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У збірник увійшли матеріали обласної науково-практичної конференції
«Регіональні стратегії інноваційного розвитку системи позашкільної освіти
Київщини», яка відбулася 13 березня 2012 року в Національному педагогічному
університеті ім. Миколи Драгоманова. Тематика поданих у збірнику статей стратегічні

напрями

розвитку

системи

позашкільної

освіти

Київщини,

формування інноваційного освітнього простору регіону.

Відповідальна за випуск Нестерук Т.В., директор Комунального закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Шановні педагоги-позашкільники
На сучасному етапі розвитку суспільства в освітньому і науковому
просторі актуальним є питання розвитку творчості, здібностей і нахилів
особистості. Це потребує консолідації зусиль між системою освіти і наукою,
наукою і технологією, технологією і новими умовами життя та створення моделі
інноваційного закладу освіти, зокрема – позашкільного навчального закладу. У
зазначеному напрямі вже зроблено певні кроки, однак для ефективної і
продуктивної, злагодженої діяльності необхідно сформувати стратегію розвитку
освітнього простору і, відповідно до умов, постійно вносити до неї корективи.
Зазначеним
питанням
присвячена
обласна
науково-практична
конференція «Регіональні стратегії інноваційного розвитку системи
позашкільної освіти Київщини». Аналізована фахівцями проблематика вийшла
далеко за означені метою конференції межі, так само як і сама конференція
перейшла рамки обласної, висуваючи загальнонаціональні ідеї модернізації
позашкільної освіти.
Конференція отримала великий всеукраїнський резонанс, адже залучила
до роботи науковців, викладачів вищих навчальних закладів, керівників
управлінь освіти міських рад та районних державних адміністрацій, працівників
методичних служб усіх рівнів, директорів та педагогів позашкільних навчальних
закладів. Саме таке поєднання та співпраця академічної науки і безпосередніх
реалізаторів науково-методичних розробок вчених – педагогів уможливило
практичний напрям заходу.
Знаково, що саме в залі, де проводилася конференція, нещодавно
підписано угоду про поглиблення взаємодії та розширення співробітництва між
Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова та головним
управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, обговорено аспекти
співробітництва. Серед питань, які потребують особливої уваги – позашкільна
освіта, підготовка кваліфікованих фахівців у цьому напрямі, удосконалення
навчально-методичного
забезпечення
навчально-виховного
процесу
позашкільних навчальних закладів, поширення перспективного педагогічного
досвіду. Слід зазначити, що з метою покращення ситуації у кадровому
забезпеченні системи позашкільної освіти НПУ ім. М. Драгоманова вже
проводить підготовку фахівців з вищою освітою за спеціалізацією «позашкільна
освіта». Сподіваємось, що наші спільні зусилля дадуть хороші результати.
Андрущенко Віктор Петрович, ректор НПУ ім. М. Драгоманова,
доктор філософських наук, професор
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Позашкільна освіта покликана сприяти соціальній адаптації особистості у
реальному житті, це найбільш демократичний та гнучкий засіб залучення сім’ї
до співпраці у вихованні і розвитку дітей. На сьогодні позашкільна освіта є
невід’ємною частиною системи освіти і визнається владою й громадськістю як
необхідна складова розвитку особистості дитини, її громадянського становлення
і професійного вибору.
Упродовж останніх років в області, як і в державі, відбувається процес
реформування позашкільної освіти, а саме: триває пошук нових ідей
функціонування позашкільного навчального закладу, нових форм і методів
творчого розвитку дітей. Позашкільні навчальні заклади області мають свої
напрацювання, традиції, особливості, закономірності, специфіку впливу на
підростаюче покоління.
Законодавчою основою забезпечення права кожного молодого
громадянина на здобуття позашкільної освіти в Україні є Основний Закон
демократичної держави – Конституція України. Зокрема, статтею 53 Конституції
України передбачено забезпечення доступності позашкільної освіти, її розвиток,
а статтею 54 закріплено право громадян на свободу художньої, наукової і
технічної творчості, захист інтелектуальної власності тощо.
Сьогодні позашкільна освіта розвивається відповідно до Указів
Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні», «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки
обдарованих і талановитих дітей та молоді», Державної цільової соціальної
програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.
З урахуванням оновленої нормативно-правової бази, на виконання
Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та з
метою позитивного вирішення актуальних проблем функціонування і розвитку
системи позашкільної освіти області розроблено обласну соціальну програму
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року «Позашкілля +», яка є
інтегрованою складовою Програми розвитку системи освіти Київської області
на 2011-2014 роки. Метою цієї програми є вдосконалення позашкільної освіти

області шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення
додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку
дітей, які бажають здобути позашкільну освіту в повному обсязі.
Оскільки позашкільна освіта здатна мобільно реагувати на швидкі зміни в
соціумі в інтересах дитини та її сім`ї, суспільства і держави, важливим в
сучасних умовах стає розвиток мережі позашкільних навчальних закладів та
збільшення кількості їх вихованців. Це питання є пріоритетом державної
політики на всіх рівнях. У нашій області на сьогодні не стоїть питання щодо
закриття позашкільних навчальних закладів, їх мережа постійно розширюється.
Сьогодні у Київській області діє 61 позашкільний навчальний заклад. З
2010/2011 навчального року функціонують 3 новостворені позашкільні
навчальні заклади: Центр дитячо-юнацьких клубів м. Бровари, Обухівський
міський центр творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик», Київський
обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук
учнівської молоді», а також з 2011/2012 розпочав свою діяльність Центр
творчості дітей та юнацтва Поліського району.
Наш МАН ще досить молодий як заклад, цього року він робить перші
кроки. Але ми переконані, що становлення закладу відбудеться і Мала академія
наук учнівської молоді акумулює роботу з розвитку дослідницьких здібностей
учнів.
Також створено філію Центру творчості дітей та юнацтва Київщини –
«Центр безпеки життєдіяльності» на базі Немішаївської ЗОШ №2 Бородянського
району, метою функціонування якого є здійснення системної цілеспрямованої
профілактичної роботи щодо попередження травматизму, запобігання ризикам
для життя і здоров’я дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти.
До речі, саме цей Центр безпеки став одним із проектів, представлених на
інвестиційному форумі, присвяченому 80-річчю Київської області.
Позашкільна освіта сьогодні загалом не тільки доповнює загальні знання,
що дає школа, а й формує цілісність і впевненість у власних силах дітей. А це є
надзвичайно важливим. Крім освітніх функцій, позашкільні навчальні заклади
виконують ще й соціальну роботу: залучають до занять дітей з обмеженими
можливостями. Щороку близько 800 таких дітей займаються в гуртках і творчих
об’єднаннях.
Усе це дає підстави стверджувати, що в загальній системі безперервної
освіти позашкільні навчальні заклади області виконують не додаткову, а
компенсаторну функцію.

У сучасному світі на дитину чатують небезпеки, про які ще десятокдругий років тому навіть не говорилося: поширення СНІДу, наркоманії,
тютюнокуріння, проституції, підліткової злочинності. Тому проблема
цілеспрямованої організації вільного часу дітей і молоді набуває особливої
актуальності. Звичайно, свобода і можливість вільного вибору улюблених занять
у позашкільних навчальних закладах сприятливо впливають на самовираження
особистості, дають змогу повніше реалізувати свій творчий потенціал. Тому ми
розглядаємо позашкільну освіту як дієвий засіб запобігання злочинності й
правопорушенням у молодіжному середовищі, і тут важливим є ширше
залучення дітей до навчання у позашкільних навчальних закладах.
У нашій області показник охоплення дітей та учнівської молоді
позашкільною освітою щороку зростає. У 2011-2012 навчальному році
позашкільними навчальними закладами охоплено 36,4 % дітей, що на 3 %
більше ніж у 2009 - 2010 н. р., а з урахуванням дитячо-юнацьких спортивних
шкіл відсоток досягає 42%. Проте в Національній стратегії розвитку освіти до
2020 року визначено, що різні форми позашкільної освіти мають охоплювати не
менше 50 % дітей. І тут є над чим працювати.
У позашкільних навчальних закладах триває процес модернізації змісту та
форм навчально-виховної роботи, що відповідають принципу трирівневого
навчання. Діяльність закладів позашкільної освіти традиційно побудована за
художньо-естетичним,
декоративно-ужитковим,
туристсько-краєзнавчим,
еколого-натуралістичним, техніко-технологічним, військово-патріотичним,
соціально-реабілітаційним, фізкультурно-спортивним, гуманітарним напрямами.
Гурткову роботу організовано за всіма 11 профілями. Водночас необхідно
зазначити, що в останні роки у позашкільних навчальних закладах почав
активно розвиватися фізкультурно-спортивного профіль. Разом з цим, у 30
комплексних та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, які також
належать до системи позашкільної освіти, розвивають 30 видів спорту. На
сьогодні ДЮСШ області охоплено близько 14 тисяч учнів, тобто 17% дітей (це
на рівні загальнодержавних вимог).
Пріоритетним є також завдання щодо підвищення якості позашкільної
освіти: наближення її до реальних потреб дітей і одночасне орієнтування на
соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності. Позитивно,
що в області з’являються нові пропозиції щодо розширення діяльності
позашкільних навчальних закладів, наприклад, психологічні клуби, клуби
телекомунікаційних проектів, медіакультури, прес-центри, центри розвитку

дитини, гуртки веб-дизайну та ландшафтного дизайну, гуртки оздоровчого
напряму.
Одна з особливостей позашкільної освіти є те, що вона здійснюється
протягом року. В канікулярний період, крім основного розкладу занять,
організовуються профільні табори і школи, навчально-тренувальні збори,
практики, експедиції та пошукові загони. Можна сказати, що позашкільні
навчальні заклади цілий рік створюють максимально комфортні умови для
розвитку особистості учнівської молоді.
Час та зміни в суспільстві вимагають від педагогічних колективів
перегляду питання щодо напрямів позашкільної освіти, щоб протистояти
факторам духовної кризи, що деформують розум і душі дітей. Особливо
актуальним в умовах неконтрольованого потоку інформаційної продукції, що
має агресивну спрямованість і низький рівень культури, є розширення мережі
гуртків національно-патріотичного та краєзнавчого спрямування. На жаль,
сьогодні таких гуртків у закладах позашкільної освіти є лише 1,8 % від їх
загальної кількості. Тож виникає потреба розширювати мережу краєзнавчих та
військово-патріотичних гуртків. Сьогодні спостерігається значна зацікавленість
учнів до занять у гуртках туристсько-спортивного та екскурсійно-краєзнавчого
напрямів. Лише у 2011 році в них здобуває позашкільну освіту понад 3 з
половиною тисячі вихованців, що на 20% більше у порівнянні з 2009 роком.
Оскільки модернізована позашкільна освіта – це „зона найближчого
розвитку” особистості дитини, яку вона вибирає сама або за допомогою (чи
порадою) дорослого у відповідності до власних бажань і потреб, то це
забезпечує функціонування позашкільної освіти як відкритої соціальної системи
і дозволяє забезпечити умови для формування лідерських якостей, розвитку
соціальної творчості, формування соціальних компетенцій.
Саме тому зараз набуває розвитку дитячий лідерський рух та організація
діяльності органів учнівського самоврядування Київщини. Переважно в усіх
районах та містах області у рамках реалізації проекту «Самоврядування дітей та
учнівської молоді Київщини» систематично здійснюється цілеспрямована
робота щодо розвитку дитячого лідерського руху. Органи самоврядування дітей
та учнівської молоді функціонують за варіативними моделями, максимально
адаптованими до регіональних особливостей. Найбільш поширеними є районні
та міські ради лідерів, учнівські об’єднання та організації, ради
старшокласників, асоціації дитячих організацій, спілки ініціативної молоді.
Активно та результативно працюють органи самоврядування дітей та
учнівської молоді у Баришівському, Богуславському, Вишгородському, Києво-

Святошинському,
Ставищенському,
Таращанському,
Тетіївському,
Фастівському районах та містах Біла Церква, Бориспіль, Ірпінь, Ржищів,
Славутич.
Сучасні соціальні запити спрямовують педагогічні колективи
позашкільних навчальних закладів на використання у практичній діяльності
досягнень психолого-педагогічної науки та інформаційно-телекомунікаційних
технологій. Формування такого колективу є пріоритетним завданням для
позашкільних навчальних закладів. Сьогодні ми відзначаємо збільшення
кількості закладів, які працюють в інноваційному режимі. Серед них
позашкільні навчальні заклади міст Біла Церква, Бровари, Васильків, Славутич,
Вишгородського, Києво-Святошинського, Сквирського, Таращанського районів.
Водночас
проблемою
залишається
організація
дослідноекспериментальної роботи регіонального рівня. Упродовж останніх років на
засіданнях колегії головного управління не розглядалися пропозиції щодо
організації такої роботи.
Важливим фактором, що не лише забезпечить упровадження інновацій,
розроблення ефективних методик і технологій, а й сприятиме розвитку
позашкільної освіти в цілому, – є об’єднання зусиль ініціативних педагогівпрактиків, співпраця з науковцями в галузі педагогіки і психології, соціологами,
іншими фахівцями.
В області створена мобільна система співпраці з науковими та освітніми
установами, зокрема з Академією педагогічних наук України, Інститутом
інноваційних технологій і змісту освіти, Інститутом проблем виховання,
Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом
екології економіки і права, Центральним інститутом післядипломної освіти
педагогічних кадрів, Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді, Українським державним центром позашкільної освіти,
Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.
Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних
кадрів розроблена структура та зміст професійної підготовки педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів області. Для педагогівпозашкільників проводяться проблемно-тематичні та авторські курси
підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів за напрямами, діє заочно-дистанційна форма навчання, проводяться
науково-методичні семінари, семінари-практикуми, творчі конкурси. На базі
інституту функціонує наукова лабораторія позашкільної освіти.

Водночас не можна сьогодні не озвучити існуючі проблеми. Незважаючи
на актуальність питання психологізації навчально-виховного процесу, ставки
практичних психологів введено лише у 18 позашкільних навчальних закладах,
що становить близько 30 % від потреби. Це негативно впливає на рівень
корекційної роботи та психологічного супроводу.
Оновлення освіти вимагає переведення матеріально-технічної бази
навчальних закладів на сучасний рівень. Питання покращення матеріальнотехнічної бази позашкільних навчальних закладів є одним із домінуючих у
структурі стосунків органів управління освітою та позашкілля. Хоча в цілому
видатки з обласного та місцевих бюджетів на утримання позашкільних
навчальних закладів зростають, проте виконання завдань щодо ефективної
організації навчально-виховного процесу ускладнюється неналежною
матеріально-технічною базою окремих навчальних закладів, що в цілому
негативно впливає на якість проведення гурткової роботи. Особливо актуальним
є відсутність необхідного технічного обладнання, туристського спорядження,
обчислювальної техніки, музичних інструментів, сценічного одягу, взуття, що
суттєво знижує якість освітніх послуг.
В області налагоджена робота щодо пошуку додаткових джерел
фінансування закладів позашкільної освіти шляхом надання додаткових платних
освітніх послуг, залучення добровільних грошових внесків і пожертвувань
підприємств, установ, організацій. Їх розміри становлять близько 3% від
загальної суми коштів, що витрачаються на утримання закладів позашкільної
освіти.
Однак проблема фінансування закладів позашкільної освіти залишається
актуальною. Щорічні розміри асигнувань на утримання позашкільних установ є
незначними.
Не вирішеним на сьогодні в державі залишається питання щодо статусу
педагога-позашкільника. Він нижчий за статус шкільного вчителя за оплатою
праці, тривалістю відпустки, можливістю отримати категорію за підсумками
атестації. Саме з цих причин спостерігається плинність висококваліфікованих
кадрів, що негативно впливає на навчально-виховний процес у цілому. Аналіз
вікового складу педагогів-позашкільників показує, що останніми роками
зменшується кількість педагогів віком до 35 років, водночас збільшується
кількість педагогів передпенсійного і пенсійного віку.
Недостатньо відбувається процес комп’ютеризації закладів позашкільної
освіти. Хоч до мережі Інтернет підключено 85 % позашкільних навчальних

закладів області, нас цей показник не тішить. Адже важливим є не кількість, а
його ефективне використання.
Негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу з дітьми
відсутність у позашкільних навчальних закладах окремого приміщення.
Приємно, що в Миронівському центрі у минулому році це питання вирішено
позитивно. Проблемним є забезпечення виконання в повному обсязі статті 22
Закону України «Про позашкільну освіту» стосовно позашкільних навчальних
закладів в частині виділення земельних ділянок у користування закладам освіти
та видачі актів землекористування. На сьогодні акти мають лише окремі
заклади.
Тому для поліпшення стану позашкільної освіти в Україні
першочерговими заходами на державному рівні повинні бути: заборона
перепрофілювання, злиття, реорганізації, закриття позашкільних навчальних
закладів в Україні. І ми маємо сьогодні лист МОНмолодьспорт від 13.02.2012
№1/9-105 «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів».
Головним управлінням неодноразово готувалися пропозиції Центру
законодавчих ініціатив щодо:
•
внесення змін до Бюджетного кодексу України, щоб фінансування
власне позашкільних навчальних закладів відбувалося в межах видатків на
освітню галузь за рахунок міжбюджетних трансферів з першого кошика;
•
організація фінансової підтримки з боку державних органів влади,
місцевого самоврядування, спонсорів і меценатів здійснювалася за принципом
"Гроші ідуть за вихованцем”, що дозволило б фінансувати не тільки
позашкільний навчальний заклад, а й дитину або молоду людину, яка сама
обрала те чи інше творче об’єднання позашкільного навчального закладу. Це
надасть можливість усім позашкільним навчальним закладам на рівних умовах
конкурувати між собою заради дитини, що суттєво покращить зміст їх
діяльності;
•
внесення змін до Державного класифікатора України «Класифікація
видів економічної діяльності» і Державного класифікатора професій в частині
віднесення позашкільних навчальних закладів та їх працівників до сфери освіти
(за цією нормою зміниться статус педагогічного працівника позашкільних
навчальних закладів, їх відпустка, пенсійне забезпечення, атестація, оплата
праці);
•
поширення дії програми «Шкільний автобус» на позашкільні
навчальні заклади;

•
передбачення у Державному бюджеті по галузі «Освіта» видатки на
фінансування Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти до
2014 року.
Використана література
1.Закон України «Про позашкільну освіту».
2. Положення про позашкільний навчальний заклад.
3. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності.
4. Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року.
СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Биковська О. В.,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Інститут екології економіки і права
Освіта є одним з прав людини і основою духовного, інтелектуального та
економічного розвитку демократичного суспільства. Соціальні, економічні,
політичні зміни в Україні, інтеграція до європейського і світового освітнього
простору зумовлюють підвищення якості всіх складових системи освіти, в тому
числі і позашкільної освіти.
Державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціальноекономічні, а також організаційні, освітні та виховні засади визначає Закон
України “Про освіту”, Закон України “Про позашкільну освіту”, Закон України
“Про охорону дитинства”, Положення про позашкільний навчальний заклад.
Загальні концептуальні положення щодо змісту і форм позашкільної
освіти, її організації і стратегії розвитку розкриває Концепція позашкільної
освіти та виховання, Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI
століття), Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на
період до 2014 року тощо. Так, у Національній доктрині розвитку освіти серед
найважливіших проблем визначено розвиток позашкільної освіти та цілісної
міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних закладів різних типів і
профілів.
Водночас утвердження позашкільної освіти як складової структури освіти
України, що закріплено в нормативно-правових документах зумовлюють

визначення її стратегічних напрямів розвитку, серед яких необхідним є розробка
теоретико-методичних основ її здійснення, переосмислення місця і ролі.
Отже, у даній статті представимо основні положення щодо теоретичних
засад позашкільної освіти, а також ефективної методики її реалізації у сучасних
умовах.
Аналіз підходів до визначення позашкілля показує, що це у сучасних
умовах позашкільна освіта – це цілеспрямований процес і результат навчання,
виховання, розвитку та соціалізації особистості у вільний час у позашкільних
навчальних закладах та інших соціальних інституціях. До теоретико-методичних
основ позашкільної освіти належить сукупність теоретичних і методичних засад,
що сприяють ефективному здійсненню і підвищенню якості позашкільної
освіти.
Особливе місце в розробці теоретичних засад позашкільної освіти займає
науково-дослідницька діяльність. Як встановлено, у сучасних умовах вона
виконує такі найважливіші функції: аналітичну (осмислення реальної дійсності,
її аналіз, оцінка); орієнтаційну (орієнтація в умовах реальності); прогностичну
(передбачення змін); інформаційну (забезпечення зв’язку і взаєморозуміння між
державами, системами, галузями); інноваційну (проникнення відкриттів);
моделюючу (створення ідеальних схем, моделей тощо); системоутворюючу
(створення із різноманітних відомостей, фактів системи знань, уявлень у вигляді
концепцій і теорій); оптимізуючу (забезпечення оптимального вирішення
проблем).
У результаті науково-дослідницької діяльності в Україні було здійснено
вагомий внесок у розвиток теоретичних засад позашкільної освіти. Наукові
дослідження сучасних українських вчених були спрямовані на розробку питань
позашкільної педагогіки, педагогічного процесу в позашкільних навчальних
закладах; організаційно-управлінських основ діяльності позашкільних
навчальних закладів; виховання, розвитку і соціалізації учнів в позашкільних
навчальних закладах; становлення і розвитку позашкільних навчальних закладів.
Водночас, теорія позашкільної освіти взаємопов’язана і перебуває в
органічній єдності з практикою. Теорія йде від практики, узагальнює її і
обґрунтовується нею. Практика осмислюється, організовується і спрямовується
теорією.
У педагогічній практиці позашкільна освіта здійснюється закладами
системи освіти, культури, спорту, туризму, сім’ї та молоді. Серед них –
позашкільні навчальні заклади, гуртки, творчі об’єднання, клуби за місцем
проживання, дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні клуби, дитячо-юнацькі

спортивні школи, спортивні майданчики, клубні заклади, центри дозвілля,
школи естетичного виховання, бібліотеки, театри, музеї, стадіони та інші
соціальні інституції. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано,
відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей
та молоді за напрямами позашкільної освіти. Серед них основними є: художньоестетичний,
науково-технічний,
еколого-натуралістичний,
туристськокраєзнавчий, фізкультурно-спортивний та інші. В Україні функціонує близько
півтори тисячі позашкільних навчальних закладів системи освіти, в яких
навчається понад 1,2 млн. дітей та підлітків. Кожна 5 дитина здобуває
позашкільну освіту в позашкільних навчальних закладах. Існує понад 75 тисяч
гуртків, секцій, творчих об’єднань.
Внаслідок широко організованої практики позашкільної освіти в Україні
забезпечується доступність дітей і молоді до неї, функціонують і розвиваються її
різноманітні форми. З’єднує практику і теорію методика, що спрямована на
узагальнення досвіду, способів, прийомів доцільного здійснення позашкільної
освіти в позашкільних навчальних закладах та інших соціальних інституціях.
Особливе значення в сучасних умовах для позашкільної освіти, навчальновиховної роботи в позашкільному навчальному закладі має методика, що базується на застосуванні компетентнісного підходу. Саме вона спрямовується на
досягнення нової якості позашкільної освіти. А це фактично передбачає
вироблення і реалізацію нового, цілісного підходу до позашкільної освіти, нової
моделі позашкільних навчальних закладів.
Основою методики позашкільної освіти на основі компетентнісного
підходу
є визначення мети, завдань, змісту, форм, методів і засобів
позашкільної
освіти
з
урахуванням
компетентностей
особистості.
Компетентності не слід протиставляти знанням або умінням і навичкам. Поняття
компетентності ширше за поняття знання, або уміння, або навик. Воно включає
їх (хоча, зрозуміло, не йдеться про компетентність як про просту суму знання –
уміння – навик, це поняття дещо іншого смислового ряду). Поняття
компетентності включає не тільки пізнавальну та практичну складову, а також
творчу і соціальну.
У структурі компетентностей, що складають основу реалізації
компетентнісного підходу в позашкільній освіті, необхідно виділити наступні:
Пізнавальна компетентність − компетентність, спрямована на оволодіння
знаннями про культуру, природу, техніку, суспільство.
Практична компетентність − компетентність, спрямована на формування
практичних вмінь та навичок особистості.

Творча компетентність − компетентність, спрямована на розвиток творчої
діяльності, здібностей, нахилів і уяви особистості.
Соціальна компетентність − компетентність, спрямована на загальну
культуру особистості, здатність до співпраці, самореалізацію та самовизначення.
Застосування цих компетентностей в методиці позашкільної освіти
забезпечить оволодіння поняттями, знаннями, розширення наукового світогляду;
формування практичних умінь та навичок; розвиток здібностей, нахилів,
майстерності, уяви, творчості; загальну культуру особистості, вихованість,
здатність до співпраці, прийняття рішень.
Для більш ефективної реалізації методики позашкільної освіти на основі
компетентнісного підходу нами було структуровано напрями позашкільної
освіти за відповідними спеціалізованими профілями навчання. Так, художньоестетичний напрям позашкільної освіти включає хореографічний, музичний,
театральний, художній профілі навчання; науково-технічний – початковотехнічний,
спортивно-технічний,
предметно-технічний,
інформаційнотехнічний, художньо-технічний, виробничо-технічний; еколого-натуралістичний
– екологічний, біологічний, сільськогосподарський, лісогосподарський,
медичний, хімічний; туристсько-краєзнавчий – краєзнавчий, туристський,
спортивний; гуманітарний – суспільний, філологічний та соціальний. Дана
методика розкривала мету, зміст, форми, методи і засоби позашкільної освіти.
З’ясовано, що серед організаційних форм і методів найбільш
оптимальними в методиці позашкільної освіти на основі компетентнісного
підходу є групова та індивідуальна робота. При цьому, у формуванні
компетентностей найкращий педагогічний ефект дає застосування форм і
методів, структурованих за чотирма етапами: перший етап – пізнавальний,
другий – практичний, третій – творчий, четвертий – соціалізуючий.
Отже, у сучасних умовах постає питання не про часткове вдосконалення
окремих аспектів позашкільної освіти, а про підвищення її ролі і якості загалом
як багатоаспектного суспільного явища, що містить соціальні, психологопедагогічні, економічні та інші характеристики.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Артеменко О.А., начальник відділу змісту позашкільної освіти
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Модернізація змісту освіти, впровадження новітніх технологій як
технічних, так і педагогічних, вимагають від позашкільних навчальних закладів
долучатися до процесів позитивних, якісних змін. Не втрачаючи своїх
особистісних рис, вони шукають нові форми, методи навчально-виховної
роботи, застосовують надбання науки і практики, налагоджують зв’язки з
зарубіжними закладами відповідного напряму діяльності.
Сьогодні, коли ми говоримо про соціалізацію дитини засобами
позашкільної освіти, вимогою та необхідністю часу є впровадження нових
соціально-педагогічних технологій, що формують у дитині соціальну
компетентність. У таких умовах постають нові завдання перед педагогами
позашкільних навчальних закладів, а саме: творчо та професійно застосовувати
досягнення науки і практики, орієнтуватися в інформаційному просторі,
володіти аналітичною та рефлексивною культурою. Для сучасного педагога вже
недостатньо просто добре орієнтуватися у своїй предметній сфері, він має
володіти знаннями про новітні педагогічні технології та вміти доцільно
використовувати їх у навчально-виховному процесі.
Необхідність раціонального використання нових методик, прийомів і форм
навчання та виховання потребують модернізації підходів до організації
методичної роботи, зміни функцій методичного супроводу навчально-виховного
процесу.
Методична робота – це основний вид педагогічної діяльності, що
представляє сукупність заходів, метою яких є оволодіння методами і прийомами
навчально-виховної роботи, їх творче використання, пошук нових, більш
раціональних та ефективних, форм і методів організації навчального процесу.

Методична робота направлена на підвищення рівня науково-теоретичної,
загальнокультурної, психолого-педагогічної та професійної підготовки
педагогічних працівників та має певну структуру, до якої входять: педагогічна
та методична ради, методична та соціально-психологічна служби, методичні
об’єднання, динамічні творчі групи, школи педагогічної майстерності та
молодого педагога тощо.
«Серцем» методичної роботи, яке відбиває пульс сучасного життя,
педагогічною майстернею, яка спонукає педагогів до творчості, вдосконалення
та постійного зростання, є методична служба.
Завданнями методичної служби позашкільного навчального закладу є:
науково-методичне забезпечення процесу формування і розвитку творчих
здібностей вихованців закладу:
вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців;
набуття ними життєвого досвіду, умінь і навичок, необхідних для
подальшого навчання;
створення умов для розвитку вихованців та їх участі у творчих,
інтелектуальних, спортивних конкурсах і змаганнях;
науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:
вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених
організаційно-педагогічних систем;
формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;
впровадження новітніх педагогічних технологій, кращого педагогічного
досвіду;
підготовка навчально-методичних матеріалів;
проведення науково-методичних заходів;
консультативна допомога педагогам, методична підтримка їх професійної
діяльності;
науково-методичне забезпечення процесу безперервного фахового
вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
створення умов для професійного розвитку педагогів;
залучення педагогів до науково-експериментальної роботи, розроблення
науково- та навчально-методичних матеріалів;
забезпечення участі педагогів у творчих групах, конкурсах професійної
майстерності, конференціях, семінарах, майстер-класах.
Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення
позашкільних навчальних закладів навчальними програмами. Процес створення
навчальних програм в сучасних умовах – це творча праця, яка передбачає

активну дослідницьку діяльність педагога. Програми мають враховувати
компетентісний та діяльнісний підходи до навчально-виховного процесу, новітні
педагогічні технології та досягнення науки, державні стандарти початкової
загальної та базової і повної середньої освіти, базовий компонент дошкільної
освіти, поєднувати індивідуальну і колективну форми роботи. Зміст навчальних
програм повинен відповідати сучасним вимогам до освітнього процесу,
культурним традиціям країни і регіонів, віковим особливостям учнів, науковометодичним пріоритетам педагога.
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти за ініціативою
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ведеться робота зі
створення творчих груп з розроблення типових навчальних програм за
основними напрямами позашкільної освіти. Аналіз програмного забезпечення
позашкільних навчальних закладів показав, що першочергового розроблення
потребують
навчальні
програми
туристсько-краєзнавчого,
військовопатріотичного, соціального, гуманітарного напрямів. Спільно з лабораторією
діяльності позашкільних навчальних закладів Інституту проблем виховання
НАПН України опрацьовуються єдині вимоги до навчальних програм. На
забезпечення навчально- та науково-методичною літературою позашкільної
освіти направлено діяльність комісії з позашкільної освіти Науково-методичної
Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У
першому кварталі цього року гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України» надано збірникам навчальних програм з
художньо-естетичного, науково-технічного, туристсько-краєзнавчого напрямів,
навчально-методичному посібнику «Основи мовознавчої творчості в МАН»;
гриф «Схвалено для використання» - програмам Миколаївського обласного
центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
Над питанням науково-методичного забезпечення позашкільних
навчальних закладів працює лабораторія діяльності позашкільних навчальних
закладів Інституту проблем виховання НАПН України. За останній час ними
підготовлено: підручник «Позашкільна освіта і виховання», колективна
монографія «Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів», науковометодичний посібник «Формування в учнів допрофесійного досвіду у
позашкільних навчальних закладах», методичні рекомендації «Організаційнопедагогічні умови оптимізації виховного потенціалу навчального процесу у
гуртках художньо-естетичного напряму позашкільних навчальних закладів»,
«Організаційно-педагогічні
умови
оптимізації
виховного
потенціалу
навчального процесу у гуртках гуманітарного напряму позашкільних

навчальних закладів», «Оптимізація виховного процесу у технічних гуртках
позашкільних навчальних закладів».
Значна робота в цьому напрямі здійснюється обласними інститутами
післядипломної педагогічної освіти. Так, в Сумській і Харківській областях
регулярно виходять в світ науково-методичні журнали «Позашкільна освіта
Сумщини: регіональний аспект», «Джерело педагогічної майстерності.
Позакласна та позашкільна робота». Одеським, Тернопільським, Черкаським
інститутами видано методичні посібники: «Абетка планування в ПНЗ»,
«Робочий зошит керівника гуртка» (автор Нікітенко Р.І.); «Від бабусиної скрині
до шафи-купе. Народний одяг – традиції та сучасність» (автор Шевчук О.В.);
«Науково-методична модель програми розвитку позашкільної освіти області»;
«Адресовано керівнику дитячо-юнацької організації», «Для вас, батьки», «Ми
обираємо життя» (педагоги Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ); «Управління
позашкільним навчальним закладом» (педагоги Уманського ЦДЮТ). Київським
та Рівненським інститутами підготовлено методичні рекомендації: «Проектна
діяльність в позашкільній освіті» (автор Москаленко Л.М.), «Методичний
супровід діяльності педагога позашкільного навчального закладу» (автор
Свирська Т.І.); «Методичні рекомендації щодо формування соціальної
компетентності у вихованців ПНЗ» (автори Н.Ю.Давидюк, А.І.Намчук),
«Комплексне вивчення стану організації освітнього процесу у ПНЗ як науковометодична технологія»,
«Модель підвищення кваліфікації керівників
хореографічних колективів у післядипломній педагогічній освіті», «Робочий
зошит методиста позашкільного навчального закладу» (автор Н.Ю.Давидюк).
У статті 29 Положення про позашкільний навчальний заклад йдеться про
обов’язок педагогічних працівників «постійно підвищувати
професійний
рівень, педагогічну майстерність». Сьогодні можна говорити, що безперервне
фахове вдосконалення, підвищення кваліфікації - це не просто обов’язок, а
вимога часу. Над вирішенням цих завдань працюють методичні служби
позашкільних навчальних закладів, інститути післядипломної педагогічної
освіти, відділ змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти.
Одним із видів підвищення кваліфікації є конкурси фахової майстерності.
Завданнями Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» є виявлення і
пропаганда кращого педагогічного досвіду, популяризація педагогічних
здобутків, підтримка творчої педагогічної діяльності, підвищення майстерності
педагогів. У 2012 році у конкурсі беруть участь директори позашкільних

навчальних закладів, які будуть представляти програми розвитку та результати
діяльності своїх закладів.
Український вчений Іван Зязюн стверджує, що смислом і метою сучасної
освіти повинна стати «людина у постійному розвитку, її духовне становлення,
гармонізація її відносин з собою та іншими людьми, зі світом. ...Система освіти
створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує
повноцінному розвитку особистості і, в ідеалі, її призначення – щастя людини».
Для виконання цих завдань кожен позашкільний навчальний заклад шукає
свої шляхи розвитку, визначає стратегію діяльності, враховуючи найближчі та
віддалені перспективи. Рух вперед передбачає певні зміни
у
життєдіяльності навчального закладу, ефективність яких залежить від того,
наскільки скоординованою та прогнозованою буде діяльність всіх учасників
навчально-виховного процесу. Тож можна констатувати, що в сучасних умовах
виникає необхідність запровадження стратегічного управління, яке передбачає,
перш за все, планування розвитку організації, що дає впевненість у досягненні
задекларованого і очікуваного результату.
Поряд із Всеукраїнським конкурсом «Джерело творчості» проходять і
регіональні конкурси, а саме: конкурс «Творча скарбничка» в номінації
«Керівник гуртка» (Вінницький ОІППО); конкурс на кращий позашкільний
навчальний заклад «Панорама творчості» (Волинський ОІППО); конкурсярмарок педагогічної творчості у номінації «Позашкільна освіта» (Рівненський
ОІППО); педагогічний фестиваль «Педагог-новатор» у номінації «Новатори
позашкільних навчальних закладів» (Інститут післядипломної освіти
Севастопольського міського гуманітарного університету); виставка-конкурс
«Інноваційна діяльність позашкільного навчального закладу: проекти, програми,
науково-методичне забезпечення» (Київський ІППО); конкурс на кращий
методичний матеріал за напрямами: «Формування профільної (спеціальної)
компетентності вихованців», «Удосконалення технології клубної роботи»,
«Організація дозвіллєво-оздоровчої роботи під час третього оздоровчовиховного семестру», «Перспективний педагогічний досвід», конкурс педагогів
ПНЗ «Золоте серце» (Сумський ОІППО); конкурс методичних розробок з питань
позашкільної освіти (Черкаський та Одеський ОІППО); конкурс-ярмарок
педагогічної творчості «Використання інноваційних технологій у навчальновиховному процесі» у номінації «Керівник гуртка позашкільного навчального
закладу» (Чернігівський ОІППО).
Фаховому зростанню педагогів позашкільних навчальних закладів, їх
самоосвіті сприяє участь в організації та проведенні науково-практичних

конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо. Протягом 2011
року на всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах
розглядались питання впровадження інноваційних технологій, функціонування
системи науково-методичного забезпечення освітнього процесу, формування і
розвитку творчої особистості засобами позашкільної освіти та інші.
Підводячи підсумки, можна впевнено стверджувати, що діяльність
методичних служб спрямована на науково-методичний супровід тих процесів,
що вже відбуваються у закладі, та на створення такого навчально-розвивального
середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на основі сучасних
педагогічних технологій, до участі у педагогічних експериментах з
випереджаючими, прогностичними завданнями.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Нестерук Т.В., директор
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Загальновизнаною стратегічною ознакою розвитку освіти в Україні є
розвиток освітнього процесу й поліпшення якості надання освітніх послуг.
Позашкільна освіта як важлива ланка сучасного освітнього простору – гнучка,
відкрита соціально-педагогічна система, яка забезпечує умови для формування у
дітей та підлітків лідерських якостей, розвитку соціальної активності, ініціативи,
сприяє розкриттю і розвитку їх творчих здібностей і обдарувань, виконує
важливий соціальний запит суспільства – виховання громадянина України.
Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу висувають перед
педагогами-позашкільниками, керівниками освітньої галузі нові завдання,

спонукають шукати нові підходи до здійснення навчально-виховної діяльності
як в окремо взятому закладі, так і в регіональній системі в цілому. Ці завдання
непрості, тому що в освітньому середовищі ще існують протиріччя між
інноваційною практикою і консервативними формами, що слабко реагують на
вимоги часу. Щоб рухатися вперед, слід працювати над усуненням таких
протиріч, спрямовуючи діяльність педагогічних колективів на постійний
розвиток та оновлення. А це означає, що перед педагогічною спільнотою постає
проблема формування інноваційного навчально-виховного середовища.
Науковці стверджують, що з огляду на сутнісні ознаки інновації
розглядаються і як процес, і як результат.
Педагогічна інновація як процес означає часткову або масштабну зміну
стану навчально-виховної системи й відповідну діяльність педагогів-новаторів, а
не консерваторів.
Інновація як результат передбачає процес створення нового, що має
конкретну назву «новація» і передбачає новий продукт.
Сучасні визначення педагогічної інноватики визначають, що «Інновація в
освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни в навчальновиховному процесі з метою змін (якісного покращення), але й процедурою
постійного його оновлення». Таке розуміння поняття освітньої інновації
відображено в Положенні Міністерства освіти і науки України «Про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом МОН від
07.11.2000 №522.
Для запровадження інновацій обов’язково створюється інноваційне
середовище. «Інноваційне середовище – це сформований певний моральнопсихологічний мікроклімат з комплексом організаційних, управлінських
та методичних заходів, що забезпечують запровадження інновацій у
навчально-виховний процес».
Одним із пріоритетних напрямів розвитку позашкільних навчальних
закладів Київської області є інноваційна діяльність. Інноваційна діяльність на
регіональному рівні розглядається як процес внесення в регіональну систему
позашкільної освіти області якісно нових елементів, що допомагають
створювати нові педагогічні технології, формувати новий статус та імідж
позашкільного навчального закладу.
Інноваційні перетворення забезпечують розвиток позашкільних
навчальних закладів, а результативність запроваджених інноваційних проектів
та моделей суттєво впливає на підвищення їх статусу в соціумі, формує
інноваційне навчально-виховне середовище.

