішного виховання та соціалізації не тільки дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, а й інших дітей.

Під освітньо-розвивальним середовищем розуміємо спеціально змодельо-
вані умови, що забезпечують варіанти вибору шляху розвитку дитини, мож-
ливість для усвідомлення кожним вихованцем власних особливостей, виявлення 
ініціативи й різнобічної самореалізації. 

Для проєктування інклюзивного освітньо-розвивального середовища в за-
кладі було створено ініціативну групу, до якої увійшли: вихователі, учителі-лого-
педи, асистенти вихователів, практичний психолог, медичні працівники, батьки 
вихованців. Робота групи розпочалась із вивчення особливостей дітей з розлада-
ми аутистичного спектра, якими є: 

• специфічне сприймання довкілля; 
• незвичність системи сигналів для комунікації з іншими, власна мова; 
• сприйняття інформації від людини без прямого погляду на неї завдяки 

периферійному зору; 
• тонке відчуття емоційного стану іншої людини, розуміння того, з ким і як 

можна поводитися; 
• кмітливість, перевага невербального інтелекту; 
• прагнення до чіткої визначеності, порядку й завершеності, здатність зро-

зуміти чітко визначені алгоритми, правила та постійно дотримуватися їх; 
• високорозвинена механічна пам’ять; 
• уміння орієнтуватися за візуальними стимулами – малюнками, піктогра-

мами, графіками тощо; 
• здатність зацікавитися чимось незвичним; 
• розвинений музичний слух; 
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• уміння чітко орієнтуватись у просторі й часі.
Педагоги дійшли висновку, що індивідуальними 

сильними сторонами дітей з аутизмом є їхні захоплен-
ня. Відповідно до цього процес виховання та навчання 
(як соціальних, так й інтелектуальних умінь) зосередили 
навколо сфери зацікавлення дитини.

 Другим етапом роботи ініціативної групи було 
створення концепції інклюзивного освітньо-розвиваль-
ного середовища закладу дошкільної освіти, що надало 
можливість сформулювати ключові ідеї, побачити пер-
спективи, розробити плани їх утілення. Ініціативна група 
ухвалила рішення, що одночасно зі створенням освітньо-
го середовища відбуватиметься вивчення і запровадження нових педагогічних 
підходів, нових програм, форм та методів роботи. 

У процесі плануваннія освітньо-розвивального середовища була врахована 
багатофункціональність приміщення груп і передбачені різні зони, зокрема:

• навчальна (організація навчальних занять і предметно-практичної діяль-
ності;

• ігрова (організація ігор і проведення занять з розвитку рухів);
• зона природи (організація спостережень за рослинами, тваринами);
• релаксаційна (місце відпочинку й усамітнення дитини). 

Зважаючи на таку сильну рису 
дітей з аутизмом, як схильність до 
впорядкованості, педагоги  викори-
стали візуальну підтримку, яка дає їм 
можливість отримати сталі й незмінні 
орієнтири. 

На сьогодні найбільш пошире-
ними та вживаними системами до-
поміжної альтернативної комунікації 

є комунікативна система обміну картинками (Picture Exchange Communication 
System – PECS), що була розроблена в 1985 році американцями Andy Bondy та 
Lori Frost як допоміжний засіб навчання. Її застосування не вимагає складних 
або дорогих матеріалів, оскільки використовуються друковані символьні, фото-
графічні, мальовані картки. PECS розпочинається з навчання дитини віддавати 
педагогові картку із зображенням бажаного предмета, а натомість отримувати 
сам предмет, який і є винагородою. Після засвоєння кроку спонтанного обміну 
картинки на бажаний предмет, PECS навчає розрізняти символи та конструюва-
ти прості речення. 

 Вихователі інклюзивних груп, асистенти вихователів, логопеди, дефектоло-
ги застосовують у своїй роботі саме графічні стимули, які набувають для таких 
дітей статусу правил (законів). Правила оформлюють у форматі графіків, роз-
кладів, алгоритмів дій, схем, позначок тощо. Різні види впорядкованих візуаль-
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них стимулів дають змогу дитині з аутизмом орієнтуватись у подіях тижня, дня, 
дозвілля, занять, окремого завдання. Для дитини кожного дня складається пер-
сональний розклад з використанням карток Пекс, на яких у певній послідовності 
розміщено малюнки, символи діяльності дитини протягом дня. Візуалізований 
розклад допомагає: організувати свій час; розуміти вимоги вихователя, готува-
тись до можливих змін; виховувати здатність до самостійності, набувати нави-
чок саморегуляції. 

Візуалізований розклад використовується в усіх приміщеннях закладу, і кож-
ний педагог привчає аутичну дитину зважати на нього та поступово керуватися 
його орієнтирами. Візуалізований розклад допомагає дитині:

• долати труднощі, пов’язані із нездатністю організовувати свій час;
• розуміти вимоги педагогів;
• знизити рівень тривожності;
• зосереджуватися на актуальній інформації;
• самостійно переходити від одного виду діяльності до іншого, з однієї 

зони в іншу, повідомляючи, куди їй необхідно прямувати після закінчення 
певної роботи.  

З урахуванням такого базового порушення аутизму, як брак соціальних 
функцій, у кожному розкладі є завдання на прояви тих чи інших форм соціальної 
взаємодії (наприклад: звернутися з проханням до дорослої людини, щоб отри-
мати необхідний маркер, або показати закінчену роботу вихователю, мамі для 
схвалення ними). Картки Пекс розміщені в роздягальні, туалетній кімнаті, біля 
столу для прийому їжі, спальній кімнаті. Вони допомагають навчити дитину з 
розладами аутистичного спектра послідовно виконувати дії і так набувати нави-
чок самообслуговування. 

Для того щоб середовище дитячого садка більш зрозумілим для дітей- 
аутистів, педагоги позначили приміщення певними візуальними опорами: на-

клейками, значками, кольоровими стрічками, 
кольоровими картками Пекс.

Середовище, у якому проводиться корекцій-
на робота, спеціалісти організували так, щоб ди-
тина могла досить вільно переміщатися, розта-
шовуватися для ігор з іграшками, відпочивати. 
Створене в такий спосіб предметно-просторове 
середовище пристосовано як до занять разом 
з іншими дітьми, так і до індивідуального взає-

модії з дорослим. Із цією метою всі полиці в шафах доступні. Саме на них розмі-
щується змінний дидактичний матеріал з різної тематики, іграшки та посібники 
із сенсомоторного й мовного розвитку, конструювання, розвитку мовлення та 
елементарних математичних уявлень та ін. Крім того, у предметно-розвивальне 
середовище включені набори муляжів, великі й дрібні іграшки за темами, кон-
структори, мозаїки, кубики, пірамідки, матрьошки та інші збірні іграшки, на-
стільний матеріал. 
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Спеціалісти закладу враховують, що сере-
довище має не тільки пробуджувати, а й гаси-
ти надзвичайну активність дітей, давати їм не 
тільки можливість здійснювати різноманітні 
види діяльності, але й можливість відпочити, 
тому в ньому є місце для релаксації. У кожній 
інклюзивній групі є «куточок усамітнення» із 
сухим душем, басейном з кульками, наметом 
та іншими предметами, які сприяють відпочин-
ку та заспокоєнню. 

Сухий басейн здійснює всебічний вплив на 
організм дитини: нормалізує діяльність цен-
тральної нервової системи, покращує функ-
ціонування серцево-судинної системи, органів 
дихання, опорно-рухового апарату, активізує 
перебіг обмінних процесів, сприяє нормалізації 

маси тіла, надає загартовуючого ефекту, сприяє сенсорному розвитку, створює 
позитивний психоемоційний фон. 

Особливе місце в предмет но-
ігровій зоні надається дидактичним, 
розвивальним матеріалам. Зацікав-
леність дітей-аутистів механічни-
ми предметами спонукала педагогів 
інклюзивних груп до творчості, і вони 
самотужки зробили декілька цікавих 
дидактичних ігор: бізіборди, «чарівний 
фонтан» та ін. 

Для розширення фізичного про-
стору дошкільника з особливими по-
требами, який не володіє добре своїм тілом, у якого зв’язок між рецепторами 
й мозком ослаблений, потрібна тілесна, а тим більше психологічна взаємодія з 

довкіллям, що робить цей світ для 
нього «своїм». Для створення та-
кої взаємодії педагоги нашого за-
кладу використовують обтяжене 
сенсорне яйце Кіслінг, винайдене 
блискучим німецьким фахівцем із 
сенсорної інтеграції Уллою Кіслінг. 
Це м’який кулястий мішок, у який 
можна залізти цілком і відчути себе 
в безпеці, як у теплому будиночку. 
Можна перекочуватися, перекида-
тися, брикатися – робити все, що 
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хочеться! 
Завдяки спеціальним ручкам, за які можна підвішувати яйце з «пташеням-ди-

тиною» всередині, воно перетворюється на невичерпне джерело різноманітних 
задоволень. У яйці можна кататися, як на гойдалці, дрімати, як у гамаку, відчува-
ти себе в центрифузі, як перед польотом у космос, влаштовувати веселі командні 
забіги «в мішку», тримаючись за зручні ручки. 

Педагоги відмічають, що коли дитина-аутист у «яйці» і відчуває себе захи-
щеною, стає можливим доторкнутися до неї. Ті рухи, які навіть не допускалися 
дитиною у звичайній ситуації (перекиди, перекати), стають можливими. 

У процесі спілкування з дітьми, асистенти вихователів помітили, що для ком-
пенсації сенсорного голоду, регуляції внутрішнього психічного тонусу дитина 
звертається до аутостимуляции. 
Цьому служить багато стереотип-
них рухів: біг по колу, розгойду-
вання, повторення фраз, віршів, які 
посилюються, коли дитина боїться 
чогось. 

Для подолання цього синдро-
му, заспокоєння дитини групою 
індивідуального супроводу була 
ретельно продумана схема дій, 
обрана найбільш зручна й проста 
послідовність дій для конкретної 
ситуації. 

Дуже позитивно, із задоволенням сприймаються дітьми «доріжки пере-
шкод». Ігри з доріжкою сприяють розвитку в дітей координації рухів при ходьбі, 
стрибках, допомагають зміцненню м’язів спини та ніг. Завдяки яскравому роз-
фарбуванню такі «доріжки» привертають увагу дітей, спонукаючи до фізичної 
активності та гри, допомагаючи малюкам опановувати навички володіння своїм 
тілом, зростати міцними і здоровими. А головне – циклічність рухів відволікає та 
заспокоює дитину.

Педагоги інклюзивних груп також звернули увагу на те, що діти-аутисти не 
люблять групові свята, які проводяться в музичній залі в присутності батьків 
вихованців. Через порушення центру обробки слухової інформації дітям важко 
відокремити шум на задньому фоні від мови та інших звуків, фотографування зі 
спалахом викликає страх та занепокоєння. 

Групою індивідуального супроводу було прийнято рішення проводити свята 
для аутичних дошкільників у приміщенні групи, яке святково прикрашають, і на 
свята запрошувати тільки знайомих дорослих (асистента вихователя, вихователя 
групи, музичного керівника, психолога) та знайомих дітей. 

Ретельно була продумана система подачі звуку, рівень гучності і зворотній 
зв’язкок. Музичні керівники підібрали спеціальний репертуар, у який включили 
гуркіт морських хвиль, дзюрчання струмка, щебет птахів та інші звуки природи, 
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що дозволяє захистити аутич-
ну дитину від зайвого сенсор-
ного перевантаження.

Освітньо-розвивальне се-
редовище створено не тільки 
в приміщенні дитячого садка 
та групових осередках, але й 
на дитячому майданчику. Щоб 
надати дитині можливості різ-
нобічного розвитку, на май-
данчику створені умови ана-
логічно приміщенню групи: є зона для занять, для ігор, «природничий куточок», 
зона релаксації. За допомогою нехитрих засобів, зокрема невеликих і неважких 
дошок, пластикових ящиків з-під овочів, килимків, можна вибудовувати смуги 
перешкод, будувати курені й 
будиночки. Шматки ткани-
ни, накинуті на малі форми, 
трансформують середовище 
під сюжет гри (намет ман-
дрівника, лисяча нірка, пече-
ра стародавньої людини), а 
клапті тканини, накинуті на 
плечі, утворюють образ лица-
ря, принцеси, людини-павука. 
Усе це – доступні атрибути, які 
не вимагають матеріальних вкладень та містять у собі значний розвивальний по-
тенціал.

Для ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху й формування нави-
чок правильної поведінки в сучасному світі педагоги використовують майданчик 
для сюжетно-рольових ігор. Дуже люблять діти брати участь у сюжетних іграх з 
використанням посібників, виготовлених педагогами закладу.

Отже, довкілля дитини є важливою умовою ефективної підготовки її до май-
бутнього самостійного життя. Навколишнє середовище має бути організоване 
так, аби спонукати дитину до виконання активних дій, відповідно до її життєвого 
ритму, фізичних та психічних можливостей.

Під час роботи ініціативна група переконалася в тому, що забезпечення 
повноцінного розвитку дитини передбачає єдність предметно-розвивального 
середовища та змістовного спілкування дорослих з дітьми. 

Розвиток та вдосконалення інклюзивного освітньо-розвивального середови-
ща не припиняється, адже це безперервний процес пошуку відповідей на нові 
виклики життя. Важливо, щоб усі учасники освітнього процесу усвідомлювали 
спільну відповідальність, мали вміння, бажання та добру волю для співпраці й 
вирішення питань щодо розвитку кожної дитини.
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Бережна Олена, завідувач Комунального дошкільного навчального закла-

ду (ясел-садка) комбінованого типу № 10 Сєвєродонецької міської ради;
Василенко Наталія, Шевченко Галина – вихователі-методисти 

Комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого 
типу № 10 Сєвєродонецької міської ради

У зв’язку з переходом більшості суспільств до демократичних цінностей на 
засадах поваги до основних прав та свобод людей з’явилася концепція соціаль-
ної інклюзії (залучення, включення), що є протилежною концепції соціальної ізо-
ляції (відторгнення, виключення).

Соціальна інклюзія – це процес змін у політичній, економічній, соціальній 
сферах, спрямований на утвердження соціальної рівності, що охоплює широкий 
спектр стратегій і ресурсів, орієнтованих на групи населення, які перебувають у 
несприятливому середовищі [3, с. 12, 13]. 

У зоні ризику соціального відторгнення перебувають діти-сироти, багатодітні 
сім’ї, люди з інвалідністю і фізичними вадами, з особливими освітніми потре-
бами, мігранти, люди з ВІЛ / СНІД, бездомні люди, представники національних, 
релігійних та інших меншин. 

Поточний спалах захворювання COVID-19 спровокував появу соціальної 
стигми та дискримінаційної поведінки щодо людей певного етнічного походжен-
ня, а також усіх, хто мав контакт з вірусом. В умовах пандемії на людей вішають 
ярлики, до них застосовують стереотипи, їх дискримінують, відокремлюють. Че-
рез це люди часто намагаються приховати хворобу, щоб уникнути дискриміна-
ції, не звертаються негайно по медичну допомогу, відмовляються від тестування, 
що не тільки сприяє погіршенню епідемічної ситуації в країні, але й підриває со-
ціальну згуртованість, провокує прояви агресії, спонукає до можливої соціальної 
ізоляції як окремих людей, так і певних груп населення.

Саме тому проблема формування толерантного ставлення до оточення та 
вміння протидіяти будь-яким проявам дискримінації є дуже актуальною для 
нашого суспільства. До вирішення цього питання повинні залучитися учасники 
освітнього процесу всіх ланок системи освіти в Україні, починаючи з дошкільної.

У ст. 6 Закону України «Про освіту» зазначено, що засадами державної політи-
ки у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є формування поваги до 
прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного 
або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками [1].

Сьогодні в Україні активно працюють різні громадські організації та фонди, 
які займаються пропагуванням ідей соціальної інклюзії та реалізацією проєктів, 
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спрямованих на використання інклюзивних підходів в освіті.
Методика «Лялька як персона», яка з 2015 року почала впроваджуватися в 

нашій країні Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Інституту 
Відкритого Суспільства, Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Представництва Ди-
тячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у межах проєктів «Створення інклюзивного без-
печного середовища в навчальних закладах і громадах» та «Садочок – простір 
дружній до дитини», – це інноваційний педагогічний підхід, спрямований на 
розвиток емпатії в дітей, виховання неприйняття дискримінації та несправед-
ливості. Він допомагає критично аналізувати упередження і хибну інформацію, 
що діти постійно отримують у повсякденному житті, стосовно окремих осіб або 
груп населення, які є предметом соціального відторгнення та не належать до 
домінантної більшості. Ляльки-персони спонукають дітей протистояти неспра-
ведливості та упередженням, коли ті стикаються з ними самі або стають свідка-
ми такого ставлення до оточення.

Ляльки-персони дають змогу проводити ефективні, стимулювальні, цікаві 
бесіди, спрямовані на боротьбу з дискримінацією, на формування соціальної 
грамотності, обговорення проблем рівності й заохочення особистісного зро-
стання дітей у психологічно комфортній атмосфері, що є запорукою створення 
безпечного інклюзивного середовища в освітньому закладі та громаді. 

Уперше використовувати ляльок-персон почала Кей Таус у 50-х роках ХХ ст. 
у США. Вона працювала вихователем у дитячому садку, у якому на той час було 
обмаль ресурсів, які б відображали етнічний склад дитячої групи. Для вирішення 
цієї ситуації вона виготовила ляльок з картону, намагаючись максимально точно 
підібрати для них колір шкіри й інші фізичні риси, щоб діти могли впізнати в них 
себе й потоваришувати з ними. Кожну ляльку наділили індивідуальністю, «ожи-
вили» та вигадали для неї історії. Під час складання історій педагог виходила з 
життєвих реалій самих дітей, відвівши ляльці головну роль. Так з’явилися ляль-
ки-персони [4, с. 3].

Сьогодні методика «Лялька як персона» («Persona Dolls») набула значного 
поширення в педагогічній практиці багатьох країн, зокрема у Великобританії, 
Австралії, США, Нідерландах, Ісландії, Німеччині, Південній Африці та інших [2, 
с. 4]. Теперішні ляльки-персони більше схожі на справжніх дітей: вони об’ємні, 
мають зріст близько 70–80 см, їх шиють з тканини, одягають у справжній дитя-
чий одяг. Таку ляльку не можна придбати в магазині. Зшита власноруч лялька 
завжди індивідуальна.

Лялька-персона – це не звичайна дидактична іграшка, яку протягом багатьох 
років використовують на заняттях як сюрпризний чи ігровий момент. Ця лялька 
не навчає математики або грамоти, не вчить малювати та співати, не розповідає 
про пори року чи види транспорту. Вона вчить бути ЛЮДЬМИ в нашому жорсто-
кому, цинічному, прагматичному сучасному світі. Ляльки-персони в педагогічній 
практиці приходять у гості, спілкуючись із дітьми, як правило, під час бесіди в за-
гальному колі або в групі. Ляльки не говорять самі за себе, а «шепочуть» на вухо 
педагогові, який озвучує «почуте» всім дітям. Діти сприймають ляльок-персон 
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як своїх друзів, почуваються з ними достатньо впевнено, обмінюються своїми 
думками, проблемами, враженнями й почуттями без осуду та звинувачення.

При цьому педагог має заохочувати всіх дітей до участі в бесіді, але не приму-
шувати, приймати відповіді кожної дитини, не оцінюючи відповіді й висловлю-
вання дітей, не нав’язуючи їм власних думок і суджень.

Вихователі-методисти нашого закладу ознайомилися із цією інноваційною 
методикою, узявши участь у навчально-практичному тренінгу «Лялька як пер-
сона: педагогічний підхід для соціального та психологічного розвитку дитини», 
який проводив тренер Міжнародної асоціації «Крок за кроком» Даніель Ковач 
з Угорщини у м. Ірпені Київської області в лютому 2016 року. Під час тренінгу 
колективу Комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбі-
нованого типу № 10 Сєвєродонецької міської ради було запропоновано взяти 
участь у проєкті Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» – «Створення інклю-
зивного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах». 

Роботу за проєктом у нашому закладі було розпочато зі створення творчої 
групи, до складу якої ввійшли вихователі-методисти, практичний психолог, учи-
тель-логопед, вихователі середньої та старшої логопедичної груп, у яких було 
заплановано впровадження методу «Лялька як персона». Вихователі-методисти 
ознайомили членів творчої групи із сутністю та метою використання цього інно-
ваційного методу. Батьки вихованців були поінформовані щодо участі їхніх дітей 
у проєкті та надали згоду на проведення фото- та відеозйомок.

Творча група розробила орієн-
товний план роботи з ляль кою-
персоною. Перед складанням 
плану зустрічей ми обговорили 
й обрали найбільш актуальні для 
нашого регіону та дошкільного 
закладу проблеми соціального 
неприйняття та дискримінації. 
Так, до плану було внесено зу-
стрічі-бесіди, під час яких обго-
ворювались проблеми гендерної 
дискримінації і гендерних стерео-
типів, нетолерантного ставлення до людей із нестандартною зовнішністю, з осо-
бливими потребами, до дітей з неповних сімей, внутрішньо переміщених осіб, 
представників інших рас та національностей тощо. Для втілення цього плану од-
нієї ляльки-персони – Михайлика, що нам подарували організатори тренінгу, ви-
явилося недостатньо, тому необхідно було пошити ще. Шиттю ляльок передува-
ло ретельне продумування образів майбутніх персон. Одна з наших ляльок – це 
темношкіра дівчинка з неповної сім’ї. Ще троє – це діти багатодітної української 
родини, з яких один хлопчик має проблему зайвої ваги, а дівчинка – вади зору. 
Усього зараз у закладі ми маємо вісім ляльок-персон. 

Наступним етапом роботи стало створення паспортів та портфоліо наших 
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ляльок-персон. При оформленні паспортів і портфоліо ляльок ми дотримували-
ся наданих організаторами проєкту рекомендацій і вказували так дані: як звати 
ляльку, якої вона статі, скільки ляльці років, якою мовою (мовами) вона розмов-
ляє, де лялька мешкає, як звуть і ким працюють батьки ляльки, які улюблені за-
няття ляльки, яка їй подобається їжа, що приносить ляльці радість, що засмучує, 
чого вона боїться, які має проблеми в спілкуванні тощо.

Усі відомості та фотографії, що містилися в паспорті та портфоліо, педаго-
ги обов’язково використовували під час зустрічей-бесід дітей з ляльками-пер-
сонами. При цьому одні зустрічі мали суто ознайомлювальний характер, коли 
учасники полілогу обмінювалися різноманітною інформацією щодо себе, членів 
своїх сімей або щодо домашніх улюбленців, розглядали світлини тощо. На ін-
ших зустрічах проводилася попередня підготовча робота перед винесенням 
для обговорення заздалегідь визначених питань. Третя частина всіх зустрічей з 
лялькою – основна – була спрямована на обговорення питань, пов’язаних з вирі-
шенням соціальних та психологічних проблем, з якими стикаються або можуть 
стикатися діти у своєму житті. 

Під час зустрічей з лялька-
ми-персонами розглядалися різні 
життєві ситуації: «Іграшки – свої і 
чужі», «Дівчатка відмовилися гра-
ти з хлопчиком», «Діти ображають 
мою сестричку в окулярах», «У сім’ї 
з’явилася друга дитина», «Не беруть 
до гри через зайву вагу», «Образ-
ливі прізвиська і кепкування», «У 
групі з’явився новачок в інвалід-
ному візочку» та інші. При цьому 
відбувалося опрацювання дошкіль-

никами власних психологічних проблем, пошук виходу зі складних життєвих си-
туацій засобами дитячого колективу за допомогою оцінювання різних варіантів 
та обирання тих, які найймовірніше приведуть до успіху.

Дітям пропонувалося висло-
вити припущення щодо того, які 
почуття та емоції відчували ляль-
ки та їхні друзі, пригадати, що від-
чували самі в подібних ситуаціях. 
Поступово в дітей збагачувався 
словниковий запас, вони опано-
вували й починали використову-
вати слова, що описують почут-
тя ляльок та відображають їхні 
власні емоції. Проблема, унесена 
від особи дитини-ляльки, сприй-
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малася дошкільниками як реальна завдяки дитячій безпосередності. Рішення 
знаходили самі діти за мінімальної участі педагога. Навчання морально-етичних 
принципів відбувалося опосередковано й сприймалося дітьми більш природньо, 
тому що не мало характеру абстрактного моралізаторства, а пропонувало за-
своєння норм поведінки й спілкування у форматі конкретних життєвих ситуацій, 
які діти можуть перенести в реальне повсякденне життя.

Наприклад, під час зустрічі з лялькою Михайликом на тему «Дівчатка від-
мовилися грати з хлопчиком», яка була спрямована на розвіювання гендерних 
стереотипів та протидію гендерній дискримінації, обговорювалася проблем-
на ситуація, коли діти не бажають грати в спільні ігри з представниками іншої 
статі. Михайлик розповів про те, як він намагався потоваришувати з дівчатками 
у дворі й пограти з ними в спільну гру, але ті відмовилися з ним спілкуватися, по-
чали глузувати з нього й сказали, що вони грають «у принцес», а хлопчики в таку 
гру не грають. Михайликові було дуже прикро й образливо. Він спитав у дітей, 
чи правда, що є ігри тільки для дівчаток і тільки для хлопчиків. Чи може хлопчик 
грати якусь роль у так званих «дівчачих» іграх? Ким можуть бути дівчатка в іграх, 
у які грають переважно хлопчики? Педагог спонукував дітей ділитися власним 
досвідом, своїми почуттями, пропонував знайти шляхи вирішення проблеми. 

Проблема дискримінації за зовнішнім виглядом була винесена для обгово-
рення під час зустрічі з лялькою Тарасом. Тарас розповів дітям, що дуже хоче на-
вчитися грати у футбол, але хлопці у дворі не беруть його до гри й насміхаються 
через його зайву вагу та неповороткість. Тарас попросив поради в дітей, як йому 
треба вчинити у цій ситуації. Чи треба звертати увагу на подібні глузування? Чи 
можна відмовитися від своєї мрії через страх бути осміяним? Чи стикалися діти 
у своєму житті з подібними проблемами? Хто може допомогти й підтримати в 
такій складній ситуації? Педагог звернула увагу на переживання хлопчика через 
негативне ставлення однолітків, спонукала дітей до усвідомлення того, що всі 
люди, не зважаючи на їхню зовнішність, заслуговують на повагу, що в кожної 
людини обов’язково є привабливі риси й позитивні якості, є такі вміння та до-
сягнення, якими можна пишатися. Вона запропонувала дітям знайти вихід із цієї 
ситуації, виховуючи в них емпатію, упевненість у власних силах, самоповагу. 