Зрозуміло, що процес перетворень у закладі починаються, як правило, з
поодиноких, локальних зрушень, проте згодом при наявності ефективного
управління такі перетворення охоплюють певні навчальні блоки, ланки
діяльності, групи педагогів, а з часом - всю навчально-виховну систему загалом.
За умови зовнішньої комунікації та належного науково-методичного супроводу
інноваційні процеси, які відбуваються в закладі, виходять за його межі, стають
об’єктом вивчення та поширення в інших закладах. Саме ці чинники значною
мірою впливають на формування інноваційного середовища регіональної
системи позашкільної освіти області.
З метою активізації впровадження інноваційних технологій у навчальновиховний процес, стимулювання інноваційного стилю професійної діяльності та
розвитку
творчого
потенціалу
педагогів-позашкільників,
керівників
позашкільних навчальних закладів, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини
здійснює системний науково-методичний супровід інноваційних процесів у
позашкільних навчальних закладах області.
Своє завдання ми вбачаємо в тому, щоб в широкій управлінській і
педагогічній практиці знаходити зразки і продукти інноваційної діяльності,
результати творчої діяльності педагогів, їх знахідки і відкриття – ті самі
«родзинки», які вирізняють одного педагога від іншого, той чи інший
навчальний заклад. Виявити такий досвід роботи - замало. Необхідно його
вивчити, структурувати, відпрацювати форми і методи його розповсюдження в
регіональній системі.
Проектом «Позашкілля+» Програми розвитку системи освіти Київської
області на 2010-2014 роки створено та запроваджено в області інноваційні
цільові проекти, які в результаті набули статусу інноваційних систем і моделей
позашкільних навчальних закладів:
- «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально
виховний процес позашкільного навчального закладу» (керівники: Карлінська
Л.Д., завідуюча відділом науково-технічної творчості, Бодрик О.О., керівник
гуртка «Програмування» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини»);
- «Проектування інформаційно-навчального середовища позашкільного
навчального закладу» (керівник: Мельник А.В., заступник директора КиєвоСвятошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді «Шанс»);
- «Соціально-педагогічна виховна система закладу. Школа життя на

кораблі» (керівник: Горбаченко Г.В., директор Клубу юних моряків м.
Переяслав-Хмельницький);
- «Мій світ – дивосвіт» (керівник: Андріяш О.І., директор
Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт»);
- «Система національного виховання дітей та підлітків: шляхи реалізації
в позашкільному навчальному закладі» (керівник: Гутник В.Д., директор Центру
творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква);
- «Виховна система «Крокус» - сходинками до успіху» (керівник:
Стаменова Т.А., директор Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва
Києво-Святошинського району);
- «Виховна система як умова розширення можливостей для
самовизначення особистості» (керівник: Ткачук І.О., директор Броварського
навчально-виховного об’єднання управління освіти Броварської міської ради);
- «За безпечне майбутнє та здоров’я нації» (керівники: Пахомова І.А.,
директор, Мазун Ю.М., методист Станції юних натуралістів м. Біла Церква);
- «Від творчого педагога до обдарованої дитини: формула успіху»
(керівник: Слободянюк Т.А., директор Центру дитячої та юнацької творчості м.
Васильків);
- «Ландшафтний сад – від ідеї до втілення» (керівники: Хаврюта Н.І.,
директор, Татарчук В.І., заступник директора, Якуша Н.І., керівник гуртка
“Основи ландшафтного дизайну” Дитячого естетико-натуралістичного центру
“Камелія” м. Бровари);
- «Система науково-дослідницької діяльності у гуртках еколого
натуралістичного напряму» (керівники: Лисенко О.О., директор, Аздравіна С.В.,
заступник директора Києво-Святошинського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді);
- «Мрія, спущена у небо з долонь» (керівник: Радіонов Р.В., керівник
авіамодельного гуртка Центру технічної творчості “Евріка” м.Бориспіль);
- “Кроки до успіху” (керівники: Нестерук Т.В., директор, Луценко Т.М.,
керівник клубу КЗ КОР “Центру творчості дітей та юнацтва Київщини”).
Успішно здійснюється і реалізація
спільного
цільового проекту
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини» та Білоцерківського дитячого оздоровчого центру «Шанс»
«Кроки до успіху», у рамках якого позашкільну освіту отримують 114 дітей з
особливими освітніми потребами.

Визначаючи необхідність оновлення педагогічного процесу, важливо
відзначити, що сучасні тенденції розвитку суспільства диктують нові вимоги до
педагогів позашкільних навчальних закладів, оскільки змінюється їх функція у
професійній діяльності: із транслятора знань вони перетворюються в
організатора й координатора самостійної пізнавальної діяльності вихованців,
стають їх партнером у педагогічному процесі. Педагог-позашкільник має чітко
усвідомити свою соціальну відповідальність, постійно працюючи над
особистісним зростанням, досягаючи нових професійних висот. Адже саме
педагоги-новатори покликані сформувати нове особливе інноваційне культурноосвітнє середовище як у закладі, так і в регіоні.
Практичний аспект цієї проблеми полягає у створенні ефективної
регіональної моделі розповсюдження інноваційного досвіду роботи педагогівноваторів шляхом модернізації структури та змісту науково-методичної роботи.
Регіональну модель науково-методичної роботи в нашій області побудовано з
урахуванням взаємодії та взаємоузгодження діяльності спеціально створених
тимчасових методичних структур, зокрема творчих груп, з постійно діючими
структурними
підрозділами
методичної
служби
ЦТДЮК.
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Тимчасові
методичні
структури
(творчі групи)

Відділи:
Художньо-естетичний;
Науково-технічної
творчості;
Туристсько-краєзнавчий;
Екологонатуралістичний

Наукові
консультанти

Методичні об’єднання за
напрямом позащкільної
освіти

РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ

Організаційним центром є методична рада, яка є координатором науковометодичної роботи. Методична рада ефективно співпрацює з радою директорів
позашкільних навчальних закладів області. До складу ради входять досвідчені
керівники позашкільних навчальних закладів, що є лідерами позашкілля
Київщини.
Роботу обласних методичних об’єднань організовано на запити педагогів
за різними напрямами: художньо-естетичним, науково-технічним, екологонатуралістичним, гуманітарним, туристсько-краєзнавчим. Інноваційні форми
роботи визначаються на основі діагностування професійних потреб, серед яких:
школи ППД, тренінги, школи молодого методиста, молодого педагога
позашкільного навчального закладу, творчі лабораторії, ярмарки педагогічних
знахідок, аукціони педагогічних ідей, методоб’єднання-презентації,
регіональний майстер-клас.
Модель організації регіонального майстер-класу передбачає
координацію функціонування 22 творчих груп, які функціонують на базі досвіду
кращих педагогічних колективів та педагогів-новаторів позашкільних
навчальних закладів області, метою діяльності яких є поширення та
популяризація інноваційного педагогічного досвіду.
Творчі групи регіонального майстер-класу
№
1.

Тема досвіду
Професійний розвиток
педагогів позашкільних
навчальних закладів засобами
проектних технологій

Автор досвіду
Мельник А.В.,
заступник
директора

2.

Створення комплексного
підходу до професійної
орієнтації учнівської молоді,
посилення її соціальноекономічної спрямованості
Формування соціальнопедагогічної виховної системи
КЮМ
Розвиток навичок та
здібностей вихованців засобами
технічної творчості на гуртках

Гаранова В.Г.,
Панкова О.О.
методисти

3.

4.

Горбаченко Г.В.
директор
Воронцов С.М.,
керівник гуртка

Адреса досвіду
Києво Святошинський
районний центр
технічної творчості
учнівської молоді
«Шанс»
Броварське навчальновиховне об’єднання
управління освіти і
науки Броварської
міської ради
Клуб юних моряків
м. ПереяславХмельницький
Володарський
районний ЦТДЮ

картингу
5.

Розвиток творчих
здібностей дітей засобами
науково-технічної творчості

Шабат А.В.,
керівник гуртка

Баришівський
районний ЦПР «Мрія»

6.

Запровадження
інноваційних форм і методів
навчання дітей у гуртках
початкового технічного
моделювання
Реалізація особистісноорієнтованого підходу до
роботи з обдарованими дітьми

Равва Н.І.,
керівник гуртка

Сквирський районний
ЦДЮТ

Андрійчук С.А.,
керівник гуртка

Сквирський районний
ЦДЮТ

Інноваційні технології
виховання творчої особистості
у позашкільних навчальних
закладах
Особистісна орієнтація у
розвитку творчих нахилів юних
фотоаматорів

Стаменова Т.А.,
директор

Вишнівський ЦТДЮ
Києво –
Святошинського р-ну

Пономаренко Т.П.,
керівник гуртка

Вишнівський ЦТДЮ
Києво –
Святошинського р-ну

Сучасні організаційнопедагогічні основи управління
навчально-виховним процесом
у позашкільних навчальних
закладах
Впровадження
інноваційних технологій у
роботу гуртка
радіоконструювання
Розвиток творчої
активності та технічного
мислення дітей в гуртках
судномоделювання
Психологічний супровід
роботи з обдарованими дітьми в
умовах позашкільного
навчального закладу
Комплексний підхід до
науково-методичної роботи з

Коваль Л.С.,
директор

Кагарлицький
районний ЦДЮТ

Макаревич В.Ф.
керівник гуртка

Станція юних техніків
м. Фастів

Руденок Ю.Ф.,
керівник гуртка

Васильківський
районний ЦДЮТ

Василюк Т.,
практичний
психолог

ЦТДЮ «Соняшник»
м. Біла Церква

Головатюк І.Я.,
заступник

Ставищенський
районний ЦДЮТ

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

педагогічними кадрами в
позашкільному навчальному
закладі
Науково-методичний
супровід освітньої діяльності
профільного позашкільного
навчального закладу
Розвиток творчого
потенціалу керівника гуртка

директора

Глей В.І.,
методист

Броварський районний
центр туризму

Тименко Н.І.,
заступник
директора
Сухоярська О.О.,
методист

Будинок дитячої та
юнацької творчості
м. Бориспіль
Богуславський
районний ЦДЮТ

Павлученко В.З.,
директор

БДЮТ м. Бровари

Мазун Ю.М.,
методист

Станція юних
натуралістів
м. Біла Церква

Соціалізація дітей з
особливими потребами
засобами позашкільної освіти
Організація системи
роботи органів самоврядування
дітей та учнівської молоді
Київщини
Система науководослідницької діяльності в
гуртках екологонатуралістичного напряму

Луценко Т.М.,
керівник клубу

Центр творчості дітей
та юнацтва Київщини

Розвиток дитячої
ініціативи засобами
журналістики

Литвин З.Ф.,
директор

Система роботи
педагогічного колективу з
розвитку творчих здібностей
учнів, формування в них
високої пізнавальної культури
Організаційнопедагогічні аспекти роботи з
творчо обдарованими дітьми
Впровадження
здоров’язберігаючих технологій
в систему роботи
позашкільного навчального
закладу

Доценко Т.М.,
Центр творчості дітей
координатор ОРДК та юнацтва Київщини

Аздравіна С.В.,
заступник
директора

Києво-Святошинський
районний центр
екологонатуралістичної
творчості учнівської
молоді
Білоцерківський
районний будинок
дитячої та юнацької

24

Виховання національної
свідомості та самоідентичності
на кращих зразках українського
фольклору

Маслюк В.,
керівник гуртка

творчості
Таращанський
районний центр
творчості дітей та
юнацтва «Веселка»

Створення регіональної моделі інноваційного навчально-виховного
середовища позашкільної освіти Київщини вимагає від керівників позашкільних
навчальних закладів високої управлінської компетентності, адже мова йде про
управління процесами діяльності педагогів і дітей у нових умовах. А це
передусім вибір стилю управління, вміння презентувати ідею, оцінювати й
контролювати проміжні результати, мотивувати до праці колег, налагоджувати
зовнішні зв’язки.
З метою створення інноваційного простору для пошуку юних талантів,
відзначення особистих та колективних творчих досягнень навчальних закладів,
дитячих творчих колективів, керівників, педагогів, вихованців позашкільних
навчальних закладів з 2009/2010 навчального року в системі позашкільної освіти
Київщини започатковано проект «Лідер позашкільної освіти першого
десятиліття XXI століття». Переможцями проекту в номінації «Лідер
позашкільної освіти» стали 4 позашкільні навчальні заклади: Центр дитячої та
юнацької творчості м. Васильків, Вишгородський районний центр художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», Будинок дитячої та юнацької
творчості м. Бровари, Баришівський районний центр позашкільної роботи
«Мрія».
У номінаціях «Відкриття року», «Талант року», «Надія року», «Лідер
позашкільної освіти серед гуртків і творчих об’єднань», «Гордість позашкілля»
переможцями стали вихованці гуртків та творчих об’єднань позашкільних
навчальних
закладів
Бориспільського,
Бородянського,
Броварського,
Вишгородського, Києво-Святошинського, Сквирського, Таращанського,
Фастівського, Яготинського районів, міст Біла Церква, Бровари, Васильків,
Фастів.
У підсумку доречними будуть слова відомого сучасного педагога
Виготського Л.С. «Потрібно надавати перевагу тому педагогу, котрий іде
новими шляхами. Кожне його слово, кожен його вчинок несе в собі відбиток
незабутньої новизни. Ця відмінність створює заключну думку. Не
копіювальник, не тлумач, а потужний майстер нової руди. Потрібно прийняти
за основу поклик новизни».

Використана література
1.Закон України «Про позашкільну освіту».
2. Науменко Р.А., Ковбасенко Л.І. Інноваційні процеси у позашкільних
закладах. – Рідна школа, - 2000, №7.
3. Селевко І. К. Сучасні освітні технології, - М. «Народна освіта», 1998
4. Традиційні та інноваційні форми методичної роботи. – Світло. 2002,
№2.
5. Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного
позашкільного закладу. – К.: ІЗМН, 2000 – 53 с.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Ткачук І.О., директор
Броварського навчально-виховного об’єднання, кандидат філософських наук
Управляти — означає передбачати,
а передбачати означає багато знати
Марк Тулій Цицерон
В умовах розбудови національної системи освіти України на сучасному
етапі її розвитку важливого значення набуває діяльність керівника навчального
закладу як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище в
закладі і навколо нього.
Новий час потребує від педагогів нового мислення. Глобальні зміни
вимагають нових підходів і до управління позашкільними навчальними
закладами. Зокрема, високої професійної компетентності всіх учасників
навчально-виховного процесу, а особливо керівників закладів.
Управлінська діяльність – відкрита, демократична і багатоаспектна сфера,
що потребує налагодження компетентного філософського, науковометодичного, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень.
Успіх будь-якої справи залежить, насамперед, від умілого управління
процесом, тобто від ефективного менеджменту. Сучасний керівник має володіти
цілим арсеналом засобів управління, що є неодмінною умовою ефективної
діяльності управлінця. Тобто, розвиток можливий тільки за рахунок сучасного:
технологій, підходів, методів, змісту роботи, організаційних структур.

Визначення доцільних законів та закономірностей розвитку закладу і, як
наслідок, – освітніх моделей, рольових функцій педагога й учня, мети, завдань,
змісту освіти, педагогічних технологій, нового соціально-економічного та
правового статусу закладу зумовило потребу в інноваційних змінах системи
управління закладом, науково-методичної роботи та організації освітньокультурного простору на ідеях педагогіки життєтворчості.
Принципово нове замовлення на людину нової генерації спрямувало
зусилля педагогічного колективу Центру позашкільної освіти Броварського
навчально-виховного об’єднання на створення конкурентоспроможної моделі
сучасного навчального закладу, визначення основ функціонування, шляхів його
розвитку.
Високі творчі досягнення вихованців, вагомі
професійні здобутки
педагогів Центру позашкільної освіти Броварського навчально-виховного
об’єднання розглядаються як результат інноваційного менеджменту,
впровадження власного стилю управлінської діяльності, цілеспрямованого
відбору оптимальних засобів та методів керівництва, уважного відношення до
кожної особистості, врахування її індивідуальності, організації спільної
діяльності керівника та підлеглих на засадах партнерства, створення умов для
професійного зростання кожного члена колективу.
Підґрунтя для створення Броварського навчально-виховного об’єднання
було закладено ще в далекому 1975 році, коли в місті відкрилась станція юних
техніків та згодом у 1977 році було створено міжшкільний навчальновиробничий комбінат.
Найвагомішими здобутками того часу можна вважати золоті та срібні
медалі Виставки досягнень народного господарства, призові місця у Всесоюзній
першості з автомодельного спорту, на Чемпіонаті світу з повітряного бою серед
юніорів.
У листопаді 1992 року шляхом злиття Броварського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату та Броварської станції юних техніків в одну
установу було створено позашкільний навчальний заклад нового типу –
Навчально-виробничий центр творчості молоді, головною метою якого –
організація навчально-виховного процесу і розвитку здібностей учнів як в
урочний, так і в позаурочний час.
Першочерговими завданнями цього періоду були: організація
професійного навчання, трудового виховання, робота з обдарованими дітьми,
орієнтація на раннє виявлення і розвиток нахилів та здібностей підростаючого
покоління.

Результатом наполегливої праці педагогічного колективу став перехід на
якісно новий рівень: за рішенням Броварської міської ради (№1639-89-05 від
14.09.2010 року) створено загальноосвітній навчальний заклад – Броварське
навчально-виховне об’єднання, повноцінною складовою якого став Центр
позашкільної освіти.
Сьогодні Броварське навчально-виховне об’єднання – експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад нового типу (наказ МОН України від
03.12.2010 за № 1198), що цілеспрямовано працює над створенням власної
моделі навчально-виховного об’єднання як Школи життєвого успіху, яка
дозволить органічно поєднати навчання, заняття улюбленою справою з
процесом виховання й становлення особистості.
Зміст функціонування моделі навчально-виховного об'єднання як Школи
життєвого успіху полягає в організації процесу формування та впливу
сприятливого освітнього середовища на успішного та конкурентноспроможного
випускника навчально-виховного об’єднання через запровадження структурних
компонентів проекту «Школа життєвого успіху» та реалізацію програмнометодичної системи навчальних курсів, кожний з яких є цілісною системою.
Структура навчально-виховного об'єднання як Школи життєвого успіху:
Навчально-виховне об’єднання
Центр розвитку дитини
Центр позашкільної освіти
Вечірня (змінна) загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ступенів;
Центр професійної освіти

Школа життєвого успіху
Школа радості та сили розуму –
для дітей 3-6 років
Школа життєвого успіху
– для учнів 1-7 класів
Діловий тренінговий центр „Успіх”
- для учнів 8 - 11 класів

Заклад пропонує широкий спектр освітніх послуг, в його стінах навчається
понад 1500 вихованців, учнів та слухачів.
Навчально-виховний
процес
Броварського
навчально-виховного
об’єднання спрямований на індивідуальний розвиток особистості, що вимагає
від педагогів вміння працювати в творчому режимі, нестандартних умовах,
постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, опановувати
специфічні форми і методи організації процесу навчання та виховання.

Першою сходинкою до адаптації в соціумі для дітей дошкільного віку став
Центр розвитку дитини Броварського навчально-виховного об’єднання, який
у 1996 році прийняв своїх перших вихованців. Тут дошкільнята отримують
знання та навички, необхідні для вступу до школи та успішного навчання.
Для учнів 1-11 класів в Центр позашкільної освіти Броварського
навчально-виховного об’єднання працюють творчі об’єднання та різноманітні
гуртки художньо-естетичного, науково-технічного, інформаційних технологій,
дослідно-експериментального та гуманітарного напрямів позашкільної освіти.
Всі вони сприяють поглибленню розвивальних можливостей діючої державної
програми, розширенню форм організації навчальної діяльності, оновленню
викладання основних навчальних дисциплін, організації пізнання та
самопізнання, набуття вихованцями нового досвіду в самореалізації
життєдіяльності.
Рідне місто пишається досягненнями вихованців народної хореографічної
майстерні «Мальва», зразкового творчого об’єднання декоративно-ужиткового
напряму «Дивосвіт», клубу військово-історичної мініатюри «Десна» в обласних,
всеукраїнських та міжнародних масових заходах.
Зважаючи на високі творчі досягнення вихованців у 2005-2006
навчальному році центр позашкільної освіти проатестовано з відзнакою.
Трудове виховання, орієнтація на вибір майбутньої професії, формування
життєвих компетенцій, самореалізація особистості здійснюється через навчання
в Центр професійної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання, в
якому учні 8-11 класів здобувають допрофесійну та професійну підготовку,
необхідну для залучення їх до продуктивної праці і практичного оволодіння
певною професією, відпрацьовують комунікативні та соціальні навички, вчаться
самостійно приймати рішення.
Центр професійної освіти Броварське навчально-виховного об’єднання має
необхідну навчально-матеріальну базу та науково-методичне забезпечення, що
дало можливість отримати ліцензії Міністерства освіти і науки України на
підготовку робітничих кадрів з професій: перукар, манікюрниця, кухар,
оператор комп‘ютерного набору, водій автотранспортних засобів.
Учні загальноосвітньої вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів
Броварського навчально-виховного об’єднання мають унікальну можливість
отримати не тільки повну загальну середню освіту, а й робітничу професію, а
відтак – надію на майбутнє.
Позашкільна складова не розчинилася безслідно у новоствореному
загальноосвітньому навчальному закладі, не втратила обличчя, а підтримує

роками створений імідж, примножує творчі здобутки, продовжує найкращі
традиції та має власне бачення майбутнього своїх випускників.
Навчально-виховний процес Центру позашкільної освіти Броварського
навчально-виховного об’єднання спрямований на організацію змістовного
дозвілля вихованців закладу та школярів міста, сприяє розвитку інтелекту,
широкого світогляду, творчої активності, створює атмосферу взаєморозуміння і
товариськості.
Центр позашкільної освіти є ініціатором та організатором проведення
шоу-програм для старшокласників «Вітер кохання», творчих звітів художніх
колективів, виставок-конкурсів військово-історичної мініатюри, конкурсів:
промислового дизайну «Арт-факторія», професійної майстерності «Осіння
сюїта» (з перукарського мистецтва), «Смачні перегони» (з кулінарного
мистецтва), «Турнір інтелектуалів» (з уміння володіти комп’ютерними
технологіями) та інших.
Справжньою подією в культурному житті міста стали конкурсні шоупрограми для старшокласників «Попелюшка» до Міжнародного жіночого Дня 8
березня та «Клуб капітанів» до Дня Збройних сил України. Щорічний аншлаг –
найкращий показник популярності цих яскравих, феєричних шоу!
Результативність, успішність діяльності Центру позашкільної освіти
визначається його кадровим забезпеченням. На чолі з директором плідно працює
потужна команда однодумців. 6 педагогів мають почесне звання «Відмінник
освіти України», 2-є педагогів мають звання «керівник гуртка-методист».
Управління навчально-виховним процесом здійснюється на основі
інноваційних технологій: педагогічного менеджменту, адаптивного управління,
використанням комп'ютерних технологій.
Управлінська діяльність присутня в змісті всіх напрямів та аспектів
діяльності закладу, має чітко визначену структуру і забезпечує розроблення та
виконання управлінських рішень, контроль і корегування діяльності.
У контексті розвитку закладу важливе значення має ефективна взаємодія
адміністративно-методичного складу та колегіальних органів управління
закладом, а саме:
педагогічної ради, що визначає стратегію розвитку закладу; створює
організаційно-педагогічні умови для послідовних системних змін;
забезпечує аналіз і контроль діяльності закладу;
методичної ради, яка спрямовує роботу на підвищення рівня професійної
компетентності педагогів, реалізацію творчого потенціалу педагогічного

колективу, поліпшення якості освіти шляхом упровадження досягнень
сучасної психолого-педагогічної науки й перспективного досвіду;
батьківського активу, робота якого базується на принципах
усвідомленого партнерства, залучення до участі в організації та
забезпеченні навчально-виховного процесу, єдності педагогічних вимог
сім’ї та закладу до виховання дитини, педагогічної просвіти батьків та
педагогізації сімейних стосунків;
органів дитячого самоуправління, діяльність яких спрямовано на
розв’язання актуальних питань життєдіяльності навчально-виховного
соціуму, залучення вихованців до соціально важливої діяльності,
забезпечення психолого-педагогічних умов для розвитку їх громадянської
компетентності та соціальної активності.
Відповідно до вимог сучасного освітнього менеджменту основними
завданнями щодо вдосконалення системи управління Центром позашкільної
освіти Броварського навчально-виховного об’єднання є вдосконалення її
компонентів
та
етапів
(діагностико-прогностичного,
організаційного,
програмно-проектувального, контрольно-корегувального, оцінювального та
підсумкового) з метою забезпечення ефективної діяльності, визначання
перспектив подальшого розвитку закладу. Механізм управлінської діяльності
включає: діагностику, проектування, керування навчально-виховною діяльністю,
моніторинг.
Керівник навчального закладу повинен мати належну теоретичну і
практичну підготовку, бачення педагогічних проблем, творчу фантазію, вміти у
своїй діяльності поєднувати педагогічну практику і науку, впроваджувати
інновації.
Як менеджер освіти, бути здатним усвідомлювати завдання реформування,
творчо осмислювати мету функціонування закладу, перспективи його розвитку,
сутність інноваційних теорій, ідей, сучасних технологій, володіти знаннями з
теорії управління соціальними системами, філософії освіти, психології
управління, педагогіки, основ ринкової економіки, менеджменту, фінансів і
права, маркетингу та комп’ютерної грамоти.
Місія директора-менеджера полягає у створенні середовища для
динамічної взаємодії освітніх процесів і розвитку у педагогів та вихованців
готовності до змін.
Управління інноваційними процесами в Центрі позашкільної освіти має
системний характер. Це дає змогу впорядкувати процес інноваційного пошуку
педагогів, виявити найбільш ефективні технології та організувати роботу

адміністрації з розв'язання визначеної проблеми. Робота з кадрами є
пріоритетним напрямом менеджерської діяльності.
Ефективність заходів щодо реалізації Концепції моделі навчальновиховного об'єднання як Школи життєвого успіху забезпечується системною
роботою щодо підвищення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників закладу.
На даному етапі змістом методичної роботи є підготовка педагогічного
колективу до роботи в умовах дослідно-експериментальної роботи, наукове
обґрунтування та створення умов ефективної взаємодії між усіма учасниками
навчально-виховного процесу на основі психології толерантності, партнерства,
ділового спілкування, вивчення теоретико-методологічної основи, теорії і
практики з проблем експерименту.
Підготовка педагогічного колективу до роботи в умовах дослідноекспериментальної роботи послідовно та цілеспрямовано відбувається через
організацію роботи педагогічної та методичної ради, методичних об’єднань,
проведення семінарських, тренінгових занять, зустрічі педагогічного колективу
з авторами проекту та представниками організацій, що здійснюють науковий
супровід впровадження дослідно-експериментальної роботи, організацію роботи
творчих груп по роботі з місцевою владою, освітніми закладами,
представниками бізнесу, ЗМІ, громадськими організаціями.
З метою підвищення рівня соціально-психологічної, інформаційнокомунікативної, профільної компетентності педагогів вдосконалюються
самоосвітня та професійно-творча діяльність педагогів, узагальнення
педагогічного досвіду, впровадження сучасної портфоліотехнології в систему
атестаційної роботи. Дирекція закладу та керівники творчих груп проходять
навчання у школі адміністраторів розвитку і реалізації Всеукраїнського
психолого-педагогічного проекту «Школа життєвого успіху».
Педагоги центру неодноразові переможці обласних та всеукраїнських
конкурсів методичних розробок, навчальних програм, освітніх та соціальних
проектів, сценаріїв організаційно-масових та виховних заходів, які проводяться з
метою підвищення якості навчально-виховного процесу. В останні роки вийшли
з друку, схвалені й рекомендовані Міністерством освіти і науки України,
збірники програм з позашкільної освіти науково-технічного напряму (лист №
1/11-5303 від 18.07.2007); збірники завдань для державної підсумкової атестації
з технологій (лист № 1/11-453 від 03.02.2010), збірник програм курсу за вибором
з трудового навчання для учнів 8-9 класів: «Світ професії» (лист № 1.4/18-Г-759
від 20.10.2011).

Велика увага приділяється аналітико-прогностичній діяльності, пов'язаної
із відстеженням тенденцій і закономірностей, виявленням перспектив і
прогнозованих змін у майбутньому та спрямованої на модернізацію навчальновиховного процесу.Планування у Центрі позашкільної освіти Броварського
навчально-виховного об’єднання складається із розробки стратегічних і
тактичних планів щодо впровадження інновацій.
Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до
річного плану роботи, складання якого відбувається на діагностичній основі. На
основі річного складаються плани роботи підрозділів на навчальний рік.
Контроль
дозволяє
перевіряти
хід
упровадження
інновації,
результативність інноваційного підходу до діяльності. Основними засобами
інформаційного контролю виступають моніторинг, експертиза, аналіз
інформації.
Виконання планів роботи аналізується щомісяця на нарадах при
директорові. За наслідками контролю відбувається корекція діяльності
колективу, що створює ситуацію стабільності та рівноваги, запобігає
відхиленням від запланованих інноваційних стандартів.
Обов’язковою умовою розвитку колективу є регулярне продукування
керівником нових ідей і постановку набагато складніших завдань щодо
реалізації запланованого. А щире прагнення зробити Центр позашкільної освіти
БНВО кращим, у поєднанні з професійним виконанням функціональних
обов'язків, забезпечує успішність управління.
Броварське навчально-виховне об’єднання щедро ділиться досвідом
роботи з колегами. На його базі на високому організаційному рівні постійно
проводяться міські семінари керівників загальноосвітніх навчальних закладів,
обласні та
всеукраїнські семінари директорів позашкільних навчальних
закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.
На думку колег в закладі поєднано стільки, здавалося б, непоєднуваних
речей – і дошкільники, і старшокласники, і “фізики”, і “лірики”, і дозвілля, і
професійне навчання, – але виходить дуже гарний результат. Величезна користь
для дітей, батьків, педагогів. Діти опановують не один вид творчості,
випробовують себе багато в чому. Ну і, звичайно, при такому нестандартному
підході педагоги мають перспективи творчого розвитку.
Робота педагогічного колективу Броварського навчально-виховного
об’єднання високо оцінена виконавчим комітетом Броварської міської ради. На
міському святі «Творча особистість» колектив відзначено Почесною грамотою у
номінації «Подія року - 2011».

Актом визнання та довіри стала передача Центру позашкільної освіти
БНВО наказом управлінням освіти Броварської міської ради повноважень
координації роботи Ради дітей та учнівської молоді міста і міського осередку
Київського територіального відділення Малої Академії наук.
Через
наполегливу
управлінську
діяльність,
компетентність,
професійність, толерантність та взаємоповагу вдалося створити творчий,
організований, талановитий колектив педагогів, вихованців та їх батьків,
сповнений нових ідей і нестандартного бачення виховного і навчального
процесу, який постійно рухається вперед, весь час знаходиться в пошуку нових
форм і методів роботи, здатний виконувати поставлені задачі, долати
непередбачені перешкоди, прямуючи до головної мети своєї діяльності –
виховати успішну особистість.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Мозгова Л.А.,кандидат педагогічних наук,
завідувач міського методичного кабінету
управління освіти і науки Бориспільської міської ради
Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на
період до 2014 року [1] містить твердження про зростання ролі позашкільної
освіти та необхідності її модернізації. Одним із важливих аспектів розвитку
позашкільної освіти є зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних
навчальних закладів та створення умов для удосконалення системи їх роботи.
Під останнім розуміємо науково-методичний супровід діяльності освітньої
установи. Його роль зростає у зв’язку тим, що позашкільний навчальний заклад
має свою специфіку в освітній системі міста чи району, зокрема, властиві лише
йому напрями роботи з дітьми та учнівською молоддю, брак фахівців з
педагогічною освітою, відповідною фаховою підготовкою.
Під науково-методичним супроводом розуміємо систему фахової
підготовки педагогів до роботи в позашкільній освіті, наукову підтримку
педагогічних ідей, що виникли під час практичної діяльності, та формування
позитивного іміджу закладів позашкільної освіти. Розглянемо зазначені складові
на прикладі системи науково-методичної роботи управління освіти і науки та
позашкільних навчальних закладів міста Бориспіль - Будинку дитячої та
юнацької творчості, Центру технічної творчості “Евріка”, Центру туризму та
краєзнавства учнівської молоді.
Проект “Кадри” Комплексної програми розвитку освіти міста Бориспіль,
затвердженої на сесії міської ради, передбачає створення умов для професійного
розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів. Так, керівники гуртків
проходять курсову перепідготовку за різними напрямами діяльності, беруть
участь у різноманітних фахових конкурсах. Так, 2011 року Тименко Н. І.,
заступник директора з навчально-виховної роботи Будинку дитячої та юнацької
творчості взяла участь і перемогла в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» з номінації
“Заступник директора позашкільного

навчального закладу” . У місті проводили конкурс для керівників гуртків, які
готували власні досвіди, презентувати їх, проводили відкриті заняття. Зазначені
конкурси є хорошою альтернативою традиційним формам підвищення фахової
майстерності педагогічних працівників.
Звичним у місті є проведення майстер-класів, семінарів-практикумів на
базі позашкільних навчальних закладів. Започатковано і творчі вечори
керівників гуртків, які досягли висот педагогічної майстерності. За останні два
роки в місті вперше атестовано п’ятеро керівників гуртків, які одержали звання
“керівник гуртка-методист”.
Зросла роль наукового супроводу фахової діяльності педагогів. Цього
потребував навчально-виховний процес, оскільки відсутність певної
матеріально-технічної бази, вікові та індивідуальні особливості вихованців
зумовлюють необхідність адаптування програм, затверджених Міністерством
освіти і науки. Протягом останніх років розроблено педагогами позашкільних
навчальних закладів і затверджено науково-методичною радою міського
методичного кабінету 29 програм, дві з яких авторські.
Варто відзначити підвищення ролі вищих навчальних закладів у
науковому супроводі позашкільної освіти міста, чому сприяє, зокрема,
укладення угод про співпрацю. Так, у Центрі технічної творчості “Евріка”
впроваджується науково-педагогічний експеримент “Психолого-педагогічне
проектування особистісного розвитку учнів” за підтримки Інституту
обдарованої дитини Академії педагогічних наук України.
Важливим засобом розвитку інноваційної діяльності в закладі є
стимулювання педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів до
науково-дослідної роботи. Д. Стеченко та О. Чмир зазначають: “Науководослідна робота – це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань,
який передбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання,
організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для
генерування нових ідей та їх практичної реалізації [2, 9–10]”. Підвищенню
інтересу до наукової діяльності серед педагогів позашкільних навчальних
закладів сприяє і проведення круглих столів, творчих звітів, науково-практичних
конференцій. Міський методичний кабінет створює умови для апробації
педагогічних ідей фахівців, зокрема безкоштовно публікує наукові статті,
методичні розробки, витяги з досвідів роботи в Інформаційно-методичному
збірнику управління освіти і науки, надає послуги з рецензування робіт.
У Борисполі постійно працюють і над питанням створення позитивного
іміджу позашкільних навчальних закладів. З цією метою досягнення педагогів-

позашкільників та вихованців гуртків висвітлюють у засобах масової інформації,
залучають до роботи виставок, міських та обласних свят, проводять презентації
гуртків. На базі позашкільних навчальних закладів проводяться і обласні та
всеукраїнські семінари для педагогічних працівників різних категорій. Окрім
того, на базі Центру технічної творчості “Евріка” проводяться щорічні
міжнародні змагання з авіамодельного спорту. Для формування позитивного
іміджу позашкільного навчального закладу розробляються сайти закладів,
буклети тощо. Всі матеріали проходять експертизу науково-методичної ради.
Важливим для позашкільної системи освіти є проведення моніторингової
діяльності. Так, проведено моніторинг якості надання освітніх послуг у
закладах, рівня володіння інформаційними технологіями педагогічними
працівниками тощо. Це сприяє науковому прогнозуванню розвитку навчальних
закладів, виявленню проблем та формуванню шляхів їх усунення.
Отже, науково-методичний супровід діяльності позашкільної освіти є
важливим складником розвитку навчальних закладів, формування єдиного
освітнього простору та залучення дітей шкільного та юнацького віку до
позашкільної діяльності.
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ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Андріяш О. І., директор
Вишгородського районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
Діяльність позашкільного навчального закладу відповідно до Закону
України «Про позашкільну освіту» регламентується планом роботи, який
визначає мету, завдання, зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених
завдань [2]. Система планування роботи ПНЗ включає стратегічне планування
(Програма розвитку закладу), річне планування роботи, поточне планування.
Центральне місце в системі планування роботи ПНЗ посідає стратегічне

планування, оскільки саме воно дає чіткі орієнтири загальної діяльності закладу,
мінімізує ризики, послаблює вплив випадкових, непередбачених чинників,
нерівномірне використання сил і ресурсів. Стратегічна програма розвитку
закладу є важливим чинником орієнтації ПНЗ у складних динамічних процесах
соціального розвитку, суспільних трансформаційних змінах сьогодення.
Однією із ефективних технологій стратегічного планування ПНЗ є
технологія проектів, оскільки проектне планування стає рушійним механізмом
діяльності: воно направлене на результат, ґрунтується на достовірній інформації,
має сталий, тривалий, гнучкий та вимірюваний характер. Проектування
належить до унікальних способів людської діяльності, спрямованої на
передбачення майбутнього, створення його ідеального образу. Не випадково, М.
Рац та М. Ойзерман назвали проектування «особливим видом творення
майбутнього»[6]. Метод проектів не є принципово новим у педагогічній
практиці, але разом з тим його сьогодні відносять до педагогічних технологій
ХХІ століття як такий, що передбачає вміння адаптуватися в
постіндустріальному суспільстві, що стрімко змінюється. «Кинутий уперед» - є
точним перекладом слова проект [10].
Багато дослідників вважають, що суттєвою домінантою ХХІ століття є
«всепроникаюча проективність» [3]. Проективність – визначальна стильова
риса сучасного мислення, загальна форма реалізації мистецтва планування,
прогнозування, створення. На думку Ю.Громики [1], проектування – це спосіб
проживання на основі мислення випереджальних універсальних форм суспільноісторичної практики. Проектування виступає як методологія діяльності
отримання нового результату засобами цілеспрямованих змін системи.
Проективне планування, інтегроване у контекст управлінської діяльності,
виступає важливим інструментом привнесення нового змісту в позашкільну
освіту, впровадження перспективних педагогічних технологій, способів і
методів у роботи педагогічного колективу закладу.
Проективне планування передбачає:
1) визначення концептуальних засад переведення педагогічної системи у
якісно новий стан;
2) розробку перспективних варіативних моделей досягнення нового
якісного етапу розвитку закладу, оскільки модель є дієвим інструментом для
конструювання можливих майбутніх ситуацій, знаходження альтернатив у
розвитку закладу;
3) означення основних напрямків дій і принципів їх координації, що
дозволяє перетворити існуючий стан в очікуваному і бажаному напрямку; 4)

обґрунтування соціокультурних наслідків здійснення проекту і основні його
результати;
5) планування дій щодо реалізації проекту;
6) створення життєдіяльного творчого колективу педагогів-однодумців,
які є авторами проектів та їх активними реалізаторами;
7) організація впровадження проектних моделей;
8) рефлексивне оформлення й експертиза наслідків реалізації проекту і
співвіднесення його з вихідним замислом і всіма проміжковими кроками на
шляху втілення.
Розроблення Проектно-цільової програми розвитку Вишгородського
районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
«Мій світ - «Дивосвіт» обумовлено потребою підвищення ролі позашкільної
освіти, необхідністю переведення системи діяльності закладу із режиму
функціонування у режим випереджального розвитку.
Комплексно-цільовий проект «Мій світ – «Дивосвіт» (Сходинками
творчості – до життєвого успіху)» - це комплексна програма розвитку Центру
творчості «Дивосвіт» на 5 років, в основі якого лежить проектно-модульне
перспективне планування роботи закладу. Єдина проблема, над якою працює
колектив закладу: «Забезпечення творчого, інтелектуального, духовного
розвитку вихованців шляхом створення умов для вільного розвитку особистості
та формування її соціально-громадського досвіду» - реалізується на основі
Цільових проектів:
«Мистецькі паралелі» - Модулі: артистичний, художній, гуманітарний. Мета
проекту - формування креативних якостей особистості дитини, підлітка шляхом
залучення їх до цінностей мистецтва, світової культури; забезпечення
спеціально організованих психолого-педагогічних умов для духовного
збагачення особистості засобами мистецтва; формування естетичної культури,
світоглядних уявлень, ціннісних художніх орієнтацій у соціокультурному
просторі.
«Шляхами відкриттів» - Модулі: «Мандруючи рідним краєм» , «Зелена
стежка». Мета проекту - формування національної свідомості, патріотизму,
активної життєвої позиції, всебічно і гармонійно вихованої особистості
української людини шляхом пізнавально-дослідницької краєзнавчої діяльності
учнівської молоді.
«Молодіжний меридіан» - Модулі: «Час діяти», «Інтелектуальний простір»,
«КВН – ВН (Вишгородський Напрямок)». Мета проекту – формування
креативної особистості шляхом створення умов для вільного вибору нею своєї

світоглядної позиції, набуття соціально-громадського досвіду, організації
змістовного дозвілля учнівської молоді і реалізації ними духовно-творчого та
інтелектуального потенціалу.
«Педагогічні перехрестя» - Модулі: «Дорога до успіху»; «Сходами
моніторингу», «Крокуємо до взаємодії». Мета проекту - забезпечення зростання
якісних показників розвитку позашкільного навчального закладу шляхом
інтеграції зусиль позашкільного закладу, сім’ї та громадськості: удосконалення
педагогічної майстерності керівників гуртків, втілення моделі демократичного
стилю управлінської діяльності та життєдіяльної взаємодії закладу з батьками,
державними і громадськими організаціями.
Комплексно-цільовий проект «Мій світ – «Дивосвіт» ґрунтується на
засадах актуальності, прогностичності, реалістичності, раціональності,
системності, повноти. Головними принципами розвитку позашкільного
навчального закладу на основі проектного планування є: принцип гуманізації
(утвердження людини, її життя як найвищої цінності, реалізація творчого
потенціалу дітей, задоволення їх духовних потреб); принцип духовності
(виховання молоді на засадах духовних цінностей українського народу); принцип
полікультурності (ефективне забезпечення діалогу культур, мов, толерантності);
принцип життєтворчості (становлення особистості як творця і
проектувальника свого життя, який має активну життєву позицію); принцип
демократизації (урахування громадської думки на прийняття управлінських
рішень); принцип життєвих результатів діяльності закладу (проведення
моніторингу якості позашкільної освіти з позицій сформованості ключових
життєвих компетенцій вихованців); принцип сітьової взаємодії (комплексне
розв’язання поставлених перед закладом завдань, що забезпечується багато
варіативністю і якістю їх розв’язання, визначає ефективність механізмів
реалізації завдань на кожному етапі впровадження проектів).
Проект передбачає поетапне вирішення завдань розвитку закладу за
такими пріоритетними напрямками:
І. Діагностично-концептуальний
Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих, талановитих
вихованців. Створення ситуації успіху, довіри в колективі вихованців як умова
для вільного розвитку особистості. Формування особистості гуртківців та
розвиток їх творчого потенціалу на основі принципів педагогіки життєтворчості.
ІІ. Організаційно-прогнозуючий
Стимулювання активно-творчої діяльності гуртківців, розвитку їхніх
інтелектуальних здібностей. Організація та пошук нових форм дозвілля як сфери

реалізації духовного потенціалу особистості вихованців. Впровадження
інноваційних педагогічних технологій, адаптованих до гурткової роботи, які б
відповідали потребам розвитку особистості вихованців.
ІІІ. Формуючий
Задоволення освітньо-культурних потреб вихованців у їх професійному
самовизначенні і творчій самореалізації. Виховання духовної культури
особистості, створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції,
набуття соціально-громадського досвіду. Оволодіння педагогами Центру
творчості стратегією і тактикою нового педагогічного мислення з метою
забезпечення творчого, інтелектуального, духовного розвитку вихованців.
IV. Узагальнюючий
Виховання соціального типу особистості, якому притаманні світоглядна
культура, високі моральні якості, діловитість, творча ініціатива, гуманне
ставлення до довкілля, нахили до саморозвитку та самореалізації. Комплексне
дослідження ефективності роботи ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» над науковопедагогічною проблемою, яке передбачає узагальнення досвіду впровадження
інноваційних технологій у позашкільний процес.
Проводячи щорічний моніторинг виконання проектів Центру творчості
«Дивосвіт», на сьогоднішній день можна констатувати, що алгоритм проектної
діяльності забезпечив дітям та учнівській молоді доступ до якісної позашкільної
освіти. Завдяки проектам створені умови для вільного розвитку особистості, які
забезпечують творче, інтелектуальне, духовне становлення вихованців та
формують їх соціально-громадський досвід. Проектне
планування дало
можливості широко використати творчий потенціал педагогічного колективу,
який став колективним автором та виконавцем розроблених проектів.
Перспективність проектного планування наповнило системним змістом
діяльність позашкільного закладу, підняло її на новий якісний рівень.
Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» - найбільший позашкільний навчальний заклад України. У
2010 році колектив закладу отримав Золотий Кубок за підсумками рейтингу
успішності роботи позашкільних закладів Київської області «Лідер позашкільної
освіти першого десятиліття ХХІ століття». Стали переможцями обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу на кращі освітні проекти з проблем духовного
виховання серед педагогів позашкільних навчальних закладів проекти
«Інтелектуальний простір» (автор Інна Заблоцька), «Шляхами відкриттів»
(автор Наталія Сахарова). Позашкільний заклад сьогодні функціонує в режимі

розвитку, надаючи якісну позашкільну освіту учням району. І запорука цього –
система діяльності на основі проектного стратегічного планування.
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ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ
ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Єрьоміна Н.А.,директор
Палацу дитячої та юнацької творчості м.Славутич
Соціально-економічні перетворення, в умовах яких останнім часом
розвиваються відносини в нашому суспільстві, вимагають від системи
позашкільної освіти переорієнтації на вивчення й задоволення освітніх потреб
учнів, вихованців, слухачів та їх батьків.
Іншими словами, якщо навчання в загальноосвітньому закладі є
обов’язковою вимогою будь-якого цивілізованого суспільства, то позашкілля –
це особливе навчально-виховне середовище, куди йдуть за велінням душі й
серця, бажанням розвивати свої природні здібності й обдарування. Це
своєрідний ланцюжок закономірностей: дитяча особистість → освітній запит →
інтерес → розвиток. У свою чергу, це обумовлює необхідність розробки й
упровадження маркетингової стратегії діяльності в позашкільних закладах, що
створює базу для прийняття управлінських рішень щодо розширення, оновлення
або скорочення освітніх послуг, які надає позашкільний навчальний заклад. Крім
того, така стратегія створює позитивний імідж закладу й, що на сьогодні є край
актуальним, сприяє формуванню освітніх потреб з метою піднесення
позашкільної освіти як соціальної цінності.
Під маркетинговою діяльністю позашкільного навчального закладу ми
розуміємо діяльність, спрямовану на вивчення запитів (пропозицій) учнів,
вихованців, слухачів, їх батьків та формування у майбутньому на їх основі
надання й отримання освітніх послуг.
Як свідчить практика сьогодення, розробка технології формування
стратегії маркетингової діяльності позашкільного навчального закладу є
нагальною потребою для кожного закладу зокрема і перспективним напрямом
розвитку позашкільної освіти загалом. Крім того, зазначимо, що позашкільний
заклад існує в умовах ринкових відносин, і тому забезпечення високої якості
позашкільної освіти визначає, по-перше, його існування, а далі – його розвиток і
перспективи.

Умови створені в позашкільному
закладі:
 якість управління;
 матеріально-технічне
забезпечення;
 кадрове забезпечення
 навчально-виховний процес та
його результат

Освітні потреби споживачів:
 держава, суспільство;
 учні, вихованці, слухачі та їх
батьки

Провідним фактором у маркетинговій діяльності є орієнтація на споживача,
тому що в умовах ринку позашкільний навчальний заклад тільки тоді може
досягти своїх цілей, коли найкращим чином задовольнить вимоги споживачів.
Для забезпечення цього необхідно:
 постійно вивчати виклики ринку й освітні потреби споживачів;
 прогнозувати попит та управляти його формуванням;
 регулювати виробництво й постачання освітніх послуг;
 формування позитивного іміджу закладу.
Таким чином, для того, щоб визначитися зі стратегічним плануванням,
сформулювати мету діяльності навчального закладу необхідно здійснити певні
дії маркетингового управління: провести аналіз внутрішнього й зовнішнього
середовища, виявити сильні й слабкі сторони закладу, потенційних зовнішніх
загроз й сприятливі можливості діяльності навчального закладу. Все це
необхідно для того, щоб забезпечити ефективність та якість надання
навчальними закладами комплексу освітніх послуг для задоволення потреб
споживачів, пов'язані зі зміною їх освітнього рівня чи професійної підготовки і
забезпечені ресурсами цього навчального закладу.

Цикл
закладом

маркетингового

управління

позашкільним

навчальним

Формулювання міс
ії закладу
Визначення мети

Розробка стратегії діяльності закладу

Побудова певної структури

Розробка комплексу освітніх послуг
(освітніх програм)

Першочергово, як видно зі схеми, здійснюється формулювання місії
навчального закладу. Під місією позашкільного навчального закладу розуміють
сутність існування (призначення) навчального закладу, відмінність від інших,
йому подібних організацій. Тобто місія навчального закладу – це чітке уявлення
про те, яким він має бути та яких результатів йому необхідно досягти.
Визначення мети. За словником, мета – це наслідок діяльності, що
уявляється в свідомості, бажаний кінцевий результат. Мета повинна бути:
конкретна, чітко (точно) сформульована, можлива для досягнення, здійсненою
для конкретного виконавця, реалістична, що відповідає контексту, обмежена у
часі. Немає часу – немає мети, є мрія. Досягнення мети повинно бути
забезпечено ресурсами.

Сучасна управлінська діяльність у педагогіці здійснюється тріадою
менеджмент → маркетинг → інновації. Внутрішнім завданням кожного
керівника в освітянстві є необхідність спроектувати й підтримувати таке
середовище, в якому люди, що працюють спільно, вмотивовані діяти
продуктивно й ефективно в напрямку досягнення групових цілей. Цілі окремого
працівника й колективу загалом мають співпадати.
Директора позашкільного навчального закладу, якого не турбує власний
авторитет і престиж закладу, немає. Менеджер педагогічної діяльності, а саме
таким на сьогодні є директор позашкільного закладу, прагне, щоб: а) заклад мав
свої переваги; б) надавав якісну освіту; в) його любили учні; г) цінували їх
батьки; д) йому віддавали належне органи управління. Крім того, чи не
найголовнішим для оцінки діяльності директора на сьогодні є
конкурентоспроможність випускників закладу в подальшому навчанні.
Узагальнюючи підходи до усіх рівнів позашкільної освіти, можна
запропонувати таке визначення конкурентоспроможності навчального закладу –
стан, за якого позашкільний навчальний заклад має високі кінцеві результати,
користується підвищеним попитом батьків і має постійну потребу в розвитку.
На етапі модернізації управлінської діяльності з 2003-2004 навчального
року адміністрацією Палацу було впроваджено використання маркетингового
підходу в частині вивчення та задоволення освітніх потреб славутичан через
проведення аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища Палацу дитячої та
юнацької творчості.

Внутрішнє середовище








Позитивний вплив
Сильні сторони
Сильний,
згуртований
колектив;
Бажання навчатися;
Достатня
матеріальнотехнічна база;
Задоволеність учасників
навчально-виховного
процесу;
Високий
рівень
навчальних
досягнень
учнів тощо
Можливості







Негативний вплив
Слабкі сторони
Слабкий імідж навчального
закладу;
Відсутність презентаційної
діяльності;
Недостатній
рівень
кваліфікації педагогів;
Слабке
стратегічне
планування;
Низька
мотивація
співробітників тощо
Загрози

Зовнішнє
середовище

 Поява нових освітніх
потреб;
 Нові технології;
 Додаткові послуги;
 Зв'язок
з
іншими
освітніми організаціями,
громадськістю тощо

 Нове
нормативно-правове
законодавство;
 Економічний спад;
 Відсутність фінансування;
 Слабка
фандрайзингова
діяльність;
 Зростання зовнішніх вимог
до якості позашкільної освіти
тощо

Наступним етапом управлінської діяльності було застосування технологій
менеджменту, що ефективно вплинуло на ріст позитивного іміджу Палацу в
освітній системі м. Славутич.
Освітня система м. Славутича включає:
 4 загальноосвітні школи + ліцей (зі своїм планом позакласної роботи:
гуртки, заходи тощо);
 Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа (16 секцій) + 5
фізкультурно-оздоровчих комплексів + 2 басейни;
 Дитяча школа мистецтв (8 відділень);
 Центр професійного розвитку;
 Навчальні центри з вивчення іноземних мов (“Перспектива”, “Лінгва”);
 Студія образотворчого мистецтва “Аква”;
 Бібліотечно-інформаційні центри для дітей та молоді;
 Палац дитячої та юнацької творчості
Загальна кількість дітей в місті 3527.
Як у такій розгалуженій освітній системі привернути дитину саме до свого
навчального закладу? Питання більш, ніж проблемне, але саме вирішення його і
є рушійною силою процесу модернізації.
Завдання: зайняти своє місце на ринку освітніх послуг, культивуючи
“особливу” місію свого Палацу.
“Палац – це радісно!” – саме таке гасло обрав колектив Палацу для своєї
діяльності. І то є правда, бо навчання в Палаці приносить радість пізнання дітям
і радість творення педагогам.
Саме від згуртованості управлінської команди, педагогів, батьків залежить
авторитет Палацу, його імідж. А це було першочерговим завданням для всього
колективу. Процес був не простий та тривалий. Умовно його можна поділити на
певні етапи:

I етап – 2003-2006 рр. – створення початкового іміджу.
Це тоді, коли телефонуєш батькам, запрошуючи на захід у ПДЮТ, а вони
запитують: “А де це?”
На цьому етапі колектив закладу працює над презентаційною діяльністю
та її популяризацією через:
 засоби масової інформації (ТРК “Славутич”, міська газета “ТеледеньСлавутич”, міська молодіжна газета “Молодіжний кур’єр”);
 створення сайту;
 виготовлення друкованої та представницької продукції про заклад
(буклети про діяльність кожного гуртка та Палацу в цілому, значки “Я ♥
Палац”, магнітів, авторучок, блокнотів тощо);
 виготовлення презентаційних фільмів про Палац та культурно-мистецькі
заходи.
II етап – 2006-2009 рр. – імідж, який прогресує.
Це тоді, коли замовляєш таксі, а вони знають, де знаходиться ПДЮТ, що
це і чим тут займаються.
Дуже важливу роль на цьому етапі відіграє робота з батьками, з
громадськістю, що стає пріоритетним напрямком у роботі всіх підрозділів
закладу. Найкращий результат у роботі з батьками (із досвіду) дають не
батьківські збори, бесіди, лекції, а спільні корисні справи та творчі проекти:
“Мама на всі 100%”, “Ось яка чарівна я і вся моя сім’я” тощо.
III етап – 2010-2012рр. – сформований імідж Палацу як позашкільного
навчального закладу.
Це дуже добре, але і велика відповідальність. Ми не маємо права
зупинятися на досягнутому. Життя ставить перед позашкільним закладом нові
завдання, вирішити котрі неможливо без конкретних нововведень: постійного
оновлення навчально-виховного процесу, нових програм, нових соціально
зорієнтованих освітніх послуг.
На сьогодні Палац дитячої та юнацької творчості є соціокультурним
центром дітей, юнацтва та молоді міста, який дає можливість кожній дитині у
вільний від навчання час розвивати власні здібності.
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АКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Марченко Г.Д., директор
Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості
Наш позашкільний навчальний заклад взяв за основу свого розвитку
модель акмеологічної школи, яка передбачає створення акмеологічного
середовища, до якого входять акмеологічні технології, акмеологічний супровід і
професійна зрілість педагога-позашкільника. Як і в школі, в позашкільному
закладі ми хочемо досягти: навчальної зрілості, особистої зрілості та соціальної
зрілості вихованця.
За аналогією з акмеологічною школою, провідною фігурою в
акмеологічному позашкільному навчальному закладі є директор. Він спільно з
колективом однодумців (керівників гуртків, вихованців, батьків) створює
акмеологічне освітнє середовище як енергетичний простір позашкільного
закладу, його соціум, що забезпечує спрямованність діяльності педагогів і
вихованців на успіх, високі результати, творчий пошук.
На нашу думку, можливості такого стилю керівництва дозволяють по
новому підійти до педагогічної реальності і створюють позитивне акмеологічне

освітнє середовище, компонентами якого, як вже було сказано, є: цілісність
змісту навчання і виховання; акмеологічні технології, акмеологічний супровід
навчально-виховного процесу в позашкільному закладі.
Першим етапом розвитку нашого районного центру творчості як
акмеологічного позашкільного навчального закладу стало створення
акмеологічного середовища, що забезпечує діяльність суб’єктів педагогічного
процесу як установку на стійкий розвиток з пріоритетом духовних та моральних
цінностей, на творчість і високу якість навчально-виховного процесу.
Наступним етапом став акмеологічний синтез особистих якостей педагога
і мети його діяльності, забезпечення цілісності навчально-виховного процесу в
закладі з точки зору досягнення суті освіти та кожного її компонента.
І на третьому етапі ми ставимо за мету досягнення педагогічним
колективом духовної і моральної інтеграції з метою підвищення
результативності педагогічної діяльності, саморозвитку всіх суб’єктів
педагогічного процесу як умови стійкого розвитку.
А тепер щодо реалізації всіх трьох етапів.
Перший етап у нас був реалізований через вирішення науково-методичної
проблеми «Підвищення ролі центру творчості у створенні рівних умов для
якісної освіти та профорієнтації дітей». Він тривав з 2000 по 2004 рік.
Другий етап – „Створення колективу однодумців з метою методичного
забезпечення системи пошуку, підтримки юних талантів і обдарувань” – ми
реалізували протягом 2004-2008 років.
Третій – «Забезпечення високого рівня педагогічного процесу шляхом
створення умов для творчого самовираження особистості вихованців та
педагогів на основі впровадження активних інноваційних технологій в
навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу» триває нині.
Ця послідовність була очевидною, тому що не заявивши про свою роль в
освітній системі і не створивши колективу однодумців ми не могли б
вирішувати поставлені перед нами сьогодні завдання.
Якщо говорити про досягнення вершин творчості, то не можна обминути
питання
управління розвитком здібностей педагога.
Адміністрація
позашкільного закладу повинна створити необхідні умови розвитку здібностей
не тільки для дітей, вихованців, але для й керівників гуртків, творчих об’єднань,
студій, для підвищення їхньої педагогічної майстерності.
Тому бачимо свої дії щодо управління розвитком здібностей педагогів:
– у визначенні мети і конкретних завдань діяльності адміністрації закладу
щодо виявлення, формування та розвитку здібностей педагогів;

– в системному і систематичному управлінні даним процесом на
діагностичній основі;
– в управлінні на демократичних засадах із залученням педагогівпозашкільників до всіх етапів роботи – планування, організації, контролю,
коригування, аналізу і т.д.;
– у мотивації педагогів, як зовнішній, так і внутрішній, до саморефлексії,
самопізнання та самовдосконалення, розробки системи моральних і
матеріальних заохочень;
– в координації планів роботи всіх ланок навчально-виховного процесу:
педагогічної і методичної ради, методичних об’єднань і творчих груп керівників
творчих об’єднань – гуртків, студій, психологічної служби, науково-практичних
семінарів тощо;
– в організації роботи щодо розвитку здібностей педагогів в умовах
інтерактивного навчання;
– у створенні позитивного психологічного клімату в колективі,
доброзичливої атмосфери серед педагогів у процесі спільної діяльності;
– в стимулюванні педагогів до самоаналізу та подальшого проектування
власної діяльності.
Перелік, як бачимо, доволі розлогий, але саме в цьому полягає суть
управлінської діяльності, спрямованої на досягнення нових творчих вершин.
Змінюються відповідно й технології педагогічного управління. Що
важливо для нас сьогодні? Звичайно, залучення фахівців до саморозкриття
внутрішнього потенціалу через позашкільну освіту. З кожним роком до роботи в
гуртках залучається більше педагогів, у яких сформувався індивідуальний стиль
поведінки, свій підхід до роботи з обдарованими дітьми.
Сьогодні кожному з нас потрібна самоосвіта, прагнення досягти вершин
педагогічної досконалості. Наші педагоги по крупинках збирають досвід і
вчаться писати авторські програми, в яких домінує індивідуальний підхід до
кожної обдарованої дитини. Сьогодні, як важливий ресурс, ми маємо доступ до
Інтернету і можемо простежити, як педагоги-позашкільники та науковці
розвивають методику нашої роботи. Цікаві та повчальні семінари організовують
Центр творчості дітей та юнацтва Київщини, обласний інститут післядипломної
освіти, наші колеги в інших районів. Побільшало змістовної методичної
літератури.
Але, як і колись, професійне навчання педагога, вивчення і використання
ним передового педагогічного досвіду як очевидний шлях розвитку творчої

особистості – справа суто індивідуальна. Переконати, наскільки вона важлива –
одне з головних завдань нашої роботи з педагогічними кадрами.
Що головне для керівника?
Звичайно, успіхи колективу!
Звичайно, творча атмосфера в колективі!
Звичайно, взаєморозуміння!
Звичайно, здоров’я кожного працівника!
І ще багато таких звичайно. Багато таких вершин. Серед яких – і особиста
вершина кожного з нас.
Система органів управління нашим позашкільним навчальним закладом
(рада закладу, піклувальна рада, педагогічна рада, рада учнівського
самоврядування «Країна творчості») ефективно співпрацює в питаннях
організації позашкільної освіти та вдосконалення навчально-виховного процесу.
Завдяки зусиллям педагогів районного центру дитячої та юнацької
творчості поставлені завдання виконуються. Про це свідчать досягнення
вихованців позашкільного навчального закладу. Щороку учасниками масових
заходів різного рівня стають до 2500 наших вихованців. За підсумками
рейтингової оцінки діяльності Іванківський ЦДЮТ посідає високі місця серед
позашкільних закладів області. Два творчі колективи – хореографічна студія «ЛСтиль» (керівник Мойсеєнко Людмила Миколаївна) та студія «Художня
кераміка» (керівник Василишина Наталія Василівна) мають почесні звання
«Зразковий художній колектив».
У нас працюють творчі, талановиті керівники гуртків, які мають високу
професійну підготовку. Створені методичні об’єднання керівників гуртків
різних напрямків гурткової роботи, постійно діють семінари-практикуми,
здійснюються індивідуальні форми методичної роботи (наставництво,
самоосвіта, тощо).
Колектив Центру здійснює роботу з розвитку в районі мережі гуртків з
метою задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації.
Позашкільна освіта стає доступнішою.
Але у першу чергу ми сприяли і будемо сприяти підвищенню
професійного рівня наших педагогів шляхом участі у різного рівня семінарах,
методичних об’єднаннях, педагогічних майстернях, майстер-класах тощо. Ми й
надалі будемо упроваджувати сучасні інноваційні технології у навчальновиховний процес районного ЦДЮТ та здійснювати його науково-методичне
забезпечення на основі принципів акмеології – принципів прагнення до нових
вершин.
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ПРОЕКТ «КРОКИ ДО УСПІХУ»
ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Луценко Т.М., заступник директора
Білоцерківського дитячого оздоровчого центру «Шанс»
Внаслідок впливу різноманітних негативних чинників в Україні в цілому
та в нашому регіоні зокрема за останні роки спостерігається значне зростання
кількості дітей з особливими освітніми потребами. В Україні проблема якісної
освіти даної категорії дітей, входження їх в суспільне життя є національним
пріоритетом і передумовою додержання міжнародних норм і вимог державного
законодавства щодо реалізації прав громадян.
Демократичні зміни у суспільстві спричинили соціальний запит щодо
інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище
однолітків і громаду в цілому. Перехід від стихійної інтеграції до системної
роботи вимагає інноваційних підходів щодо впровадження системи

інклюзивного навчання як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і в
позашкільній освіті.
Проблема ДЦП набуває особливої гостроти у зв’язку з тенденцією до
збільшення випадків цього захворювання в усіх країнах. В Україні констатують
2,4 – 2,5 випадків на 1000 дитячого населення. На сьогодні понад 30 тисяч таких
хворих, що потребують різнобічної і довготривалої реабілітації.
За
статистичними даними у м. Біла Церква мешкає більше 84 дітей, хворих на
дитячий церебральний параліч різної форми. ДЦП – це захворювання, яке, на
жаль, сучасна медицина подолати не може. Щоб жити у суспільстві дитина має
навчитися говорити, читати, писати, спілкуватися, оволодіти культурою та
звичаями нації, набути професійних навичок, вміти забезпечувати хоча б
мінімальні життєві потреби самостійно.
Тому, дуже важливого значення набуває психосоціальний розвиток,
спрямований на максимальну активізацію можливостей, здібностей дитини,
спираючись на збережені психічні і фізичні функції і таким чином забезпечення
входженню її в соціальне життя повноправним членом суспільства.
Але шлях до соціальної інтеграції є непростим. Покращення соціальної
адаптації даної категорії дітей, максимально можливе залучення їх до
самозабезпечення, самореалізації можливе лише за умови постійної соціально–
педагогічної реабілітації.
З цією метою 2005 року Центром творчості дітей та юнацтва Київщини та
Білоцерківським оздоровчим центром "Шанс" був розроблений і затверджений
цільовий проект "Кроки до успіху" як інноваційна модель надання освітніх
послуг дітям з особливими потребами у позашкільних навчальних закладах. З
2010 року реалізацію цільового проекту продовжено до 2015 року.
Включення дітей з особливостями психофізичного розвитку у систему
позашкільної освіти є першим кроком до соціалізації даної категорії дітей.
Роль позашкільної освіти для зазначеної категорії дітей набуває особливої
значущості у становленні та розвитку особистості, визначенні її життєвих
пріоритетів та окреслення планів на майбутнє.
Реалізація проекту сприяє всебічному розвитку і прилученню до
суспільного життя дітей з особливими потребами за напрямами:
Сенсорне виховання:
- вдосконалення просторових, слухових функцій;
- розвиток сенсорно–перцептивної діяльності.
Розвиток і вдосконалення рухових функцій
- розвиток загальної і дрібної моторики;

- формування елементарних графомоторних навичок.
Ознайомлення з навколишнім та формування предметно-мисленнєвої
діяльності:
- доступність знань і уявлень про оточуючий світ;
- інформаційний супровід;
- ознайомлення з властивостями предметів і явищ довкілля;
- розвиток предметно–практичної діяльності.
Психоемоційний розвиток
Основний зміст соціально–педагогічної реабілітації визначається
індивідуальними досягненнями і труднощами дитини в оволодінні знаннями та
труднощами у соціальних контактах з оточуючими. Тому в систему соціально–
педагогічної реабілітації нами введено інноваційні реабілітаційні технології.
Відповідно до цільового проекту "Кроки до успіху" на базі дитячого
оздоровчого центру "Шанс" на основі розроблених навчальних програм
функціонують гуртки «Український сувенір», "Образотворче мистецтво", «Юна
господарочка» "Жива мова", «Школа руки», «Інваспорт». Вихованці цих гуртків
є учасниками творчих конкурсів різного рівня. Єсіна Оля та Шептицький Сергій
стали дипломантами всеукраїнського конкурсу, організованого Національною
Асамблеєю інвалідів України. На місцевій виставці до свята Різдва було
представлено колективну роботу "Зимова хатинка" та роботи в техніці "Пейзаж"
і "Береста" виконані Ковальчук Ілоною.
У приміщені центру функціонує постійно діюча виставка дитячих
робіт:"Спогади про літо", "Натюрморт", "Осінь кольорова", "Пізня осінь", "
Подарунок від святого Миколая", "Зима–чарівниця", "Весна прийшла", "
Зоопарк" та інші.
Вперше в Україні запроваджено параолімпійську гру «Боча» в рамках
роботи гуртка з інваспорту. В травні наші вихованці їдуть до Польщі на
міжнародні змагання з даного виду спорту.
А з 2010 року започатковано роботу гуртків: « Гончарство», «Вивчаємо
англійську мову». «Комп’ютерна освіта». Гуртківці із задоволенням працюють з
голубою глиною, вивчають програми "Абетка комп’ютера", навчаються
створювати презентації, виготовляти візитівки, працювати в Інтернеті.
На заняттях гуртка «Музикотерапія» використовується здатність музики
моделювати поведінку, створювати можливості для оволодіння навичками
самоконтролю, і в проблемних ситуаціях реагувати найбільш благоприємно для
себе і для оточуючих.

Грамотно підібрана музика сприяє загальній гармонізації душевного
стану дітей. Внутрішнє приємне відчуття гармонійного стану (еврітмія)
активізує біологічну здатність людського організму віднаходити той необхідний
ритм, за допомогою якого встановлюється злагодженість усіх систем організму
й в усіх видах життєдіяльності.
Засобами психотехнічних ігор, тренінгів, психологічних вправ,
експериментально-психологічних методик, тестування, анкетування, релаксацію
дітьми з особливостями психофізичного розвитку досягається почуття
фізичного, психологічного та соціального комфорту, ознаками якого є:
адекватна самооцінка, самоприйняття, впевненість у собі;
мотивація досягнення, спрямованість у майбутнє.
Традиційними у рамках реалізації проекту стали тренінги "Моє "Я",
"Успішне спілкування", "Особисті стосунки", диспути "Дружба в моєму житті",
"Мої мрії і потреби", "Виховую сам себе", «Емоційне лідерство». Вихованці
гуртків є постійними учасниками щорічних акцій–ходотону "Ми такі як усі",
заходів" Школа відкрита для всіх","Уроки милосердя".
У нашому закладі практично доводиться основна філософія життя:
дитина з особливими потребами може бути такою ж щасливою як і кожна інша.
Якими б не були фізичні, розумові чи психічні обмеження поряд з цим у дитини
завжди є резерви розвитку, використання яких суттєво покращує якість її життя.
Саме на розвиток потенційних можливостей кожної дитини і спрямований
проект " Кроки до успіху".
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УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО НАПРЯМУ
Білановська О.О., директор
Броварського районного центру туризму
Кадрове забезпечення позашкільної освіти є одним з важливих і
визначальних питань. Адже, як зазначав видатний педагог Ушинський К.Д.:
«Ніякі програми і підручники не замінять те, що робить учитель». І від того,
наскільки підготовлені і компетентні педагоги працюють у позашкільному
навчальному закладі, настільки успішно цей заклад буде виконувати покладені
на нього державою функції, адже фраза «Кадри вирішують все!» не втрачає
своєї актуальності і донині.
Проблема забезпечення позашкілля кваліфікованими кадрами дуже
актуальна: спеціалістів-позашкільників бракує, зі студентської лави приходять
спеціалісти-теоретики, на курсах підвищення кваліфікації читається, в
основному, теоретичний курс лекцій. Але якою б гарною не була теорія, вона
тільки тоді ефективна, коли підтверджується практикою.
Броварський районний центр туризму – це молодий заклад, створений
п’ять років тому. Коли він почав функціонувати, постало питання забезпечення
педагогічними кадрами, формування кадрової політики. Майже всі наші
керівники гуртків – педагоги загальноосвітніх навчальних закладів і працюють у
Центрі туризму за сумісництвом. Вони мають великий досвід роботи в школі,
вміють працювати з учнівським колективом, проте на початку своєї роботи в
Центрі туризму не знали специфіки позашкілля. Тому головним завданням

адміністрації закладу було за короткий час підготувати компетентних
спеціалістів - керівників туристсько-краєзнавчих гуртків.
Система роботи з розвитку професійної майстерності педагогічних
працівників включає в себе теоретичну та практичну складові. Туристські
гуртки Центру туризму працюють на базі шкіл району, отож часто збирати
педагогів на теоретичні заняття досить проблематично. Із складної ситуації
вийшли таким чином: всю необхідну навчально-методичну літературу з
організації походів, змагань, методичні поради керівникам гуртків, програми,
розробки занять було розміщено на сайті Центру туризму. І наші керівники,
займаючись самоосвітою, могли поповнювати свій багаж знань. Головним
пріоритетом в системі підготовки педагогів стало проведення практичних занять
з керівниками гуртків, де вони самі в ролі учасників масових заходів пізнавали
ази туристської майстерності.
Підготовку до змагань зі спортивного орієнтування, із велосипедного,
пішохідного, водного туризму, а також до туристських походів здійснюємо з
педагогами-координаторами туристичної роботи в загальноосвітніх закладах
району заздалегідь, навчаючи їх особливостям того чи іншого виду туризму,
методиці підготовки до цих заходів своїх вихованців тощо. Отримавши
необхідну теоретичну інформацію, педагоги спільно із вихованцямиінструкторами беруть участь у змаганнях, конкурсах, отримуючи практичні
навички. А такі інструктори можуть багато чому навчити, адже вихованці
нашого керівника гуртка «Спортивний туризм» під керівництвом Зінченка В. М.
є кандидатами в майстри спорту України із пішохідного туризму, Чемпіонами
України із пішохідного туризму серед юніорів.
Але найбільш дієвою формою роботи з підготовки кадрів є семінарпрактикум для керівників гуртків та їх вихованців. Проводиться він, як
правило, протягом 7-10 днів у весняний період на території Гірського Криму.
Семінар включає в себе теоретичну і практичну підготовку педагогів та їх
вихованців. Очолюють роботу семінару досвідчені інструктори з числа педагогів
закладу. В чому полягає ефективність цього заходу? Протягом всього семінару
керівник гуртка разом із своїми вихованцями під керівництвом інструкторів бере
участь у туристських змаганнях, здійснює радіальні виходи в гори, вчиться
обладнувати бівуак, готувати їжу в польових умовах, надавати першу медичну
допомогу тощо. В процесі такого семінару дуже добре видно, як реагує керівник
гуртка на різні нестандартні ситуації, що можуть виникнути під час проведення
туристичного походу, визначається ступінь готовності педагога до проведення
самостійних походів з вихованцями. Весь процес контролюється адміністрацією

закладу. І якщо у керівника гуртка з’являються певні труднощі, на допомогу
завжди прийде досвідчений педагог-інструктор. Після закінчення семінару наші
керівники отримують посвідчення «інструктор шкільного туризму» та
проходять заліковий похід, що дає їм право самостійно водити у походи
туристські групи. Таким чином, адміністрація закладу отримує підготовлених
педагогів та вихованців, які у своїх шкільних колективах передаватимуть
отримані знання іншим учням.
Про те, що ми на правильному шляху у підготовці кадрів, свідчать
результати роботи закладу. Наші гуртківці є постійними переможцями і
призерами змагань та конкурсів різних рівнів. Так, вихованці гуртків
«Спортивний туризм» стали Чемпіонами України 2010 року і бронзовими
призерами Кубка України із пішохідного туризму в закритих приміщеннях серед
юніорів, є Чемпіонами України зі спортивних туристських походів 2007-2010
років. Наша команда педагогів – переможець обласних змагань з пішохідного
туризму серед педагогічних працівників Київщини, конкурсів професійної
педагогічної майстерності. За результатами державної атестації Броварський
районний центр туризму визнано атестованим за високим рівнем, з відзнакою.
Такі результати роботи Центру туризму стали можливим завдяки тому, що
в короткі стислі строки адміністрація закладу, роблячи акцент у підготовці
кадрів на практичну діяльність, створила систему підготовки педагогів до
організації та проведення успішної туристсько-краєзнавчої роботи та
досягнення значних успіхів
разом із своїми вихованцями за короткий час
існування закладу.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ
ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Пахомова І.А. , директор,
Мазун Ю.М., методист
Станції юних натуралістів м. Біла Церква
Людина не народжується особистістю, а стає нею, тому однією із
центральних проблем педагогіки є набуття дитиною якостей, необхідних для її
життєдіяльності в суспільстві. Одним із провідних чинників соціалізації дитини
є інститути соціального виховання. Багато науковців вважають провідним
інститутом соціального виховання саме позашкільний навчальний заклад, у
якому стикаються найрізноманітніші грані життя дитини.
Педагогічні працівники постійно працюють над удосконаленням системи
виховної роботи, намагаються впроваджувати найновіші інтерактивні форми
роботи, сучасні методики та педагогічні технології, реалізовувати інформаційні,
навчальні, пізнавально-розвивальні та інші програми. Але така діяльність стане
ефективнішою, якщо до неї активно і свідомо залучаться ті, на кого всі ці
старання направлені – самі учні, вихованці.
Станція юних натуралістів м. Білої Церкви Київської області вже не один
рік працює над розв’язанням проблеми „Педагогічні аспекти соціалізації
учнівської молоді в умовах сучасного позашкільного навчального закладу.”
Сучасний позашкільний навчальний заклад має виховувати не тільки людину,
небайдужу до прекрасного, а й особистість, яка може активно діяти у всіх
сферах життя колективу. З 2003 року в закладі розроблена та впроваджується в
навчально-виховний процес комплексна програма всебічного розвитку
особистості, яка дає змогу кожному представнику учнівської молоді обрати
певний напрям навчання, що відповідає власним потребам дитини. Досвід
показує, що після закінчення навчання в кожному гуртку того чи іншого
напряму виділяються ініціативні групи дітей, у яких виникає бажання
продовжити навчання за обраним профілем. Тому за ініціативою педагогічних
працівників закладу був розроблений соціальний проект «Школа волонтерів». У
рамках реалізації проекту педагогами закладу спільно з вихованцями гуртків
розроблено модель взаємодії позашкільного закладу з органами учнівського
самоврядування, Положення про волонтерську діяльність, пам’ятку волонтера,
визначена нормативно-правова база волонтерського руху,
орієнтовні

функціональні обов’язки керівника „Школи волонтерів”. Важливо, щоб керівник
гуртка був не лише професіоналом, але й хорошим організатором діяльності
волонтерів, їх наставником, який вміє генерувати власні ідеї, зацікавлювати
інших. А це можливо тоді, коли він сам підготовлений до реалізації
різноманітних програм з метою здійснення превентивної освіти, формування в
дітей відповідального ставлення до власного здоров’я. Тому всі педагоги
закладу в період з 2006 по 2011 роки брали участь у таких заходах:
регіональному семінарі-тренінгу з впровадження Комплексної програми
формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (за проектом
«Діалог»), де отримали сертифікати педагогів-тренерів; у міжнародному
семінарі «Моральне виховання учнів і профілактика шкідливих звичок», який
проводився Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний
проект» спільно з організацією «International School Project»; у Всеукраїнському
семінарі з підготовки обласних педагогів-тренерів Програми «Сприяння
просвітницький роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового
способу життя».
Волонтерська діяльність, на нашу думку, є способом підтримки та
зміцнення таких людських цінностей як піклування та надання допомоги членам
громади, взаємодії між людьми [3].
Практично будь-який соціальний проект починається зі збору інформації
про необхідність діяльності в певному напрямі. Дуже корисними для визначення
актуальності проблеми можуть бути результати соціологічних досліджень.
Тому практичним психологом станції юних натуралістів були проведені
різноманітні анкетування серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з
метою вивчення рівня обізнаності учнівською молоді з питань волонтерського
руху, визначення рівня активності, оптимізму, прагнення досягнення визначеної
мети [6]. Аналіз анкет дав змогу з’ясувати інтереси, запити дітей, які
враховувались при створенні навчальної програми „Школа волонтерів”. Метою
програми є сприяння зайнятості підлітків та учнівської молоді у волонтерській
діяльності та створення умов для підвищення рівня кваліфікації волонтерів на
громадських засадах. Навчальна програма „Школа волонтерів” включає 2
модульні курси:
1. Основи волонтерської діяльності;
2. Навчальний центр волонтерів підліткового руху (валеологічні проекти «Ми –
за здоровий спосіб життя!», «Йодопрофілактика – шлях до здоров’я нації»,
«Гепатит. Туберкульоз. Захистити себе й близьких не складно!», екологічний
проект «Охорона довкілля – справа спільна»).