Поява ляльки Даринки з вадами зору була зумовлена зарахуванням до скла-
ду логопедичної групи дівчинки із цією ж проблемою. Щоб підготувати дитя-
чий колектив до адекватного сприйняття такої дитини, педагоги запланували 
відповідна зустріч-бесіда. Вихователю логопедичної групи вдалося приверну-
ти увагу дітей до переживань братика Михайлика щодо негативного ставлення 
однолітків до його сестрички через її хворобу. У вихованців була чудова мож-
ливість «поспілкуватися» з лялькою Дариною, дізнатися про її успіхи в навчанні 
музики. Діти із задоволенням запросили ляльку до малорухливої гри, сприйняли 
її як свою подружку. 

Для виховання толерантного ставлення до сімей внутрішньо переміщених 
осіб ми запланували проведення зустрічі, під час якої Тарас розповів про своїх 
знайомих, що приїхали із зони бойових дій. Діти почули про проблеми сімей, 
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які були змушені змінити своє місце проживання через загрозу їхньому життю, 
які не тільки втратили домівку, роботу, усі необхідні речі, але й залишилися на-
одинці в чужому місті, без рідних і друзів. Обговорення цієї складної життєвої 
ситуації сприяло вихованню в дітей співчуття, чуйності, небайдужості, бажання 
допомагати.

У період пандемії коронавірусної хвороби COVID – 19, коли діти обмежені 
в спілкуванні, коли іноді йде нагнітання істерії навколо хвороби шляхом поши-
рення дезінформації, лялька-персона теж стала нашим педагогам у пригоді, щоб 
«розширити» для вихованців коло спілкування, у невимушеній розмові обгово-
рити з ними питання, пов’язані з хворобою, карантинними обмеженнями, само-
ізоляцією тощо. 

Так, у період карантину під час заняття-зустрічі із лялькою-персоною діти 
мали змогу не просто обговорити тему коронавірусу, а й висловити своє став-
лення до хвороби, озвучити свої страхи й сумніви. Дітлахи розповіли своєму 
маленькому другові, як можна знизити ризик захворювання, яких правил при 
цьому слід дотримуватися, як поводитися в громадських місцях. Діти пояснюва-
ли ляльці, як і чому необхідно мити й обробляти руки, дотримуватися соціальної 
дистанції тощо. 

Педагог за допомогою ляльки спонукала дітей до усвідомлення того, що 
хвороба не може бути причиною відторгнення людей. Хворі люди потребують 
підтримки, спілкування. Діти висловили свої ідеї і припущення щодо того, які 
форми спілкування найбезпечніші в період карантину, як можна спілкуватися, не 
наражаючи себе та інших на небезпеку. 

Після серії зустрічей з лялькою ми помітили, що діти почали відчувати себе 
достатньо захищеними й були готові озвучувати та виносити на обговорення 
свої переживання, проблеми, звертаючись по пораду й допомогу. Комунікація 
вийшла на новий рівень, вирішуючи психологічні завдання. Методика «Лялька як 
персона» дозволила нам збагатити соціальне середовище, постійно підтримува-
ти інтерес до спілкування за допомогою введення нових персонажів, розширю-
вати коло вирішуваних проблем, розвивати емпатію, уміння слухати й чути одне 
одного, вирішувати власні психологічні проблеми, використовуючи колектив-
ний досвід.

Аналізуючи зустрічі з лялькою-персоною в групах різного віку, ми дійшли 
висновку, що використання методики «Лялька як персона» має певні вікові об-
меження. Діти молодшого та середнього дошкільного віку через нерозвиненість 
вербальних комунікативних можливостей, недостатність соціального досвіду й 
нездатність до самоаналізу неспроможні брати участь в обговоренні та вирішен-
ні складних морально-етичних проблем. Уважаємо, що використовувати ляль-
ку-персону в роботі з дітьми цієї вікової категорії можна лише для того, щоб 
стимулювати малюків до активної комунікації, викликати позитивні емоції від 
спілкування, готуючи дошкільнят до більш складної взаємодії з лялькою в май-
бутньому.

Діти старших груп швидше йдуть на контакт з лялькою, краще розуміють її 
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проблеми та більш відверто діляться власними проблемами, ставлять запитання, 
виявляють свої емоції тощо, тому використання методики «Лялька як персона» 
для виховання неприйняття дискримінації, несправедливості та упередженості, 
заснованого на толерантному ставленні до оточення, більш результативне з діть-
ми старшого дошкільного віку. 

Слід зазначити, що використання педагогічної технології «Лялька як персона» 
має свої особливості й вимоги, а саме:

- обмежена кількість дітей (щоб надати можливість кожній дитині взяти 
участь в обговоренні, висловити свою думку та зберегти довірливу атмосферу, 
кількість дітей у підгрупі не повинна перевищувати 10–12 осіб);

- необхідність збереження «легенди» (тобто необхідно дотримуватися 
сценарію розвитку сюжету, змісту паспорта ляльки, зберігати наступність між 
педагогами при використанні однієї й тієї ж ляльки);

- наявність особистісних якостей у педагога (вираженої природності, 
емоційності, емпатійності, акторських здібностей). 

На нашу думку, ефективність зустрічей з лялькою напряму залежить від 
майстерності педагога, його правильного розуміння призначення ляльки-пер-
сони, уміння володіти дитячим колективом, вдало й непомітно спрямовуючи 
зустріч-бесіду в потрібному руслі, не обмежуючи дітей, надаючи їм можливість 
вільно висловлюватися, проявляти емоції тощо, тому слід уважно ставитися до 
підготовки педагогів, що працюватимуть за цією методикою. Важливо обгово-
рювати, аналізувати кожну зустріч, знаходити помилки, визначати більш ефек-
тивні та прийнятні прийоми спілкування з дітьми, за потреби вносити зміни до 
плану зустрічей тощо. 

Усіма нашими напрацюваннями за цією методикою ми поділилися з коле-
гами з інших регіонів України, які брали участь у проєкті «Створення інклюзив-
ного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах», на підсумковій 
конференції, яка відбулася в грудні 2016 року в м. Дніпро. За результатами на-
шої спільної роботи було видано методичний посібник для педагогів і тренерів 
«Ляльки з особистими історіями (ляльки-персони): методика соціального та 
психологічного розвитку дитини» [2]. 

Організатори проєкту високо оцінили нашу роботу, тому Всеукраїнським 
фондом «Крок за кроком» було запропоновано вихователям-методистам і прак-
тичному психологові ДНЗ № 10 узяти участь у тренінгу з метою підготовки тре-
нерів для проведення навчально-практичних семінарів для педагогів Дніпровсь-
кої, Донецької, Луганської, Запорізької і Харківської областей у межах програми 
«Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
на сході України» за підтримки ЮНІСЕФ. У 2017 році в місті Сєвєродонецьку тре-
нерами нашого закладу було проведено шість дводенних навчально-практичних 
семінарів «Садочок – простір дружній до дитини» для педагогів Луганської об-
ласті.

Свій досвід роботи за методикою «Лялька як персона» ми репрезентували на 
різних рівнях – міському, обласному, усеукраїнському:
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- методичному тижні для педагогів закладів дшкільної освіти міста Сєвєро-
донецька;

- обласних семінарах, семінарах-практикумах і форумах у Луганському об-
ласному інституті післядипломної педагогічної освіти;

- V всеукраїнській науково-практичній конференції «Система надання освіти 
дитям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти» в Лисичан-
ському педагогічному коледжі; 

- Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» у місті Києві, 
де отримали бронзову медаль та дипломом Міністерства освіти і науки України 
та Національної академії педагогічних наук України.

Звичайно, не все так просто. За ті п’ять років, що наш колектив знайомий з 
методикою «Лялька як персона», багато педагогів намагалося використовувати 
її в роботі з вихованцями, але не всім ця методика припала до душі, не всі змогли 
досягти саме тих результатів, на які сподівалися. Методика працює тільки тоді, 
коли діти довіряють і ляльці-персоні, і вихователеві, тому педагогові необхідно 
самому бути доброзичливим, толерантним і неупередженим, необхідно самому 
ЛЮБИТИ людей. Треба усвідомлювати, що не просто граєш з дітьми «в ляльки», 
а робиш велику справу, зрощуючи в їхніх серцях і душах паростки добра.

Наша мета – за допомогою «живої» ляльки донести до кожної дитини, що всі 
люди (незалежно від зовнішності, статі, віку, національності, уподобань, умінь, 
особистісних якостей) мають рівні права й рівні можливості, усі заслуговують на 
повагу й шанобливе ставлення. Саме так ми розуміємо сутність інноваційного 
методу «Лялька як персона». І саме тому колектив нашого закладу обрав для 
себе такий девіз: «Ми – різні, ми – рівні, ми – разом».
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КОМІКСИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ 

Лисицька Наталія, вихователь-методист Комунального закладу 
«Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Іскорка»

Підготовка нової генерації педагогічних працівників, забезпечення професій-
ного росту педагогів, їхньої професійної компетентності – один з головних на-
прямів реформування сучасної освіти. Саме ця аксіома визначила нагальну по-
требу пошуку нових форм та ефективних шляхів підвищення рівня кваліфікації 
педагогічних працівників нашого дошкільного закладу в контексті STEM-освіти 
[4].

Зазвичай педагоги закладів освіти провадять освітню діяльність відповідно 
чинних програм, проте державні програми не обмежують творчої ініціативи –
педагог застосовує гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу від-
повідно до потреб дитини, обирає доцільні методи й засоби навчання та вихо-
вання. 

Педагоги ЗДО № 7 «Іскорка» з 2017 року працюють над упровадженням 
STREAM-освіти в освітній процес через STREAM-проєкти. STREAM-проєкт – це 
спосіб досягнення цілі шляхом детальної розробки проблеми, що завершуєть-
ся реальним практичним результатом. Педагоги здійснюють супровід проєкта і 
спонукають до пошукової діяльності вихованців, батьків, колег; вихователь-ме-
тодист допомагає у визначенні мети, завдань проєкта, орієнтовних методів і 
прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окре-
мих навчально-пізнавальних завдань. Одними з найвдаліших і найрезультативні-
ших є STREAM-проєкти: «Весь світ на дитячий долонці» та «Комікси – складник 
STREAM-освіти дошкільників». 

Науковці стверджують, що використання коміксів має доволі глибокі часові 
межі. Перший американський комікс «Ведмежата і тигр» вийшов у 1892 р. в жур-
налі «The San Francisco Examiner», однак часом народження коміксу прийнято 
вважати 1896 рік. Саме тоді з публікації на сторінках газети New York World пер-
шого випуску серії «Жовте дитя» карикатуриста Р. Аутколта мальована розповідь 
оформилася як жанр та отримала назву «комікс» [2].

Комікс (від англ. сomic – смішний) – суміжні малюнки та інші зображення 
в змістовій послідовності. У середині XX ст. комікс став одним з найпопулярні-
ших жанрів масової культури. Сучасні комікси в основному втратили комічний 
характер, їх замінили комікси «жахів» – про злочини, війни, псевдоісторичні, а 
також комікси, що спрощено відтворюють твори класиків. Отже, комікс – це єд-
ність оповідного тексту й візуальної дії. 

Актуальність STREAM-проєкта «Комікси – складник STREAM-освіти до-
шкільників» полягає у визначенні коміксу як ефективного засобу підвищення 
рівня професійної майстерності педагогів та навчання дошкільників за техно-
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логією STREAM, у якому внаслідок жанрових особливостей використовується 
яскраве унаочнення. Своєрідна форма коміксів дозволяє використовувати їх з 
метою формування в дітей усіх компонентів STREAM. Використання коміксів є 
результативним, оптимальним, ефективним засобом навчання дітей як наочних 
опор; опорою педагогові у виборі індивідуального маршруту розвитку кожної 
дитини дошкільного віку; орієнтацією на пізнавальну сферу дошкільника в до-
цільному поєднанні з мультимедійними технологіями.

Ідею застосування коміксів в освітньому процесі не можна назвати новою. 
Першими використовувати комікси почали історики Японії, вони створювали 
комікси для дошкільнят, дітей старшого віку, а також для людей з розумовою 
відсталістю. У Європі, Америці книжки-комікси теж досить поширені в багатьох 
закладах освіти. Так, у французьких школярів великою популярністю кори-
стуються історія Стародавнього Риму та історія Наполеонівських війн у формі 
коміксів, у дітлахів американців – пригоди супергероїв. Комікси перетворюють-
ся на ефективну навчальну методику, коли їх цікаво не лише читати й розгляда-
ти, а й створювати. У такому випадку вони слугують зручною формою навчання 
і виховання та відкривають якісно новий підхід до виховання дошкільників.

Процес упровадження STREAM-проєкта «Комікси – складник STREAM-
освіти дошкільників» відбувався в такій послідовності:

1. Підготовчий етап.
2. Теоретичний етап.
3. Практичне навчання педагогічних кадрів, контроль за реалізацією плану 

впровадження проєкту.
4. Етап вивчення результативності й підбиття підсумків роботи.
На першому етапі відбувається ознайомлення педагогів з технологією та осо-

бливостями STREAM-освіти дошкільників, роз’яснення її переваг, порівняно з 
традиційними методами й технологіями. Підготовчий етап включає анкетуван-
ня, діагностування педагогів з метою визначення їхнього методичного рівня та 
виявлення думок щодо впровадження технології.