Вони різні за своїм спрямуванням й передбачають набуття певного
кваліфікаційного рівня волонтерської діяльності [4, 6]. Оскільки робота
волонтера базується на власній ініціативі, підвищення кваліфікації відбувається
за власним бажанням,
кожен модульний курс дає базові знання для
волонтерської діяльності.
Зазначена програма орієнтована на підлітків та молодь віком від 12 до 18
років, діє з 2006 року, до неї залучалися волонтери з числа лідерів учнівських
колективів загальноосвітніх навчальних закладів. У процесі участі вихованців у
волонтерському русі відбувається їх соціалізація, громадське виховання.
Гуртківці вчаться аналізувати соціальні проблеми, висловлювати своє
відношення до них, шукати шляхи їх вирішення, розробляти, організовувати і
проводити соціально значимі заходи, програми. У процесі теоретичної і
практичної діяльності у членів волонтерського руху формуються і розвиваються
комунікативні навички, а саме:
 культура спілкування;
 вміння виступати на публіці, проводити бесіди, ділові зустрічі;
 вміння створити комфортний психологічний клімат та позитивний
імідж організації, колективу;
 здатність аргументувати, переконати, зацікавити, створити
необхідну громадську думку.
Результатом навчання вихованців за програмою „Школа волонтерів”
повинно бути:
 набуття гуртківцями організаторських та лідерських умінь та
навичок;
 реалізація задуманих програм та проектів;
 налагоджена система відзначення та заохочення кращих волонтерівлідерів, батьків, педагогічних працівників.
 створення дієвого осередку волонтерського руху;
За 5 років діяльності волонтерського руху досягнуто певних результатів:
 вихованці ознайомились з досвідом, історією волонтерського руху;
 розроблено модель волонтерського руху;
 створено банк волонтерів, де зібрана інформація про активістів, їх
уподобання, побажання та пропозиції щодо організації роботи органів
учнівського самоврядування;
 складено графік навчання волонтерів;
 розроблений путівник волонтера, посвідчення волонтера;

 розроблено навчальні програми, які схвалені Міністерством освіти і
науки України;
 розроблені методичні рекомендації щодо створення та діяльності
інформаційно-просвітницького центру;
 постійно здійснюється моніторинг волонтерської діяльності;
 волонтерами-лідерами розроблені положення про проведення
фестивалю гуртків, тижня охорони навколишнього середовища;
 підготовлено 264 волонтери-валеологи та 283 волонтери-екологи.
Про результативність реалізації навчальної програми „Школа волонтерів”
свідчать численні нагороди як педагогічних працівників закладу, так і
волонтерів.
Процес дитячого самоврядування має бути періодом найяскравіших
вражень дитинства, реалізації власних задумів та ініціатив, набуття навичок
сучасної ділової особистості, яка прагне змін на краще, розвивається сама і
допомагає розвиватися та самореалізовуватися своїм молодшим друзям.
Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо упроваджувати наш досвід з
формування навичок здорового способу життя шляхом створення
волонтерського підліткового руху.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЇХ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Тименко Н.І., заступник директора
Будинку дитячої та юнацької творчості м. Бориспіль
Освітній рівень, компетентність та імідж позашкільного навчального
закладу залежить від багатьох чинників. Але головний, звичайно, - професійна
майстерність педагога. Поряд з іншими завданнями, що виконує адміністрація
закладу, важливим є пошук стратегій розвитку професіоналізму кожного
керівника гуртка.
Професіоналізм – це високе володіння певним фахом, це знання + досвід
+ особистісні якості. Тому перед тим, як впроваджувати інноваційні технології
в роботу, необхідно сформувати модель професійної компетентності педагогапозашкільника. Розглянемо її складові:
Знання
володіння методикою викладання предмета;
знання нормативно-правової бази;
постійне вивчення актуальних аспектів методичної науки;
знання вікових та психологічних особливостей дітей;
вивчення передового педагогічного досвіду;
здатність до самоосвіти та самоактуалізації.
Досвід
усвідомлення мети в роботі;
володіння різноманітними методами і формами;
уміння застосовувати знання психологічних основ творчої діяльності;
постійне вдосконалення власної методики;
здатність до впровадження інноваційних технологій у роботу;
професійне самовдосконалення;
результативність у досягненні мети;
формування власного стилю, викладання предмету;
атестація та участь у конкурсах.

Риси характеру, притаманні керівнику гуртка
самоорганізованість;
високорозвинена уява та фантазія;
натхнення творчості;
комунікативність;
толерантність;
цілеспрямованість;
творча інтуїція, вміння нетрадиційно мислити;
вміння створювати оригінальні образи;
бажання працювати нестандартно;
досконале мислення.
Сформувавши модель керівника гуртка, наступним кроком управлінської
діяльності має бути:
розвиток мотивації педагогів щодо отримання вищої педагогічної освіти
за фахом діяльності (у нашому закладі 90% працюють за фахом);
вдосконалення
свого
професійного
рівня
шляхом
курсової
перепідготовки та вивчення передового педагогічного досвіду (5
керівників гуртків закладу мають звання «керівник гуртка-методист»);
оволодіння навичками інноваційних технологій, що вже стали
важливою складовою освітнього простору дитини (9 керівників гуртків
закладу пройшли курси Intel).
Тож для мотивації педагогів у Будинку творчості вже понад 10 років працює
система стимулювання:
рейтингова система оцінювання роботи педагога;
конкурс «Творчий портрет керівника гуртка»;
моральні заохочення: подяки, грамоти, похвала;
система доплат за перемоги в конкурсах;
формування психологічного клімату в колективі;
престиж закладу серед батьків та дітей.
Дуже часто виникає питання: чи готовий педагог до інновацій? Чи може він
відступити від традиційної педагогіки? Адже саме на задоволення потреб
дитини, її розвитку, творчих здібностей, виховання працює керівник гуртка. А
щоб все це виконувати і бути завжди цікавим для вихованців, потрібно весь час
рухатись уперед. Педагог і вихованець у позашкіллі − повноцінні учасники
освітньо-виховного процесу. Вони весь час навчаються разом. Адміністрація
позашкільних навчальних закладів теж має вчитися, як керувати талантами:

педагогами і дітьми. Керівник гуртка в Будинку творчості став суб’єктом
управління:
він діагностує свою роботу (разом із психологом);
визначає напрямки роботи;
самостійно обирає теми педагогічних досліджень;
створює творчі групи з певних питань;
проводить консультування для педагогів міста;
організовує семінари.
Крім того, в закладі створений інноваційний простір: періодичні видання,
Інтернет, науково-методична література, власна система передового
педагогічного досвіду, відповідна матеріально-технічна база сприяють
вивченню, поширенню актуального досвіду, а подекуди й створення нового.
Педагогічний колектив Будинку дитячої та юнацької творчості з 2008 року
працює над темою «Впровадження інноваційних технологій у роботу закладу».
За цей час були обрані ще багато цікавих тем: «Розвиток творчого потенціалу
керівника гуртка», «Самоосвітня діяльність керівника гуртка – запорука
розвитку творчого потенціалу дитини», «Виховна система закладу: досвід,
пошуки, перспективи», «Здоров'язберігаючі технології в позашкільному
закладі», але найголовнішим на цей час залишилося впровадження інноваційних
технологій:
технологія «Створення ситуації успіху» (використовується всіма
керівниками);
технологія колективного виховання (гурток хореографії «Радість»,
«Грація»);
технологія формування творчої особистості (гуртки декоративновжиткового відділу, гурток вокалу);
вальдорфська педагогіка (гуртки, що працюють з дошкільнятами);
проектна технологія (гуртки «Юний натураліст», «Юний дослідник»,
«Лідер»);
особистісно-зорієнтована технологія (студія «Райдуга», театр мод);
технологія саморозвитку (гурток «Лідер», «Пізнай себе», «Університет
майбутнього вчителя»);
технологія розвивального навчання (гурток «Пізнайко», «Малятко»,
«Попелюшка», гуртки з вивчення англійської мови);
технологія «портфоліо» (гуртки художньо-естетичного напряму).

Отже, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання є
необхідною умовою для росту професійної майстерності педагогапозашкільника. Визначимо пріоритетні напрями реалізації цієї проблеми:
покращення матеріально-технічної бази;
розвиток інноваційного простору;
матеріальне та психологічне стимулювання;
забезпечення постійного науково-методичного супроводу;
особистісний підхід в управлінській діяльності;
суб’єкт-суб’єктні стосунки на різних рівнях управління (дитина-педагог,
педагог-адміністратор);
створення психологічного клімату в колективі.
Народна мудрість говорить: «Хто не рухається вперед, той відстає». Педагогічні
працівники закладу за умови створення конкурентного середовища, моральної
та матеріальної підтримки, розвитку внутрішньої мотивації здатні здійснювати
апробацію власних досягнень на різних рівнях.
Отже, інноваційна діяльність керівників гуртків є важливою складовою їхньої
педагогічної майстерності, а тому створення інноваційного простору в закладі
сприятиме розвитку позитивного іміджу установи серед позашкільних
навчальних закладів в цілому.
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД КОМПЕТЕНТІСНО-СПРЯМОВАНОГО
ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Мельник А.В. , заступник директора
Києво-Святошинського районного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс»
Досвід роботи педагогів-позашкільників підтверджує те, що успішна
організація процесу виховання і навчання творчої особистості в позашкільному
навчальному закладі залежить від підготовки керівника гуртка: наскільки він
володіє змістом предмету та методикою викладання, а також наскільки він
яскрава особистість, що вміє захопити, повести за собою дітей. Але не всі
педагоги одразу стають досвідченими, яскравими, можуть методично грамотно
вести заняття, володіють сучасними формами організації виховання і навчання.
Все приходить з часом, якщо є бажання і цьому сприяє система методичної
роботи.
Саме з метою удосконалення діяльності методичної служби позашкільних
навчальних закладів на базі Києво-Святошинського районного центру науковотехнічної творчості учнівської молоді «Шанс» протягом двох років працювала
обласна школа методиста з проблеми «Організаційний та інформаційнометодичний супровід створення та розвитку інноваційного навчально-виховного
середовища в позашкільних навчальних закладах». Які ж аспекти із досвіду
роботи Центру були представлені на заняттях школи?
У першу чергу, презентувалася структура методичної роботи закладу, яка
базується на особистісно-зорієнтованому підході, що забезпечує максимальне
розкриття творчого потенціалу кожного керівника гуртка, сприяє його
професійному зростанню, спонукає до науково-дослідницької діяльності.
Результатом цієї науково-дослідницької діяльності, як правило, є створення
авторських програм, методичних розробок, рекомендацій з питань
удосконалення навчально-виховного процесу та неодноразові перемоги в
обласних та всеукраїнських заходах.
Методична робота Центру спрямована
на реалізацію проблеми
«Формування освітніх та соціальних компетенцій учнівської молоді в
позашкільному навчальному закладі засобами науково-технічної творчості».
Вона є складовою частиною проблеми нашого району і координується
лабораторією інноваційної освіти Інституту АПН України. Втілюємо ми її в

життя, працюючи за Програмою Міністерства освіти і науки України
/ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед
молоді України щодо здорового способу життя», використовуючи досвід
особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку вихованців,
розробляючи нові методики проведення тренінгових занять за вимогами
сьогодення та пристосовуючись до умов позашкільного навчального закладу
науково-технічного напряму.
Слухачі обласної школи методиста мали можливість ознайомитися з
проектною діяльністю нашого закладу. Для впровадження у навчально-виховний
процес Центру та підвищення його результативності розроблені програма
«Обдарована дитина», проекти «Творча особистість» та «Виховання навичок
здорового способу життя у позашкільному навчальному закладі». Основні
досягнення реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до творчого розвитку
вихованців у позашкільному навчальному закладі узагальнені в методичному
посібнику, застосування положень якого сприяє повному та вільному розкриттю
професійної компетентності кожного педагога, допомагає виявити творчі
здібності та потенціал гуртківців.
Керівник гуртка «Комп’ютерна справа» Зубар О. Л. створила
довготривалий проект роботи з творчо обдарованими вихованцями
«Автоматизація роботи в позашкільному навчальному закладі. Створення бази
даних «Позашкілля»». За допомогою комп’ютерної програми, яку Олена
Леонідівна розробила разом з дітьми, методист позашкільного навчального
закладу зможе календаризувати програму роботи гуртка за 5 хвилин. Керівник
гуртка також разом з вихованцями розробила такі комп’ютерні програми:
«Автоматизація роботи шкільної бібліотеки», «Тестування учнів» (педагог,
розробивши свої завдання, може її використовувати для перевірки знань учнів).
Як приклад слід відзначити і роботу Кавузи
А. С., керівника гуртка
«Кореспонденти – аматори» в рамках проекту «Використання проектної
діяльності у формуванні життєвих компетенцій особистості на заняттях гуртка
«Кореспонденти-аматори». Анна Сергіївна об’єднала в гуртку туристськокраєзнавчу, кореспондентську діяльність та новітні проектні технології з
використанням програми Intel «Навчання для майбутнього». Готуючись до
експедиції чи походу, вихованці вивчають район проведення походу, його цікаві
об’єкти. Крім пізнання своєї країни, це сприяє формуванню любові до рідної
землі, почуття патріотизму. Саме в походах, поїздках, коли дитина вилучена із
звичного середовища, у неї формується здатність керувати власними емоціями
та активністю. Вона набуває певного соціального досвіду. Через спілкування з

природою формуються навички здорового способу життя і духовна здатність
особистості до самопізнання, саморозвитку, самореалізації та самоконтролю.
Накопичені і зібрані під час експедицій знання, матеріали необхідно
систематизувати для подальшого використання. З цією метою вихованці гуртка
створюють електронний продукт, який можна публікувати в пресі,
використовувати на заняттях, уроках тощо.
Застосовуючи сучасні комп’ютерні технології, зокрема – Flash, вихованці
гуртка «Комп’ютерна справа» під керівництвом Поліщук С. С. створили Webсайт закладу. Дана розробка також була презентована методистам позашкільних
навчальних закладів області.
Наші педагоги вчать гуртківців створювати собі рекламу – віртуальне
портфоліо, презентувати себе як особистість. Адже це допомагає дитині краще
пізнати себе, задуматися над життєвими цілями, оцінити свої знання, уміння,
корегувати свою діяльність. Зразки віртуальних портфоліо обдарованих
вихованців та педагогів були представлені слухачам школи методиста на
тренінгу з методики створення портфоліо.
Нещодавно у закладі створено електронний збірник робочих матеріалів
методиста позашкільного навчального закладу – щоденник методиста, адже
особливе місце в системі роботи методиста посідає робота з документацією.
Щоденник методиста складається з 9-ти розділів:
1. Нормативно-правове забезпечення організації та змісту інформаційнометодичної роботи у позашкільному навчальному закладі.
2. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з
педагогічними кадрами в позашкільного навчального закладу.
3. Інформаційно-ресурсний банк даних навчального закладу.
4. Організація та зміст інформаційно-методичної роботи.
5. Атестація.
6. Навчально-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу.
7. Методичний супровід організаційно-масової роботи.
8. Моніторинг якості освіти.
9. Методичні розробки.
Ми поставили за мету не тільки систематизувати робочі матеріали методиста,
але й дати зразки оформлення документів. Наш електронний щоденник стане в
пригоді не тільки методистам-початківцям, а й досвідченим педагогам, які, до
речі, зможуть самостійно поповнювати його. Електронний збірник побудований
на основі технології «гіперпосилання»: відкривши розділ «Зміст», можна
працювати з будь-яким документом, змінювати його чи доповнювати.

Отже, модернізація освіти в Україні зумовлює необхідність трансформації
методичної служби позашкільного навчального закладу в сучасний науковометодичний центр, від структури і напрямків діяльності якого багато в чому
залежить якість, зміст і забезпечення навчально-виховного процесу. На мій
погляд, методичний супровід інноваційного навчально-виховного середовища
можна вважати якісним, якщо є банк методичних розробок, який забезпечує
педагогів інформацією про запровадження новітніх технологій в освіті;
інформаційна грамотність керівників гуртків і вихованців адекватна сучасному
розвитку інформаційних технологій; наявні високі результати участі педагогів та
вихованців у конкурсах, виставках, змаганнях тощо.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У РОБОТУ ГУРТКІВ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МІСТА ВАСИЛЬКІВ
Розумнюк А.А., заступник директора
Центру дитячої та юнацької творчості м. Васильків
Основні завдання в діяльності Васильківського міського центру дитячої та
юнацької творчості – створення системи безперервного навчання та виховання,
забезпечення можливостей постійного самовдосконалення, формування
інтелектуального та культурного потенціалу вихованців як найвищої цінності
нації.
Значною мірою цього досягаємо, використовуючи інноваційні технології,
зокрема технології інтерактивного навчання. Таким чином традиційне заняття
стає інтерактивним, на якому кожен вихованець відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність.

Педагоги впроваджують інноваційні технології колективно-групового
навчання. Так, на занятті гуртка «Витинанка» керівник Романенко К.М., член
спілки художників України, часто використовує групову форму організації
навчальної діяльності учнів (робота в парах, робота в малих групах). Усі
вихованці працюють разом чи індивідуально над одним завданням із наступним
контролем результатів.
Керівник творчої майстерні «Сувенір» Чепурда Л.В. більше практикую
тренінгові навчання у малих групах вихованців, об’єднаних спільною
навчальною метою. За такої організації навчання педагог керує роботою
кожного вихованця опосередковано, через завдання, якими він спрямовує
діяльність групи. Лариса Володимирівна вважає, що ефективним засобом
оцінки особистих досягнень вихованця гуртка є портфоліо. Традиційно
портфоліо є підбіркою, або колекцією робіт, мета якої - демонстрація досягнень
вихованця гуртка. Це альтернативний спосіб оцінювання, який дозволяє
вирішити два основні завдання: прослідкувати індивідуальний прогрес
вихованця, оцінити його досягнення.
Лариса Володимирівна створила
портфоліо своєї творчої майстерні, є лауреатом Всеукраїнського конкурсу
«Портфоліо школи», який проводила газета «Завуч» видавництва «Шкільний
світ».
Модель колективної творчої справи легко й ефективно поєднується з
традиційними формами і методами навчання на заняттях у творчій майстерні
«М’яка іграшка», керівник Сафронова Л.А., і може застосовуватися на різних
етапах навчання. Ідея проста – спільні зусилля сприяють тому, що всі члени
групи прагнуть виконати спільне завдання. І як результат - виконання
масштабних робіт технікою художнє набивання на тканині, які традиційно
щороку отримують найвищі оцінки на обласних та всеукраїнських конкурсах
декоративно-ужиткового мистецтва.
У Центрі ефективно працює «Школа сприянню здоров’ю». Турбота про
здоров’я вихованців – одна з головних завдань педагогічного колективу. Але
турбуватися професійно означає
правильно організувати, вести та
контролювати хід діяльності у зазначеному напрямі. Суттєвою умовою такої
діяльності є, на наш погляд, готовність педагога власним прикладом доводити
переваги здорового способу життя, як це робить Можаровська Г.В. у студії
образотворчого мистецтва «Палітра». Така тактика підвищує якість навчальновиховного процесу.
На сучасному етапі неможливе ефективне функціонування позашкільного
навчального закладу без впровадження проектних технологій, які дозволяють

створювати оптимальні освітні системи, допомагають усвідомлювати
відповідальність кожного учасника навчально-виховного процесу. Саме тому в
закладі розробляються і впроваджується низка проектів, які, зокрема, отримали
високі оцінки на обласному і всеукраїнському рівнях. Так, Слободянюк Т.А.,
директор та Плоткіна Т.М., методист Центру 2007 року посіли призове ІІ місце в
обласному конкурсі освітніх та соціальних проектів позашкільних навчальних
закладів, проект «Моє древнє місто Васильків». Проект керівника гуртка
«Образотворче мистецтво» школи-студії «Малюк» Никончук Л. А. під назвою
«Чарівна країна почуттів» нагороджено дипломом І ступеня Всеукраїнського
конкурсу серед педагогів позашкільних закладів на кращі освітні проекти з
проблем духовного виховання підростаючого покоління – 2009 рік.
Культурологічні проекти молодіжного клубу «Акцент» «А – наступ»,
«Васильків, якого нема» - лауреати ІІІ та IV Всеукраїнського конкурсу проектів
«Добро починається з тебе» благодійного фонду «Україна – 3000», керівник
Снігірьов С.А., 2010, 2011 роки.
Привертають увагу інновації, що впроваджуються в гуртках
допрофесійного напрямку: у школі офіс-менеджерів «Надія» (керівники Луценко І.В. та Фоміна Л.П.) у вихованців формується готовність до
професійного самовизначення через проектне навчання. Вихованцями школи
офіс-менеджерів у результаті участі в однойменному проекті розроблений
«Календар школяра на 2011-2012 навчальний рік», який посів І місце в
обласному конкурсі творчих проектів.
Над втіленням проектних технологій наш колектив працює вже кілька
років. У зразковій студії дитячої естрадної пісні «Лілея» (керівники Король
О.А., Бобир А.О.) протягом 4 років успішно впроваджується проект «Зірки – на
сцену», метою якого є підготовка до концертної діяльності. У результаті
випускники продовжують подальше навчання за фахом і повертаються до
рідних стін у якості керівників гуртків, як Бобир Алла.
Візитною карткою Центру є Народний хореографічний колектив
«Веселка», який очолює Монарх Є.Ю., заслужений діяч культури, Відмінник
освіти України, кавалер медалі «Софія Русава», медалі Павла Вірського.
Керівник підготовчої та молодшої груп «Веселки» Кучеренко Ю.А. та
акомпаніатор Бедредінова О.І. - досвідчені й талановиті
педагоги, які
впроваджують особистісно-орієнтований підхід
до навчання
дітей
хореографічній майстерності. Значний успіх у вихованців мають відеозаняття,
під час яких групою чи індивідуально діти разом з педагогами переглядають та
аналізують відзняті фрагменти танців. Такий аналіз дає змогу кожній дитині

подивитися на себе збоку й оцінити всі плюси та мінуси виконання, щоб надалі
підвищувати свою виконавську майстерність.
Навчальний простір у школі-студії раннього розвитку «Малюк» є
особистісно спрямованим. Навчальний день починається з так званих ранкових
зустрічей, під час яких діти, зручно вмостившись на килимі, спілкуються з
педагогом. Невимушена атмосфера викликає бажання у вихованців говорити про
сьогоднішній і минулий дні, обмінюватися думками, висловлювати цікаві ідеї.
Така форма роботи є ефективною для оволодіння досвідом спілкування,
забезпечення позитивного емоційного настрою дітей протягом дня, а також
впливає на мовленнєвий розвиток, виховує впевненість у собі та підвищує
самооцінку дітей. Заняття керівники гуртків проводять у різних формах: гри,
вернісажу, міні-концерту чи екскурсій, - дотримуються принципу: «Працюють
руки – працює голова». На заняттях з образотворчого мистецтва (керівники
Пономаренко Ю.А. та Сироткіна Н.Н.) діти малюють ниткою, зубною щіткою,
ватними паличками, роблять аплікації з незвичних матеріалів - макаронів,
тополиного пуху, пташиного пір’я, ниток, крупи, шкаралупи від яєць. Це дітям
дуже подобається. Важливо, що випускники школи-студії раннього розвитку
«Малюк» продовжують навчання у наших гуртках, а також мають достатню
підготовку до навчання у початковій школі. Під час занять з логікоматематичного мислення (керівник Плоткіна Т.М.) діти щоразу поринають до
нової відеоказки, що дає їм змогу без труднощів оволодіти математичними
навичками. А заняття з комп’ютерної творчості (керівник Фоміна Л.П.)
дошкільнята взагалі обожнюють, і кожен з них може навчити свою родину
виконувати комп’ютерний малюнок.
Цікавою формою роботи із старшокласниками є так звані квести, які
прижилися і у клубі юних журналістів «Юнкор». Під час квестів за невеликий
проміжок часу значна кількість дітей може випробувати свої знання та уміння за
різними напрямками.
Не менш ефективною є музейна педагогіка як засіб особистісного
розвитку вихованців. Робота над цією проблемою у нашому колективі
зародилася ще тоді, коли тільки починала свою діяльність зразкова школа
писанкарства «Дивосвіт», керівник якої - відмінник освіти України, керівник
гуртка-методист Турукіна Леся Володимирівна. Вихованцями цієї школи була
створена колекція писанок, що зараз налічує понад 700 штук. Починаючи з 2008
року, всі дружно створювали музей декоративно - ужиткового мистецтва:
кожен гурток отримав науково-дослідницьке завдання краєзнавчого характеру,
розпочалася пошукова експедиція. Таким чином музей поповнився раритетними

експонатами: старовинними іконами та цікавими церковними предметами,
скринею для зберігання одягу, посудом, шафою-мисником, багатьма зразками
старовинних вишитих рушників і навіть дерев'яним коритом з липи. На
сьогоднішній день у музеї декоративно-прикладного мистецтва вдало
поєднуються зразки писанкарства з українською вишивкою Центрального
регіону середини ХІХ - початку ХХ століть, етнографічні та історично-побутові
речі з кращими зразками народної творчості, домоткані українські килими з
іншими старожитностями, а увінчує все це багатство церковний іконостас. Наш
музей - це особливий мистецько-краєзнавчий центр, де діти самостійно
представляють свої експонати, проводять оглядові та тематичні екскурсії,
використовують експонати під час виховних масових заходів. Слід зазначити,
що всі заходи проводяться за авторською програмою Пономаренко Ю.М.
«Єднаймося у гроно калинове», що виборола І місце в обласному конкурсі
програм з виховної роботи у 2010 році. Крім цього, на базі нашого музею
успішно працює МАН, секції «історичне краєзнавство» та «мистецтвознавство»,
протягом двох років вихованці посідають призові місця в обласному етапі
конкурсу-захисту учнів-членів МАН.
Ми біля протягом 10 років співпрацюємо з Міжнародною громадською
організацією «Корпус миру», щороку волонтери проводять заняття з вивчення
англійської мови з нашими вихованцями. Адміністрація нашого закладу втілює
інноваційну організаційно-педагогічну діяльність: започаткування соціального
волонтерства педагогів і вихованців. На базі нашого закладу відбувся круглий
стіл між працівниками соціальних служб для дітей та міжнародною
громадською організацією «Одна надія» з питання
започаткування
наставництва педагогів над вихованцями групи ризику.
Cьогодні позашкільники шукають нових методик навчання за таким
принципом: навчання із захопленням, навчання із радістю пізнання, навчання
до світу, до природи, до людей. Педагог-позашкільник повинен одночасно бути
для дитини і практичним психологом, і керівником, і методистом, що дарує
дітям радість відкриття знань і любові до навчання. Необхідно приймати дитину
такою, як вона є, абстрагуючись від її слабкостей і недоліків чи навпаки –
розуму і зухвальства. Необхідно навчити вихованця вірити у свої сили й
використовувати свої знання повною мірою, якого б рівня вони не були і
пам’ятати, що найвища нагорода у роботі – щасливі очі дітей.
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Головатюк І.Я., заступник директора
Ставищенського районного центру
дитячої та юнацької творчості
В умовах розвитку позашкільного навчального закладу актуальним є
завдання створення раціональної системи моніторингу навчально-виховного
процесу, що сприятиме підвищенню його якості й ефективності.
З цією метою в Ставищенському районному центрі дитячої та юнацької
творчості запроваджено рейтингову систему підсумкової роботи, в основі якої
лежить визначення рівня навчальних досягнень
вихованців, рівня
діяльності гуртків та рівня діяльності педагогів.
Введення рейтингової системи оцінювання обумовлене необхідністю
підвищення результативності навчально-виховної діяльності, здійснення
систематичного контролю якості навчально-виховного процесу, а також
внесення відповідних коректив у діяльність педагогів і гуртківців. Іншими
словами, рейтинг – це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету
закладу (педагога, гуртка, вихованця).
Оскільки для позашкільних навчальних закладів не затверджені
загальноприйняті вимоги визначення рівня досягнень вихованців, у
педагогічних колективів виникають труднощі з
підведенням підсумків
навчання дітей в гуртках по завершенні навчального року. Нечіткість
критеріальних підходів до визначення результатів зумовлюють необхідність
творчого підходу до вирішення проблеми, пошуку інноваційних рішень.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень гуртківців
Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості є:

контролююча - передбачає визначення рівня навчальних досягнень
окремого вихованця, виявлення ним рівня засвоєння нових знань, що дає змогу
керівнику гуртка відповідно планувати й подавати навчальний матеріал;
навчальна - зумовлює таку організацію підсумкової роботи, коли її
проведення сприяє повторенню, поглибленню знань, їх систематизації,
вдосконаленню вмінь і навичок;
діагностуюча і корегуюча - передбачає з'ясування причин труднощів, які
виникають у гуртківців під час навчання, виявлення прогалин у знаннях та
внесення у діяльність педагога і гуртківця певних коректив;
стимулюючо-мотиваційна, оскільки підсумкова робота розвиває почуття
відповідальності, спонукає вихованців та педагогів закладу до змагання, формує
позитивний мотив до творчості;
виховна - полягає у формуванні вміння відповідально й зосереджено
працювати, застосовувати прийоми контролю і самоконтролю, сприяє розвитку
активності, працелюбності та інших позитивних рис особистості.
Організація підсумкової роботи в закладі відповідає принципу
цілеспрямованості і передбачає подальше прогнозування і програмування
бажаного результату, врахування реальних умов, нормативних документів
тощо.
У Ставищенському районному центрі дитячої та юнацької творчості
підсумкова робота має 5 організаційних етапів:
I етап: організація та планування підсумкової роботи на І та ІІ півріччя
(заступник директора, керівники гуртків).
Планування - перша і важлива ланка в усій системі підсумкової роботи.
При складанні календарних планів гурткової роботи керівники гуртків планують
тематичні підсумкові заняття та підсумкові заняття за півріччя. Кількість
підсумкових занять визначає керівник гуртка залежно від тематичних розділів,
які будуть вивчатися протягом півріччя за програмою. Здебільшого - це 2-3
тематичних підсумкових заняття і одне підсумкове заняття за півріччя.
При ознайомленні з плануванням роботи гуртків заступник директора складає
графік проведення підсумкових занять у І і II півріччі, у якому зазначаються
терміни.
Важливим моментом у плануванні підсумкової роботи є окреслення
знань і технологічних умінь, яких гуртківці мають набути у першому і
другому
півріччі в результаті реалізації навчальної програми гуртка
відповідного рівня та року навчання.

II етап: управлінські заходи (директор), інструктивно-методичний
супровід (заступник директора, методисти), виховна робота (керівники гуртків,
психолог).
Для організації підсумкової роботи в закладі проводяться такі заходи:
1. Протягом навчального року видаються організаційні, аналітичні, підсумкові
накази по закладу: «Про організацію підсумкової роботи в 2011-2012
навчальному році», «Про стан виконання навчальних програм та календарнотематичних планів», «Про рівень навчальних досягнень за І півріччя 2011-2012
навчального року», «Про стан здійснення підсумкової роботи в гуртках», накази
про відзначення кращих гуртків, вихованців, педагогів за результатами
підсумкової роботи та рейтингу діяльності гуртків.
2. Наради при директору щодо організації підсумкової роботи.
3. Інструктивно-методичний супровід підготовки підсумкових занять. З метою
розробки якісних і ефективних підсумкових занять організовано щорічний
конкурс «Нетрадиційне заняття гуртка», який допомагає віднайти ті форми
проведення занять, які будуть цікаві вихованцям і принесуть бажаний
результат.
4. Психолого–педагогічний супровід організації підсумкових занять, який
націлений на створення сприятливого клімату взаємовідносин в дитячому
колективі.
III етап: підготовка та проведення підсумкових занять, заходів (керівники
гуртків).
Правильному підбору перевірочних завдань, вибору форм і методів
проведення підсумкових занять приділяється велика увага, оскільки вони
повинні пройти для дітей ненав'язливо, захоплююче, цікаво. Тому педагоги
проводять заняття у формі змагання, конкурсу, конкурсу-захисту творчих
робіт, ігрової програми, театралізованого заняття, заліку, творчого звіту,
концерту, конференції, мандрівки, імпровізації, експрес-гри, турніру тощо.
IV етап: аналіз особистих навчальних досягнень гуртківців.
Щоб визначити рівень навчальних досягнень, в нашому закладі розроблені
критерії оцінювання.
Перший рівень - початковий (репродуктивний). Відповідь вихованця
фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет
вивчення, вихованець виконує незначну частину практичних завдань,
технологічних і розумових операцій.

Другий рівень - середній (стандартних операцій). Вихованець знає
основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, у
стандартних ситуаціях, володіє елементарними технологічними і розумовими
навичками.
Третій рівень - достатній (аналітично-синтетичний). Вихованець знає
суттєві ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснювати основні
закономірності, а також самостійно застосовує знання, здатний до розумових
операцій (аналізу, абстрагування тощо), вміє робити висновки, виправляти
припущення, помилки. Відповідь вихованця повна, правильна, логічна,
обґрунтована, хоча й бракує власних суджень. Вихованець здатний самостійно
здійснювати основні види навчальної діяльності, застосовувати знання не лише
у знайомих, а й у змінених ситуаціях.
Четвертий рівень - високий (творчий). Знання вихованця є глибокими,
міцними, узагальненими, системними, вихованець уміє застосовувати їх для
виконання творчих завдань. Його навчальна діяльність позначена вміннями
самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і
відстоювати особисту позицію.
Щоб мати цілісну уяву про стан навчально-виховної роботи в гуртку,
керівником гуртка заповнюється «Карта особистих досягнень гуртківців».
Підрахунок здійснюється таким чином: кожний вихованець отримує суму балів:
навчальних досягнень та результатів участі у масових заходах на різних
рівнях: районних, обласних, всеукраїнських. За отриманим результатом і
встановлюється загальний рейтинг кожного вихованця у І і ІІ півріччях,
виводиться загальний бал за навчальний рік. Кожний виставлений бал бажано
мотивувати і довести до відома гуртківця, при цьому керівник гуртка сам
вирішує, в якій формі ознайомити вихованців з результатами підсумкової
роботи: колективній чи індивідуальній.
Дані із гурткових карт особистих навчальних досягнень вихованців вкінці
навчального року заступником директора заносяться в «Узагальнену карту
начальних досягнень гуртківців».
Узагальнення даних дає можливість визначити якість навчання в гуртках,
результативність участі у масових заходах, стан здійснення підсумкової
роботи в гуртках (відсоток охоплення нею гуртківців, стабільність гуртківців
порівняно з першим півріччям).
З метою створення єдиного нормативного простору для визначення рівня
діяльності гуртків, створення атмосфери здорового суперництва, в закладі діє
рейтингове оцінювання роботи гуртків. Протягом останніх років оцінювання

діяльності гуртків здійснюється на основі «Положення про рівень діяльності
гуртків Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості».
Рішення про введення рейтингової системи оцінювання роботи гуртків, і,
відповідно, роботи керівників гуртків приймається на засіданні педагогічної
ради закладу. При цьому створюється рейтингова комісія, яка й оцінюватиме
роботу гуртків. До комісії входять представники адміністрації закладу,
методисти, авторитетні керівники гуртків. Метою рейтингового оцінювання
роботи гуртків є:
підвищення ефективності та результативності роботи гуртків,
професійної діяльності педагогічних працівників;
забезпечення прозорості та об'єктивності оцінювання діяльності кожного
гуртка, педагогічних працівників;
забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації
ефективності праці педагогічних працівників.
У кінці навчального року рейтингова комісія підбиває підсумки роботи
гуртків, визначає середній бал роботи та вносить його до зведеної таблиці
«Рейтинг діяльності гуртків Ставищенського районного центру дитячої та
юнацької творчості».
V етап: заходи з корекції навчально-виховного процесу (директор,
заступник директора, методисти, практичний психолог, керівники гуртків).
В кінці навчального року на засіданні педагогічної ради члени
рейтингової комісії ознайомлюють педагогічний колектив з підсумками роботи
гуртків. Також на цьому засіданні проводиться аналіз недоліків та визначаються
шляхи підвищення ефективності роботи кожного гуртка. Зробивши висновки,
рейтингова комісія визначає загальний рейтинг між гуртками, прізвища кращих
гуртківців та керівників гуртків.
За результатами рейтингу проводяться заходи з корегування навчальновиховного процесу на різних рівнях: у гуртку, в закладі. Такими заходами
можуть бути: методична допомога, консультації психолога, різні види
контролю, проведення спеціальних виховних заходів у гуртках; вивчення стилю
роботи керівника гуртка та аналіз його діяльності.
З виховною метою у рамках підсумкової роботи можуть проводитися
батьківські збори, готуватися портфоліо вихованців та гуртків, випуск стінгазет,
присвячених привітанню вихованців та гуртків, які досягли високих творчих
показників за рік.