На цьому етапі ми задалися такими питаннями: Проблема інформованості 
про інноваційну технологію – власна справа кожного вихователя? Чи є необхід-
ність керувати цим процесом? Так. Така необхідність є (форми й методи: обгово-
рення інноваційних технологій на методичних об’єднаннях, організація дискусій, 
круглих столів, відвідування різних заходів у кращих вихователів). Роль вихова-
телів-методистів – підвести вихователів до висновку про необхідність упровад-
ження технології.

На другому етапі створюються творчі групи за добровільною участю кращих 
та зацікавлених вихователів, які виявили інтерес і бажання впроваджувати тех-
нологію. У процесі обговорення доцільності впровадження технології STREAM, 
оцінювання своїх умов та можливостей щодо творчого застосування ідей інно-
вації, колективом визначається тема, мета, етапи, прогнозуються результати. Ви-
хователь-методист допомагає створити належні педагогічні умови.

Третій етап — практичне застосування технології STREAM у реальних умо-
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вах. Суть цього етапу полягає в організації діяльності вихователів з оволодіння 
практичними вміннями та творчої трансформації нових ідей у власну методичну 
систему створення оригінальної педагогічної технології. 

На четвертому етапі здійснюється моніторинг результатів упровадження 
інновації (відвідування заходів, проведених з дітьми). Завершальним етапом є 
вивчення і аналіз результатів діяльності, експертне оцінювання впровадження 
(творчі звіти, опис результатів у форматі методичних порад, рекомендацій). Ета-
пи відрізняються особливостями змістового наповнення, формами та методами 
роботи.

Якість упровадження STREAM-освіти багато в чому визначається компетент-
ністю та рівнем професійної діяльності педагогічних працівників, наскільки вони 
активно використовують новітні педагогічні підходи до навчання, виховання і 
розвитку, інноваційні практики міждисциплінарного навчання, методи та засоби 
навчання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій. 

Останнім часом, майже чотири роки, у нашому закладі посилена увага при-
діляється здійсненню якісної підготовки педагогів, реалізації довгострокових іні-
ціатив щодо їхнього професійного розвитку, самоосвіти. Розвитку професійної 
компетентності педагогічних працівників сприяє участь у різнопланових захо-
дах: конференціях, семінарах, вебінарах, STREAM-фестивалях, конкурсах, мето-
дичних об’єднаннях тощо. На таких заходах освітяни не тільки здобувають нові 
знання, отримують доступ до нових ресурсів, але й мають змогу репрезентувати 
власні наробки та обмінюватися думками, ідеями, досвідом. 

Комікси суттєво збільшують спектр методичних підходів щодо підвищення 
професійної компетентності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти 
Комбінування елементів STREAM-освіти та основ малювання коміксів дає по-
зитивні результати. Одним з методів використання коміксів у STREAM-освіті є 
аналіз відомих оповідань, фільмів, мультфільмів. Педагоги ЗДО № 7 «Іскорка» 
обрали головною героїнею своїх коміксів Муху-чомуху з відомого мультфільму 
та її друзів.

Своєрідна форма коміксів, їхні жанрові особливості дозволяють використо-
вувати ці жартівливі малюнки з метою формування в дітей усіх компонентів 
STREAM. 

Отже, сьогодні педагогу закладу дошкільної освіти недостатньо бути компе-
тентним фахівцем. Модель сучасного педагога передбачає готовність до застосу-
вання нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному 
творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну 
освіту, а формуються в щоденній виховательській праці. Мало володіти знання-
ми. Важливою професійною рисою особистості вихователя є його методична 
вправність, під якою треба розуміти постійний творчий пошук, неперервне вдо-
сконалення своїх знань і майстерності.

Запропоновані нові цікаві форми роботи (комікси) для вихователів-мето-
дистів і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти сприятимуть ро-
звитку професійної компетентності та фахової майстерності педагогів, підви-
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щенню їхньої обізнаності з питань діяльності за напрямами STEM-освіти. Для 
забезпечення потреб педагогічних працівників у професійному зростанні по-
трібно розвивати всі можливі ресурси, надавати доступ до всіх джерел якісної 
освіти. Педагог повинен бути конкурентоспроможним у високотехнологічному 
світі – світі техніки та новітніх технологій.
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ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТІ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ЦЕНТРУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИХОВАНЦІВ

Сідєльнікова Тетяна, директор Луганського обласного центру дитя-
чо-юнацького туризму і краєзнавства; 

Куценко Вікторія, завідувач методичного відділу Луганського обласного 
центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

На сучасному етапі розвитку суспільства утвердження позашкільної освіти 
як складової частини структури України зумовило переосмислення її місця і ролі, 
визначення основних засад підвищення її якості. Луганський обласний центр дитя-
чо-юнацького туризму і краєзнавства здійснює туристське, краєзнавче, національ-
но-патріотичне виховання учнівської молоді Луганщини, упроваджуючи у своїй 
діяльності інноваційні підходи підвищення якості позашкільної освіти. У 2020 році 
інноваційна діяльність закладу була відзначена золотою медаллю в номінації «Інно-
ваційна діяльність закладів освіти як важливий фактор забезпечення якості освіти» у 
ХІІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».

Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства відно-
вив свою роботу на підконтрольній українській владі території з 2017 року. За цей 
період часу педагогічний колектив створив модель сучасного закладу позашкільної 
освіти з надання якісних освітніх послуг. Інноваційна діяльність закладу спрямована 
на забезпечення нового рівня якості освітнього процесу, який досягається шляхом 
постійного методичного супроводу та організаційно-масової роботи з керівниками 
гуртків туристсько-краєзнавчого й національно-патріотичного напрямів. 

Усього за період 2017–2020 рр. у різноманітних заходах отримали нові знання 
та підвищили кваліфікацію близько 650 педагогів Луганської області. Завдяки цим 
заходам в області формуються нові осередки розвитку туристсько-краєзнавчого на-
пряму позашкільної освіти.

Інноваційна діяльність закладу освіти – характерна ознака сучасної освіти та 
освіти майбутнього. У Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 «Про за-
твердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», 
зареєстрований Міністерством юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167) 
визначено, що «освітніми інноваціями є новостворені (застосовані) або вдоскона-
лені освітні, навчальні, виховні, психолого-педагогічні та управлінські технології, ме-
тоди, моделі, продукція, освітні, а також технічні рішення в галузі освіти, що істотно 
підвищують якість, результативність та ефективність освітньої діяльності» [1]. Тож, 
саме підвищення якості освітніх послуг, формування конкурентоздатної особистості 
є потребою суспільства, задоволення якої багато в чому залежить від рівня про-
фесійно-творчої діяльності педагога.
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Рис. 1. Інноваційна модель Луганського обласного центру 
дитячо-юнацького туризму і краєзнавства

Професійна компетентність педагога є динамічним і багатоаспектним но-
воутворенням на засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих осо-
бистісних якостей, досвіду, спрямованим на перспективу й результат діяль-
ності.

Проблемі інноваційної діяльності в освітній сфері приділяється велика увага. 
Дослідники цього питання (С. Ніколаєнко, В. Кремень, О. Дубасенюк, Т. Крав-
ченко, С. Соболєва та інші) зазначають, що впровадження інновацій в освітній 
процес та отримання позитивних змін як результат цієї діяльності залежить від 
професійної майстерності педагога. Крім цього, інноваційна діяльність має до-

Рис. 1. Інноваційна модель Луганського обласного центру дитячо-юнацького 
туризму і краєзнавства

Інноваційна діяльність закладу освіти – характерна ознака сучасної освіти 

та освіти майбутнього. У Положенні про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 

№ 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності», зареєстрований Міністерством юстиції України 26 грудня 
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датковий ефект – підвищується професійний рівень самого педагога. О. Дуба-
сенюк підкреслює, що сутнісною ознакою інновації є її здатність впливати на 
загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне 
поле освітнього середовища в закладі освіти, регіоні. А Кремень зазначає, що в 
запровадженні інновацій «…провідна роль належить педагогу, його внутрішній 
позиції, методам, цілям. Саме він забезпечує результат, саме він обумовлює, 
яким бути новому поколінню, оскільки “тиражує” не тільки зміст свого предме-
та, а й свій тип мислення, спілкування, поведінки, оцінки подій» [3].

Саме тому після відновлення роботи закладу у 2017–2018 навчальному 
році були важливими збереження і розвиток системи підготовки та підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів профільних і комплексних позашкільних 
закладів освіти та проведення методичної роботи (випуск методичних розро-
бок, методична допомога закладам освіти в організації спортивно-туристських 
заходів, опрацювання та впровадження кращого досвіду організації туристсь-
ко-спортивної роботи). У керівників гуртків, учителів нагальною була потреба 
участі в обласних семінарах з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів ди-
тячо-юнацького туризму. Рівень технічної підготовки команд та учасників, які 
брали участь в обласних масових заходах, був невисокий.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Луганський облас-
ний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства систематично проводив 
заходи з керівниками туристсько-краєзнавчих гуртків, відповідальними за ту-
ристсько-краєзнавчу роботу та національно-патріотичне виховання учнівської 
молоді, використовуючи новітні технології.

У 2017–2020 роках колектив Луганського обласного центру дитячо-юна-
цького туризму і краєзнавства визначив такі основні завдання, над реалізацією 
яких наполегливо працював:

 - надання методичної та практичної допомоги закладам освіти, зацікав-
леним громадським установам в організації туристсько-краєзнавчої та 
національно-патріотичної роботи з учнівською та студентською молод-
дю;

 - збереження та розвиток системи підготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів профільних і комплексних позашкільних закладів 
освіти;

 - пошук оптимальних форм організації туристсько-краєзнавчої роботи 
та заходів національно-патріотичного напряму;

 - розбудова системи краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи уч-
нів у Луганській області;

 - залучення до туристсько-краєзнавчої діяльності та національно-патріо-
тичного виховання студентської молоді, дітей та підлітків, які потребу-
ють соціальної допомоги й соціальної реабілітації, а також тих, що жи-
вуть у сільській місцевості;

 - розвиток видів дитячо-юнацького спортивного туризму (зокрема оздо-
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ровчо-спортивного з активними 
способами пересування).

Суттєвим фактором підви-
щення кваліфікації педагогів, 
від рівня якої залежить удоско-
налення освітнього процесу в 
закладі, є методична робота. За-
клад організовує та проводить 
для педагогів області семінари, 
наради, конференції, консульта-
ції з питань розвитку відповід-
ного напряму позашкільної 
роботи, що забезпечує безпере-

рвний, системний характер науково-методичної діяльності, результатом якої 
є якісний освітній процес. Завдяки співпраці з педагогами відбувається уза-
гальнення і впровадження їхніх інноваційних здобутків у роботу інших колег, 
удосконалення виховної роботи.

Працівники Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і 
краєзнавства постійно підвищують свою професійну майстерність, беручи 
участь у семінарах, вебінарах, курсах підвищення кваліфікації, конференціях, 
проєктах професійного розвитку тощо.

Однією з ефективних форм науково-методичної роботи є проведення 
проєктів професійного розвитку спільно з Луганським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти, завдяки яким педагоги набувають теоре-
тичних знань із психолого-педагогічних, соціально-гуманітарних питань, які 
надають фахівці інституту, та практичних навичок, що формують методисти 
Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства.

Створена й запроваджена модель сприяє вирішенню двох основних про-
блем позашкілля – розвиток професіоналізму педагогів і як результат – покра-
щення якості освітніх послуг. 

Наприклад, діяльність 
Комишуваського навчаль-
но-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчаль-
ний заклад І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)» По-
паснянського району та 
Сватівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Сватівської районної ради, 
на базі яких працюють ту-



136

ристсько-краєзнавчі гуртки («Юні туристи-краєзнавці», «Пішохідний туризм», 
«Велосипедний туризм»), а для створення в спортивних залах стінки для ске-
лелазіння, туристських смуг перешкод, придбання велосипедів тощо педагоги 
та учні залучили грантові та спонсорські кошти. І тепер ці заклади стали базою 
для проведення обласних масових заходів.

Значну увагу Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і 
краєзнавства приділяє підготовці методичних матеріалів з різних напрямів 
туризму та краєзнавства, що використовуються для проведення занять з ви-
хованцями й можуть бути корисними в освітньому процесі закладів загальної 
середньої освіти, це: методичні рекомендації для відповідальних за музеї при 
закладах освіти; методичні рекомендації «На допомогу керівникам музеїв при 
закладах освіти»; матеріали семінару-практикуму «Організація пошуково-до-
слідницької діяльності з учнівською молоддю»; навчально-наочний посібник 
«Лялька-мотанка в народному календарі: приклади занять»; дидактичні ма-
теріали на допомогу керівникам гуртків «Юні екскурсоводи» «Екскурсозна-
вство в схемах і таблицях»; методична розробка «Організація та проведення 
зльоту-змагань юних туристів» та інші.