З метою стимулювання та заохочення вихованців до творчого
саморозвитку дирекцією передбачено вручення грамот, дипломів на
підсумковому святі, подяки батькам. Можливе присвоєння звань «помічник
керівника гуртка», «гуртковий інструктор». Про досягнення вихованців
подається інформація в школи, де вони навчаються, в місцеву пресу.
Запроваджена рейтинова система підсумкової роботи постійно
переглядається, доповнюється і вдосконалюється, оскільки вона:
- гнучка, технологічна у застосуванні, адаптована до реальних умов діяльності
закладу;
- дає можливості для впровадження власних педагогічних доробок, творчих
знахідок, творчого досвіду керівників гуртків, вимагає від них професійної
активності;
- дає конкретний матеріал для аналізу роботи керівнику гуртка, психологу,
методисту, заступнику директора і директору;
- вимагає особистісного підходу до навчання та виховання дітей у гуртку;
- створює умови для самовираження і творчої самореалізації всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Рейтингова система моніторингу навчально-виховного процесу
допомагає не тільки об’єктивно оцінити роботу гуртка, керівника гуртка,
вихованця, але й створює додатковий механізм його активізації в усіх видах
навчально-виховної діяльності.
Використана література
1. Робочий зошит керівника гуртка / упоряд. Р. Нікітенко. – К.: Шкільний світ,
2008 р. – 80 с.
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ВИКОРИСТАННЯ БЛОГІВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИХОВАНЦІВ
ТА ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Давиденко О.П., головний спеціаліст
управління освіти Фастівського міськвиконкому
Стрімкий розвиток суспільства обумовлює значні зміни в
сферах
діяльності людини. У цьому випадку інформаційні технології є тим фактором,
який може забезпечити якісні зрушення, модернізацію та мобільність у галузі
освіти.
Перспективним напрямком впровадження інформаційних, зокрема,
Інтернет-технологій у навчально-виховний процес позашкільних навчальних
закладів є використання блогів як систем спільної навчальної роботи. У процесі
роботи з блогами знання не передаються від педагога до вихованця, а
набуваються у процесі спільної навчальної діяльності. Співробітництво між
вихованцями підвищує їх мотивацію та забезпечує тим самим кращі умови для
досягнення заданих навчальних цілей.
Блог ( англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») це веб-сайт, головний зміст якого - записи, зображення чи мультимедіа, що
регулярно поповнюються. Для блогів властиві короткі записи тимчасової
значущості.
Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Сукупність усіх блогів
в Інтернеті створює блогосферу. За версією газети «Washington Profile»,
першим блогом вважають сторінку Тіма Бернса-Лі, де він з 1992 року
публікував новини. Широке використання блогів розпочалося з 1996 року. У
серпні 1999 року комп'ютерна компанія «Pyra Labs» із Сан-Франциско відкрила
сайт Blogger. Це була перша безкоштовна блогова служба. Згодом Blogger
викупила компанія Google.
Особливості блогів:
- блог оновлюється частіше, ніж сайт;
- записи в блогах (пости) – розміщуються у зворотному хронологічному
порядку;
- блоги часто містять посилання на інші сайти, що цікавлять автора;
- до кожного запису в блозі можна залишати коментар.
Створюється блог автоматично, за допомогою численних Інтернет-сервісів, які
пропонують таку послугу. Наприклад, за допомогою безкоштовного

ресурсу Blogger (http://www.blogger.com) веб-сторінку можна створити за 5
хвилин. Блоги доступні і дітям.
Сервіси для розміщення блогів:
• http://www.blogger.com/- Блогер
• http://uk.wordpress.com/ - Вордпрес
• http://livejournal.com/ - Живий журнал
• http://edublogs.org/ - Едублогс
• http://blogs.yandex.ru/ - Яндекс
• http://blogs.mail.ru/ - Мейл.ру
• http://www.blog2x2.ru – блог 2х2
Слід враховувати, що читання блоґів і авторство - два різні за змістом
процеси. Розміщення коментарів до опублікованих матеріалів є важливою
умовою існування блогу як соціального сервісу. Коментарі до публікацій –
важливий інструмент спілкування на блозі.
Саме у формі коментарів
відбувається спілкування авторів опублікованих матеріалів. Публікація і
коментарі до неї створюють відповідне комунікативне поле, де розгортаються
цікаві дискусії. Наявна в блогах можливість розміщення коментарів до
повідомлення сприяє налагодженню зворотного зв’язку і потенційної підтримки
нових ідей.
У ході опитування блоґгерів Livejournal були виділені такі функції
блогів:
– комунікативна ;
– самопрезентації;
– розваг;
– згуртування і утримання соціальних зв’язків;
– мемуарів;
– саморозвитку або рефлексії;
– психотерапевтична.
З іншого боку, педагогічний потенціал блогів полягає в тому, що учні, вихованці
мають реальні можливості оприлюднити свої думки, висновки із засвоєного
матеріалу, свої роботи. Блоги мають великий потенціал для активного та
інтерактивного навчання, інтенсивної взаємодії між вихованцями та педагогами,
розвитку навичок мислення високого рівня і більшої гнучкості навчального
процесу.
Зазвичай персональні блоґи носять особистий характер. Однак у середовищі
персональних, так само, як і в середовищі колективних і корпоративних блоґів,
існують спеціалізовані блоґи, присвячені певним сферам людського життя.

Класифікація:

Особистий (авторський,
приватний) блог – ведеться
однією особою (як правило
його власником)

«Примарний»
блог – ведеться від імені чужої
особи (невстановленою
персоною)

Колективний або соціальний
блог – ведеться групою осіб за
визначеними власником
правилами

Корпоративний блог – ведеться
працівниками однієї організації

Прикладами особистих блогів є блоги відомих осіб (політиків, артистів
тощо). Наприклад http://tigipko.livejournal.com/ - блог С. Тігіпка,
http://mzadornov.livejournal.com/ - блог гумориста М. Задорнова.
В освітній блогосфері створено вже досить багато блогів вчителів-предметників,
класних керівників, але практично відсутні блоги керівників гуртків
(http://anisimovyura.blogspot.com/ - блог вчителя інформатики Ю.Анісімова,
http://bestclas.blogspot.com/ - блог класного керівника Т. Окружної,
http://metodstor.blogspot.com/ - блог методиста позашкільного навчального
закладу М. Рудейчук).
До колективних блогів в освіті можна віднести блоги методичних об’єднань
вчителів-предметників (http://englishmetod.blogspot.com/ - блог Гадяцького
методичного
об’єднання
вчителів
англійської
мови,
http://vodiane2011.blogspot.com/ - блог
методичного об’єднання вчителів
початкових класів).
Корпоративними можна назвати блоги навчальних закладів, наприклад
http://school77.blogspot.com/ - блог загальноосвітньої середньої школи №77 м.
Львова та http://volovetscentre.blogspot.com – блог Воловецького районного
центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Інші класифікації блогів.

За наявністю мультимедіа

Текстовий
блог - блог,
основним
змістом якого
є тексти

Фотоблог блог,
основний
зміст якого
складають
фотографії

Музичний
блог - блог,
основний
зміст якого
складає
музика

Відеоблог блог,
основний
зміст якого
представлено
у вигляді
відеофайлів

Подкаст і
блогкастінг блог,
основний
зміст якого
надиктовувати
і викладається
у вигляді MP3файлів.

Створення та ведення блогів викликає у вихованців, учнів підвищений інтерес,
зацікавленість. Це обумовлено такими причинами:
1. Використання блогів допомагає вихованцям гуртків, учням
загальноосвітніх навчальних закладів стати експертами у сфері знань, що
вивчаються. У процесі ведення блогу можна виділити три етапи: „пошук”,
„фільтрування” та „публікація”. Щоб знайти інформацію, яку можна
використати в блозі (прокоментувати, покритикувати, послатися), автори блогів
відвідують безліч сайтів з певної тематики. У процесі роботи блогеру необхідно
ознайомитися з величезним масивом інформації, навіть якщо не вся вона потім
буде згадуватися в блозі. Потім слід вибрати матеріал для розміщення на сайті.
Необхідність регулярної роботи – нові повідомлення повинні публікуватися
щонайменше раз на тиждень – робить безперервним процес поповнення знань
дітей за певними темами.
2. Використання блогів посилює інтерес до процесу навчання. Новизна
технологій є одним з мотивуючих факторів у навчанні. Мотивація вихованців
гуртків при використанні блогів зумовлена не тільки технологічними
можливостями, але й тим, що вони пишуть важливу особисто для них
інформацію. Активно шукаючи інформації та отримуючи коментарі від інших
людей, діти самі керують процесом свого навчання,
3. Використання блогів дає вихованцям гуртків право брати участь у
соціальних процесах. Одна з цілей навчання – включення дітей у життя
суспільства. У процесі ведення блогів вони усвідомлюють, що їхні повідомлення
можуть читати не тільки їх педагоги та друзі. Блоги виводять виконувані
завдання за межі навчального процесу та взаємовідносин „вчитель-учень”, тепер
всі охочі можуть оцінити і прокоментувати роботи дітей.
Використання блогів у сфері освіти надає його учасникам глобальну
перспективу. Педагоги та діти з різних держав, країн і континентів можуть
співпрацювати в різних проектах і дослідженнях. Діти всі різні, але загальний
потік навчання може об'єднати їх, навчити співробітництву.
При навчанні в співробітництві діти відчувають:
1. Позитивний взаємозв’язок. При виконанні завдання вихованці гуртків
повинні чітко усвідомлювати: якість виконання колективного завдання в
цілому і якість засвоєння матеріалу іншими вихованцями безпосередньо
залежить від особистого внеску кожного. Керівник гуртка формулює завдання
так, щоб діти обмінювалися між собою інформацією. Позитивний взаємозв’язок
означає, що члени групи повинні відчувати необхідність один в одному.

2. Особистий внесок. Кожен член команди відчуває відповідальність за свої і
командні успіхи у вивченні матеріалу та робить свій активний внесок у роботу
групи. Педагог уважно спостерігає за процесом, оцінює внесок кожного учня,
вихованця.
3. Спільну творчу діяльність. При виконанні завдання діти допомагають одне
одному, оскільки їх діяльність неможлива без співпраці і взаємопідтримки.
Педагог відкрито стимулює таку співпрацю. Подібна взаємодія надає
можливість створити стійкий зворотний зв’язок між учасниками групи
(перевірка ідей, побудова системи поглядів, обмін думками) й породжує повагу,
увагу, створюючи додаткову мотивацію.
4. Соціальні вміння. Щоб ефективно працювати разом, дітям необхідно
застосовувати комунікативні вміння: вміння прийняти рішення, вибудовувати
довіру, навички безпосереднього спілкування, розв’язання конфліктів.
5. Оцінку роботи команди. Група періодично оцінює свої досягнення – наскільки
ефективно працювати разом, що необхідно зробити для отримання кращих
результатів.
Педагоги можуть використовувати блоги і як спосіб розміщення важливої
інформації, зокрема, домашніх завдань, важливих дат, матеріалів пропущених
занять, проектів, дошки обговорень тощо. Діти мають доступ до цієї інформації
з дому або з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.
Інформація у блогах може бути адресована і батькам, зокрема, про екскурсії,
свята і презентації, події, що відбуваються на гуртку. Педагоги та батьки можуть
спілкуватися у блозі одне з одним. Блоги також є інструментом для батьків, щоб
з’ясувати щоденні завдання, перевірити досягнення та результати роботи своїх
дітей.
Освітні блоги, які сьогодні існують у мережі Інтернет, можна класифікувати так:
1. Блог вчителя-предметника, класного керівника, керівника гуртка. Такий блог
може містити навчальні плани, конспекти, корисні посилання, додаткову
інформацію, навчальне відео тощо.
http://galinakravchuk.wordpress.com/ - блог вчителя інформатики Г.Кравчук
http://kruchenova.wordpress.com/ - блог вчителя зарубіжної літератури В.
Крученової.
2. Блог класу, групи, позашкільного чи загальноосвітнього навчального закладу.
Співавторами такого блогу можуть бути педагоги, учні, вихованці та їхні батьки.
Матеріал блогу - інформація для батьків та дітей, фотографії класу, групи тощо.
http://seredkaschool.blogspot.com/ - новини Середкінської школи

3. Блог методоб’єднання педагогів. Зміст такого блогу може складати
інформація для вчителів-предметників, новини у навчанні, інформація про різні
конкурси тощо.
http://rmo.pp.ua/ - блог РМО вчителів музики
4. Блог – електронний зошит учня. Учні можуть виконувати домашні завдання
просто в блозі (твір, есе), а вчитель має можливість оцінити та прокоментувати
виконану роботу.
http://karjamaastudentskseniyar.blogspot.com/ - електронний зошит Ксенії Р.
5. Блог – шкільна газета. Така форма газети є дуже зручною для сучасних дітей,
оскільки дозволяє не тільки публікувати статті, проводити різноманітні
опитування, але й розміщувати фото та відео. Крім того, кожну публікацію
можна прокоментувати, а автору відповісти на отримані коментарі.
http://internatime.blogspot.com/ - електронна газета - продукт творчої діяльності
найбільш активних учнів та педагогів Мішково-Погорілівської санаторної
школи-інтернату.
6. Блог навчального проекту.
http://domsf10.blogspot.com – блог навчального проекту «Домашні улюбленці».
http://uspih9f.blogspot.com/ - блог участі в програмі «Шлях до успіху».
Перш ніж запропонувати дітям здійснити навчальний проект у форматі блогу
педагогу необхідно:
- по-перше, переглянути і проаналізувати блоги, створені іншими педагогами, з
метою формування уявлення про те, як їх можна використати в навчальному
процесі;
- по-друге, попередньо педагогу необхідно створити власний блог, щоб у
процесі роботи навчитися використовувати його можливості;
- по-третє, слід розробити правила використання блогу, обговорити тематику й
попередньо підготувати навчальні матеріали;
- по-четверте, поширити інформацію про навчальний блог серед колег, щоб
спровокувати процес обговорення його змісту, позитивних моментів та
недоліків такої форми роботи.
Головним завданням створення блогу, який супроводжує виконання
учнями (вихованцями) навчального проекту, є активізація самостійної
дослідницької роботи дітей з визначеної теми.
1. Вступна стаття, у якій формулюється тема проекту та обґрунтовується його
цінність. Тему проекту можна сформулювати як проблемне питання.
2. Завдання проекту, умови його реалізації та оптимальні шляхи виконання
поставлених завдань.

3. Поетапний опис процесу роботи над проектом, розподіл ролей, обов’язків
кожного учасника, список використаних інформаційних ресурсів тощо.
4. Висновок у вигляді узагальнення результатів, підведення підсумків та
розв’язаних завдань.
5. Самооцінка роботи групи.
Функції керівника гуртка у процесі створення та ведення блогу:
1. Створення методичного опису проекту, таблиці оцінювання;
2. Співавторство. Педагог бере активну участь у створенні та розміщенні
навчальних матеріалів на блозі: документів, презентацій, таблиць, фотографій,
ментальних карт, відео, опитувальників, тестів, планування навчальних завдань і
критеріїв оцінювання;
3. У разі потреби навчання вихованців використовувати сервіси Інтернету та
блогосфери для виконання навчальних завдань;
4. Створення навчального середовища блогу: лічильника відвідувань блогу,
ярликів, логотипів, взаємних посилань, календаря проекту, гаджетів та ін.;
5. Підготовка вихованців до захисту проекту;
6. Оцінювання виконаних завдань, заповнення таблиці оцінювання,
коментування робіт учнів.
З боку вихованців, що входять до складу групи, яка працює над
навчальним проектом, очікуються такі дії:
1. Презентація себе або команди;
2. Створення плану проекту;
3. Пошук джерел і посилань з Інтернету за темою;
4. Детальна робота з джерелами (з текстами, документами, ілюстраціями),
структурування (розбиття на смислові частини, відділення головної інформації
від другорядної тощо);
5. Аналіз знайдених матеріалів, наприклад, написання рецензії, початок дискусії;
6. Практичне завдання: інтерв’ю, опитування;
7. Створення словника за темою проекту;
8. Підсумкове створення презентації, розміщення її у блозі;
9. Підготовка до захисту і захист проекту (публічний виступ).
Для такої продуктивної спільної роботи в ході виконання навчального
проекту учні, вихованці повинні володіти такими вміннями:
1. Інтелектуальними: працювати з інформацією, аналізувати, систематизувати,
узагальнювати її, встановлювати асоціації з раніше вивченим, робити висновки;
2. Творчими: генерувати ідеї, знаходити різні варіанти розв’язання навчальної
проблеми;

3. Комунікативними: спілкуватися, відстоювати свою точку зору та вміння
знаходити компроміс, прогнозувати результат свого публічного висловлювання
(будь-яку статтю можна редагувати і це може робити кожен співавтор блогу).
Отже, використання блогу може служити базою для тренування і розвитку вмінь
аналізу, синтезу й оцінки інформації, розвитку критичного й творчого мислення
педагогів і вихованців позашкільних навчальних закладів, стимулювати їх
аналітичні здібності, поглиблювати й розширювати їх знання.
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СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ
РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ І ВИХОВАНЦЯМИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЇ «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ»
Омельяненко І.І., методист
Будинку художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді м. Переяслав-Хмельницький
Кажіть дитині змалку: ти – талант!
Розумний, чесний, щирий і красивий!
Він прагнутиме того, що є сили
І сам реалізує Вищий План.
Віталій Іващенко

Сучасна соціальна ситуація висуває на перший план особистість, яка
здатна до самоосвіти, саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати
різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого

розв`язання проблем, володіє культурою життєвого самовизначення, вміє
досягти успіху у мінливих умовах динамічного світу. Чекання радості має
пронизувати все життя дитини. Тому головний зміст діяльності педагога
полягає в тому, щоб створити кожному вихованцю ситуацію успіху. Ситуація –
це поєднання умов, які забезпечують успіх, а сам успіх – це результат подібної
ситуації. Із психологічного боку, успіх – це переживання стану радості,
задоволення результатами діяльності. А із соціального – оптимальне
співвідношення між сподіваннями особистості та її навколишнього оточення з
результатами діяльності цієї особистості.
Педагогічну технологію «Створення ситуації успіху» можна віднести до
особистісно-зорієнтованих, тому що її точкою відліку є духовне удосконалення
внутрішнього світу і дитини і педагога. Особистість дитини стає суб`єктом
пріоритетним, метою освітньої системи, а не засобом досягнення якоїсь
конкретної мети. Ця технологія дає можливість урізноманітніти варіанти занять,
де кожен вихованець організує свою діяльність залежно від індивідуальних
особливостей, орієнтує її на вивчення матеріалу, на виховання певних духовних
цінностей. Велика цінність такої роботи в тому, що жодна дитина не
залишається осторонь, лише слухачем чи спостерігачем, а стає активним
учасником навчального процесу, її робота має позитивний результат. Почуття
радості від досягнутого успіху надає впевненості, оптимізму, підвищує життєву
стійкість та інтерес до справи, в якій досягнуто успіху. Тому ця технологія
якнайбільше підходить до використання в роботі позашкільників. Адже заняття
в системі позашкільної освіти не є обов`язковими, отож питання залучення
дітей, створення у них мотивації до занять у секціях, гуртках та студіях
достатньо актуальне.
Ситуація успіху досягається, коли сам вихованець визнає результат як
успіх. Усвідомлення ситуації успіху виникає в результаті подолання невміння,
незнання, нерішучості й інших труднощів. Інколи, переживаючи ситуацію
успіху, дитина може зазнати значних емоційних вражень, різко змінитися у
позитивний бік. Змінюються її взаємини з оточуючими, підвищується життєва
стійкість.
Успіх, якщо дитина переживає його неодноразово, відкриває період
визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізацію
духовних сил. Завдання педагога – допомогти особистості дитини зрости в
успіху, навчити відчувати радість від подолання труднощів, дати зрозуміти, що
задарма нічого в житті не дається, скрізь треба докладати зусиль. Організація

ситуації успіху допомагає у вирішенні проблеми лінощів, агресивності,
ізольованості в групі, виробляє стійкість у боротьбі з труднощами.
Щоб сприяти успіху дитини в певній діяльності, важливо розуміти її внутрішній
світ, знати оточуюче середовище, поважати її переживання. Як тільки
вихованець відчує, що педагог цікавиться його емоційним станом, прагне
зрозуміти його, допомогти, навчити, то прийме і його вказівки на недоліки.
Ситуація успіху штучно створюється для підсилення оцінного акценту на
позитивних якостях праці вихованця, незважаючи на наявні недоліки. Педагог
розуміє тимчасовість створюваної ситуації, яка надалі корегується шляхом
поступового виявлення недоліків та їх спільного, а потім самостійного
виправлення. Імовірність досягнення успіху – це стан, який словами
виражається так: «Усе залежить від мене, я – джерело, ситуація міняється, якщо
я на неї впливаю».
Суб`єктивні (індивідуальні) еталони оцінки досягнень виробляються в
процесі безпосереднього спілкування педагога й вихованця і реалізують
принцип «Сьогодні ти став кращим, ніж був учора» Подібні орієнтації і
визначають поведінковий сценарій переможця – людини, яка активно діє,
чимало й охоче працює, досягає бажаного результату.
З чого ж ми розпочали свою роботу для впровадження педагогічної технології
«Створення ситуації успіху»? В першу чергу – з роботи з педколективом, яка
передбачає практичну, теоретичну, методичну і психологічну підготовку
педагогів. З цією метою проводилися екскурсії педагогів на виставки відповідно
до напрямків їх діяльності, відвідування майстер-класів, керівники гуртків
опрацьовували відповідну літературу, брали участь у різноманітних конкурсах,
виставках, де обмінювалися досвідом з колегами тощо.
Для теоретичної і методичної підготовки педагогів закладу методичною
радою було сплановано і ефективно реалізовано систему роботи методичної
служби з надання кваліфікованої допомоги як у теоретичних питаннях, так і
практичній діяльності з підвищення результативності педагогічної праці,
самоосвіти, самовиховання. Психологічній підготовці та згуртуванню колективу
слугували проведені в закладі низка психолого-педагогічних семінарів і
тренінгів. Формує у гуртківців віру в успіх, згуртовує колектив, розвиває творчі
здібності спільна участь педагогів і вихованців в ігрових програмах, на святах
для гуртківців та загальноміських заходах для дітей. Проведення творчого звіту
керівника гуртка-методиста Буторіної Т.М. та взаємовідвідування відкритих
занять також сприяли використанню інноваційних педагогічних технологій
навчання, побудованих на взаємодії вихованця і педагога.

Способи організації практичної діяльності гуртківців
для успішної реалізації мети заняття
Сьогодні керівники гуртків мають замислюватися не над тим, як знайти
найбільше інформації і подати її дітям, а над тим, як привернути інтерес до
свого предмета, домогтися, щоб кожен гуртківець працював і працював успішно.
Такі можливості дають інтерактивні види і форми робіт.
Для досягнення поставленої мети використовуємо активні методи діяльності:
ситуаційно-рольові і ділові ігри, метод відкритої трибуни, соціальнопсихологічні тренінги, інтелектуальні атракціони, дебати, проблемні ситуації,
метод аналізу професійних дій, обмін знаннями і досвідом, розповіді-дискусії,
метод колективного дослідження (перебір варіантів), розповіді зі зворотним
зв`язком (ділові ситуації на зміст розповіді), прес-конференція, метод пошуку
потрібної інформації («інформаційний лабіринт»), метод тестів, метод тренінгу,
масові заходи різних видів, тощо.
Розпочинаємо роботу в гуртках часто з екскурсій, на яких найкраще
розкривається дитина, її характер, нахили, звички, смаки. Окрім того, під час
екскурсій діти можуть збирати природній матеріал (якщо екскурсія на природу),
робити замальовки, ескізи, у них можуть виникнути якісь задуми та ідеї (під час
екскурсій до музеїв, на виставки, концерти).
Для врахування розбіжностей у можливостях дітей застосовується
диференціація в навчально-виховній роботі. На початковому етапі організації
навчання визначається рівень підготовленості кожного вихованця і групи в
цілому, що дозволяє скоригувати мету та завдання, вибрати методи навчання.
Застосовуються певні методи діагностики: «Композиція на вільну тему» (для
визначення рівня вмінь та навичок кожної дитини), педагогічне спостереження
під час навчальних занять і виховних заходів для визначення рівня
сформованості особистісних якостей, різні види психологічного тестування.
Організація ефективної практичної роботи неможлива без вивчення нової
інформації. Щоб створити емоційну мотивацію у вихованців до сприйняття
нового матеріалу часто використовується діалог. Ключова фраза, цікава репліка
включає учня в діалог. Такі діалогові технології як бесіда, система запитань
після прослуховування музичних та літературних творів, розгляд та обговорення
творчих видань, репродукцій, виробів народних майстрів створюють атмосферу
відкритості та певного психологічного настрою. Рівність у спілкуванні
допомагає дитині розкритися, активізує її мислення та творчий потенціал,
розвиває вміння слухати, формулювати та висловлювати свої думки, виховує
повагу до співрозмовника.

Велике значення має приділятися проявам індивідуальності в роботі.
Поступово, набуваючи досвіду діти майже не використовують шаблонів, зразків.
Завдяки розширенню діапазону форм і методів діяльності вихованцям надається
можливість не лише репродуктивної, а й самостійної продуктивної творчості,
спрямованої на самовираження. Для цього застосовуються форми проблемних,
емоційно-образних ситуацій на основі спілкування, організовується самостійний
пошук вихованцями справ, які відповідають найбільше їх творчим потребам і
нахилам. Діти включаються у різні види діяльності: досліджують, створюють
вироби, складають розповіді, вірші, загадки, оповідання. Однак педагогу треба
ретельно стежити за тим, щоб робота вийшла пропорційною і не втратила своєї
функціональності.
Позитивний вплив на дитину в результаті застосування педагогічної
технології «Створення ситуації успіху» досягається за умови, коли вихованець
сам визначає результат своєї справи як успіх. Прикладом може бути прийом
розподілу групи на малі підгрупи: усім групам дається завдання, наприклад,
скласти розповідь (можна дати готовий текст) і проілюструвати його роботами
(композицією групи). Таким чином ми заздалегідь знаємо, що кожна дитина в
складі групи досягне успіху , внісши свій вклад у створення композиції. За
результатами викладач разом з вихованцями оцінює майстерність виконання,
використання засобів, довершеність композиційного рішення. Чим частіше
дитина переживає такий успіх, тим яскравіше відкриваються в ній приховані
можливості, реалізуються духовні сили і творчі здібності.
Навчальне проектування передбачає самостійну діяльність вихованців –
індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом визначеного часу.
Необхідно пам`ятати: результатом будь-якого, хоча б і маленького проекту,
обов`язково має бути конкретний результат (вишивка, танок, хореографічна,
театральна чи вокальна постановка).
Роботи, над якими працюють вихованці у межах проекту, спочатку
осмислюються, обговорюються, потім діти визначають шляхи їх утілення.
Застосування під час роботи над проектами різних форм спілкування сприяють
ефективному розвитку мовленнєвої діяльності, комунікативних умінь дітей.
Для успішної реалізації мети кожного заняття необхідно стимулювати і
розвивати творчість дитини. Найпростіше визначення творчості – творення на
основі наявного того, чого не існувало раніше. Творча фантазія не може бути
продуктивною без значного запасу інформації, без її аналізу і синтезу. Для
розвитку нестандартного мислення значну роль надаємо ігровим прийомам.
У роботі різних гуртків використовували такі ігри:

- «Знайди нове призначення» (дітям пропонується знайти нове призначення
для знайомих предметів. До уваги беруться найфантастичніші пропозиції. Часто
ламані, непотрібні речі використовуються у виробах дітей, отримуючи друге
життя і зацікавлюючи глядачів простим рішенням).
- «Що потрібно для того, щоб…» (визначається, що потрібно для виконання
якоїсь дії по створення того чи іншого витвору мистецтва).
- «Яким буває предмет?» (Добір різних видів одного предмета спонукає дітей
вигадувати фантастичні види).
- «Що можна з цим зробити?» (Що можна зробити з певним предметом)
- «Алгоритм дії» (Пропонується розкласти дію на частини).
- «Що з чого?»(Визначається послідовність дії перетворення предметів).
- «Запитай: «Чому?» (Треба поставити запитання за картиною, які починаються
зі слова «чому?»).
- «Подивися зверху» (Для розвитку просторової уяви пропонується уявити і
намалювати, як виглядає предмет, якщо дивитися на нього зверху).
- «Пошуки з`єднувальних ланок» (Треба знайти слова, які є перехідними від
одного до іншого: квітка-малюнок-льон-тканина - ескіз- викрійка-тканинавиріб).
- «Асоціативні ігри» (Вибираються випадкові предмети і підбираються до них
вільні асоціації: стіл-серветки-вишивка-голка).
Для боротьби з психологічною інерцією, яка змушує бачити і говорити
звичне широко використовуються невеликі сюрпризи, завдання-жарти,
гумористичні персонажі. Це сприяє розкутості, створенню позитивного
мікроклімату в колективі. Завдання педагога – стимулювати розумову і творчу
активність дітей, залучати до гри всіх, наголошувати на тому, що правильними
можуть бути різні рішення, іноді зовсім несхожі.
Організація самостійної діяльності в ігровій формі має свою самостійну
функцію в навчальному процесі, яка не може бути виконана іншими формами і
методами, навіть якщо вони універсальні. Окрім того, для дошкільного та
молодшого шкільного віку вона найбільш доступна.
Проте головна функція заняття – навчання в дії, і чим ближче ігрова
діяльність до реальної, тим вищий пізнавальний ефект. Розглянемо деякі
різновиди таких занять.
Заняття-гра «Презентація». У цій грі діти повинні представити своє дитяче
об`єднання: автомодельне, радіо конструкторське, крою та шиття тощо.
Учасниками можуть бути однопрофільні групи різних років навчання або одна
група, розділена на кілька «фірм». Завдання групам роздається за кілька тижнів

наперед, проводяться консультації і репетиції. Після підбиття підсумків
ушановують призерів квітами, лавровим вінком, «словесними солодощами»,
уявними коштовностями.
Гра «Реклама». Підбираються вироби, виготовлені дітьми даного гуртка
(автомоделі, іграшки, прикраси, сувеніри). Їх потрібно загорнути у непрозорі
пакети. В ході гри викликається по одному представникові від «фірми», який
вибирає один пакет. За командою педагога пакети розкриваються. Починається
відлік часу. «Фірми» готуються 5-7 хвилин, виступ – до 2-х хвилин. «Фірми»
повинні використати свою фантазію, щоб зробити рекламу виробу в будь-якій
формі.
Ділові ігри. Ділові ігри дають можливість імітувати реальні механізми і
процеси. Проведення ділових ігор – перспективний метод навчання, його можна
використовувати для розвитку творчого мислення, формування практичних
умінь і навичок, адаптації в соціумі, підвищення рівня життєтворчості,
самореалізації. Вихованець, виконуючи роль майстра, бригадира, начальника
цеху, директора, бухгалтера тощо, звикає враховувати професійну і посадову
зацікавленість, вчиться системного підходу до вирішення виробничих проблем.
У ділових іграх можуть моделюватися відносини конкурентної боротьби або
взаємодії, а також стосунки при змаганні між групами гравців.
Заняття-тест. Це можуть бути тести за змістом вивченого матеріалу –
тести визначення рівня засвоєння нового матеріалу, де оцінюється рівень знання
теоретичного матеріалу, рівень практичних умінь, рівень організованості при
вирішенні проблем. Тести креативності, які мають на меті дослідження рівня
розвитку особистості (активно-творчий, високий, середній, допустимий,
критичний), управлінсько-виробничі тести, соціально-побутові, психологічні,
особистісні тощо. Такі заняття дають багато для діагностування, перевірки
знань, сприяють самопізнанню та самовдосконаленню, проте підготовка їх
вимагає великої витрати часу і досконального знання не тільки фактичного
матеріалу з відповідної галузі, а й знання психології.
Інформаційний лабіринт. Це підсумкове заняття з вивченої теми, розділу
чи вивченого матеріалу за певний період часу. Заняття розробляється таким
чином, щоб охопити весь вивчений матеріал. Складається план заняття,
окремими пунктами якого є проблемні питання, твердження, ситуації.
Гуртківцям пропонуються папки з однаковим набором інформації. Тут можуть
бути окремі розділи з відповідної літератури, журнальні статті, історичні
відомості, ілюстрації, описи виробів, назви інструментів, матеріалів, приказки,
загадки. Кожен вихованець повинен розібратися в документах, віднести їх до

окремих розділів запропонованої педагогом теми, дати оцінку кожному
інформаційному документу відносно теми заняття, зробити висновки, скласти
асоціативно-інформаційний список з реченнями-вставками, які пояснюють місце
даної інформації у списку, тобто потрібно «вийти з інформаційного лабіринту».
Заключна частина заняття проводиться у формі дискусії, на якій обговорюється
правильність зроблених висновків, заслуховуються виступи з окремих розділів
теми, вирішуються проблемні питання, пояснюються складні ситуації. Метод
дозволяє вдосконалювати вміння працювати з кореспонденцією в умовах
обмеженої інформації, правильно оцінювати наявні матеріали, вибирати
потрібне для розкриття теми і вирішення проблеми.
Формування у гуртківців віри в успіх
Проблема внутрішньої активізації вихованців, забезпечення кожному ситуації
успіху пов`язані з оціночною діяльністю. Формування особистісного стандарту,
що зумовлює реалістичність вимог до себе, усвідомлення власних можливостей
робить вихованця незалежним і емоційно стійким у разі невдачі. Тому шлях до
успіху – підвищення індивідуального рівня «Я зможу» в дітей. Уявлення про
свої високі здібності – ось те, що забезпечує навчання куди більше за справжній
рівень цих здібностей. Він може бути високим, як і оцінки, але не мотивувати
успіх у навчанні. Рівень інтелекту може бути невисоким, але якщо при цьому
індивідуальний рівень «Я можу» високий, гуртківець залюбки вчитиметься.
Його відчуття успіху буде не тільки формальним (за оцінками), але й емоційним.
Такі діти працюють бадьоро, бо почуваються успішними.
Ми можемо цілеспрямовано підвищувати індивідуальний рівень «Я можу» за
допомогою педагогічних та психологічних стратегій, зорієнтованих на
формуванні впевненості у своїх силах - «Я зможу досягти успіху».
Періодом виникнення усвідомленого «Я» здавна вважається підлітковий і
юнацький вік. Підлітковий вік супроводжується актуалізацією сприйняття себе
самостійним суб`єктом, зростанням потреби у самопізнанні, саморегуляції.
Дитина спроможна розширити свій власний «Я»-образ завдяки активному
визначенню і творчому вирішенню поставлених нею «внутрішніх» та
«зовнішніх» завдань. Звідси випливає важливість формування впевненості у
власних силах, адекватно-реалістичного уявлення дитини про саму себе.
Тому обов`язковими елементами занять в Будинку художньої творчості стали
психологічні та сугестопедичні ігри, вправи та байки, притчі, історії із життя
відомих людей для формування та підтримки впевненості у своїх силах.
Розроблені спеціальні тренінги особистісного росту із вправами для підвищення

індивідуального рівня «Я можу» в гуртківців. На батьківських зборах та
лекторіях спільно з батьками виробляємо механізми виховання дітей успішними.
Діти мають вірити, що успіх завжди можливий. Тому допомагаємо їм
побудувати таку впевненість за допомогою прийомів, в основі яких позитивний
зворотний зв'язок та безмежна віра в дітей.
"Усі діти талановиті" (з досвіду В.Ф. Шаталова). Шаталов В.Ф.
упевнений, що всі діти талановиті. Педагог повинен тільки допомогти
вихованцю усвідомити себе особистістю, розбудити потребу в пізнанні себе,
життя, світу, а й виховати в ньому почуття людської гідності - усвідомлення
відповідальності за свої вчинки перед собою, товаришами, суспільством.
"Відкрита перспектива"(з досвіду В.Ф. Шаталова). У навчальній групі
слід створити доброзичливу обстановку, не кривдити дітей самому і не
дозволяти цього вихованцям."Ти можеш!" - повинен нагадати педагог
вихованцю. "Він може" - повинен розуміти дитячий колектив. "Я можу" повинен повірити в себе вихованець.
Наголошення на будь-яких поліпшеннях. Більше уваги приділяється не
результату, а процесу роботи, помічається і відповідним чином відзначається
кожен маленький, але успішний крок на шляху до вирішення завдання.
Розкриття сильних сторін вихованців. Діти хочуть і готові чути про
свої сильні сторони часто і докладно. Можливість розпізнавати і говорити про
сильні сторони вихованців — могутнє знаряддя в руках педагога для
стимулювання їх діяльності і самоповаги.
Демонстрація віри в гуртківців. Коли Ви щиро демонструєте віру в
здібності своїх вихованців, то даєте їм більше сили, ніж будь-які оцінки. Тому
використовуйте коментарі на кшталт: “Ви з тих, що можуть це здолати” або “З
Вашими здібностями це можна виконати краще”. Але ніколи не говоріть: “Для
Вас і це — непоганий результат”, навіть якщо це правда. Прийоми
«Авансування», «Даю шанс», «Загальна радість», «Обмін ролями», «Лінія
обрію», «Еврика».
Визнання труднощів завдань. Що може подумати про себе вихованець,
котрий не може виконати Ваше “легке” завдання? Краще сказати “Майте на
увазі, це досить важке завдання, але Ви вже підготовлені до його успішного
виконання”. Якщо таке завдання успішно виконується, самоповага дітей зростає,
якщо ж не виконується, можна сказати: «завдання було складним».
Обмеження часу на виконання завдання. Вихованці з низьким рівнем
«Я можу» легше переносять ситуацію нерозв'язання задачі, якщо час на її
вирішення несподівано обмежується. Коли Ви бачите, що дитина втрачає надію,

кажіть “стоп”, “кінець роботи”. Цим Ви врятуєте його від невдачі. Він не
вирішив завдання не тому, що нездібний, а тому, що “час закінчився”.
Стратегія концентрації уваги вихованців на минулих успіхах. Єдиний
безпечний шлях, що мотивує людей до досягнень - це підкреслювання усього
того, що вони роблять правильно. Успіх породжує успіх, тому викладач повинен
підкреслювати минулі досягнення, щоб сприяти новим успіхам.
Аналіз минулого успіху. Успіх визначається п'ятьма факторами: вірою у
власні здібності, числом спроб, допомогою інших, складністю завдання, удачею.
Діти можуть контролювати лише два з них: віру у свої здібності і число спроб.
Вони не можуть знати, скільки допомоги їм знадобиться від інших, чи важким
буде завдання і чи їм поталанить.
Стратегія: робіть процес навчання відчутним. Однією з причин зневіри
окремих вихованців у своїх здібностях є те, що вони не відчувають прогресу в
навчанні. Персональні виставки гуртківців, участь та перемоги в конкурсах
сприяють усвідомленню дитиною, що вона не стоїть на місці, а успішно
рухається вперед.
Альбоми досягнень. Можна порадити вихованцям ведення альбомів
досягнень, де експонуються успіхи в навчанні і творчості. Туди можуть бути
занесені найбільш вдало вирішені завдання, особисті враження від прочитаних
книг, фото кращих робіт, записи виконання пісень чи танців. Зауважимо, що
альбоми досягнень дуже індивідуальні, їх ні в якому разі не можна порівнювати
з іншими.
Розповіді про вчора, сьогодні і завтра. Разом з іншими прийомами
стимулювання корисною є і коротка розповідь «про вчора, сьогодні і завтра».
Розмова такого змісту повинна бути конкретною, тоді вона добре сприяє
підвищенню впевненості і самоповаги. Невдачі не здаються такою нищівними і
непоправними, коли ми часто говоримо про відчутні досягнення у навчанні, а
пророкування майбутніх досягнень – чудова мотивація для спроб вирішувати
більш складні завдання.
Похвала, висловлена з очевидним ентузіазмом. Ми можемо хвалити різні
досягнення, що мають певне відношення до навчання. Хвалити слід без
порівнянь з іншими, без очікувань на майбутнє.
Винагороди. Доречні всі види винагород, що засвідчують досягнення
їхніх власників. Чим більше досягнень ми знайдемо і відзначимо, тим більше
позитивного буде в атмосфері гуртка. Однак пам’ятайте, що визнавати потрібно
і старанність та ретельність, а не тільки кращі результати.

Виставки. Досягнення гуртківців - фото, вироби тощо - виставляються чи
розвішуються на дошку або на стенд у навчальному закладі.
Позитивна ізоляція. Позитивна ізоляція дуже корисна для невпевнених у
собі вихованців. Виберіть момент наприкінці заняття, поговоріть один на один з
дитиною про її успіх. Ви можете також вибрати кілька хвилин під час перерви
або після занять. Це повинна бути коротка розмова. Вихованці потребують уваги
педагога.
Самовизнання. Зазвичай вихованці очікують, що їхні успіхи визнає
педагог, замість того, щоб самим подивитися на себе з боку і прийняти власне
рішення про свої досягнення. Цьому їх потрібно навчати! Попросіть кожного
гуртківця зазначити, яке їхнє особисте досягнення заслуговує визнання.
Спочатку таке прохання може здатися нездійсненним. Але згодом діти не тільки
освоять цю процедуру, а й навчаться радіти тому, що самі можуть говорити про
свої досягнення.
Корсет впевненості. Учіть дітей у критичній ситуації скористатися
„корсетом впевненості”. В нього доцільно включити („надягнути на себе”) всі
зовнішні і внутрішні елементи, характерні впевненій у собі людині: посмішка,
приємний спогад, бадьора пісня, високо піднята голова, горда хода тощо.
„Зіграйте” роль впевненої людини і ... ви незабаром відчуєте себе впевненим. Це
допоможе вам підвищити віру в успіх та стресостійкість.
Позитивне мислення. Навчайте дітей теорії і практики позитивного
мислення. Багато людей, впливаючи на своє життя гнівом, депресією, страхом та
іншими видами негативної енергії, позбавляють себе життєвої сили. Високу
якість життя створює позитивний спосіб мислення і пов'язані з ним позитивні
емоції добра, любові, радості.
Кількість технік підтримки для підвищення самоповаги не обмежується
зазначеними. Вибирайте стільки, скільки потрібно для конкретного вихованця.
Почніть з вибору технік, спеціально спрямованих на формування почуття
впевненості. Вони особливо потрібні дітям, які бояться невдач, відмовляються
навіть від спроб щось робити. Та й керівникам гуртків часто самим слід
повчитися, постійно розвиватися та самовдосконалюватися.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЦЕНТРІ ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Аздравіна С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти
як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого
постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або
реформування діяльності позашкільних навчальних закладів. При цьому
головним залишається визначення, що позашкільна освіта - це спеціально
організована діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку впливу, що
дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, передусім,
добровільність участі дітей у позашкільній роботі, диференціація її за
інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності, постановка конкретних
практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні,
оволодіння знаннями та уміннями за індивідуальними планами.
Навчально-виховний процес у позашкільному
закладі передбачає
охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за межі
уроку, підручника, навчального плану школи. Тому педагогічним працівником
такого закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має
належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність,
забезпечує результативність та якість роботи.
Як пріоритетний орієнтир для управління освітнім процесом в умовах
сьогодення нашим Центром обрана особистісно-орієнтована парадигма. На
особистісно-орієнтованій основі побудоване організаційне, психологічне та
методичне забезпечення. Навчально-виховна діяльність Центру корегується
соціально-політичними процесами в суспільстві, потребами і запитами дітей та
їх батьків, завданнями, які ставить перед нами місцева громада, економічно
обумовленими можливостями.

Центр еколого-натуралістичної творчості - це відкрита діюча система, яка має
свої компоненти, а саме: вихованець, учень – батьки - педагогічний колектив –
адміністрація – органи місцевого самоуправління.
Одним з основних аспектів діяльності будь-якого освітнього закладу є
чітке планування організації роботи закладу та контроль. У закладі з
демократичним стилем управління така діяльність має стати справою всього
колективу. В розробленні планів беруть участь і вихованці, й педагоги,
долучаючись до загальної справи, усвідомлюючи свою місію в загальному
творчому процесі, зосереджуючи увагу на головних завданнях. За таких умов
суттєво змінюється характер контролю від адміністративного до частково
«самоконтролю». У цьому полягає позитивна тенденція росту культури
колективного управління розвитком закладу, що у свою чергу призводить до
тенденції постійних позитивних змін.
Так як Центр еколого-натуралістичної творчості є районним профільним
позашкільним навчальним закладом, то одним з пріоритетних видів його
діяльності є координування еколого-натуралістичних заходів шкіл району та
забезпечення їх інформаційно-методичного супроводу.
У закладі розвинена потужна методична служба, діяльність якої направлена на
вивчення передового педагогічного досвіду, розвиток та впровадження
інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
Всі форми та методи методичної роботи мають на меті сприяти плеканню
педагогічних кадрів з високим рівнем професіоналізму, інноваційним творчим
стилем аналітичного мислення. Використовуються такі форми і методи
діяльності: семінари, семінари-практикуми, конференції, дискусії, конкурси,
рольові ігри, презентації, творчі звіти тощо.
Плануючи методичну роботу з педагогами, керівництво Центру вивчає й
аналізує попит і потреби кожного керівника гуртка, творчого об'єднання,
вихованців, учнів.
Враховуючи інтерес і досвід роботи керівників гуртків, конкретні умови їх
діяльності для підвищення кваліфікації у структуру методичної роботи
включено таку форму роботи як педагогічна майстерня, в рамках якої
проводяться тижні майстерності керівників гуртків. Програмою таких тижнів
майстерності передбачається відвідування відкритих занять, проведення
майстер-класів, оформлення виставок напрацьованих матеріалів, методичних
знахідок, виставок творчих робіт гуртківців. Ця форма сприяє виявленню
творчих, ініціативних та талановитих педагогів.

Робота в закладі направлена на удосконалення навчально-виховного
процесу, запровадження нових форм і методів діяльності, підвищення
майстерності педагогічних працівників. Головним завданням є задоволення
потреби педагогічних працівників
у оволодінні передовою технологією
навчання і виховання, у освоєнні нової наукової інформації, які покликані
розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його
методичну культуру.
Освітня діяльність здійснюється за такими напрямами: біологічний,
екологічний, сільськогосподарський, валеологічний, декоративно-ужитковий.
Організована робота органів учнівського самоврядування, екологічної
агітбригади, екологічного театру, школи лідерів, Малої Академії Наук.
Навчально-виховний процес в нашому закладі передбачає впровадження
сучасних педагогічних технологій: розвивального навчання, дослідницькоекспериментальних,
проблемного та проектного навчання,
ігрових,
тренінгових, здоров’язбережувальних, інформаційних, які забезпечують умови
для розвитку компетенцій творчої особистості, адаптацію вихованців до життя в
суспільстві, зміцнення їхнього здоров’я, професійне самовизначення,
формування загальної та екологічної культури.
Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають
інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють різноманітні форми
творчої співпраці гуртківців.
Організація пошукової та науково-дослідницької діяльності учнівської
молоді за різними освітніми напрямами є однією з тих особливостей сучасного
етапу розвитку закладу, що забезпечує систематизацію роботи з інтелектуально
обдарованою учнівською молоддю, її підготовку до активної творчої діяльності
в галузі науки.
А головним показником ефективної діяльності Центру є участь вихованців
у масових заходах, виставках, конкурсах різних рівнів від районних до
міжнародних. Як результат плідної наполегливої праці педагогів закладу, їх
високого рівня професіоналізму є перемоги вихованців у цих заходах.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ільніцька Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка»
Науково-методична робота – це система, що має задовольнити потреби
педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня, продукуванні нових
педагогічних ідей, впровадженні інноваційних технологій, поширенні
перспективного педагогічного досвіду. Проблеми підвищення професійного
рівня педагогів позашкільних навчальних закладів, формування готовності їх до
інноваційної діяльності повністю лягає на методичну службу закладу, яка в
практичній діяльності рекомендує для використання цікаві й дієві нетрадиційні
форми та методи роботи.
Основними джерелами формування цілей методичної роботи є перш за все
професійні запити педагогів, соціальне замовлення суспільства в цілому,
регіональні і місцеві інтереси. Тому методична робота і в нашому закладі
носить обслуговуючий характер по відношенню до діяльності педагогічних
працівників.
В повсякденній діяльності позашкільних навчальних закладів доцільно
використовувати різні форми методичної роботи: психолого-педагогічний
семінар, цільові семінари-практикуми, педагогічні читання та виставки,
методичні об’єднання, творчі лабораторії, майстер-класи, наставництво,
консультації, стажування.
Масові форми роботи забезпечують удосконалення і збагачення знань
педпрацівників з проблем теорії, методики виховання і навчання в
позашкільному навчальному закладі. Виходячи з досвіду роботи нашого Центру,

сучасних запитів педагогів та відповідно до тенденцій в освіті для керівників
творчих об’єднань була запропонована така тема психолого-педагогічного
семінару «Інноваційні технології як засіб особистісно орієнтованого навчання та
виховання», який проходить 3 рази на рік. На семінарі розглядаються такі
питання:
- реалізація творчого напрямку технології виховання засобами народної
педагогіки;
- метод моделювання - один із засобів інноваційної діяльності;
- проектна діяльність як форма організації науковий знань вихованців.
Належна увага на семінарі приділяється проблемам педагогічної
діагностики та прогнозування, інформуванню про нові методичні досягнення,
вивченню державних документів у галузі позашкільної освіти. Підвищенню
ефективності семінару сприяє різноманітність форм його проведення: круглі
столи, дискусії, моделювання нетрадиційних форм занять, ділові ігри, ситуаційні
ігри, тренінги, творчі лабораторії пошуку.
Результативним є проведення семінару у формі педагогічного
консиліуму, що незамінний при пошуку шляхів розв’язання складних
педагогічних проблем. Учасники діляться на групи (група педагогів, батьків
вихованців, адміністрація і т.д.). Кожна група розглядає проблему зі своєї точки
зору. Всі невирішені проблеми та пропозиції групуються в блок чи програму.
Висловивши свою точку зору, члени кожної групи захищають свої позиції,
відповідають на критичні зауваження. Може бути створена і аналітична група,
що аналізує всі матеріали і розробляє загальний проект. Консиліум проводиться
і з метою обговорення конкретного випадку, ситуації на методичних нарадах,
оперативках.
Цільові семінари-практикуми організовуються, як правило, з
урахуванням потреб керівників творчих об’єднань для ознайомленням з
новинками науки і передового педагогічного досвіду. Такі семінари проводяться
для керівників гуртків різних напрямків. У нашому Центрі в них беруть участь
не тільки керівники наших творчих об’єднань, а й керівники гуртків, що
працюють на базі загальноосвітніх шкіл. Тематика таких семінарів стосується
теорії та практики роботи гуртків різних напрямків, розвитку творчих здібностей
вихованців, їх креативного мислення, профорієнтації та самовираження дітей
тощо. При цьому цікавою є форма розгляду педагогічних проблем. Це не просто
формальні сухі виступи учасників семінарів - а ділові ігри щодо конкретного
вирішення якогось питання, дискусії, лабораторії пошуку, аукціони

педагогічних ідей та знахідок, термінологічний лікбез, круглі столи у вигляді
«синектики», мозкові штурми.
Методичні об’єднання – одна з найбільш розповсюджених форм
навчання і підвищення кваліфікації керівників гуртків.
У нашому закладі методичне об’єднання керівників гуртків декоративновжиткового напрямку
працює за темою «Індивідуалізація навчання та
виховання засобами декоративно-вжиткового мистецтва» і проходить у форматі
круглого столу «Розвиток естетичного виховання – один з методів, що
забезпечують індивідуалізацію навчання»; панорами методичних знахідок
«Технології особистісно-орієнтованого навчання на заняттях гуртків
декоративно-вжиткового напрямку»; творчої майстерні та творчих звітів
керівників творчих об’єднань; відкритих занять гуртків, майстер-класів
керівників гуртків-методистів. Зокрема, у нашому закладі ефективно працюють
творчі майстерні керівника гуртка гончарства та кераміки Коряко С.Г.,
керівника гуртка «Народна іграшка» Гороховської С.В., напрацювання яких
належно оцінені в обласних та всеукраїнських професійних конкурсах.
Методоб’єднанням керівників гуртків естетичного напрямку в нашому
закладі керує знаний майстер своєї справи, художній керівник Народного
фольклорного ансамблю «Вишиванка» Маслюк В.В. На методоб’єднанні
піднімаються питання щодо вибору
сучасних підходів до формування
виконавської майстерності вокалістів, розвитку креативного мислення
вихованців як однієї з умов вирішення пізнавальних завдань образотворчого
характеру. А майстер-клас керівника зразкової образотворчої студії Бурлій Л.Г.
«Розвиток творчого мислення учнів засобом розв’язування сюжетних завдань»
дуже популярний не тільки серед керівників гуртків, а й серед вчителівпредметників.
Цікавим і продуктивним є метод інтерактивного навчання є робота в парах
чи групах. Ми апробували його на наших семінарських заняттях і засіданнях
методоб’єднань як складову практичної частини. Це не тільки підвищує
результативність у вирішенні окремої проблеми, а й дає численну кількість
варіацій, навчає співпраці в колективі, допомагає виконувати різні ролі. Такі
практичні заняття є школою, де керівники творчих об’єднань самі навчаються
інноваційним та інтерактивним методам роботи і переносять їх на свої заняття з
вихованцями.
Особливої уваги в науково-методичній роботі потребують педпрацівники,
які щойно прийшли працювати в позашкільний навчальний заклад. Іноді
керівником творчого об’єднання може бути людина без педагогічної освіти,

просто гарний майстер своєї справи. Тому формування основних професійних
якостей відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Особливу
увагу в нашому закладі приділяється питанню організації наставництва.
Наставник спільно зі стажером розробляє індивідуальний план роботи з
урахуванням методичної теми, над якою працює конкретно сам стажер. Дієвими
для молодих педагогів є робота консультпункту, школи молодого педагога, де
надаються консультації, проводяться практикуми та ділові ігри, огляд
методичної літератури. Також ефективною формою роботи для педагогівпочатківців є своєрідні бліцтурніри щодо закріплення знань з окремої теми,
наприклад: «Методологія навчальної роботи позашкільника».
Великої значимості в методичній роботі набуває педагогічний моніторинг.
В результаті анкетування та діагностики, аналізу відвідування занять, виховних
заходів творчих об’єднань, участі керівників у семінарах, засіданнях
методоб’єднань методична рада виділяє психолого-педагогічні проблеми, над
якими доцільно працювати. Проявляється при цьому і професійне обличчя
педагога, і його інтерес до визначеної проблеми. Це дає відповідну інформацію
для подальшого планування науково-методичної роботи.
Творчою знахідкою керівників гуртків Таращанського районного центру
творчості дітей та юнацтва «Веселка» є залучення обдарованих вихованців до
навчально-виховного процесу: у вигляді міні-консультацій, що їх надають кращі
вихованці своїм товаришам, міні-рефератів чи наукових повідомлень з певного
питання, підготовки кросвордів, тестів, виставкових робіт, ігрових моментів
заняття. І на заняттях наших творчих об’єднань цей метод роботи є
практикується постійно.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Литвиненко І.Л., методист,
керівник гуртка «Рідне слово»
Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпінь
На сучасному етапі в Україні підвищився попит дітей та їхніх
батьків на додаткові освітні послуги, які в змозі задовольнити позашкільні
навчальні заклади. Однак зміст і якість цих послуг слід удосконалювати,
осучаснювати. Саме тому методична служба Центру творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня постійно працює в зазначеному напрямку.
Діяльність методичної служби нашого Центру творчості, зокрема,
передбачає:
аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців
відповідно до завдань позашкільної освіти;
налагодження дослідницько-експериментальної діяльності, педагогічного
проектування;
індивідуальне та групове консультування керівників гуртків з різних
професійних питань;
визначення рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості в
додатковій освіті, прогнозування змін їхніх освітніх запитів;
експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування методичних
посібників, статей, розробка власних методичних рекомендацій, програм,
пропозицій щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи
закладу;
пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у
позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними
педагогами закладу;
вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з
проблем планування та організації гурткової роботи ;
підтримка зв’язків із науково-методичним центром м. Ірпеня,
методичними службами різних організацій та установ, педагогамипрактиками інших навчальних закладів.

-

Для працівників освіти особливо важливим стало набуття таких
професійних характеристик як здатність адаптуватися до різних змін у
соціумі, бути конкурентоспроможними, мобільними, готовими до
вирішення різних проблем, постійного самовдосконалення. У цьому
аспекті основне завдання методиста позашкільного навчального закладу підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, їх
підготовка до інноваційної діяльності. При організації діяльності
методистів Центру творчості за приклад було взято систему роботи
методичної служби науково-методичного центру м. Ірпінь.
Спираючись на досягнення у роботі міської методичної служби,
було розроблено систему колективних та індивідуальних форм методичної
роботи з педагогами Центру творчості. Так, понеділок у закладі –
методичний день, отож по цих днях проходять методичні об`єднання.
Перший понеділок кожного місяця у Центрі працює «круглий стіл з
методистом», на якому розглядаються нові нормативні документи,
розглядаються сучасні освітні технології , інноваційні форми та методи
роботи з вихованцями тощо. Другий понеділок місяця – день роботи
«Салону педагогічної майстерності», керівник – Осецька Л.Т, директор
Центру. Тут ми розглядаємо питання щодо удосконаленням педагогічної
майстерності та самовдосконалення педагогів, працюємо з молодими
педагогами, вивчаємо досвід педагогів-професіоналів нашого закладу. На
цих заняттях розглядаються і друковані матеріали, виготовлені нашими
педагогами.
Третій понеділок місяця відведено для роботи творчої групи з
проблемного питання, над яким працює наш заклад: «Розвиток ініціативи
та творчості юної особистості з урахуванням її інтересів та запитів,
виховання потреби самореалізації на основі творчого використання
краєзнавчого матеріалу та етнографії». У роботі нашої творчої групи, куди
входять керівники гуртків естетичного, декоративно-вжиткового,
гуманітарного, туристсько-краєзнавчого та інших напрямків, керуємося
такими принципами:
навчити дітей вчитися;
навчити дітей творчо працювати;
навчити дітей жити в соціумі;
спонукати до усвідомленого вибору професії.
У четвертий понеділок місяця працює психолого-педагогічний
лекторій, у роботу якого активно включається наш практичний психолог
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Хожай Н.В. Надія В`ячеславівна проводить огляд новинок психологопедагогічної літератури, щоразу поповнює матеріалами папку «Психолог
радить». А у зв`язку з тим, що педагоги нашого закладу використовують
«Програму превентивного виховання», то психологом надаються :
консультації, читаються лекції, проводяться тренінги, анкетування, на які
запрошуємо батьків. Поповнюємо стенди з превентивного виховання. На
цих же заняттях обговорюються інноваційні форми та методи роботи з
обдарованими дітьми.
Колектив творчо працює над програмою «Обдарована дитина» на
2003-2012 р. р., затвердженою рішенням Ірпінської міської ради у лютому
2003 року. Міська програма «Обдарована дитина» розроблена на основі
відповідної обласної з метою створення системи пошуку, розвитку,
підтримки талановитих дітей і підлітків. Ми вчимо педагогів, особливо
початківців, уже з перших занять гуртка відрізняти здібних дітей, разом із
психологом проводити анкетування серед вихованців та батьків,
консультації з батьками, тренінги, лекції, «круглі столи». Педагогами
створена база даних обдарованих дітей. Вихованці нашого Центру
минулого року взяли участь у ІY Всеукраїнській виставці–фестивалі
«Обдаровані діти України», дев`ять із них занесені до книги «Обдаровані
діти України».
Крім колективних форм роботи з педагогами, використовуємо й
індивідуальні: відвідування занять методистом закладу, бесіди з
керівниками гуртків. Ведеться «Книга обліку наслідків контролю», у якій
аналізується заняття гуртка за такими пунктами:
закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок у відповідності
до профілю гуртка, повторення пройденого матеріалу;
наявність міжпредметних зв`язків;
прийоми заохочення та стимулювання гуртківців;
знання керівником психологічних особливостей дітей;
раціональне використання часу на занятті;
прищеплення навичок самостійної роботи з довідниковими та іншими
матеріалами і т. п.
У кінці заняття оцінку своїй роботі дає спочатку керівник гуртка,
далі - методист та інші присутні (директор, психолог, культорганізатор,
керівники інших гуртків), вони ж вносять свої пропозиції щодо
подальшого планування та використання різних форм і методів роботи під
час занять даним керівником.

У Центрі щороку керівники гуртків та вихованці, які протягом року
показали високі результати, отримують нагороди міського відділу освіти,
Гостомельської селищної ради. Рейтинг визначається за такими
показниками: ефективність проведення занять, участь у міських, обласних,
всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях і т. ін., відвідування
вихованцями занять, рівень творчої активності педагогів, вихованців
тощо.
Обов`язковою умовою в роботі з педкадрами для методиста є
глибоке вивчення знань, професійних та особистісних орієнтацій кожного
педагога. Тому значну увагу слід приділити індивідуальному підходу у
виборі форм та методів роботи щодо підвищення професійної
компетентності працівників, підготовці до інноваційної діяльності. У
цьому допомагає діагностика (це загальний рух колективу до
майстерності, де у кожного педагога своя грань здобуття майстерності,
свої сильні і слабкі сторони , свій темп, рівень творчої активності). На
основі індивідуальних бесід, анкетування визначається зміст та форми
методичної роботи у Центрі.
Одним із методів роботи в закладі є тренінги, адже в їх основі створення атмосфери відвертості, відкритості, що сприяє розвитку уміння
спілкуватися, сприяє кращому розумінню ситуації, яка розглядається ,
усвідомленню комунікативних цілей, мотивів учасників спілкування.
Інший метод роботи – це дискусії з подальшими обговореннями. До
підготовки обговорень тих чи інших проблем, питань, які підіймаються у
позашкільному закладі, залучаємо батьків вихованців, які представляють
різні соціальні та професійні групи. Мета спільної діяльності – вироблення
навичок педагогічного партнерства.
Теми обговорень можуть бути запропоновані адміністрацією закладу,
педагогами, батьками, іншими зацікавленими особами.
Наступний крок – перехід від теоретичного аналізу проблем
підвищення якості освіти у ПНЗ до практичних дій з оцінки освітніх
результатів. Адже саме з досягненням нових результатів і повинна бути
пов`язана інноваційна діяльність педагогів.
Отже, підготовку педагогів позашкільного навчального закладу до
інноваційної діяльності можна поділити на такі етапи:
1.Узгодження цілей інноваційної діяльності, що пов’язано з аналізом
досягнутих освітніх результатів, наприклад освоєння змісту програми
модернізації освіти як технології, що дозволяє вийти на нові результати.

Труднощі даного етапу полягають у тому, що ідея необхідності
інноваційних перетворень може бути неочевидною для частини членів
педагогічного колективу, а самі перетворення сприйняті формально як
внесення організаційних змін у практику роботи позашкільного
навчального закладу.
2.Трансформація змісту педагогічної взаємодії та співробітництва на
основі нових цілей позашкільної освіти, розвитку операційної готовності
до реалізації інноваційної діяльності. Першим і досить значущим
завданням цього етапу є підготовка стратегічних команд, тобто ініціаторів
і модераторів перетворень (членів стратегічної команди) та їх учасників
(членів педагогічного колективу).
3.Етап організації практичної діяльності педагогів із проектування
та реалізації нових ідей у освітній та виховний процеси закладу.
Отже, головне завдання методиста у підготовці педагогічних працівників
ПНЗ до інноваційної діяльності полягає у згуртуванні педагогічного
колективу, забезпеченні умов для розвитку особистості вихованця,
реалізації творчого потенціалу педагога і вихованця на основі
співробітництва, підвищення відповідальності , ініціативи, самостійності
кожного члена колективу.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ
Унковська А.Л.
Інститут екології економіки і права
Глобальна проблема змушує людство шукати принципово нові
шляхи її розв’язання, для переходу на новий, екологічно обґрунтований
стереотип мислення, який втілений у стратегії сталого розвитку.
Освіта і інтереси збалансованого сталого розвитку спрямовані на
набуття знань і навичок, що сприяють формуванню екологічно свідомого
суспільства, нового світогляду та цінностей. Освіта збалансованого
розвитку має формуватися з базової екологічної освіти, яка є її
фундаментом. На державному рівні мають впроваджуватися ефективні
заходи для розвитку та вдосконалення базової освіти. Такі зміни
забезпечать виховання екологічно свідомого покоління, яке у
майбутньому стане інструментом для розв’язання проблем глобалізації,
запорукою раціонального управління природними ресурсами, охорони
навколишнього середовища, збалансування між виробництвом та
споживачем.
Криза класичної моделі освіти зумовлює розроблення нових
фундаментальних педагогічних ідей, створення експериментальних та
альтернативних напрямів. Входження України в європейський освітній
простір також породжує зміни: демократизацію, створення системи
неперервної освіти, комп’ютеризацію, а також розвиток та відродження
національних традицій освіти та виховання. Нові вимоги суспільства до
рівня розвитку особистості фахівця – еколога змінюють як концепції його
здійснення, так і самі методи викладання.
Освіта сталого розвитку – це сучасний підхід до організації
навчального процесу, головними компонентами якого мають бути
екологічні знання,та мислення, екоетика, екологічний світогляд та
культура. Тому слід вважати, що професійна підготовка екологів
спрямована на формування особистості, яка добре розуміється на сучасних
природних процесах та може сприяти стратегії сталого розвитку.
На сьогодні, найбільшою проблемою при підготовці екологів слід вважати
відсутність послідовності та безперервності в екологічній освіті
підростаючого покоління. Науково створеної та підтвердженої суспільною
практикою екологічної освіти в нашій країні практично немає. Отже,

підготовку екологів ніхто не стимулює, як це мало б бути за такого стану
перманентної екологічної кризи і пов’язаних з нею негативних явищ [1].
Виходячи з цього, при визначенні змісту екологічної освіти і при
відборі матеріалів для включення у навчальні програми суспільство
повинно орієнтуватися на нові безпечні біотехнології, ресурсозбереження,
включаючи передові досягнення у створенні маловідходних і безвідходних
процесів і виробництв, на екологізацію суспільства та економіки.
У освітньо-кваліфікаційних програмах передбачено викладання
профільних професійно-орієнтованих дисциплін і блоку дисциплін
вільного вибору студентів. Програми підготовки фахівців – екологів
передбачають такі аспекти:
− усвідомлення реальності екологічної кризи в Україні та світі;
− здобуття відповідного обсягу знань з екології;
− розвиток практичних знань з охорони довкілля та раціонального
природокористування, вміння аналізувати і моделювати екологічні
ситуації;
− здобуття навичок у розв’язанні галузевих та регіональних
екологічних проблем, уміння користуватися нормативно –
правовими документами;
− розвиток здатності здійснювати заходи з охорони природи й позицій
сучасної екології, економіки і законодавства, користуватися
сучасними інформаційними технологіями;
− формування громадської позиції щодо проблем захисту довкілля.
Основним в організації навчального процесу є система навчання, яка
передбачає викладання з максимальним залученням студентів до
самостійного вивчення дисциплін. Це потребує перебудови всієї
методичної бази викладання, створення сучасним умов навчання із
застосуванням інформаційних технологій, електронних підручників,
технічних засобів навчання та комп’ютеризації навчального процесу,
впровадження дистанційної форми навчання тощо. У зв’язку з цим
обов’язковим є проведення повноцінних лабораторних та практичних
занять. Це вимагає значного лабораторного оснащення приладами
контролю стану довкілля з можливістю здійснювати екологічний
моніторинг. Сучасні прилади та програми екологічного моделювання є
надто вартісними. На жаль, більшість ВНЗ, що готують екологів, нічого
подібного не мають. Тому важливо залучати до участі у підготовці
екологів спеціалізовані лабораторії санепідемстанцій, комунальних і

промислових підприємств тощо. Такий підхід важливий і для ВНЗ, і для
суб’єктів господарської діяльності. Адже, він з одного боку сприятиме
поліпшенню підготовки майбутніх спеціалістів – екологів, а з іншого –
дасть змогу відбирати кращі кадри для роботи в екологічних підрозділах.
Кредитно-модульна система навчання як базова має надавати не
тільки знання, а й розвивати уміння й навички самостійної роботи, навчати
аналізові причинно-наслідкових зв’язків та системному підходу до
засвоєння методик наукових досліджень. Зміст програми та методів
модульного навчання мають бути викладенні у робочих навчальних
планах з кожної дисципліни, що є методично – навчальним посібником
для викладачів та студентів [2].
Наріжним каменем викладання є наукова достовірність екологічних
критеріїв і процесів, соціально - економічні особливості екологічних
проблем, відмінність галузевих, регіональних і глобальних екологічних
проблем і способів їх розв’язання. Потрібно враховувати необхідність
збалансованого біологічного, технологічного і соціального підходу до
розв’язання сучасних екологічних проблем. Освіта і інтереси
збалансованого сталого розвитку спрямована на набуття знань і навичок,
що сприяють формуванню екологічно свідомого суспільства, нового
світогляду та цінностей. Освіта збалансованого розвитку має формуватися
з базової екологічної освіти, яка є її фундаментом. На державному рівні
мають впроваджуватися ефективні заходи для розвитку та вдосконалення
базової освіти. Такі зміни забезпечать виховання екологічно свідомого
покоління, яке у майбутньому стане інструментом для розв’язання
проблем глобалізації, запорукою раціонального управління природними
ресурсами, охорони навколишнього середовища, збалансування між
виробництвом та споживачем [3].
Криза класичної моделі освіти зумовлює розроблення нових
фундаментальних педагогічних ідей, створення експериментальних та
альтернативних напрямів. Входження України в європейський освітній
простір також породжує зміни: демократизацію, створення системи
неперервної освіти, комп’ютеризацію, а також розвиток та відродження
національних традицій освіти та виховання. Нові вимоги суспільства до
рівня розвитку особистості фахівця – еколога змінюють як концепції його
здійснення, так і самі методи викладання.

Розвиток вищої екологічної освіти та професійна підготовка мають
базуватися на поєднанні природничого, технологічного, економічного та
соціокультурних підходах в аспекті стійкого (сталого) розвитку.
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В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Панченко Т. Л., начальник науково-методичного відділу
Білоцерківського інституту економіки і управління ВНЗ «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна», кандидат
психологічних наук
В останні роки в Україні, незважаючи на соціально-економічні негаразди,
розгортається система всебічної підтримки людей з обмеженими фізичними
можливостями. Проблема створення необхідних умов для життєвої реалізації
цієї категорії найбільш незахищених громадян нашої держави стосується й
галузі позашкільної освіти. Вона вимагає розробки ефективних механізмів
включення дітей та молоді з фізичними вадами у процес здобуття повноцінної
додаткової освіти, задоволення їхніх індивідуальних запитів щодо розвитку
наявних нахилів і здібностей, необхідних для подальшого повноцінного життя.
Інклюзивне навчання, яке набуває виняткового значення у сучасному
суспільстві, є, безперечно, педагогічною інновацією. На відміну від інтеграції, як
процесу приведення потреб дітей та молоді з інвалідністю у відповідність з
системою освіти, що загалом залишається незмінною, інклюзія, сприймаючи
дитину, такою як вона є, підлаштовує під неї існуючу систему навчання і
виховання.

Проблема інтегрованого (або інклюзивного) навчання та виховання дітей з
особливими потребами в навчальних закладах стала предметом вивчення
вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів (В. Бондар, Л. Дробот,
В. Засенко, А. Колупаєва, В. Синьов, А. Шевцов та ін.). Проте, питання
формування готовності педагога-позашкільника до роботи в умовах
впровадження інклюзивної освіти є недостатньо вивченою і дослідженою в
українській педагогічній науці.
У практиці роботи позашкільних навчальних закладів центральна роль
належить педагогу, діяльність якого й зумовлює успішність процесу включення
дітей з обмеженими фізичними можливостями в освітнє середовище. А це, у
свою чергу, спричиняє необхідність якісних змін у підготовці спеціалістів,
здатних працювати в умовах інклюзивного навчання.
Традиційної загальнопедагогічної підготовки, яку отримують випускники
вищих навчальних закладів, для ефективної навчальної і виховної роботи з
дітьми, що мають різні вади розвитку, зазвичай, недостатньо. У більшості
педагогів відсутня спеціальна психолого-педагогічна підготовка, сформована
мотивація до роботи з даною категорією дітей. Разом з тим, наявний страх,
розпач, бажання уникнення такої роботи тощо. Дуже часто непідготовленість
персоналу закладів позашкільної освіти до взаємодії з дітьми-інвалідами
провокує вияв співчуття і жалю замість спонукання до дії, формування
позитивної мотивації, стимулювання до успіху.
За даними сучасних досліджень [4], 65% педагогів, які є слухачами курсів
підвищення кваліфікації, не володіють методами роботи з дітьми, що мають
особливі освітні потреби, 23% респондентів не знайомі зі спеціальними
програмами діяльності, не знають психологічних особливостей дітей зазначеної
категорії.
Для досягнення високих результатів у роботі педагогів позашкільних
навчальних закладів з дітьми з обмеженими фізичними можливостями
надзвичайно важливою є сформована у них готовність до діяльності в умовах
інклюзивної практики.
Готовність до діяльності загалом є складним особистісним утворенням,
системою, що включає в себе багато компонентів, які у своїй сукупності дають
змогу певній особі виконувати більш чи менш успішно конкретну роботу. Зміст
психологічного підґрунтя готовності до діяльності визначається особливостями
цієї діяльності і містить діяльнісно-важливі якості, які збуджують, спрямовують,
контролюють таку діяльність і реалізують її у відповідних виконавських діях
[3].