Важливою складовою частиною освітнього процесу закладів позашкільної 
освіти є навчальні програми, за якими керівники гуртків працюють з вихо-
ванцями. Робота гуртків здійснюється за типовими навчальними програмами 
з позашкільної освіти, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки 
України, а також за модифікованими навчальними програмами, розроблени-
ми на основі типових навчальних програм. У 2020–2021 навчальному році 
впроваджуємо модифіковану навчальну програму з позашкільної освіти ту-
ристсько-краєзнавчого напряму за дистанційною формою навчання «Юні ек-
скурсоводи». Гурток відвідують діти з різних куточків області, які набувають 
відповідних знань і навичок, виконуючи завдання програми й беручи участь у 
різноманітних заходах за допомогою сучасних технологій дистанційного нав-
чання.

Високим виховним потенціалом характеризується позашкільний мікросо-
ціум – гурток, що забезпечує емоційний захист, сприяє самореалізації і соціалі-
зації вихованців. Урахування педагогами цього потенціалу забезпечує якість 
освітнього процесу, що виявляється в оволодінні вихованцями вміннями й 
навичками розв’язання навчальних, пізнавальних, пошукових, дослідницьких, 
творчих завдань, за яких виникає стійка орієнтація на результативні взаємини 
– пізнання й об’єктивне оцінювання один одного, взаємодопомога й взаємопід-
тримка, свідоме ставлення до об’єктів навколишнього середовища. Залучення 
вихованців до навчання в позашкільному закладі освіти набуває важливого 
соціального змісту, оскільки забезпечує інтегрування інтелектуального, емо-
ційно-ціннісного й діяльнісно-поведінкового компонентів, які сприяють фор-
муванню в дітей соціальної активності та національно-патріотичних якостей. 
Мережа гуртків закладу охоплює понад 500 учнів у 30 гуртках, що працюють 
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на базі закладів освіти 12 громад Луганської області.
Основними напрямами роботи з національно-патріотичного виховання в 

гуртках закладу є духовно-моральний, культурно-історичний, цивільно-право-
вий, військово-патріотичний, спортивно-патріотичний, культурно-патріотич-
ний.

Відновивши свою роботу у 2017 році, Луганський обласний центр дитя-
чо-юнацького туризму і краєзнавства доклав неймовірних зусиль для того, щоб 
наші вихованці були кращими на обласних заходах туристсько-краєзнавчого 
напряму та гідно представляли Луганську область на всеукраїнському рівні. 

Перемоги вихованців – це показник професіоналізму педагогів, іннова-
ційної діяльності всього педагогічного колективу закладу щодо забезпечення 
якості освітнього процесу. За період з 2017 року по 2020 рік проведено понад 
80 обласних масових заходів з учнівською та студентською молоддю, у яких 
узяли участь 3 518 учнів, серед яких 2 778 – учні сільських, а 740 – міських 
закладів освіти.

Рис. 2. Напрями роботи з національно-патріотичного виховання

174 учні Луганщини стали учасниками та призерами всеукраїнських зма-
гань, конкурсів, конференцій учнівської молоді.

Рис. 2. Напрями роботи з національно-патріотичного виховання

174 учні Луганщини стали учасниками та призерами всеукраїнських 

змагань, конкурсів, конференцій учнівської молоді.

Упровадження педагогічних інновацій у практику діяльності Луганського 

обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства дає свої результати:

щорічно розширюється географія учасників та переможців обласних і

всеукраїнських туристсько-краєзнавчих заходів. Так, якщо у 2017–2018 

навчальному році лідерами були мм. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, то 

останнім часом призерами обласних та всеукраїнських заходів стають учні 

Білокуракинської ОТГ, Кремінського, Новоайдарського, Попаснянського,

Старобільського, Сватівського районів та Луганського обласного центру дитячо-

юнацького туризму і краєзнавства. Протягом 2019–2020 навчального року 

впевнено заявили про себе й заклади освіти Шульгинської громади. Також 

активно долучилися до краєзнавчої пошукової роботи й до участі в краєзнавчих 

експедиціях та учні закладів професійної освіти під керівництвом своїх 

педагогів. Найактивніші серед них – Біловодський професійний аграрний ліцей, 

Новопсковський професійний аграрний ліцей, Привільський професійний ліцей, 

ДНЗ Сєвєродонецьке ВПУ, Сєвєродонецьке ВПУ № 92 та ін.
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Упровадження педагогічних інновацій у практику діяльності Луганського 
обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства дає свої результа-
ти: щорічно розширюється географія учасників та переможців обласних і все-
українських туристсько-краєзнавчих заходів. Так, якщо у 2017–2018 навчаль-
ному році лідерами були мм. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, то останнім 
часом призерами обласних та всеукраїнських заходів стають учні Білокуракин-
ської ОТГ, Кремінського, Новоайдарського, Попаснянського, Старобільського, 
Сватівського районів та Луганського обласного центру дитячо-юнацького ту-
ризму і краєзнавства. Протягом 2019–2020 навчального року впевнено заяви-
ли про себе й заклади освіти Шульгинської громади. Також активно долучили-
ся до краєзнавчої пошукової роботи й до участі в краєзнавчих експедиціях та 
учні закладів професійної освіти під керівництвом своїх педагогів. Найактив-
ніші серед них – Біловодський професійний аграрний ліцей, Новопсковський 
професійний аграрний ліцей, Привільський професійний ліцей, ДНЗ Сєвєродо-
нецьке ВПУ, Сєвєродонецьке ВПУ № 92 та ін.

Інформатизація освіти та перехід в умовах карантину на дистанційне на-
вчання зумовили зміни традиційних форм організації освітнього процесу. 
Педагогічний колектив Луганського обласного центру дитячо-юнацького ту-
ризму і краєзнавства також працює в цьому напрямі. У 2018 році керівниками 
етнографічних гуртків В. Куценко та Т. Сергєєвою був створений відеофільм 
з проведенням майстер-класу з виготовленню мартиничок, а в грудні 2018 р. 
– відеоролик «Хай святкує з нами вся наша родина, а наша родина – славна 
Україна!» в межах проєкту телемосту СЗШ № 14 м. Сєвєродонецька з учнівсь-
кою молоддю м. Львова.

23 травня 2020 року Українським державним центром національно-патріо-
тичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді був проведений 
Всеукраїнський онлайн-конкурс «Відун», до організації якого долучився Лу-
ганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, за під-
сумками якого серед призерів – 17 роїв Луганської області. У червні 2020 р. 
до 82-ї річниці утворення Луганської області були проведені краєзнавчі он-
лайн-конкурси: вікторина «Пізнаємо Луганщину разом» у тестовому режимі за 
допомогою платформи Google Forms та онлайн-флешмоб «Луганщина тури-
стична». Ураховуючи ситу-
ацію з поширенням гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, педагогічний ко-
лектив Луганського облас-
ного центру дитячо-юнаць-
кого туризму і краєзнавства 
впроваджує практику про-
ведення обласних заходів 
у дистанційному форматі. 
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Так, з 17 по 19 серпня 2020 року в дистанційному форматі з дотриманням про-
тиепідемічних заходів був проведений ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед середньої та 
старшої вікових груп.

Педагогічний колектив Луганського обласного центру дитячо-юнацько-
го туризму і краєзнавства готовий до викликів часу, упроваджує інновації у 
свою діяльність та є відкритим до співпраці в питаннях розвитку туристсь-
ко-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в усіх освітніх закладах Луган-
ської області.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗДОБУТКИ ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ, 
КРАЄЗНАВСТВА 

ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Борисова Лариса, директор Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді відділу освіти Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєро-
донецьк Луганської області

За визначенням ЮНЕСКО, сьогодні позашкільна освіта «…є відкритою не-
формальною паралельною освітою, спроможною швидко й мобільно реагувати 
на зміни в соціальному середовищі, на різноманітність потреб і мотивів соціуму, 
здібностей дітей». 

В основу інноваційної моделі Центру туризму, краєзнавства та екскурсій уч-
нівської молоді міста Сєвєродонецьк Луганської області (далі – ЦТКЕУМ) покла-
дається концепція саморозвитку особистості. Це зумовило необхідність онов-
лення змісту навчання і виховання, розроблення і практичного впровадження 
новітніх освітніх технологій, спрямованих на реалізацію основних вимог стратегії 
розвитку сучасної освіти, переорієнтацію на компетентнісний підхід, нові інфор-
маційні технології, неперервність самоосвіти, формування навичок співпраці.

Меседж ЦТКЕУМ полягає в тому, щоб виявити та розвинути в молодого гро-
мадянина України почуття патріотизму, національної гідності, сформувати твор-
чу особистість, яка буде поводитися компетентно, успішно само реалізовуватися 
в соціумі та стане носієм національної культури.

Освітні інновації в комунальному закладі позашкільної освіти Центрі туриз-
му, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді істотно змінюють результати 
освітнього процесу, створюють при цьому вдосконаленні чи нові:

 - освітні, дидактичні, виховні системи;
 - зміст позашкільної освіти;
 - освітні педагогічні технології;
 - методи, форми, засоби розвитку особистості, організації навчання і ви-

ховання;
 - технології управління закладом позашкільної освіти. 

Освітній процес у закладі дає можливість кожному педагогу та гуртківцю ді-
литися один з одним знаннями, враженнями, інтересами, розвивати вміння, здіб-
ності, навички, які він набув саме тут. 

Ефективність формування компетентностей вихованців КЗПО ЦТКЕУМ за-
безпечується завдяки виконанню завдань, що стоять перед керівником гуртка:

 - створення креативного, інноваційного середовища, у якому формується 
творча компетентність вихованців;

 - збереження і розвиток народних традицій, національної спадщини наро-
ду;

 - популяризація досягнень вихованців на міському, обласному, усеукраїн-
ському, міжнародному рівнях;
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 - залучення вихованців до створення проєктів, науково-дослідницьких 
робіт;

 - використання творчо-розвивальних технологій і методів навчання;
 - досягнення успіхів у змаганнях, конкурсах, виставках тощо.

Діяльність гуртків, які беруть участь у змаганнях та конкурсах різних рівнів, 
спрямована на формування у вихованців таких основних компетентностей: 
пізнавальної, творчої, інформаційної, комунікативної, загально-культурної, здо-
ров’язбережувальної.

Кожен керівник гурт-
ка визначає для себе 
декілька пріоритетних 
компетенцій і працює в 
цьому напрямі.

 Формуючи ці ком-
петентності, керівник 
допомагає вихованцям 
розкрити власний потен-
ціал, стати унікальним, 
знайти свій стиль, сприяє 
їхньому професійному 
самовизначенню та ви-

бору правильних життєвих орієнтирів. Стимулює творчий розвиток вихованців і 
різноманіття форм роботи: відвідування та проведення майстер класів, участь в 
екскурсіях, підготовка та проведення свят, творчі зустрічі з іншими споріднени-
ми колективами та закладами. 

 Отже, іноваційна 
діяльність керівників 
гуртків спрямована на 
виховання соціально 
активної компетентної 
особистості, якій прита-
манні активність, творча 
уява, здатність до пошу-
ку шляхів розв’язання 
проблем, отримання за-
доволення від процесу 
творення та його резуль-
татів. 

Технологія проєктів – одна з найефективніших, оскільки створює умови 
для творчого саморозвитку та самореалізації педагогів та вихованців, фор-
мує всі необхідні життєві компетенції. За своєю сутністю проєктні технології 
завжди творчі, тому в арсеналі Центру туризму є чимало проєктів: 
 - «Дитячий туризм єднає нас» у межах міжрегіональної програми «Зміни-
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мо країну разом» – проєкт професійних освітніх, культурних та медійних 
обмінів між Луганською та Львівською областями;

 - «Створення сучасного туристичного осередку міста Сєвєродонецьк» у 
межах конкурсу проєктів місцевого розвитку, який проводився Лугансь-
кою обласною державною адміністрацією;

 - «Родинний фестиваль активного відпочинку «Туризм-Фест» у межах 
проєкту USAID «Демократичне врядування в Східній Україні»;

 - «Придбання інтерактивного лазерного тиру для учнівської молоді 
міста Сєвєродонецьк (на базі Центру туризму)» в межах Громадського 
бюджету м. Сєвєродонецьк, 2020 р.;

 - «Дитячий табір “Пілігрим”», «Туристичне літо», «Патріотичний табір 
«КозачОК» за сприянням Луганського обласного центру підтримки мо-
лодіжних ініціатив і соціальних досліджень;

 - «Схід сортує» організований громадською організацією «Добра воля» в 
межах проєкту «ЕкоДонбас: сортування відходів гуртує громаду» та «Змі-
цнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжна-
родного розвитку (USAID).

Організація педагогами Центру науково-дослідницької діяльності вихованців 
як однієї з форм інновації набуває практичного значення і спрямована на ви-
ховання юних дослідників-краєзнавців як активних особистостей. здатних кри-
тично мислити, відстоювати свою думку, виявляти лідерські якості, ухвалювати 
самостійні рішення. Керівники гуртків дають дітям знання основних вимог та 
правил написання науково-дослідницьких робіт, уміння використовувати ка-
тегоріальний апарат, методи дослідження, набуття досвіду в проведенні прак-
тичних та теоретичних досліджень, уміння оформлювати результати наукових 
досліджень. Саме тому результати науково-дослідницької роботи наших вихо-
ванців сприяють їхньому творчому та професійному самовизначенню. Ми пи-
шаємось своїми перемогами в краєзнавчих конкурсах та експедиціях.