Провідною складовою загальної готовності до діяльності є психологічна
готовність, що розуміється як сукупність внутрішніх і зовнішніх умов,
насамперед, особистісних якостей фахівця – педагога позашкільної освіти:
інтелектуальних, мотиваційних, емоційно-вольових, професійно-ціннісних,
котрі забезпечують загальну готовність до професійної діяльності.
Професійна готовність педагогів-позашкільників до інклюзивного навчання
передбачає також наявність у них відповідного рівня розвитку знань та умінь,
які дозволяють приймати оптимальні рішення в конкретних педагогічних
ситуаціях, а саме: організаційно-управлінських, освітніх, методичних,
психологічних тощо. Це, у свою чергу, вимагає належного рівня сформованості
професійно важливих якостей особистості, що впливають на ефективність
педагогічної діяльності загалом.
Готовність до педагогічної діяльності у вчителів формується переважно
під час навчання у ВНЗ в умовах спеціально організованого середовища. У
значної частини працівників позашкільних навчальних закладів, які можуть і не
мати спеціальної педагогічної освіти, така готовність може бути сформована
виключно в умовах практичної роботи. Тому дуже важливо підготувати
педагогів-позашкільників до роботи з дітьми-інвалідами, надати їм знання зі
спеціальної та соціальної педагогіки, забезпечити інструментарієм та
технологіями інтегрованого (або інклюзивного) навчання.
Формуванню готовності керівників творчих об’єднань позашкільних
освітніх закладів до роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями
сприятимуть різноманітні заходи, спрямовані на підвищення їхньої професійної
компетентності щодо діяльності в умовах інклюзії. На думку науковців [1],
найбільш дієвими можуть бути такі форми роботи:
- індивідуальні – консультації. Слід залучати фахівців-дефектологів,
практичних психологів, соціальних та спеціальних педагогів до
організації і надання адресної та систематичної консультативної
методичної допомоги педагогам закладів позашкільної освіти, де
впроваджується метод інклюзивного навчання;
- групові – творчі групи, майстер-класи, тренінги. Майстер-клас – це нова
форма спілкування в практиці роботи педагогів. Ідею майстер-класу
запозичена з педагогічної практики музикантів і художників, вона
полягає в тому, що визнаний фахівець демонструє свої унікальні
прийоми роботи широкому колу підготовлених слухачів. Майстер-клас
дозволяє побачити як роботу над конкретною проблемою, так і загальні
принципи та підходи до педагогічної діяльності в цілому. Робота у

майстер-класах визнається і як форма підвищення кваліфікації, і як
особливий методичний підхід. Особливістю такої форми групової
роботи є те, що під час розв’язання педагогічних задач відбувається
взаємообмін ідеями, технологіями, прийомами діяльності. Надзвичайно
корисними є тренінгові форми роботи, які передбачають навчання на
практиці, засвоєння нових форм і методів роботи під керівництвом
досвідчених тренерів;
- масові – науково-практичні семінари, семінари-практикуми, «круглі
столи», конференції, педагогічні читання, де педагоги у процесі виступів
та обговорень зможуть знайти відповіді на свої запитання. За останні
роки Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з
провідними
науковими
та
освітньо-виховними
установами
відпрацьована система проведення Всеукраїнських конференцій,
семінарів, зборів, форумів та інших заходів, які сприяють підвищенню
науково-методичного рівня керівних та педагогічних кадрів працівників
освіти з питань інклюзії, створенню банку даних про кращий досвід,
значному реформуванню змісту, форм і методів роботи позашкільних
навчальних закладів, забезпеченню їх програмами та науковометодичною літературою.
У процесі навчально-виховної діяльності педагог позашкільного
навчального закладу повинен враховувати індивідуальні можливості дітей з
особливими освітніми потребами: насамперед, з’ясувати рівень складності вади
здоров’я, систематично контролювати відповідність обраної програми роботи та
технології її здійснення реальному розвитку дитини.
На думку А. Колупаєвої, ефективність навчально-виховної чи корекційнорозвивальної роботи в інклюзивному середовищі значною мірою залежить
також від скоординованості дій педагога та різнопрофільних фахівців
(соціального працівника, спеціального педагога, медичного працівника,
психолога та ін.) [2].
Побудована на науковій основі, цілеспрямована методична робота має у
кінцевому підсумку виробити у керівників дитячих та юнацьких творчих
об’єднань готовність до роботи не тільки зі здоровими дітьми, а й з дітьми, що
мають обмежені фізичні можливості; потребу в самоосвіті і самовдосконаленні,
без чого не можна досягти професійної майстерності, забезпечити ефективність
навчально-виховної діяльності позашкільних установ.
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2.

3.
4.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ІННОВАЦІЙ
У СИСТЕМУ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

Харитонова Н.Л., методист
Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості
Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації
педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення
педагогів до інноваційної діяльності.
У нашому закладі інноваційні технології методичної роботи з
педагогічними кадрами розглядаються як стимулюючий процес, що
характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння цілей
навчання і виховання. Сьогодні кожен педагог оволодіває вміннями і навичками,
вчиться застосувати їх у своїй практичній діяльності. З цією метою більшість
методичних заходів ми проводимо у нетрадиційних формах. Добре прижилися в
закладі тренінгові методики, елементи яких працівники закладу використовують
при проведенні гурткових занять, виховних заходів.
Особливе місце в закладі відведено самоосвіті педагогів. Виділимо
основні мотиви, які до спонукають до самоосвіти.

По-перше, бажання творчості. Творча людина не зможе з року в рік
працювати за одним планом або сценарієм. Робота повинна бути цікавою і
приносити задоволення. Як наслідок - поява нових авторських програм.
Другим мотивом, що спонукає до самоосвіти, можна виділити зміни в
житті суспільства і потреба відповідати певним вимогам часу.
Доречно сказати, що при формуванні мережі гуртків ми виходимо з
наявного кадрового потенціалу, а вже потім – із конкретних побажань
вихованців та їх батьків. Проте не секрет, що батьки, даючи згоду на
відвідування дитиною гуртка, зважають не лише на бажання дитини, а на й на
авторитет конкретного педагога. Отже, важливим спонукальним мотивом до
самоосвіти є думка громадська.
Матеріальний стимул.
Найголовніший мотив, чому педагог-позашкільник прагне до самоосвіти,
– це інтерес. Вчитися просто цікаво. Чи може людина, яка щодня вчить, сама не
вчитися? І чи має вона таке право?
Головне завдання методиста – допомогти педагогу в особистіснопрофесійному розвитку, створити умови для формування у нього здатності
набувати нового досвіду на основі цілеспрямованого творчого й критичного
мислення, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової
педагогічної ідеї для вдосконалення освітньої практики. Тому велику увагу ми
приділяємо розповсюдженню педагогічних інновацій, технологій, ідей
перспективного досвіду.
Відомо, що інноваційність передбачає зміну форм і змісту контролю,
оцінок, наслідків навчально-виховного процесу. Перед педагогічним колективом
закладу постає завдання підвищення успішності навчання та виховання – двох
невід'ємних ланок цього процесу.
В роботі з вихованцями ми використовуємо три основні стратегії
нововведень. Стратегію локальних змін – раціоналізації, оновлення окремих
ланок діяльності (наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секцій,
творчих об'єднань тощо). В умовах нашого закладу – це робота над
авторськими програмами та над робочими трирівневими програмами. А також
інновації, котрі змінюють форму занять. Приклад – нетрадиційні форми
проведення занять і виховних заходів.
Стратегію модульних змін – реалізацію кількох комплексних нововведень
одночасно на різних рівнях: навчальному, виховному, організаційному. Як
приклад - співпраця гуртків «Чарівний клубочок» і «Веселі клаптики»,
«Вокальної студії «Тріумф» і «Хореографічної студії «Л-Стиль» та інші;

упровадження глибокого теоретичного вивчення основ образотворчого
мистецтва в гуртках «Художня кераміка» та «Умілі руки»; уведення початкових
знань із сучасного дизайну відповідно до профілю гуртка в художньоестетичному відділі.
Стратегія системних змін – докорінна реорганізація закладу, його ланок,
змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо. Ця
перспектива для педагогічного колективу нашого позашкільного закладу стала
реальнішою після того, як напередодні Нового року ми переїхали до нового
приміщення, в якому раніше розташовувався дитячий будинок змішаного типу.
Те, що нам надали нове приміщення, свідчить про увагу до позашкільної освіти
районної влади, адже тепер у нас є можливість краще організувати навчальновиховний процес, організувати нові гуртки і групи.
Важливим кроком на шляху інноваційної діяльності завжди була
самоосвітня діяльність. Сьогодні вже не раз ішлося і йтиметься про її
результативність. І мені приємно назвати тих наших керівників гуртків які
досягли в цій справі очевидних успіхів: керівників гуртків «Вироби з бісеру»
Олену Россоху, фольклорно-етнографічний – Василя Колісниченка, «Крою та
шиття» – Ларису Даниленко, «Художня кераміка» – Наталію Василишину та
інших.
Розвиток самоосвіти керівників творчих об'єднань є шляхом до
збагачення, поповнення знань, підвищення рівня методичної кваліфікації
педагогічних працівників. При цьому актуальним є визначення індивідуальних
тем самоосвіти кожного керівника творчого об'єднання.
Тематика самоосвіти передбачає: розширення знань з тих розділів і
проблем, які недостатньо вивчались у вузі; вивчення психології навчання і
виховання; усвідомлення взаємозв'язку педагога, сім'ї, громадськості в
здійсненні виховання молодого покоління; поповнення й оновлення знань з тих
розділів педагогічної теорії, в практичній реалізації яких педагог відчуває
найбільші труднощі; впровадження теорії і методики гуманного виховання;
вдосконалення форм і методів навчання на досвіді передових педагогічних
працівників.
Творчий етап роботи над єдиною методичною темою передбачає
формування особистої педагогічної проблеми на основі науково-методичної
проблеми закладу. Кожен керівник гуртка визначився з темою для
самоосвіти з метою удосконалення власних навичок роботи, свого особистого
досвіду.

Значно активізує самоосвіту педагогічних працівників їх робота з
професійного аналізу власної діяльності.
Управління самоосвітою передбачає аналіз результатів виконання
завдань самоосвіти, матеріальне сприяння самоосвіті через бібліотечний фонд,
обладнання методкабінету, допомогу у виборі теми і форм індивідуальної
самоосвіти, контроль самоосвіти.
У функціональні обов'язки мене як методиста входить методичне
обслуговування керівників гуртків нашого центру. Я прагну формувати у
педагогів конструкторські здібності, які на основі самоаналізу проведених
заходів, психолого-педагогічних знань, державних нормативних документів,
досвіду колег дали б змогу моделювати власні варіанти розв'язання складних
проблем виховання.
Для цього використовую методичні семінари; семінари-практикуми,
методичні ради, педагогічні читання, ділові ігри, „круглі" і „проблемні" столи.
Але діяльність педагога у позашкільній сфері не обмежується роботою за тією
чи іншою методикою. Він зобов'язаний формувати особистість дитини в цілому,
залучаючи її до творчості.
Успішність навчально-розвивальної та виховної роботи нашого колективу
значною мірою залежить від органічного поєднання творчої праці та кращого
досвіду досвідчених педагогів із новаторськими ініціативами молодих колег.
Саме такий підхід є основою для визначення шляхів розвитку закладу і
впровадження різнопланових інновацій. Тому в нашому Центрі практикується
творча співпраця педагогів із досвідом і тих, хто вливається в колектив.
Система роботи закладу включає різні види навчально-пізнавальної
діяльності школярів – туристсько-краєзнавчу, еколого-натуралістичну, науковотехнічну, художньо-естетичну, соціально-реабілітаційну тощо. Навчальновиховний процес організовано відповідно до здібностей, інтересів учнів, що
надає їм можливість реалізувати себе в різних сферах навчально-творчої
діяльності. Пріоритетність у роботі з дітьми надається їхній індивідуальності та
самобутності як носіїв певного соціального досвіду.
Цілеспрямована робота наших педагогів над упровадженням інноваційних
процесів у діяльність позашкільного навчального закладу стала основою для
формування системи раннього творчого розвитку дитини як інноваційного
напряму навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного та молодшого
шкільного віку (в дошкільних навчальних закладах райцентру створено вже 3
творчі об’єднання).

Однією з провідних ідей діяльності нашого педагогічного колективу є
визначення шляхів підвищення ефективності навчально-виховної та
розвивальної роботи в контексті формування компетентностей особистості.
Такий підхід повинен забезпечити можливість організації навчально-виховного
процесу на основі сучасних особистісно орієнтованих методик і технологій,
спрямовує діяльність методичних об’єднань на підвищення науково-методичної
та професійної компетентностей педагогів. Інноваційність, креативність,
стабільність розвитку позашкільної освіти сприяє її утвердженню в сучасному
суспільстві як самодостатнього й соціально активного явища, одного з потужних
факторів модернізації освітнього простору України.
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ІНТЕГРАЦІЯ ВИДІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ВИХОВАНЦІВ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Олена Титаренко, керівник творчого об’єднання «Різні Люди»,
художній керівник Вишгородського районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
Пріоритетність творчого розвитку особистості засобами мистецтва є
завжди актуальною, що і підкреслено у Концепції художньо-естетичного
виховання учнів[6]. Тому різноманітні прояви інтеграції у вихованні дітей за
допомогою різних видів мистецтва набувають особливого значення, адже
сприяють гармонійному розвитку особистості. Ідеї цілісного пізнання мистецтва

були закладені в основних положеннях синтезу мистецтв (Зись А., Каган М.,
Столович Л.) [4,5], психології комплексного мистецького навчання і виховання
(Мосол Л., Миропольська Н., Рудницька О., Падалка Г.) [9.11] Інтегративний
підхід є особливо актуальним у творчому розвитку та самореалізації вихованців
позашкільних навчальних закладів.
Макаренко А. вважав, що всі риси і якості людини розвиваються
одночасно й у тісному зв’язку між собою. Окрім цього, будь-яка здібність є
складним утворенням і поєднує в собі сукупність різноманітних особистісних
складових, що дає змогу говорити про інтегративний характер їхнього
формування. Отже, виховання й творчий розвиток особистості у комплексі її
рис, якостей, здібностей доцільно здійснювати з позицій інтегрованого підходу
до художньо-естетичної діяльності, що є надзвичайно перспективним у
сучасному мистецькому навчанні та вихованні. [11] Крім того, у середовищі
школярів простежується значний потяг до занять мистецтвом, зокрема
мистецькою діяльністю декількох видів. Дітям цікаві заняття, де комбінується
художньо-естетична діяльність різних видів, наприклад, заняття хореографією
(музика, пластика), ритмікою (музика, рух), драматургією (музика, пластика,
акторська гра), тощо. Отже, мистецька діяльність у багатьох її різновидах стає
стійким уподобанням не тільки особливо обдарованих дітей, а майже всіх дітей.
[1] І це невипадково, оскільки синтетичний характер мистецтва, що поєднує в
собі художнє слово, музику, декоративно-художнє візуальне оформлення,
пластику, моделювання та ін., виступає як активний, індивідуальний процес.
[10] Такий синтез створює умови для розвитку і вдосконалення емоційної сфери
особистості й творчості дітей, можливості для їх самореалізації, стає виховним і
розвивальним середовищем і фактором виховання креативної особистості.
Саме такі принципи виховання творчої особистості є основою роботи
художньо-естетичного напрямку «Мистецькі паралелі» у Вишгородському
Центрі художньої творчості «Дивосвіт» та основним підходом до творчого
процесу в творчому об’єднанні «Різні Люди».
Творче об’єднання «Різні Люди» працює за адаптованою програмою
«Програма творчого об’єднання «Різні Люди»» (автор Титаренко О. І.).
Діяльність творчого об’єднання «Різні Люди» ґрунтується на технологіях
інтеграції як процесу взаємопроникнення, який проявляється через єдність із
протилежним йому процесом розчленування, розмежування (диференціації), і
базується на таких принципах:
1. Діалектичне єднання інтеграції та диференціації.

Інтеграція і диференціація – це дві категорії, які взаємодоповнюють одна одну.
Інтеграція є умовою диференціації, бо забезпечує автономне існування частин у
межах цілісної системи. Диференціація надає можливість інтегрувати, бо різне,
неоднакове мають більше можливостей інтегруватись.
2. Антропоцентризм.
Антропоцентризм – це принцип відношення керівника гуртка до навчальновиховного процесу, де центральне місце та активну роль займає вихованець. При
цьому учень визнається як суб’єкт навчального процесу.
3. Культуровідповідність.
Культуровідповідність – це діяльність вихованця в системі розвиваючого типу,
коли він у своїй свідомості інтегрує різні культурні цінності, які є формою
духовної взаємодії.
Складовими інтегративних технологій, які використовуються у діяльності
творчого об’єднання «Різні Люди», є:
1. Тренінги. Заняття проводяться у «майстернях» та «класах» і поєднують
акторські, інформаційно-розвиваючі, комунікативні та інші тематичні
тренінги. Під час тренінгів формуються різноманітні вміння та навички з
основ акторської майстерності, хореографії та вокалу; спілкування та
особистісного розвитку. [2,3,7,8]
«Акторська майстерня». Тренінги: «Органічна сценічна увага», «Подолання
обставин», «Дія за обставинами «якщо б…», «Індивідуальні та групові етюди
на розвиток фантазії та уяви»; «Сценічний рух та пластика»; «Сценічна мова»
тощо.
«Клас хореографії». Тренінги: «Танцювальні розминки», «Розучування
композицій», «Образ, ритм, музика – гармонійне поєднання», «Стилі та
жанри танцювального мистецтва».
«Клас вокалу». Тренінги: «Розвиток музичного слуху та голосу», «Музична
пам’ять, почуття ритму», «Формування музичного мислення», «Розвиток
вокально-технічного навику», «Жанрові та стилістичні особливості різних
видів музичного мистецтва».
«Творча лабораторія». Тренінги «Фантазія та образність мислення»,
«Психодрама», «Створення та реалізація творчого проекту».
2. Інтерактивні ігрові технології. Використовуються під час занять для
вдосконалення процесу самовираження, формування навичок партнерства.
[10]

Імітаційні ігри («Дзеркало», «Зрозумій мене» тощо) проводяться з метою
оволодіння учнями виразними можливостями міміки, жестів, пластичних
рухів на основі спостереження.
Сюжетно-образні, режисерські, сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації,
ігри-інсценізації («Створюємо казку», «Образи», «Режисер» тощо), у яких
учні опановують різні рівні перевтілення (вербальний, пластичний та ін.),
засоби виразності (інтонація, характер, манери тощо). У процесі роботи
відбувається розвиток емоцій та почуттів у дітей, фантазії, уяви.
Ігри-імпровізації («Діалоги», «Створюємо настрій», «Етюди», «Портрети»)
залучають дітей до колективної творчості, сприяють формуванню навичок
імпровізації.
Ігри-пригоди (квести). Командні ігри (шляхом виконання ряду творчих
завдань у фіналі команда досягає певної мети), в процесі яких формуються
навички колективної творчості, правильне відношення до ситуації успіху.
3. Творчі проекти [10]
Комплексні виховні заходи. Створення, участь у підготовці та проведенні
таких проектів є фінальною стадією творчого процесу, реалізують прагнення
дитини до «ситуації успіху», демонструють її здібності і вміння. Масові
мистецькі заходи інтегрують в собі різні форми та стилі сценічного мистецтва
та зусилля творчих колективів різних мистецьких напрямків. Такими в
Центрі «Дивосвіт» є свята «Тридцять ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ» та «ДИВО-шоу»,
концертні програми «Колекція ДИВО-талантів», новорічні вистави
(«Новорічні пригоди на Чарівному Вокзалі», «Симфонія новорічних бажань»,
«32 грудня або 12 місяців», «Сон зимової ночі», «Ніч перед Різдвом», «Казка
про Лускунчика та чарівний горіх Кракатук», «Сніговик і Троянда»),
мистецька весняна акція «Перше Березня».
Є проекти, що поєднують у собі мистецьке із соціальним, формуючи активну
творчу особистість: креативна соціальна акція «Ми – за! Ми – проти!», «З ранку
на ґанку вдягну вишиванку» (фестиваль українського народного мистецтва
просто неба), промо-акція «Світ ДИВОвижних ідей від ДИВОвижних людей»,
фестиваль короткометражних фільмів та авторських відеороликів «1 КМ».
Вистави та покази окремих творчих об’єднань. Такі проекти найбільш повно
розкривають всі набуті вміння та навички дітей в різних видах мистецтва, які
вони опановують під час навчально-творчого процесу, адже саме в них діти є
і співавторами ідеї та проекту, і акторами, і танцівниками, і вокалістами, а
крім того, певною мірою, і візажистами, і модельєрами, і бутафорами, і
сценографами, навіть PR-менеджерами та адміністраторами. У Центрі

«Дивосвіт» таку можливість реалізуватися дають творчим колективам дні
відкритих дверей «Весняні звіти «Дивосвіту». Таким є перспективний
творчий проект «Різні казки для дітей різного віку» (цикл авторських
театральних казок від ТО «Різні Люди»), початком якого стала авторська
вистава «Муха-Цокотуха» (український рімейк).
Участь у конкурсних заходах районного, обласного та Всеукраїнського
рівнів є стимулом для розвитку і збагачення досвіду творчих об’єднань.
У результаті багаторічної діяльності творчого об’єднання «Різні Люди»
створено мобільний, креативно мислячий колектив, кожний вихованець якого
може творчо застосовувати у житті знання, що набуті в процесі занять,
орієнтуватися у культурній сфері життя та комфортно відчувати себе у
сучасному світі. На основі діяльності творчого об’єднання «Різні Люди»
створені та успішно реалізуються проекти Вишгородського районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»: «Мистецькі
паралелі», «Час діяти», «КВН-ВН (Вишгородський напрямок)» (2005-2012 рр).
Вихованці творчого об’єднання «Різні Люди» є учасниками і призерами
творчих конкурсів: переможцями та лауреатами обласних та всеукраїнських
конкурсів команд КВН, чемпіонами обласної ліги студентських команд КВН;
володарями І місця на обласному фестивалі-огляді дитячих театральних
колективів «Театральні обрії» (вистава «Муха-Цокотуха» за мотивами казки
К.Чуковського, авторський сценарій). Журі конкурсів завжди відмічає високий
художній рівень та виконавську майстерність учнів, творчий підхід,
актуальність звучання, самобутність стилістики. Сценарій новорічної вистави
«Симфонія новорічних бажань» став переможцем обласного та лауреатом
Всеукраїнського конкурсу на кращу методичну розробку з художньо-естетичної
творчості. Для керівників гуртків міста та району проводяться майстер-класи
«Сценарно-режисерська робота з підготовки комплексно-масових заходів»,
«Артистична майстерня», розроблено «Методичні рекомендації ігротехнікам» та
видано збірку авторських сценаріїв новорічних вистав «Новорічні казки».
Інтеграція різних видів художньо-естетичної діяльності як засіб творчого
розвитку та самореалізації сприяє формуванню креативної особистості дитини,
впевненості у власних можливостях та здібностях, вмінь мислити, прагненню
пізнавати світ мистецтва. Важливим складовим інтеграційних технологій є
виховання у дітей внутрішньої культури, у формуванні якої відіграє велику роль
опанування законів сценічної культури, творче спілкування, підвищення
інтелектуального рівня. Чітко вибудуваний індивідуальний підхід до кожного
вихованця творчого об’єднання дає можливість застосовувати індивідуальні

програми розвитку творчих здібностей кожної дитини. Таким чином, кожний
вихованець отримує необхідний обсяг уявлень про мистецтво та має можливість
заглибитися в один із видів мистецтв, до якого відчуває схильність, реалізуючи
створену «ситуацію успіху». Основною умовою для цього є творчий підхід до
моделювання навчально-виховного процесу, який ґрунтується на інтеграції
різних видів художньо-естетичної діяльності вихованців.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗШИРЕННЯ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Личак І.С., завідувач відділом
спортивного туризму і краєзнавства
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Гармонійний розвиток особистості дитини є головною метою освіти.
Інтеграційні процеси в освіті як інноваційні технології є найважливішою
умовою розвитку, навчання і виховання дітей, їх саморозвитку, самовизначення
та самореалізації у соціальному середовищі, у тому числі й засобами туристськокраєзнавчої діяльності.
Кожен з предметів, що викладаються у школі, важливий для виховання і
розвитку дитини, для наближення її до головної мети. Проте, як показує
практика, у загальноосвітній школі існують «головні» і «неголовні» предмети.
Такий стереотип поділу сформувався давно і побутує не лише у середовищі
педагогів, але й серед учнів та батьків. На жаль, географія, біологія,
природознавство як шкільні предмети давно потрапили до розряду «другого
ґатунку». Навіть кількість навчальних годин за останні роки зменшилася. У
такій ситуації виникає ряд проблем, серед яких скорочення обсягу та втрата
цілісності знань. Звідси зменшення зацікавленості до предмету, адже він стає
для більшості учнів незрозумілим. Очевидно, що все це призводить до зниження
якості знань дітей та результатів їх навчальної діяльності. У таких складних
умовах педагоги намагаються не лише підтримати, але й підвищити інтерес в
учнів до древніх природничих наук, використовуючи на уроках різноманітні
методики і прийоми, також, займаючись позаурочною та позакласною
предметною діяльністю.
Великий потенціал для вирішення таких актуальних проблем має
позашкільна освіта. Найбільш цікавою для дітей (у межах не лише природничих
наук) є туристсько-краєзнавча діяльність, яка в Київській області здійснюється
через роботу гуртків спортивного туристського, краєзнавчого, військовопатріотичного спрямування.
На сьогодні на базі 3 профільних і 41 комплексного позашкільного
навчального закладу Київщини функціонує 354 гуртки відповідного
спрямування. З них 175 – гуртки спортивного напряму, 127 – краєзнавчого, 52 –
військово-патріотичного напряму.

Так туристсько-краєзнавча, екскурсійна, музейна діяльність стали одними
з пріоритетних напрямків у вихованні учнівської молоді. Навчання у туристськокраєзнавчому об’єднанні дає можливість пов’язати теорію з практикою,
розвиває практичні вміння і навички, поглиблює міжпредметні зв’язки у процесі
навчання, що допомагає вихованцям осмислити явища навколишнього світу.
Безумовно, для дітей та молоді головною умовою участі у таких об’єднаннях є
участь у походах, особливо багатоденних. Походи здійснюються не лише на
території області, а й у різних регіонах України та за її межами. Оскільки такі
походи є категорійними, вони потребують спеціальної туристсько-краєзнавчої
підготовки учасників, яка здійснюється під час роботи гуртка. Уже на перших
заняттях за темами «Історія розвитку туризму», «Туристський похід. Види
походів» розглядаються питання, що потребують не тільки життєвого досвіду
дітей, але і знань в області географії. Такі заняття проходять у формі бесіди, гри
(з використанням принципів ігор «Поле чудес», «Що? Де? Коли?» тощо), що
сприяє самоактуалізації вихованців, визначаючи рівень їх знань та прогалини у
них.
Велике значення у поглибленні географічних знань має розділ навчальної
програми туристсько-краєзнавчого гуртка «Топографія і орієнтування». У
програмі з географії на відповідну тематику відведено недостатньо часу,
наприклад, у 6 класі – 2 години, у 8 – 4 години. Звідси стає очевидним, що до
10-11 класу за відсутності практичного досвіду діти забувають, що таке
масштаб, його види, географічні координати, не пам’ятають топографічних
знаків, визначення азимуту, не володіють навичками орієнтування, роботи з
компасом та багато іншого.
У рамках роботи туристсько-краєзнавчих об’єднань на відповідну тему
виділено від 70 до 145 годин, більша частина з яких – це практичні заняття, які
проводяться не лише у навчальному кабінеті, але і в місцевих парках та лісах.
Так, для вихованців туристських гуртків у м. Біла Церква полігоном став
дендропарк «Олександрія». Закріплення навичок орієнтування і роботи з картою
відбувається під час обласних змагань з орієнтування, що стали традиційними і
проводяться щороку у вересні. Змагання розпочинають новий навчальний рік та
приурочуються до Всесвітнього дня туризму.
Під час багатоденних походів у молоді з’являється життєва необхідність в
умінні користуватися картою та орієнтуватися, так як від цього здебільшого
залежить благополуччя групи на маршрутах, які проходять далеко від населених
пунктів, а інколи, й в умовах абсолютної автономності.

Під час занять з орієнтування вихованці мають можливість працювати з
навігаційним приладом GPS, використання якого дозволяє не лише впевнено
пересуватися маршрутом, але й у першу чергу знайомить дітей з новітніми
досягненнями науки і техніки, вчить умінню працювати з ним, здобувати
потрібну інформацію. У своїй сутності, «Навігатор» є комп’ютером і
поводження з ним вимагає від вихованців тих умінь, які вони набули на уроках
інформатики, а також під час роботи за комп’ютером у домашніх умовах.
Велика увага на заняттях гуртків з туристсько-краєзнавчого і військовопатріотичного виховання приділяється дослідженням сторінок Великої
Вітчизняної війни. Під час проведення занять керівник гуртка намагається
пояснити дітям необхідність вивчення історії, важливість створення книг
Пам’яті шляхом проведення екскурсій до музеїв, організації виступів вихованців
з розповідями про своїх родичів – учасників Великої Вітчизняної війни,
перегляду та обговорення документальних військових кінострічок. Таке
виховання максимально впливає на емоційну сферу вихованців, закладаючи
зерна духовно-моральних цінностей, адже насправді дітей цікавить не лише
військова техніка, значне враження справляють і розповіді про героїчні подвиги
чи незвичайні долі. Така важлива робота проводиться у військово-патріотичних
клубах Вишгородського та Броварського районних центрів творчості дітей та
юнацтва під керівництвом Сологуба Андрія Олеговича та Мальця Станіслава
Дмитровича.
Ще більший емоційний вплив здійснюють на вихованців пішохідні і
велосипедні подорожі місцями боїв, під час яких вони можуть побачити багато
братських могил радянських солдат з невигадливими пам’ятниками, окопами і
воронками з порушенням цілісності структури, напівзруйнованими ДОТами.
Але головне – це підготовчі розповіді керівника і дітей про бойові події у цьому
районі, розповіді місцевих жителів, ветеранів. Своїми дослідженнями наші юні
пошуковці можуть поділитися під час проведення обласних краєзнавчих
конференцій.
Будь-який похід, особливо багатоденний, у якому беруть участь вихованці,
базується на туристсько-краєзнавчому циклі – підготовка, проведення,
підведення підсумків, який визначається як структурна основа будь-якого
туристсько-краєзнавчого заходу. Похід має два обов’язкові компоненти:
спортивний – проходження маршруту з подоланням природних перешкод,
протяжністю, що відповідають категорії походу; краєзнавчий – виконання
групою певної краєзнавчої роботи, а також за можливості участь у суспільнокорисній роботі. Краєзнавчий етап здійснюється безпосередньо під час походу,

маршруту й основується на придбанні та відпрацюванні навичок самостійної
діяльності дітей через зустрічі та інтерв’ювання місцевого населення. Кожен
учасник такого процесу знає свої обов’язки: веде інтерв’ю, займається записом
бесід, фото чи відео зйомкою. Однією з основних складових у формуванні
навичок самостійної краєзнавчої діяльності вихованців є вміння побудувати
розмову з місцевими жителями, які найчастіше старші за віком і мають
відмінний від міських мешканців менталітет; уміння викликати прихильність до
себе, але попередньо, заходячи у населений пункт, знати, до кого слід
звернутися для бесіди.
Керівником туристсько-краєзнавчого гуртка Бучанського центру
позашкільної роботи Клименком Сергієм Васильовичем розроблено методичні
рекомендації щодо проведення фольклорно-краєзнавчих досліджень, де
детально розписано прийоми опитування, методику ведення записів та
систематизації матеріалів. Цією розробкою користуються багато керівників
експедицій.
Цікаву роботу, яка також вимагає застосування різних інноваційних
технологій, проводять і туристи-екологи. Прикладом може бути дослідження
проблеми екології річки Рось. Це питання вивчали юні туристи Центру
творчості дітей та юнацтва Київщини, Білоцерківського району та міста Біла
Церква. Початком такої роботи стало проведення моніторингу з проблем річки
серед населення. Учасники екологічних експедицій та акцій неодноразово
подавали статті до газети з фотографіями та малюнками, не раз власноруч
прибирали береги річки від сміття, цим само спонукаючи місцевих мешканців
до дій.
Досить часто у ході завершального етапу виконання краєзнавчої роботи
юним пошуковцям потрібні консультації різних спеціалістів і тоді ними
надсилаються запити до музеїв чи інших наукових організацій, здебільшого
туди, де проходив маршрут, архіви, бібліотеки. Таким чином, усі отримані дані
ще раз аналізуються, повертаючи дітей до технічного опису маршруту, фото та
відеоматеріалів походу, зібраного на місці краєзнавчого матеріалу. Нерідко такі
кропіткі дослідження дають поштовх до вибору нової теми. Так, під час
дослідження екології Карпат, проблем паводків річок та вирубування лісів, юні
туристи з смт. Буча наштовхнулися на місцеві вузькоколійки, вирішивши
дослідити і цю сторінку в історії Західної України.
Привезені з походів та експедицій матеріали поповнюють шкільні музейні
фонди. Проте більшість з них потребують реставрації, а це вимагає у вихованців
умінь володіти столярними, слюсарними й іншими інструментами. Члени

реставраційної групи здійснюють опис кожного предмету згідно з певними
вимогами у книзі реєстрації експонатів музею, в актах про їх передачу.
Завершення краєзнавчої роботи на останньому етапі має велике значення для
розвитку і становлення особистості дитини, так як дозволяє осмислити ще раз у
повному обсязі пройдений маршрут, на емоційному рівні закріпити у пам’яті
попередні та нові враження, заглибитись у вивчення і дослідження певної
краєзнавчої теми, навчитися самому добувати нові знання та працювати з
першоджерелами.
У багатоденних походах бере участь незначна кількість дітей. Це
пов’язано з різними причинами, серед яких у першу чергу слід назвати страх
батьків відпустити свою дитину далеко і на довгий час, а також різні хвороби,
що не дозволяють таким вихованцям брати участь в активних формах туризму.
Екскурсійна ж діяльність може охопити всіх дітей. Адже займатися краєзнавчою
роботою лише із включенням елементів спортивного туризму на території
Київщини можуть практично всі діти без обмежень. Широкі можливості для
такої діяльності створені у Богуславському, Броварському, КиєвоСвятошинському, Сквирському, Переяслав-Хмельницькому районах, містах
Бориспіль, Біла Церква, Буча. Там педагогами-позашкільниками розроблено і
проводяться одноденні та багатоденні екскурсії, які можуть бути і тематичними і
розважальними. Тут у нагоді керівникам гуртків стануть методичні рекомендації
щодо проведення екскурсій, розроблені працівниками відділу спортивного
туризму та краєзнавства Комунального закладу Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини» і розміщені на сайті закладу.
Підсумовуючи вищезазначене, необхідно відмітити, що використання
краєзнавчого принципу навчання у природничих науках через інтеграцію
загальної середньої (уроки) і позашкільної освіти (туристсько-краєзнавчі
об’єднання) створює простір для розвитку дитини, в межах якого здійснюється
процес сприяння у становленні та прояві її індивідуальності.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ
У ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Бодрик О.О.,
керівник гуртка «Програмування»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Сучасному суспільству потрібна вільна творча особистість, здатна
самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати нестандартні рішення (на
відміну від людини-виконавця). Особистість опинилася у ситуації достатньо
жорстких вимог як до її загальноосвітньої, так і до професійної підготовки.
Основними критеріями оцінки професійної діяльності на сучасному етапі є
освіченість та компетентність. Першочергова роль відводиться компоненту
технологічної підготовки, формуванню якого сприяють такі якості особистості,
як інтелектуальна активність, творче мислення, впевненість у собі,
ініціативність, здатність до виправданого ризику, адекватна самооцінка,
готовність до співпраці, мотивація досягнення, висока працездатність.
Для формування інноваційних стратегій життєвого успіху вихованців
гуртків позашкільних навчальних закладів досить важливе широке
застосовування інтерактивних та проектних технологій у навчально-виховній
діяльності. Особливістю організації роботи гуртків інформаційного профілю є
робота за комп’ютерами на кожному занятті. Тому особливо актуальним є
реалізація самостійної роботи вихованців із застосуванням технологій
кооперативного навчання: робота у парах та малих групах.
На кожному занятті керівник гуртка проводить теоретичну частину
заняття: перевірка домашнього завдання, актуалізація знань, повідомлення
нового матеріалу, а потім організовує самостійну роботу дітей, під час якої
виконує керівну функцію або здійснює контроль.
Найбільше часу протягом проведення занять відводиться для самостійної
навчальної діяльності за умови, що кожен працюючий вихованець
забезпечується партнером (робота в парах, малих групах), а також для
відособленої самостійної роботи, яка включає виконання практичних і
лабораторних завдань, задач, читання, конспектування. Пари формуються
різними способами: вихованці рівних можливостей – при виконанні практичних
завдань, або пара: сильний + слабкий – для допомоги і навчання сильнішим
вихованцем менш сильного у знаннях, навичках та здібностях.

З метою набуття вихованцями таких важливих компетенцій, як соціальна
та соціально-рольова, необхідний підбір завдань, тісно пов’язаних з дорослим
життям. Тому при виконанні практичних робіт можна застосовувати симуляції
або ситуаційні ігри. Під час вивчення певних тем вихованці виконують такі ролі:
- текстового процесора – ролі редакторів, художніх оформлювачів;
- графічного редактора – художників;
- електронних процесорів – роль економістів;
- баз даних – менеджерів.
Контроль за якістю виконання практичних робіт як правило здійснюється
самим вихованцем у режимах «самоконтролю» або «взаємоконтролю», або ж
керівником, задіюючи для цього тих дітей, у яких завершено роботу та
перевірено правильність виконання завдання. Число помічників зазвичай
швидко зростає. Кожен вихованець отримує дві оцінки. Одну він виставляє собі
самостійно, а другою результати його діяльності оцінює товариш або керівник.
Широкого застосування у гуртковій роботі набули технології колективногрупового навчання:
- при перевірці теоретичних знань, актуалізації знань – «Незакінчені
речення»;
- при вивченні нового матеріалу: вирішення проблем; аналіз ситуацій (caseметод); дерево рішень, мозковий штурм; обговорення проблеми у
загальному колі. Тобто постійно ставити дитину в ситуацію аналізу та
вибору, що необхідно для розвитку її критичного мислення. Використання
відповідних технологій перекликається з використанням проблемного
навчання, що зводиться до створення такої ситуації, яка змушує
вихованця, спираючись на отримані знання, самостійно шукати рішення.
Такі ситуації у більшості виникають у результаті прояву дидактичної
майстерності керівника гуртка. І майстерність полягає у тому, щоб
проблема містила в собі певну життєву ситуацію, привертала увагу дітей,
зверталася до їх інтересів та досвіду. У кожній проблемі, ситуації, задачі
повинно бути щось невідоме. Найбільш суттєвою складовою проблемного
знання є не постановка запитань, як думає більшість керівників, а
створення навчальних проблемних ситуацій. Керівник гуртка тут виступає
як сценарист, режисер і вихователь;
- при підведенні підсумку заняття – «мікрофон». За допомогою цієї
технології діти можуть висловлювати свої думки про те, які форми роботи
сподобалися на занятті і навпаки, що відкрили для себе нового.

На узагальнюючих заняттях можна використовувати роботу у малих
групах та «судові слухання». Наприклад «судові слухання» над антивірусними
програмами, оператором циклу з параметром, умовним оператором.
Досить часто застосовуються як колективні, так й індивідуальні проектні
технології, за допомогою яких у вихованців можна розвивати життєтворчі,
комунікаційні, організаційні, трудові, технологічні та творчі компетентності.
Актуальним є представлення завдань практичних робіт у вигляді міжпредметних
міні-проектів. Наприклад, створення власної візитки, презентації за темою
одного з предметів на вибір дитини, електронної таблиці для сімейного
бюджету, баз даних домашньої медіатеки. У кінці навчального року у дитини
наповнюється портфоліо її власних робіт, які вона може використовувати у
власному житті.
Реалізація всіх етапів проектування: планування, дослідження, аналіз
результатів, оформлення та представлення звіту, оцінка результату та процесу
значною мірою активізує формування у вихованців інноваційних стратегій
життєвого успіху.
Особливістю дітей, які багато часу відводять роботі за комп’ютером, є
невміння вербально спілкуватися з іншими дітьми, слухати інших,
висловлювати та доводити свою точку зору. А тому саме захист проектів як
форма організації роботи гуртків інформаційно-технічного профілю сприяє
розвитку умінь дітей самостійно будувати виступ, висвітлювати мету, доводити
актуальність створеного проекту, розкривати етапи дослідження, робити
висновки та узагальнення, дискутувати. У такій діяльності широко
використовуються проектні технології у вигляді ігор та навчальних електронних
засобів.
Результатом використання таких проектних технологій у навчальновиховній діяльності, наприклад, гуртка «Програмування» Комунального закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» є участь
вихованців у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України,
Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій
“Екософт»,
Національних етапах Міжнародного конкурсу науково -технічної творчості
школярів ISEF - Intel-Eko та Intel-Техно. Вихованець гуртка Івашина Денис
став бронзовим призером Міжнародного конкурсу INFOMATRIX у Будапешті.
Практикою доведено, що недостатнє використання педагогами у навчальновиховній діяльності проблемних, дослідницьких та практичних методів
навчання призводить до надання вихованцями переваги стереотипним рішенням
та слабкого розвитку їх самостійного мислення.