Обласний та всеукраїнський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції уч-
нівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». Наші роботи за останні три роки: 
«Зробимо Луганщину екологічно безпечною з ECOMAPA.GOV.UA», «Рослинність 
на крейдяних відкладеннях в районі селища Білогорівка Попаснянського району 
Луганської області», «Дослідження кар’єрів будівельних матеріалів», «Молитва – 
засада духовного виховання української людини», «Олександр Моісеєнко – наш 
талановитий земляк і патріот», «Театр – перлина на мапі Сєвєродонецька» та інші. 

На всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію уч-
нівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» була пред-
ставлена робота «Золоте кільце Луганщини. Храм селища Мілуватка», на кон-
курс Малої Академії наук – дослідження за тематикою «Мурахи різних регіонів 
України» та «Використання інтернет-джерел у пошуку та ініціалізації загиблих у 
Другій світовій війні».

Реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті передбачає вирі-
шення таких завдань: розроблення оновлених навчальних планів, програм, по-
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сібників; удосконалення організаційних форм, методів навчання і виховання. 
За три останні роки педагоги Центру склали 7 навчальних програм з поза-

шкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму (авторські), а саме:
 - «Велосипедний туризм» (початковий рівень, 3 роки навчання) (автор 

Іванов О. В.);
 - гуртка юних музеєзнавців «Подвиг» (1 рік навчання) (автор Кісляков В. Г.);
 - етнографічного гуртка «Джерельце» (2 роки навчання) (автор Галатай-

строва Ю. В.);
 - «Народознавство» (1 рік навчання) (автор Галатайстрова Ю. В.);
 - «Туристична пісня» (3 роки навчання) (автор Іванов О. В.);
 - «Фізична підготовка туриста» (2 роки навчання) (автор Герасимен-

ко О. В.).
 - «Релігійне краєзнавство» (3 навчання) (автор Іванов О. В.).

Участь наших гуртків у змаганнях та походах є виправданим для вирішення 
одного з актуальних педагогічних завдань – формування життєвих компетент-
ностей вихованців. 

Під час туристичних походів та екскурсій діти та молодь пізнають історію рід-
ного краю, знайомляться з пам’ятками історії та культури. Обов’язковим елемен-
том освітнього процесу туристсько-спортивних гуртків є проведення залікового 
багатоденного туристського походу відповідного рівня складності. При органі-
зації походів керівники гуртків особливу увагу приділяють дотриманню правил 
техніки безпеки, збереженню життя та здоров’я вихованців. Звіти про проведен-
ня цих походів беруть участь та перемагають в обласному та Всеукраїнському 
етапах чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської 
та студентської молоді.

Пріоритетним напрямом у роботі педагогічного колективу Центру туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді є участь вихованців ЦТКЕУМ у зма-
ганнях різного рівня. Останні роки принесли спортсменам Центру багато нового 
досвіду та перемог.

Вражає кількість та результативність участі в змаганнях, у яких беруть участь 
вихованці нашого Центру: 5 чемпіонат України серед юнаків з водного туризму; 
Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму в приміщенні; Всеукраїнсь-
кий збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки»; Відкритий online-Ку-
бок України зі спортивного орієнтування; Всеукраїнський етап дитячо-юнаць-
кої військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (конкурс «Відун»); чемпіонат 
Луганської області (ІІ етап чемпіонату України) з техніки пішохідного туризму в 
закритих приміщеннях серед учнівської молоді; чемпіонат Луганської області з 
видів спортивного туризму серед юнаків; чемпіонат Луганської області з техніки 
водного туризму; обласний етап Всеукраїнського збору-змагань юних рятуваль-
ників «Школа безпеки», чемпіонат Луганської області зі скелелазіння серед уч-
нівської молоді, обласні змагання зі спортивного орієнтування та інші. 

Складовою частиною патріотичного виховання в зоні проведення операції 
об’єднаних сил у Луганській області є військово-патріотичне виховання, зорієн-
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товане на формування в дітей готовності до захисту Вітчизни, бажання отриму-
вати військові професії, проходити службу в Збройних силах України.

На заняттях гуртків педагоги Центру займаються патріотичним вихованням 
підростаючого покоління; популяризують серед вихованців здоровий та актив-
ний спосіб життя; упроваджують у свою роботу нові форми та методи підготов-
ки молоді до дій у надзвичайних ситуаціях, наданню само- та взаємодопомоги; 
формують і розвивають у підлітків життєві навички виживання в екстремальних 
ситуаціях, особливо в зоні бойових дій, а найголовніше – пропагують важливість 
та престижність професій військовослужбовців і рятувальників.

У гуртках «Джура», «Козацько-лицарський гарт», «Юний рятувальник» займа-
ються діти різного віку. На заняттях цих гуртків дітлахи знайомляться з історією 
українського козацтва, вивчають основи безпеки військової служби, пристрої і 
правила безпечного поводження зі зброєю, займаються тактичною медичною 
підготовкою, вивчають основи рукопашного бою і багато іншого. Педагогіч-
ний колектив нашого Центру є куратором проведення міського етапу змагань 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
та Всеукраїнського громадського дитячого руху юних рятувальників «Школа 
безпеки». 

 Гордістю і справжнім центром національно-патріотичного виховання, 
краєзнавчої та пошукової ро-
боти з дітьми в місті є музей 
Бойової слави, якій діє на базі 
Сєвєродонецького Центру ту-
ризму. Наш музей був створений 
силами педколективу та учнів у 
2004 році та активно впливає на 
відродження системи патріотич-
ного виховання.

Соціальна активність педа-
гогів у 2018 році перетворилась 
на створення в стінах Центру 
туризму етнографічного музею «Берегиня». У приміщенні, обладнаному в стилі 
української хати з предметами побуту, декоративно-прикладного, ужиткового 
мистецтва, завдяки педагогам, вихованцям, батьківській спільноті Центру, не-
байдужим мешканцям регіону протягом декількох років була зібрана цікава ет-
нографічна колекція, яка стала основою для створення експозицій музею.

 Інноваційна діяльність педагогічного колективу Центру туризму була від-
мічена на всеукраїнському рівні. Ми поділилися нашими надбаннями під час 
проведення в жовтні 2019 р. на базі Центру туризму м. Сєвєродонецька семіна-
ру-практикуму директорів районних та міських центрів туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, станцій юних туристів за темою «Національно-патріотичне 
виховання та соціалізація в сучасному освітньому просторі учнівської молоді 
міста Сєвєродонецька». Учасники семінару-практикуму ознайомилися зі ста-
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ном розвитку позашкільної 
освіти м. Сєвєродонецька 
та Луганської області, ту-
ристськими можливостя-
ми Луганщини, успішною 
партнерською взаємодією 
ЦТКЕУМ з міською владою, 
міжнародними та громадсь-
кими організаціями.

Майстерність педагогів 
нашого закладу полягає в 
ефективному використанні 
сучасних технологій, онов-

лених програм, нових форм і методів роботи.
ЦТКЕУМ – інноваційний заклад освіти, у діяльності якого постійно 

використовуються якісно нові елементи, створюється і використовується 
інтелектуальний продукт, реалізуються нові оригінальні ідеї в процесі 
розроблення авторських програм, технологій, освітніх послуг, що було відзначено 
нагородою «Лідер позашкільної освіти – 2019».
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ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

ВІД ТЕОРІЇ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ

Журба Микола, професор кафедри управління освітою Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор 
філософських наук, професор;

Лисицька Лариса, директор Лисичанського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді; 

Савенко Наталія, заступник директора Лисичанського центру науково-
технічної творчості учнівської молоді

Ухвалення нових законів України «Про освіту» (2017), «Про повну загальну 
середню освіту» (2020), Концепції «Нова Українська школа» (2017) призводить 
до суттєвих змін поведінки основних стейкголдерів освітнього процесу. Одним з 
головних напрямів реформування національної системи освіти стають процеси 
децентралізації та демократизації, які відкривають додаткові можливості щодо 
розвитку закладів освіти. Нові умови та правила вимагають і нових інструментів 
для здійснення ефективної освітньої діяльності. Серед інших інноваційних ін-
струментів такої діяльності проєктний менеджмент посідає провідне місце.

У відповідності до Закону України «Про освіту» щодо фінансово-економічних 
відносин всі заклади освіти мають право отримувати фінансування різних видів 
та з різних джерел, не заборонених законодавством. Джерелами фінансування 
суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути: дер-
жавний бюджет; місцеві бюджети, а також приділяється особлива увага гран-
там вітчизняних та міжнародних організацій, благодійних фондів. Відкриті нові 
можливості повинні активізувати роботу зі створення робочих груп з пошуку та 
написання подібних проєктів, проте ситуація, яка склалась із закладами освіти 
Луганської області, свідчить про те, що цей процес не є системним та потребує 
додаткової фахової підготовки педагогічних працівників. Саме тому цей напрям 
стає пріоритетним у розробленні курсів підвищення кваліфікації Луганського об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут): проєкти 
професійного розвитку, курси за проблемою, лекції, практичні заняття, тренінги, 
круглі столи, майстер-класи тощо. Навчання в Інституті спрямоване на активіза-
цію цієї роботи, набуття педагогами необхідних компетенцій та отримання прак-
тичного досвіду написання проєктів. Якісно організована проєктна діяльність у 
закладі освіти відкриває нові можливості щодо покращення інфраструктури та 
впровадження новітніх технологій в освітній процес. Зразком щодо впроваджен-
ня теоретичних положень проєктного менеджменту в практичну діяльність може 
слугувати Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
(далі – ЛЦНТТУМ, або Центр). 

ЛЦНТТУМ є проєктно орієнтованою організацією, діяльність якої спрямова-
на на створення та поширення новацій і покращення умов освітнього середови-
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ща в позашкіллі.
У 2014 році колектив ЛЦНТТУМ оновився майже наполовину, змінилося 

керівництво та була розроблена стратегія розвитку закладу. Особливу увагу ад-
міністрація приділила формуванню в працівників Центру як «м’яких навичок» 
(soft skills), так і навичок проєктного менеджменту. Така політика в подальшому 
створила сприятливі умови для реалізації нових проєктів, які були спрямовані на 
впровадження сучасних освітніх технологій та оновлення матеріально-технічної 
бази закладу. 

У серпні 2014 року був ствоерний перший проєкт «Сучасному закладу освіти 
– сучасні меблі», який був реалізований спільно з міжнародною організацію Ди-
тячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Участь у цьому проєкті надала можливість 
отримати сучасні меблі. Кабінети для гурткових занять стали зручними та за-
тишними. Важлива складова частина освітнього процесу – це створення унікаль-
ного середовища, особливого соціуму, у якому дитина залучається до одвічних 
цінностей, завдяки чому вдосконалюється духовно, емоційно, інтелектуально як 
у процесі виконання творчих завдань, так і в практичній діяльності.

У 2015 році співробітництво з некомерційною організацією Mercy Corps у 
межах проєкту «Придбання необхідного обладнання для занять у гуртках Лиси-
чанського центру науково-технічної творчості учнівської молоді» дало змогу от-
римати обладнання для роботи гуртків декоративно-прикладного напряму, що 
сприяло кількісному зростанню вихованців закладу позашкільної освіти.

Упровадження інноваційних освітніх технологій та постійний пошук нових 
напрямів діяльності з 2016 року стало пріоритетним завданням роботи 
ЛЦНТТУМ. Так, у 2016 році заклад освіти приєднався до проєкту «Що би я 
зробив, якщо б у мене було багато конструктора ЛЕГО», який був реалізований 
спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Завдяки цій співпраці 
Центр отримав конструктори ЛЕГО, завдяки чому був відкритий новий гурток 
«Легоконструювання» для дошкільнят та молодших школярів. Згодом керівник 
гуртка Яна Мамченко розробила тренінгову програму «Навчання через гру» для 
спільної діяльності дітей і батьків, яка була реалізована двічі, і в ній узяли участь 
60 учасників (діти й батьки). Надалі планується модернізувати цю програму та 
запропонувати її новим учасникам.

Улітку 2016 року Центр мав досвід співпраці з ГО «Агенція розвитку гро-
мадянського суспільства» та Британською Радою в Україні в межах програми 
«Активні Громадяни». У парку атракціонів «Максим-парк» м. Лисичанська був 
проведений фестиваль майстер-класів «Подарунок власними руками», де учас-
ники мали можливість отримати корисні навички, ознайомитись із сучасними 
техніками Hand Made.

У 2015 році ЛЦНТТУМ подав проєктну пропозицію до USAID про створення 
на базі Центру дитячої анімаційної студії. У вересні 2016 року до Центру завітали 
представники Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з приводу аніма-
ційної студії, і в процесі знайомства та спілкування були вражені можливостями 
Центру щодо надання освітніх послуг, взаємовідносинами в колективі, професій-
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ною підготовкою керівників гуртків, їхнім педагогічним досвідом та методич-
ною обізнаністю, а головне – прагненням до нових педагогічних, методичних та 
позашкільних ініціатив. Представники USAID запропонували великий проєкт з 
модернізації закладу, і у 2016–2017 н. р. в межах Проєкту USAID «Українська іні-
ціатива з підвищення впевненості» (UCBI) був реалізований проєкт «Прогресивна 
молодь у Лисичанську: підтримка науково-технологічного молодіжного центру». 
Завдяки співпраці з USAID у ЛЦНТТУМ з’явилися нові напрями розвитку дітей та 
молоді – «Дитяча анімаційна студія» та «Робототехніка». Також Центр отримав 
сучасні комп’ютери для гуртка «Світ комп’ютерів», конструктори «Знаток» для 
гуртка «Радіоелектронне конструювання», які дають змогу швидко, наочно та 
безпечно на практиці опановувати основи радіоелектроніки.

Співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) дала мож-
ливість педагогічному колективу закладу впроваджувати нові технології в освіт-
ній процес, зокрема використовувати елементи STEM-освіти на заняттях гурт-
ків. Завдяки отриманим світловим столам для пісочної анімації педагоги мають 
можливість проводити заняття з психологічної адаптації для людей різних віко-
вих категорій.

Крім того, модернізація матеріально-технічної бази ЛЦНТТУМ сприяла вико-
ристанню Центру як платформи для організації тренінгів та інших освітніх ініціа-
тив. Так, у січні 2017 року гурток «Дитяча анімація» приймав у себе в гостях учас-
ників тренінгу «Створення анімаційніх роликів на соціальні теми», який проводив 
Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» (м. Дніпро) на 
чолі з Віталієм Моргуном.

Модернізація гуртків декоративно-прикладного напряму дала можливість 
проводити майстер-класи вихідного дня для дітей і батьків. Користь спільної 
творчості з дітьми не викликає сумніву – це розвиток дитячої фантазії і креатив-
ності та емоційне єднання під час спільних занять.

У межах проєкту «Прогресивна молодь у Лисичанську: підтримка науко-
во-технологічного молодіжного центру» шестеро педагогів ЛЦНТТУМ у березні 
2017 року відвідали мм. Луцьк та Дніпро з метою обміну досвідом з науко-
во-технічної та декоративно-прикладної творчості. Також у межах цього проєк-
ту команда Центру взяла участь у Всеукраїнському мейкатоні в м. Харкові. З 
31 березня по 2 квітня 2017 року публічна майстерня «ГАРАЖ ХАБ» проводила 
перший в Україні соціальний мейкатон. За 48 годин команди повинні були ство-
рити інженерний проєкт для вирішення певної проблеми. Команда ЛЦНТТУМ 
зробила робочий прототип електронного писачка для розпису великодніх писа-
нок і перемогла, посівши ІІ місце.

Подальший розвиток отримала й анімаційна студія ЛЦНТТУМ. 15–17 верес-
ня 2017 р. в м. Бердянську проходив фестиваль «Равлик-фест». На запрошення 
організаторів фестивалю керівник гуртка «Дитяча анімація» Оксана Наснікова 
взяла участь у цьому заході, де поділилася секретами створення персонажів та 
анімаційних фільмів у техніці скрайбінгу.

Для успішної реалізації проєктів було створено ГО «НОВІ ГОРИЗОНТИ – 
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2017», членами якої стали представники колективу ЛЦНТТУМ, батьки вихован-
ців та зацікавлені в розвитку позашкільної освіти містяни. 

За сприянні та на запрошення Благодійної організації «Благодійний фонд 
«СВОЇ» вихованці гуртка «Юні фотоаматори» зі своїм керівником Світланою Го-
лубовою 17–18 квітня 2018 року відвідали м. Київ. Екскурсія проходила в межах 
програми «Київ – очима юних лисичан» з метою патріотичного виховання шко-
лярів, прищеплення щирої любові до своєї країни.

У листопаді 2018 р. Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівсь-
кої молоді приймав у себе в гостях учасників обласних майстер-класів з декора-
тивно-прикладного мистецтва в межах проєкту «Витоки української культури» в 
співпраці з обласним Центром народної творчості «Золоте руно». З 65 учасників 
були представники шкіл, музеїв, будинків культури, керівники гуртків закладів 
позашкільної освіти. Майстер-класи складалися з двох блоків: «Українська пи-
санка від Сяну до Дону», «Семантика народних символів, що використовуються 
в писанкарстві» (проводила заслужена майстриня народної творчості України 
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Тетяна Коно-
вал, м. Київ) та «Відродження народного самчиківського розпису як перлини 
українського мистецтва» (проводила заслужена майстриня народної творчості 
України член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга 
Машевська, м. Київ).

У 2018 році ГО «Ініціатива Е+» запропонувала колективу ЛЦНТТУМ узяти 
участь у спільному проєкті «Забезпечення навчального закладу комп’ютерною 
технікою». Тепер робоче місце кожного керівника гуртка Центру обладнано 
комп’ютером та підключено до інтернету. Завдяки цьому педагоги мають мож-
ливість проводити заняття з використанням інтернет-технологій, опановують 
нові програми, запроваджують дистанційне навчання під час карантинних за-
ходів.

Розвитку та вдосконалення набув гурток «Робототехніки», діяльність якого 
у 2018 році була представлена в бюлетені «Наукова та інноваційна діяльність у 
Луганській області за 2018 рік». 

«Позашкільна освіта – 2018: десять перемог». Під такою назвою 21 грудня 
2018 р. в Укрінформ пройшла пресконференція представників влади, учених і 
практиків позашкільної освіти. Основна мета заходу – репрезентація досягнень 
і перемог позашкільної освіти, нагородження почесними відзнаками «Лідер по-
зашкільної освіти». До десятки лідерів 2018 р. ввійшов і ЛЦНТТУМ.

У квітні 2019 року ЛЦНТТУМ брав активну участь у проєкті «Від мрії до дії», 
мета якого – профілактика правопорушень серед неповнолітніх за допомогою 
різних активностей. У межах проєкту Головним територіальним управлінням 
юстиції у Луганській області були організовані тренінги для учнів закладів за-
гальної середньої освіти Луганської області з метою попередження правопору-
шень шляхом підвищення здатності молодих людей формувати здорові й мирні 
стосунки з однолітками.

У 2020 році був реалізований проєкт «Чемпіонат настільних ігор серед уч-
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нівської молоді м. Лисичанська». Чемпіонат відбувся в межах проєкту «Школа як 
осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді», що фінансувався По-
сольством Великої Британії за підтримки Британської Ради, ГО «Сєвєродонецька 
молодіжна рада» та ГО «Нові горизонти – 2017». У чотирьох локаціях м. Лиси-
чанська взяли участь учні всіх шкіл міста, а переможці були нагороджені цінними 
подарунками. Завдяки отриманим наборам сучасних настільних ігор Центр має 
можливість зробити такий чемпіонат щорічним, а також використовувати ігри в 
пришкільних таборах літнього відпочинку для організації змістовного дозвілля 
вихованців.

Як проєктно орієнтована організація, ЛЦНТТУМ не тільки бере участь у зов-
нішніх проєктах, а й реалізовує власні проєкти за підтримки Лисичанської місь-
кої ради. Так, з 2016 року в грудні Центр проводить Відкриті міські змагання 
моделей драгстерів серед школярів м. Лисичанська, присвячені Дню Збройних 
сил України. У 2018 році змагання отримали статус офіційних. 

У квітні 2017 року вперше пройшов міський конкурс «Писанка – натхнення 
душі», його мета – відродити стародавні традиції писанкарства в нашому регіоні, 
долучити сучасну молодь до культурного коріння народу, переконати в тому, що 
майбутнє українців пов’язане зі збереженням найціннішого досвіду минулого.

У 2017 році набули статусу міських змагання паперових літачків «Паперові 
крила», присвячені Дню авіації та космонавтики. Їхня мета – популяризація ма-
лої безпілотної авіації як одного з напрямів авіабудування, підвищення інтересу 
учнів до технічної творчості та інженерних професій.

Власними силами та власним коштом за підтримки батьків вихованців Цен-
тру в приміщенні гуртка «Судномоделювання» було побудовано басейн, і на 
початку 2020 року пройшли перші регіональні змагання з судномоделей-міні. 
Змагання – це складник освітнього процесу, який є контролювальним та моти-
вуючим чинником дитячої творчості, змагальна діяльність – це діяльність, що 
відбувається в умовах чітко регламентованого суперництва і спрямована на мак-
симальну реалізацію індивідуальних можливостей учасників; це спосіб демон-
страції досягнутого рівня підготовленості, спосіб порівняння досягнень та оцінки 
окремих спортсменів і команд.

Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді бере 
участь і в освітніх проєктах. 12–14 жовтня 2020 року на ХІІ міжнародній виставці 
«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ) ЛЦНТТУМ репрезентував матеріали з ор-
ганізації дистанційного навчання під час карантинних заходів та отримав срібну 
медаль.

Отже, використання інструментів проєктного менеджменту в ЛЦНТТУМ від-
кривають нові можливості щодо покращення інфраструктури, упровадження 
новітніх технологій та постійного підвищення професійної майстерності педа-
гогів. Такий підхід надав можливість забезпечити надання якісних освітніх по-
слуг, збільшити кількість вихованців та значно підвищити конкурентноздатність 
закладу освіти. 

Загалом за період з 2014 по 2020 Лисичанський центр науково-технічної 
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творчості учнівської молоді взяв участь у 21 проєкті (13 зовнішніх і 8 власних), 
загальна вартість яких склала в грошовому еквіваленті понад 805 тис. грн.

На сьогодні ЛЦНТТУМ знов у процесі реалізації дуже цікавого та вагомого 
для області проєкту – створення ІТ-кластера для дітей та молоді регіону за спри-
яння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», до якого долучено 
вісім місцевих ІТ-компаній та два заклади освіти. Отже, ЛЦНТТУМ став части-
ною ІТ-кластера й буде провадити свою діяльність у цьому напрямі.
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МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ
ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОГО ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ

Зельська Олена, директор Сєвєродонецького міського Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

Подальший розвиток демократичного та правового суспільства, зростан-
ня темпів трансформації суспільних відносин вимагає нового підходу до вихо-
вання сучасного громадянина. Особливої актуальності набуває розроблення та 
практичне забезпечення нової системи громадянського виховання, мета якого – 
формування в учнів, вихованців комплексу громадянських якостей, компетент-
ностей та активної громадянської позиції. Аналіз педагогічної практики свідчить, 
що ефективність формування активної громадянської позиції підлітків значним 
чином залежить від застосування інноваційних педагогічних технологій у вихов-
ній роботі, зокрема розроблення і реалізації технологій проєктної діяльності, до 
якої залучаються не тільки учні, батьки та вчителі, а й громадськість – представ-
ники державних органів влади та місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів, громадських організацій, засобів масової інформації, культурно-освіт-
ніх закладів тощо. 

Аналіз педагогічного досвіду свідчить, що політичні, економічні, соціальні 
зміни, які відбуваються в Україні, поставили під сумнів традиційний підхід до 
громадянського виховання учнівської молоді, який забезпечував здебільшого 
інформаційну насиченість, тобто передбачав виховання інформованого, але па-
сивного виконавця. Зміст виховної роботи за традиційного підходу зводився до 
лекційної форми викладу матеріалу і не є ефективним на сучасному етапі. Як 
наслідок – відсутність в учнів, вихованців мотивацій до ініціативи та активності. 
Через необхідність формування нового типу громадянина, не тільки обізнаного, 
а й активного, здатного набувати необхідних навичок громадянської активності 
та соціальної взаємодії, брати участь у вирішенні суспільно значущих завдань 
своєї громади, країни набуває актуальності розроблення нових, більш ефектив-
них форм і методів громадянського виховання особистості. 

З мети громадянського виховання, що полягає в підготовці молодого по-
коління до повноцінного життя в демократичному суспільстві та глобалізовано-
му світі, постає низка завдань:

 ¾ пошук ефективних шляхів формування в молодої особистості активної 
громадянської позиції, зокрема в діяльності закладів позашкільної освіти; 

 ¾ упровадження в освітній процес особистісно орієнтованих технологій;
 ¾ залучення педагогів до творчої діяльності та дослідницько- експеримен-

тальної роботи;
 ¾ модернізація системи науково-методичної роботи на основі інновацій-

них технологій, удосконалення навчальних програм, змісту, форм та ме-
тодів навчання;
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 ¾ формування в дітей національного світогляду;
 ¾ виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей; 
 ¾ здійснення профорієнтаційної роботи;
 ¾ профілактика бездоглядності, безпритульності та правопорушень;
 ¾ розвиток профільного та інклюзивного навчання;

Розв’язання цих завдань забезпечується шляхом формування ключових ком-
петентностей, необхідних кожній сучасній людині, а саме:

 ¾ вільне володіння державною мовою;
 ¾ здатність спілкуватися іноземними мовами;
 ¾ компетентності вгалузях природничих наук;
 ¾ екологічна компетентність;
 ¾ інформаційно-комунікаційна компетентність;
 ¾ навчання впродовж життя [1].

 Організаційно-правові засади функціонування закладів позашкільної освіти 
визначені Конституцією України, законами України «Про освіту» [3], «Про по-
зашкільну освіту» [2], «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Загальною декларацією прав людини, іншими нормативно-правовими 
документами.

Сучасну українську освіту відзначає співпраця з різними міжнародними ор-
ганізаціями, діяльність яких спрямована на розвиток освітніх систем країн світу. 
Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі освіти сприяє підвищенню 
мобільності викладачів, учнів та вихованців, самостійності, рівня їхньої самоор-
ганізації. 

Однією з найважливіших можливостей міжнародного співробітництва у 
сфері позашкільної освіти є участь у проєктах, конкурсах, акціях за підтримки 
міжнародних організацій.

Таке співробітництво має на меті за-
безпечити учасників знаннями, які вони 
зможуть застосовувати в різних сферах 
у своїх країнах, покращуючи загальний 
рівень життя на планеті. Для вихованців 
міжнародні проєкти – це, передусім, мож-
ливість зануритися в іншомовне середо-
вище, підвищити внутрішню мотивацію до 
вивчення іноземних мов, ознайомитися з 
культурою іншого народу, розширити уяв-
лення про світ. 

Для керівників гуртків – це чудова нагода поділитися досвідом з колегами, 
пізнати нові можливості щодо роботи з дітьми та розширити власний світогляд. 

Проблеми розвитку міжнародних зв’язків вітчизняних закладів освіти та про-
цеси інтеграції української системи освіти в міжнародний освітній простір окрес-
лені в нормативно-правових документах, що регламентують діяльність освіт-
ньої галузі України. Це насамперед Національна доктрина розвитку освіти, яка 
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констатує, що освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя 
у світі багатоманітних зв’язків – від контактів з найближчим оточенням до гло-
бальних зв’язків. Стає очевидним, що держава буде тим успішнішою, чим біль-
шою мірою її громадяни будуть здатні до спілкування зі світом. Беручи участь у 
проєктах і програмах Ради Європи, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, ЮНІСЕФ та 
інших міжнародних організацій, суб’єкти національної системи освіти не тільки 
отримуватимуть доступ до інформації про шляхи, засоби та методи розвитку гу-
манітарної сфери, але й зможуть демонструвати і пропонувати на міжнародному 
ринку освітні технології та власні напрацювання [4]. 

Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівсь-
кої молоді (далі – СМ ЦЕНТУМ), назва якого затверджена рішенням виконко-
му Сєвєродонецької міської ради від 24.11.2011 року № 1052, є правонаступ-
ником Станції юних натуралістів, що була заснована в місті Сєвєродонецьку в 
1955 році. СМ ЦЕНТУМ знаходиться в комунальній власності територіальної 
громади міста Сєвєродонецька Луганської області. 

Завдяки органічному поєднанню різних форм освітньої діяльності спеціалі-
сти Центру проводять у місті значну роботу, спрямовану на створення нових 
форм освітньої комунікації, формування у вихованців екологічної свідомості, 
громадянської активності та компетентності, здатності до усвідомленого вибору 
майбутньої професії. Для досягнення мети та реалізації цілей еколого-просвіт-
ницької роботи працівники СМ ЦЕНТУМ постійно займаються пошуком, розро-
бленням та впровадженням інноваційних форм, методів і засобів навчання. 

Стрімкий розвиток високих технологій, зростання рівня технічної оснаще-
ності, забезпечення високих темпів розвитку науки та техніки вимагає надання 
якісних знань відповідно до сучасних вимог, тому колектив Центру постійно зна-
ходиться в пошуку нових можливостей для розвитку й намагається залучати до 
цього міжнародних, державних, громадських та приватних «донорів».

Проєктна історія Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістич-
ної творчості учнівської молоді триває вже 10 років та охоплює такі напрями: 

• участь у проєктах і програмах міжнародних організацій; 
• розроблення спільних освітніх проєктів;
• участь у міжнародних освітніх конкурсах еколого-валеологічної спрямо-

ваності; 
• організація позакласної діяльності. 
Прагнення адміністрації та педагогічного колективу зміцнити співробітни-

цтво з міжнародними організаціями підвищує ефективність освітнього процесу 
в закладі. 

2011 рік – один з перших проєктів – «Створення ботанічного саду» за під-
тримки Міжнародного фонду «Відродження» для дітей з особливими потреба-
ми в приміщенні Благодійного фонду «Діти Радуги». 

2016–2019 роки – реалізація проєктів за фінансової підтримки Міжнародної 
організації з міграції МОМ уряду Японії – «Підтримка стабілізації громад на 
Донбасі». 
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Члени ініціативної групи Центру пройшли триденні тренінги із соціального 
згуртування, мобілізації ресурсів, написання проєктів та ефективних комуніка-
цій. МОМ забезпечило проведення тренінгів у громадах і закупівлю матеріалів, 
необхідних для проведення заходів із соціального згуртування.

Метою проєкту було сприяння взаєморозумінню і соціальній згуртованості 
учнівської молоді та внутрішньо переміщених осіб, людей з особливими по-
требами засобами виховної та практичної роботи «Еко-саду»: 

 ¾ психологічне розвантаження; 
 ¾ робота «АРТ-студії японського мистецтва»; 
 ¾ сприяння національно-патріотичному та трудовому вихованню молоді.

Під час реалізації проєкту проведено презентації, майстер-класи, чайні це-
ремонії, звітні фотовиставки, до яких кож-
ного року було долучено понад 500 осіб 
віком від 7 до 50 років (учні шкіл, вихован-
ці Центру, студенти, педагоги та керівники 
гуртків закладів освіти). 

З метою розвитку потенціалу дитячих 
та молодіжних об’єднань з питань сталого 
розвитку, привернення уваги громадськості 
до екологічних проблем міст, залучення до 
природоохоронної роботи учнівської мо-
лоді у 2016 році Сєвєродонецький міський 
Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді взяв участь і став пере-
можцем Конкурсу з підтримки молодіжних 
громад задля чистого довкілля, оголошеного Партнерською мережею «Освіта 
в інтересах сталого розвитку» в межах реалізації проєкту Програми малих 
грантів Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду.

 Завдяки цьому Проєкту проведено фотовисвітлення діяльності людини як 
творця та руйнівника природи, 
заходів з підвищення екологіч-
ної свідомості (майстер-класи, 
конкурси-виставки, фести-
валі).

Для реалізації зазначених 
заходів проєктом ПМГ ПРООН/
ГЕФ підтримано закупівлю фо-
тообладнання (фотоапарату, 
штативу, принтеру, машинку 
для різання фотопаперу). 
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Навчання Олени Зельсь-
кої (директора Центру) в Ака-
демії Краудфандінга підвищило 
обізнаність у залученні інве-
стицій. Отримавши підтримку, 
спільний з підприємцями регіону 
проєкт «Зелені школи» полягав 
у залученні школярів до озеле-
нення шкіл у регіоні, створен-
ня ландшафтного дизайну. За 
підтримки Посольства Великої 
Британії профінансовано ство-
рення фільму «Зелені школи». 

З 2017 року педагоги Центру – учасники проєкту «Голос жінки має силу», 
який спрямований на налагодження діалогу між жінками України. Проєкт 
фінансувався Інститутом міжнародних культурних зв’язків (IFA) за рахунок ко-
штів Міністерства закордонних 
справ Федеративної Республіки 
Німеччини. Проєкт «Генерація 
UA» відбувався в межах проєкту 
«Сприяння розвитку міжсектор-
ного партнерства в цілях захи-
сту інтересів дітей: долучення 
внутрішньо переміщених осіб 
до активних учасників процесу» 
за фінансової підтримки Феде-
рального міністерства економіч-
ного співробітництва та розвит-
ку Німеччини. Метою проєкту було сприяння соціальній інтеграції в місцеві 
громади та культуру дітей, які постраждали внаслідок військових дій на сході 
України, шляхом надання комплексної психосоціальної підтримки. Відвідані 
тренінги дали можливість керівникам гуртків навчати дітей в ігровій формі за-
своювати стиль поведінки та тип мислення, що притаманний свідомим грома-
дянам. 

2019–2020 рр. – проєкти «Краса врятує світ» та «Створення освітнього 
екоковоркінгу «Флорина» в межах проєкту «Школа як осередок соціальної 
згуртованості та стійкості в громаді». 

Ці проєкти є частиною програм, якими Британська Рада прагне підтримати 
реформу середньої освіти «Нова українська школа».

Проєкти сприяли посиленню соціальної згуртованості вихованців гуртків 
екологічного центру, учнів ССШ № 17, СЗШ №№ 4, 8, 18 через навчання про-
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фесійних навичок флористів, ландшафтних дизайнерів інтер’єру під час май-
стер-класів, екскурсій до шкільної теплиці, презентацій, науково-дослідної 
роботи на базі Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної 
творчості.  До соціально активної природоохоронної діяльності було залучено 
учнів з 20 шкіл та вихованців 4-х закладів позашкільної освіти міста. 

Заплановані заходи сприяли:
- забезпеченню гендерної рівності, розширенню прав та можливостей усіх 

жінок та дівчат;
- захисту та відновленню екосистем суші та сприянню їх раціональному ви-

користанню, раціональному лісокористуванню, боротьбі з опустелюванням, 
припиненню і поверненню назад (розвертання) процесу деградації земель та 
зупинці процесу втрати біорізноманіття;

- зміцненню засобів здійснення та активізації роботи в межах Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку. 

2018 рік – І місце в конкурсі «Шкільний енергоаудітор» у межах ініціативи 
ПМГ ПРООН/ГЕФ «Розумна енергетика в освіті». Робота з аналізу раціонально-
го використання ресурсів дала можливість оцінити природні багатства Украї-
ни, їхній потенціал для її розвитку та процвітання. 

 2019 рік – участь вихованців у XІІ міжнародному конкурсі еколого-вале-
ологічної спрямованості «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» під гаслом 
«Таємниці й цікавинки моїх рідних околиць». 

Конкурс проводився в співпраці з Департаментом охорони здоров’я та со-
ціальних справ Міського управління Вроцлава (Польща) під егідою Вроцлав-
ського Природничого Університету та сприяв розвитку патріотичної та еколо-
гічної свідомості школярів. Вихованці Центру посіли І місце в національному 
етапі конкурсу.

Освітні здобутки дали змогу гідно представляти Центр на міжнародних 
освітянських виставках. Як результат: 

 - бронзова медаль виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» у номінації 
«Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів»;

 - золота медаль виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2019» у номіна-
ції «Розробка й впровадження інноваційних засобів навчання, проєктів, 
програм і рішень у закладах освіти»; 

 - золота медаль виставки «Сучасні заклади освіти – 2020» у номінації 
«Міжнародне співробітництво як важливий фактор конкурентоспро-
можності української освітньої системи». 

Отже, співпраця закладів освіти з міжнародними фондами й організаціями 
з реалізації освітніх проєктів – ефективний засіб формування в підлітків актив-
ної громадської позиції, набуття ними соціального досвіду, який складається з 
практичних навичок участі в суспільному житті та рівня розвитку громадянсь-
ких якостей особистості. 
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ПІСЛЯМОВА

Школа разом зі світовою спільнотою вступила в третє тисячоліття, яке ха-
рактеризується глобалізацією суспільного розвитку, переходом людства від ін-
дустріальних до науково-інформаційних технологій, що базуються на інтелекту-
альній власності, знаннях і зумовлюються рівнем наукового потенціалу країни. 
Особливістю роботи закладів освіти в нових умовах є вивчення, активне впровад-
ження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на 
підвищення якості освіти, реалізацію концептуальних засад нової – гуманістичної 
– освітньої парадигми.

Педагог будь-якої освітньої ланки за будь-яких яких умов має виконувати свої 
професійну місію, яка полягає в тому, щоб професійно зростати й удосконалюва-
тись, що завжди є передумовою розвитку вихованців. Високу якість освіти сьогод-
ні може забезпечити тільки той, хто володіє сучасними освітніми й педагогічними 
технологіями, хто не тільки рухається в ногу із часом, а й випереджає його. Сучас-
ному суспільству потрібен педагог з іншою структурою особистості – лабільний, 
здатний до постійного саморозвитку, який розуміє своє професійне призначення, 
сенс своєї діяльності, здатний до творчості, до постійного навчання та оновлення.

Шановні освітяни! Ви ознайомились із досвідом інноваційної діяльності за-
кладів освіти Луганщини. З одного боку, кожний представлений на сторінках цьо-
го посібника матеріал є унікальним, з іншого, – його об’єднує ідея інноваційності, 
прагнення педагогів набути нового досвіду, поділитись своїми напрацюваннями. 
Більшість матеріалів – це досвід запровадження інноваційних освітніх продуктів, 
що характеризується творчим підходом, і це пов’язано з умовами (соціально-пе-
дагогічними, матеріально-технічними, організаційно-управлінськими), стилем 
професійної діяльності педагога, контингентом учнів (рівнем сформованості клю-
чових і предметних компетентностей, потребою в отриманні знань, пізнавальною 
і соціальною активністю тощо). 

Активність педагогів Луганщини щодо інноваційної діяльності обумовлена їх-
нім розумінням сучасних вимог і викликів, тенденцій розвитку освіти, внутрішніх 
протиріч і механізмів прогресу, бажанням бути конкурентноспроможними в освіт-
ньому просторі.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. одним зі 
стратегічних напрямів розвитку освіти визначено розвиток наукової та інновацій-
ної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі. Інноваційна 
освіта стає домінантною, тому потрібна цілісна безперервна система створення та 
впровадження інновацій в освіту на основі методології інноватики та її адаптації до 
реалій сучасної України. Вирішення окреслених завдань значною мірою залежить 
від інноваційного потенціалу педагога, його готовності до інноваційної професій-
ної діяльності. Тож, шановні колеги, сподіваємось, що матеріали цього посібника 
стануть вам у пригоді й у професійній діяльності, і в пошуку та створенні власних 
інновацій. 

Бажаємо вам успіхів на шляху вдосконалення і професійного розвитку!
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