Керівники гуртків під час вибору як традиційних, так і нетрадиційних
методів і форм навчання мають враховувати ряд факторів:
•
змістовні цілі освіти;
•
характер навчального матеріалу;
•
особливості навчальної дисципліни;
•
мету навчального заняття;
•
можливості вихованців;
•
засоби навчання, що є у наявності;
•
час, відведений на вивчення матеріалу;
•
рівень педагогічної майстерності керівника тощо.
Вибір методів навчання залежить і від характеру зв’язків елементів
навчального матеріалу. Якщо нове знання пов’язане з попереднім
опосередковано і може бути виведено через ланцюжок міркувань, то краще
застосувати проблемні і дослідницькі методи. Тобто репродуктивні методи
стають у нагоді тоді, коли немає значущих освітніх цілей і об’єктів, а є потреба у
передачі вихованцям інформації або технології діяльності, необхідних для
основної роботи.
У виборі методів навчання не слід виходити з того, що оскільки пошукові
методи ефективні, то всі заняття необхідно робити тільки проблемними. Кожне
навчальне заняття не може бути проблемним, але кожне заняття повинно
забезпечити особистісно-освітнє зростання вихованців.
Суб’єктивізм керівника гуртка під час вибору методів та форм навчання цілком
доречний. Адже, застосовуючи улюблені системи навчання, значна кількість
педагогів досягає високих результатів. Недовершеність будь-якої з навчальних
методик компенсується у такому випадку професійною майстерністю педагога
та захопленістю своєю справою.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Гаврилюк В.Ю., завідуючий навчально-методичним кабінетом
позашкільної освіти Київського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів
Статтю присвячено питанню формування творчої активності дітей
старшого шкільного віку в умовах позашкільного навчально-виховного процесу.
Розкрито
теоретичні
аспекти
психолого-педагогічного
розвитку
старшокласників у позашкільних навчальних закладах; досліджено механізми
педагогічного впливу гуртків, творчих об’єднань на формування творчої
активності старшокласників.
Ключові слова: творча активність, формування творчої активності, старший
шкільний вік, позашкільний навчально-виховний процес.
Складний і тривалий процес формування творчої активності дітей та
учнівської молоді засобами позашкільної освіти будується не лише на
ґрунтовному розумінні педагогічними працівниками позашкільних навчальних
закладів внутрішнього світу, індивідуальних особливостей вихованців, а й на
чіткому усвідомленні та грамотному використанні ними психологічних
закономірностей функціонування і розвитку творчої особистості в онтогенезі.
Педагоги-позашкільники мають досконало володіти сучасними досягненнями
психолого-педагогічної науки про закономірності формування і розвитку
творчої особистості, сучасними технологіями організації навчально-виховного
процесу, що забезпечують розвиток творчих здібностей дітей, формування
високого рівня розвитку їхньої творчої активності. Адже в будь-якій
психологічній закономірності, що стає складовим компонентом педагогічної
технології,
представлено
спосіб
раціонального
управління
певним
психологічним явищем, або спосіб його виникнення та становлення.
Проте переважна більшість форм і методів організації освітньої діяльності
позашкільних навчальних закладів, що властиві сучасній педагогічній практиці,
ґрунтуються переважно на емпіричних уявленнях про вихованців. Однією з
причин недостатньої результативності позашкільної освіти є те, що керівники
гуртків у використанні методичних засобів організації педагогічного впливу

надзвичайно спрощено враховують особливості особистісного розвитку дитини.
Традиційно увага приділяється віковим особливостям, без чіткої усвідомленості
психологічного розмаїття у відповідних вікових межах. Принципово важливою
для теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування творчої
активності особистості засобами позашкільної освіти є потреба проаналізувати
систему загальних і вікових особистісних закономірностей як методологічну
основу процесу формування творчої активності старшокласників.
Дана проблема є об’єктом досліджень ряду вітчизняних і зарубіжних
вчених. Особливості психологічного розвитку старшокласників представлені в
дослідженнях В.Алфімова [1], І.Беха [2], Л.Божович [3], І.Кона [4] та інших.
Психолого-педагогічні та організаційно-методичні аспекти формування творчої
особистості дитини засобами позашкільної освіти вивчають В.Вербицький [5],
Л.Ковбасенко [6], В.Мачуський [7], Г.Пустовіт [8], Т.Сущенко [9] та інші
дослідники. Проте потребують подальшого теоретичного вивчення та
запровадження в педагогічну практику питання формування творчої активності
старшокласників в гуртках, творчих об’єднаннях.
Тому метою статті є: теоретичний аналіз особливостей психологопедагогічного розвитку старшокласників у позашкільних навчальних закладах,
дослідження механізмів педагогічного впливу гуртків, творчих об’єднань на
формування творчої активності старшокласників.
Рання юність (старший шкільний вік), що охоплює вікові межі 14,5-17
років, є завершальним етапом формування творчої особистості дитини і
періодом її переходу до дорослого життя. Перед старшокласниками постає
необхідність реалізувати свій інтелектуальних потенціал, самовизначитися,
обрати свій життєвий шлях. Головними новоутворенням цього віку є відкриття
власного «Я», розвиток рефлексії, усвідомлення своєї індивідуальності, поява
життєвої мети. Старшокласники намагаються досягти незалежності у поведінці
(бажають самостійно вирішувати важливі питання своєї життєдіяльності),
прагнуть емоційної автономії (намагаються вільно реалізувати свої емоційні
стани, мати власні уподобання), моральної і ціннісної автономії (реалізують
право на власні погляди, норми життєдіяльності, ціннісні орієнтації).
Пізнавальна та творча діяльність стають домінуючими видами активності
старшокласників, а нова соціальна позиція змінює їхнє ставлення до навчання та
його змісту. Діти старшого шкільного віку прагматично оцінюють свою освітню
діяльність, її близькі і далекі перспективи (особистісний розвиток, можливість
здобуття престижної професії, досягнення матеріального добробуту). У них
формується нова мотиваційна структура навчання: мотиви пов’язані із

самовизначенням та підготовкою до самостійного життя (орієнтація на
майбутнє), широкі соціальні мотиви (прагнення стати повноцінними членами
суспільства, мати можливість конкурувати на ринку праці за рахунок власної
компетентності та ерудованості), інтерес до змісту та процесу навчання (інтерес
до методів наукового дослідження, самостійного пошуку інформації) [1, 4].
Важливим аспектом психічного розвитку особистості старшокласника є
інтенсивне інтелектуальне дозрівання, в якому провідну роль відіграє мислення.
Це відображається у наступних якісних змінах особистості: збагаченні умінь та
навичок розумової діяльності, способів і прийомів отримання нових знань;
формуванні наукового світогляду; появі потреби в науковому обґрунтуванні та
доведенні власних думок, висновків з опорою на логічні докази; зростанні ролі
наукових гіпотез, пошукових міркувань; переході до вищих рівнів
абстрагуючого і узагальнюючого мислення; формуванні індивідуального стилю
пізнавальної та творчої діяльності. Оволодіння складними інтелектуальними
операціями, збагачення понятійного апарату старшокласників роблять їхню
розумову діяльність більш стійкою і ефективною, наближеною до пізнавальної
або творчої діяльності дорослих. Вищезгадані інтелектуальні можливості
старшокласників розширюють їхню самосвідомість, основними компонентами
якої стають когнітивний (система уявлень і знань індивіда про себе –
самопізнання, самоаналіз, самооцінка), емоційно-оціночний (емоційна оцінка
своїх уявлень і знань про себе, емоційне ставлення до себе) та поведінковий
(свідоме регулювання власних дій, вчинків, свого ставлення до оточуючих і до
самого себе).
Рання юність також є періодом пошуку творчою особистістю власного
«Я», основою формування якого виступає структурована індивідуальна система
ціннісних орієнтацій. Завдяки їй у молодої людини розвивається адекватна
ідентичність, яка забезпечує готовність старшокласника до життєво важливих
виборів, до особистісного та соціального самовизначення. Старший шкільний
вік значно розширює рефлексивні характеристики самосвідомості особистості,
на основі яких відбувається самопізнання себе як активного суб’єкта своєї
життєдіяльності. Важливим надбанням цього вікового періоду є відкриття
багатства та різноманітності свого внутрішнього світу. Завдяки рефлексії
старшокласники набувають здатності заглиблюватись в себе, в свої емоційні
переживання, усвідомлювати свої емоційні прояви не тільки як похідні від
певних зовнішніх подій, а як стани власного «Я».
У старшокласників відбувається формування особистісної ідентичності,
становлення адекватного, усвідомленого уявлення про свою «самість».

Формування ідентичності в старшому шкільному віці завершується
становленням структурованої системи ціннісних орієнтацій, яка визначає
життєві пріоритети, послідовність постановки та реалізації життєвої мети.
З’являються досить визначені міркування щодо того, ким бути і як будувати
своє подальше життя. Завдяки відчуттю індивідуальної самототожності, єдності
та наступності власного «Я» старшокласник готовий вибирати життєві цілі,
формувати життєві плани, будувати близькі життєві перспективи, робити
зважений й обміркований життєвий вибір [4].
Така розгорнута психолого-педагогічна характеристика дітей старшого
шкільного віку дозволяє усвідомити основні напрями педагогічного впливу на
розвиток їх пізнавальних і творчих здібностей засобами позашкільної освіти та
шляхи організації активного дозвілля, що мають забезпечити відпочинок і
зняття емоційної напруги після важкого навчального дня.
Діапазон дозвіллєвих інтересів сучасної шкільної молоді досить широкий,
але в ньому часто домінують його пасивно-споглядацькі форми. У значної групи
старшокласників відсутні дієві навички самоорганізації вільного часу,
елементарні основи культури дозвілля. Тому при виборі дозвіллєвих видів
діяльності вони керуються переважно розважальними або престижнокомформістськими мотивами, що стали панівними у молодіжній субкультурі,
але не сприймаються традиційними суспільними інституціями і потребують
педагогічної корекції. Досить часто діти старшого шкільного віку різко
протиставляють цінність вільного часу, який вони проводить в сім’ї або в
місцях, де відчутний контроль старшого покоління та існують чітко
регламентовані правила поведінки (наприклад, загальноосвітня школа), цінності
активного дозвілля та відпочинку поза цим контролем та обмеженнями, що
дозволяють їм самоствердитись та творчо самореалізуватися у середовищі своїх
однолітків. Характерною рисою молодіжного дозвілля стало яскраво виявлене
прагненням створити психологічний комфорт у спілкуванні з друзями,
однолітками, цікавими або оригінальними особистостями, особами протилежної
статі, змоделювати локальне середовище, що забезпечувало б включення у
самоосвітню, пізнавальну, творчу діяльність, було емоційно привабливим і
цікавим.
Відповідно до потреб і запитів дітей старшого шкільного віку, в контексті
реалій сьогодення, цікавою, самобутньою та ефективною формою організації
освітньої роботи зі старшокласниками є навчально-виховна та дозвіллєва
діяльність гуртків, творчих об’єднань, клубів позашкільних навчальних закладів.
Вона має власну історію, сталі традиції та зберігає свою актуальність у нових

суспільних реаліях. Діяльність мережі гуртків, творчих об’єднань, клубів
старшокласників, що працюють на базі позашкільних навчальних закладів,
приваблюють дітей старшого шкільного віку своєю оригінальністю та творчою
атмосферою, сприяють їхній психологічній адаптації, стають середовищем
творчої поведінки та самовираження.
Розвиток творчих здібностей старшокласників, формування високого
рівня їхньої творчої активності та індивідуального стилю пізнавальної і творчої
діяльності в гуртках, творчих об’єднаннях має бути логічним продовженням
освітньої діяльності загальноосвітньої школи, відзначатися високою
технологічністю, результативністю та забезпечувати можливість педагогічного
моніторингу якісних змін у структурі особистості вихованців. Ось чому гуртки,
творчі об’єднання старшокласників позашкільних навчальних закладів базують
свою освітню діяльність на наступних складових компонентах: гуманізація
навчально-виховного процесу, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, співробітництво та
співтворчість вихованців і керівника гуртка, творчого об’єднання; використання
інтерактивних методів навчання (дискусійних, ситуативного моделювання,
колективно-групових тощо); використання проектних технологій творчої
діяльності (колективних, групових, індивідуальних); організація пошукової та
науково-дослідницької діяльності вихованців; психолого-педагогічний супровід
творчо обдарованих і талановитих вихованців; використання інформаційнокомунікаційних технологій, мультимедійних навчальних курсів, дистанційного
навчання; проведення інтегрованих занять, розробка інтегрованих навчальних
курсів; професійна орієнтація та допрофесійна підготовка (з урахуванням
вікових та індивідуальних особливостей вихованців, аналізом їх подальшої
навчальної та трудової діяльності) [7].
Освітня діяльність гуртків, творчих об’єднань старшокласників має також
передбачати наступні складові, що є фундаментальною базою сучасної системи
позашкільної освіти і виховання творчої особистості: особистісно зорієнтоване
навчання і виховання, суб’єкт-суб’єктна взаємодія між учасниками навчальновиховного процесу; психолого-педагогічну підтримку та емоційний комфорт
творчої особистості в процесі індивідуальної, групової та колективної
пізнавальної і творчої діяльності; створення ситуацій позитивних емоційних
переживань суб’єкта в предметній, творчій, комунікативній діяльності,
спрямованих на суспільно значуще особистісне самовизначення та
інтелектуально-творчий розвиток; створення умов для прояву суб’єктом
життєвої активності вищого порядку, тобто його смислотворчості, установка на
позитивний суб’єктний досвід вихованця (досвід самовизначення, досвід

творчості, досвід комунікації як кооперації, установка на іншого); раціональний
відбір засобів, методів та способів організаційно-педагогічної діяльності з
врахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців; розвиток
дитячого самоврядування та самоуправління тощо [8].
Будується позашкільний педагогічний процес на основі створення
середовища й системи гармонійної розвивальної стратегії впливу, яка
здійснюється в умовах відкритого діалогу педагогів і вихованців, що створює
оптимальні передумови для закріплення пізнавального інтересу, формування
особистісної самостійної активності, розкриття творчих потенцій і
стимулювання
саморозвитку дитини.
Центральною
ланкою
такого
позашкільного педагогічного процесу, спрямованого на творчий розвиток
особистості дитини, є особистісно зорієнтована розвивальна взаємодія його
суб’єктів. У цьому процесі власні можливості як педагога-позашкільника, так і
його вихованців розвиваються і набувають об’єктивного характеру,
відбиваючись у конкретних якостях і особливостях їх особистостей. Ось чому
процес формування творчої особистості дитини, розвитку її творчої активності
та індивідуального стилю творчої діяльності в умовах позашкільного
навчального закладу неможливо відокремити від творчого розвитку педагогапозашкільника, який навчає дитину творчій діяльності. Цей процес є не лише
сукупністю послідовних і взаємопов’язаних дій педагога й вихованців,
спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи знань, умінь, навичок творчої
діяльності, формування світогляду дитини, культури поведінки, а й сукупністю
послідовних і взаємопов’язаних перетворень у їх творчому розвитку. Так
відбувається процес творчого взаєморозвитку усіх суб’єктів позашкільного
навчально-виховного процесу – педагог-позашкільник реалізує свої особистісні
й професійні потенції засобом творення особистості вихованця [10, с. 86].
Виходячи з таких положень можна зробити висновок, що суб’єктсуб’єктна взаємодія в умовах позашкільного навчально-виховного процесу – це
форма педагогічного співробітництва між педагогом-позашкільником і
вихованцями гуртка, творчого об’єднання, під час якого педагог і діти об’єднані
творчим діалогом з метою активного саморозвитку і самовираження особистості
кожного з учасників освітнього процесу, а також виявлення та реалізація кращих
духовних якостей і творчого потенціалу. Таке педагогічне співробітництво
забезпечує позитивне ставлення дитини до педагога, освітнього середовища
гуртка, творчого об’єднання, своїх однолітків, успішне формування позитивних
властивостей і якостей особистості, індивідуально спрямованих на
саморозвиток.

Основним предметом виховних зусиль педагога-позашкільника як
організатора пізнавальної і творчої діяльності дітей старшого шкільного віку в
умовах гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів має
виступити переведення виховної мети освітньої діяльності гуртка, творчого
об’єднання в перспективу життя вихованців. Задана керівником гуртка виховна
мета мусить бути прийнята колективом вихованців, в іншому випадку він не
зможе реалізувати її. Коли старшокласники сприймають спільну мету творчої
діяльності, вона стає особистісно значущою, перспективною, включається в
систему власних цілей старшокласника. Умовами успішного переведення
вихованих цілей освітньої діяльності гуртка, творчого об’єднання
старшокласників в перспективу творчої життєдіяльності вихованців є:
послідовна орієнтація педагогів і вихованців позашкільних навчальних закладів
на перспективу їхньої освітньої діяльності; програмно-цільовий педагогічний
вплив на вихованців гуртка, творчого об’єднання, згідно їхніх нових
особистісних утворень; творча самодіяльність вихованців гуртка, творчого
об’єднання; орієнтація керівника гуртка, творчого об’єднання на виховання
старшокласників успіхом тощо.
1) Послідовна орієнтація педагогів і вихованців позашкільних навчальних
закладів на перспективу їхньої освітньої діяльності. Справа в тому, що
перспективу своєї корисності в конкретній пізнавальній або творчій діяльності
для суспільства, навчального закладу, гуртка сучасний старшокласник вбачає в
збагаченні власної індивідуальності. Тому, організовуючи спільну творчу
діяльність дітей старшого шкільного віку, педагоги-позашкільники зобов’язані
особливу увагу звертати на створення міжособистісних взаємин, за яких творча
індивідуальність вихованців, їхня діяльність стають цінністю для всього
колективу однолітків, оскільки якраз у цих умовах самоутвердження
старшокласників супроводжується, як правило, зростанням суспільної
спрямованості особистості вихованця.
Адже якщо конкретний колектив (гурток, творче об’єднання), як локальне
середовище творчої діяльності та пізнання особистості, цінує кожну творчу
дитину, то й творча особистість відчуває колектив як арену власного творчого
самоутвердження і прагне розвинути свої здібності, знання не лише заради своїх
індивідуальних цілей, але й для інших, формуючи тим самим свою суспільну
спрямованість. Звідси важливість проведення педагогом-позашкільником
тривалої, цілеспрямованої роботи з вивчення і представлення колективу творчих
можливостей вихованців, з підбору для кожного з них відповідних його

уподобанням та здібностям, видів соціально визнаної і соціально схвалюваної
творчої діяльності.
2) Програмно-цільовий педагогічний вплив на вихованців гуртка, творчого
об’єднання, відповідно до їхніх нових особистісних утворень. За такого
характеру виховного впливу дії педагога-позашкільника носять випереджаючий
характер, обумовлюються не наявною ситуацією, а визначаються його цілями,
розробленою програмою дій, і ситуація створюється як результат постановки
мети і розробки програми. Успіх такої педагогічної тактики гарантується тим,
що перетворення об’єктивних педагогічних впливів у внутрішній світ
особистості вихованця знаходиться в прямій залежності від ступеня
адекватності виховних дій педагога внутрішній позиції, новим особистісним
утворенням вихованця.
3) Творча самодіяльність вихованців гуртка, творчого об’єднання. Творча
самодіяльність старшокласників – це творча діяльність суспільного значення,
яка здійснюється під впливом внутрішніх потреб і постійнодіючих сил ззовні.
Самодіяльність є відображенням ступеню свідомості вихованця в його
конкретних творчих діях і вчинках, це можливість творчого самопізнання,
самоутвердження і самореалізації. До творчої самодіяльності у всіх її видах і
формах вихованців позашкільних навчальних закладів необхідно послідовно і
цілеспрямовано готувати. Розуміючи це, педагоги-позашкільники повинні
виробити у вихованців вміння і навички творчої самоорганізації
життєдіяльності.
4) Орієнтація керівника гуртка, творчого об’єднання на виховання
успіхом. Виховання творчої особистості старшокласника успіхом – це одна з
важливих умов розвитку його творчої особистості. Повністю неможливо
формувати позитивну особистість у діяльності, яка несе їй постійні невдачі.
Лише успіх дитини старшого шкільного віку в конкретній пізнавальній або
творчій діяльності формує в неї достатню віру в себе і на цій основі прагнення
стати кращою (творчою, духовною). Виховання старшокласників успіхом в
процесі творчої діяльності, надання допомоги в прагненні вихованця гуртка,
творчого об’єднання задовольнити потребу в гідному місці в колективі
однолітків – шлях створення довірчих взаємин творчої співдружності дорослих і
дітей. Тільки за таких умов у старшокласників виробляється готовність до
сприйняття виховних впливів і до правильного реагування на них.
Зробивши аналіз вищезгаданих особливостей освітньої діяльності гуртків,
творчих об’єднань
старшокласників розширимо їхні основні виховні

можливості, що сприяють формуванню творчої активності дітей старшого
шкільного віку:
- гуртки, творчі об’єднання – соціальне середовище творчої самореалізації
старшокласників;
- гуртки, творчі об’єднання старшокласників забезпечують мінімізація
внутрішнього опосередкування міжособистісного впливу в колективі
однолітків – особливістю суб’єкт-суб’єктної взаємодії в колективі
старшокласників, об’єднаних спільним бажанням досягти результату у
пізнавальній або творчій діяльності, є той факт, що виховні впливи
здійснюються майже за повної відсутності внутрішнього опору, який їх
блокує; в такій ситуації вихованець переважно позитивно налаштований
щодо пропозиції, прикладу або вимоги свого товариша про включення у
пізнавальну або творчу діяльність та є максимально зацікавлений у її
кінцевому результатів; з часом це призводить до суттєвих особистісних
змін, адже систематичне включення індивіда у творчу діяльність та
мотивація її успішності гарантує розвиток творчих здібностей, творчої
активності;
- гуртки, творчі об’єднання старшокласників забезпечують позитивне
наслідування як виховний механізм у колективі однолітків – взаємодіючи
між собою в процесі неформального спілкування вихованці помічають
один в одному значущі для себе та інших позитивні особистісні якості
(активність у пізнавальній та творчій діяльності, оригінальність, прагнення
до лідерства тощо), усвідомлюють їх необхідність для власного розвитку
та творчого самовдосконалення і підсвідомо починають їх переймати
шляхом наслідування;
- гуртки, творчі об’єднання старшокласників дозволяють відчути
емоційний захист та комфорт у творчому середовищі однолітків та
однодумців – для формування позитивної самооцінки та позитивної «Яконцепції» старшокласникам необхідна ситуація успіху у відносинах між
ними, яка сприяє особистісному розвитку та формуванню відчуття
особистої значущості, що сприяє підвищенню рівня емоційної
захищеності творчої особистості і є важливим фактором мотивації до
нових творчих досягнень з метою подальшого розвитку відчуття «Язначущий»;
- творче середовище гуртка, творчого об’єднання старшокласників
викристалізовує виховуючий вплив індивідуальності – міжособистісне
спілкування вихованців в силу індивідуальності його учасників (що

зумовлена нерівномірністю розвитку їх інтелектуальних і творчих
здібностей) може збагачувати життєвий досвід кожного вихованця у
процесі різнопланової взаємодії, сприяти пізнанню себе та інших,
створювати додаткові сфери творчої самореалізації;
- в творчому середовищі гуртка, творчого об’єднання старшокласників
відбувається блокування негативних та агресивних проявів вихованця.
Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури та практичної діяльності
позашкільних навчальних закладів дозволяють стверджувати, що побудова
навчально-виховного процесу та дозвіллєвої діяльності гуртків, творчих
об’єднань старшокласників на засадах особистісно орієнтованої освіти, суб’єктсуб’єктної взаємодії, технологіях співробітництва та співтворчості педагогапозашкільника і його вихованців в процесі улюбленої пізнавальної або творчої
діяльності забезпечують формування творчої активності особистості, яка в свою
чергу забезпечує:
- творчу спрямованість особистості дитини, усвідомлення нею значення
творчих, гуманістичних потреб, мотивів, цілей як провідних у її
саморозвитку та життєдіяльності;
- розвиток творчих рис характеру (цілеспрямованості, ініціативності,
наполегливості,
самостійності,
оригінальності,
організованості,
працелюбності тощо);
- розвиток творчих якостей інтелекту учасників позашкільного навчальновиховного процесу (логічного, діалектичного та цілісного сприйняття
дійсності, творчої уяви та фантазії, інтуїції, уваги і пам’яті, що
формуватиме вміння спільно визначати і розв’язувати життєві задачі,
розробляти творчі проекти);
- творчу самосвідомість педагога-позашкільника та його вихованців, що
виявляється у самопізнанні та адекватній самооцінці, самоорганізації,
самореалізації та самовдосконаленні творчої особистості;
- постійне зростання потенціалу творчої діяльності – бажання систематично
здобувати нові знання, уміння, навички, творчо їх використовувати;
- формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту,
властивостей нервової системи (чутливості, пластичності, працездатності)
та відповідно до них доцільного індивідуального стилю діяльності й
поведінки, в процесі чого використовуються найкращі та коригуються
слабкі (з точки зору вимог творчої діяльності) якості нервової системи
конкретного вихованця та педагога.
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Формирование творческой активности старшеклассников
во внешкольных учебных заведениях: теоретический аспект
Статья посвящена вопросу формирования творческой активности детей
старшего школьного возраста в условиях внешкольного учебно-воспитательного
процесса. Раскрыты теоретические аспекты психолого-педагогического развития
старшеклассников во внешкольных учебных заведениях; исследовано

механизмы педагогического влияния кружков, творческих объединений на
формирование творческой активности старшеклассников.
Ключевые слова: творческая активность, формирование творческой
активности, старший школьный возраст, внешкольный учебно-воспитательный
процесс.
Forming of creative activity of senior pupils in extrascoolastic
educational establishments: theoretical aspect
The article is devoted to the question of forming the creative activity of children
of senior school age in the conditions of extrascoolastic educational-educating process.
The theoretical aspects of psychology-pedagogical development of senior pupils are
exposed in extrascoolastic educational establishments. It is investigational
mechanisms of the pedagogical influencing of groups, creative associations on
forming of creative activity of senior pupils.
Keywords: creative activity, forming of creative activity, senior school age,
extrascoolastic educational-educating process.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЗІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
Палатний І.А.,
доцент кафедри спортивних дисциплін
та туризму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ
імені Григорія Сковороди», кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Анотація. У даній статті розглядаються основні аспекти самостійної
роботи учнів під час проведення уроків (занять гуртків) із туризму в
загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.
Ключові слова: Самостійна робота школярів, заняття із спортивнооздоровчого туризму, загальноосвітні та позашкільні заклади освіти.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Самостійна
работа школярів (СРШ) як засіб організації оволодіння ними знань про світ та
закономірності його розвитку в новому поколінні державної освіти виходить на
перші позиції. Так, ще зазначав Я.А.Коменський: «...альфой и омегой нашей
дидактики да будет: изыскание и открытие способа, при котором учащие
меньше бы учили, учащиеся больше бы учились» [2].
Актуальний і в наші дні сенс цього вислову переорієнтує професійні обов'язки
вчителів та керівників гуртків до передачі знань, умінь та навичок учням до

управління їх навчанням. Більшість фахівців сходяться на тому, що необхідно
самостійну роботу в школах та позашкільних закладах поставити так, щоб у
молоді формувалась активна життєва позиція, щоб учні займалися свідомим та
цілеспрямованим самовдосконаленням.
Заняття спортивно-оздоровчим туризмом, як і фізичне виховання – є
важливим засобом фізичного, морального, соціального та духовного розвитку
учнівської молоді.
Але на даний час існує проблема зниження зацікавленості дітей до
активного рухливого способу життя. Багаторічні спостереження виявили
причини такого стану. До них належать: недостатня виховна та освітня
спрямованість уроків фізичної культури; недосконала методика їх проведення;
відсутність пропаганди здорового способу життя і формування фізкультурноспортивних цінностей та інтересу учнів до занять фізичними вправами.
Мета і завдання дослідження. Визначення шляхів покращення та
оптимізації самостійної роботи учнів під час проведення занять з спортивнооздоровчого туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.
Відповідно до поставленої мети в роботі розв’язувалися наступні завдання:
- аналіз стану (частка самостійної роботи) в загальному процесі проведення
занять зі спортивно-оздоровчого туризму;
- изначення основних напрямків самостійної роботи в загальноосвітніх та
позашкільних закладах освіти при заняттях спортивно-оздоровчим
- туризмом.
Результати дослідження
Для проведення самостійних занять дітям шкільного віку обов’язково потрібно
поставити ціль, мету заради чого потрібно займатися вдома, самостійно. Для
виконання теоретичних, практичних завдань створювати сферу змагань,
конференцій, обговорення тих чи інших запитань.
Самостійну роботу учнів ми розбили на два модуля – теоретичний та
практичний.
Під час роботи в теоретичному модулі учні виконують тестові завдання,
які складаються з запитань на відповідну тематику та чотирьох варіантів
відповідей (одна з яких правильна). Переглядають фото- та відеоматеріали,
обговорюють власні дії та дії інших учасників під час проходження (подолання)
технічних етапів та перешкод, визначають основні принципи і прийоми
транспортування «потерпілого» на даних технічних етапах, проводять аналіз та
доповідають про це на уроках (заняттях).

Робота з літературними джерелами передбачає: вивчення правил змагань
зі спортивного туризму, правил проведення подорожей з учнівською та
студентською молоддю України; ознайомлення з техніко-тактичними
особливостями подолання природних перешкод під час проведення туристських
подорожей; надання першої медичної допомоги; методику подолання технічних
етапів та перешкод на дистанціях під час змагань з різних видів спортивного
туризму. Учні також вивчають таблицю штрафів (можливих порушень при
подоланні технічних етапів, виконанні спеціальних завдань).
У практичному модулі основна увага приділяється комплексу ранкової
гімнастики, розвитку спеціальної та загальної фізичної підготовки, а також
виконанню спеціальних завдань з орієнтування.
Завдання з орієнтування полягають: в складанні карти-схеми подвір'я
школи, парку, спортивного майданчику тощо; опрацюванні карти місцевості та
зображенні схеми маршруту подорожі вихідного дня; визначенні сторін
горизонту ввечері за допомогою зірок та Місяця та ін.
Кожен із учнів повинен знати та володіти добре картою. Також не менш
важливою є домашнє опрацювання літератури у сфері «знаків», умовних
позначок для читання карти.
Складовою частиною орієнтування та основних видів туризму є загальна
та спеціальна фізична підготовка.
У першу чергу діти повинні вивчити та засвоювати вдома елементарні
фізичні рухи, щоб їх організм був фізично спроможним долати довгі та короткі
дистанції під час проведення змагань з різних видів спортивного туризму.
Для розвитку фізичних здібностей використовувати різні та цікаві для
дітей естафети та вправи (пропонуємо можливий варіант).
I. Естафета на розвиток сили.
перенесення «потерпілого» (на ношах, на мотузці, на руках);
ІІ. Естафета на розвиток пруткості та швидкості (з почерговими перестібаннями
карабіну, з старту до фінішу).
IІI. Згинання, розгинання рук в упорі лежачи;
IV . Вправи для м'язів живота з різними умовами виконання:
підйом ніг в положенні лежачи на кількість повторень за 1-2 хв;
IV. Вправи з додатковим та допоміжним інвентарем (гантелі, набивні м'ячі.)
Для розвитку витривалості, спритності, сили потрібно в першу чергу –
стимулювати дітей до самостійних заннять різними іграми (для молодшого
шкільного віку це – рухливі ігри, а для старшого шкільного віку - спортивні
ігри), збільшуючи при цьому час гри, або збільшення майданчика чи зменшення

гравців. У сфері туризму для початківців, сприяти розвитку витривалості може
одноденний, дводенний похід зі збільшенням часу похідних годин на день.
Що стосується гнучкості, то її потрібно розвивати з раннього дитинства та до
старшого шкільного віку. Кожна дитина виконує гімнастичні вправи на уроках
фізичної культури та обов'язково потрібно агітувати до самостійних занять з
гімнастики, оскільки вправи з гімнастики сприяють зміцненню суглобів,
підвищенню міцності, та еластичності м'язів, сухожиль та зв'язок,
удосконаленню координації. Недостатній розвиток гнучкості призводить до
зниження сили і швидкості, швидке зростання втоми.
Для кращого розвитку гнучкості потрібно виконувати вправи як
самостійно, так і за допомогою партнера (активна та пасивна гнучкість).
 вправи на розтягування;
 швидка зміна напруження та розслаблення;
 махи, пружні та повільні рухи частинами тіла.
Спритність визначається за декількома факторами:
 координаційні здібності;
 здатність відчувати ритм.
Для загального удосконалення спритності застосовують:
 вправи на вдосконалення координаційних здібностей;
 вправи на вдосконалення рівноваги;
 вправи на вдосконалення відчуття ритму (зміна темпу, швидкості і
амплітуди рухів тіла).
Спритність повинна розвиватися, як і всі фізичні якості, одночасно і поступово.
Неможливо розвивати одну фізичну якість для тої чи іншої діяльності. Фізична
підготовка повинна здійснюватись комплексно та систематично протягом всього
календарного року.
Дітей, підлітків потрібно зацікавлювати і допомагати удосконалювати їхню
фізичну, тактичну, технічну та психологічну підготовку до участі в змаганнях та
подорожах, не лише під час проведення гурткових занять (уроків), а й
позаурочний час. Створювати цікаве та багатогранне життя кожної дитини.
Висновки
З метою підвищення інтересу школярів до занять фізичною культурою та
спортивно-оздоровчим туризмом необхідно поєднувати різні форми навчання з
самостійною роботою. Такий вид діяльності оптимізує процес навчання, сприяє
оволодінню та вдосконаленню отриманих умінь, знань та навичок під час
проведення занять, розвиває самостійність дітей та спонукає їх до
самовдосконалення.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
СПІВПРАЦІ ГУРТКІВ ТА ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
З ОРГАНАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Доценко Т.М.,
директор оздоровчого табору «Лідер»,
координатор обласної ради дітей Київщини
На сьогодні достатньо високої активності у Київській області набула
діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді на рівні
навчальних закладів, міст, районів та на обласному рівні.
За участю дітей-лідерів розробляються та реалізовуються багато програм і
проектів, проводиться значна кількість заходів, акцій тощо.
Досить високу активність у культурній, соціальній, духовній, мистецькій
та інших сферах життєдіяльності громади населенного пункту чи області
вцілому проявляють і вихованці позашкільних навчальних закладів.
Але не всі види діяльності гуртків, що можуть бути яскравими та
презентаційними, результати яких можна презентувати на виставках, концертах
чи змаганнях, на сьогодні розвинуті повною мірою.
Якщо ми і презентуємо результати роботи вихованців, то лише кращих із
кращих. Поза належною увагою залишається велика кількість дітей, таланти,
уміння і навички яких тільки починають розвиватися. Проте вони теж мають
бажання і прагнення, щоб їхнє особистісне зростання та успіхи в житті були
поміченими. Вони так само можуть презентувати свої вміння за межами гуртка і

свого колективу. Розширення кола діяльності та визнання дітей стимулює їх
мотивацію до розвитку, самовдосконалення, додає енергії, натхнення, підсилює
бажання відвідувати гурток, де кожен крок дитини до успіху помічений,
потрібний і значущий.
Позашкільний навчальний заклад дає молодій особистості можливість
удосконалювати вміння та розвивати свій талант. Але, крім цього, необхідно
навчити дитину жити з цим талантом у соціумі, знайти гідне місце під сонцем та
успішно реалізувати в подальшому дорослому житті. Педагоги мають
організовувати роботу з розвитку у вихованців не тільки вокальних, художніх,
артистичних чи інші даних, не лише поглиблювати певні знання, а й одночасно
розвивати не менш важливі якості сучасної особистості, такі як:
підприємливість, комунікативність, креативність у даній сфері. Ми, як керівники
гуртків, маємо не тільки навчати дітей декламування, в’язання, танцю, туризму,
розвивати науково-технічну творчість, але й – проводити певну
профорієнтаційну роботу, надавати можливість особистості для реалізації її
творчих задумів, планів у практичній діяльності за для самоствердження дитини
у виборі власної майбутньої професії, а можливо і справи усього свого життя.
Однією з форм роботи відповідного спрямування є співпраця з органами
самоврядування дітей та учнівської молоді.
Співпраця вихованців гуртків позашкільних навчальних закладів та дітейлідерів шкільних, міських, районних та обласної рад може бути цікавою,
корисною та взаємовигідною.
З метою реалізації такого співробітництва, необхідне проведення аналізу
сфер та змісту діяльності органів учніського самоврядування і позашкільних
начальних закладів.
У першу чергу – це визначення тих сфер діяльності, які є у нашому
повсякденному житті. Відповідно до них, набуваючи життєвої компетентності,
діють комісії органів самоврядування дітей та учнівської молоді, у позашкільних
навчальних закладах – функціонують гуртки, які відповідають даній тематиці.
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Спілкування,
партнерство,
міжнародні
відносини

Комісії органів
учнівського
самоврядування
Партнерства

Гуртки

Ділового спілкування
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Господарська
Організаційний комітет
Волонтери творчих
ініціативних груп

Культури та дозвілля

Гуртки та секції дитячих
спортивних шкіл
Гуртки оздоровчого
напряму
Гуртки естетичного
напряму
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грамотності
Гуртки декоративноприкладного мистецтва
тощо
Гуртки крою та шиття

Для кожного гуртка позашкільного навчального закладу можливими є
налагодження співпраці з відповідними структурами органів учнівського
самоврядуванння та активна участь у підготовці заходів, які за тематикою
відповідають діяльності гуртка. Це дає дітям можливість:
використовувати свої знання і вміння на практиці;
розширювати коло друзів та знайомих, які теж захоплюються даним
видом діяльності;
розвивати та удосконалювати свої організаторські та управлінські
вміння і навички, відповідні риси характеру;
бачити рівень своїх знань та умінь у порівнянні з іншими дітьми,
удосконалювати та застосовувати їх у практичній діяльності;
відчувати свою значимість;
свідомо обирати майбутню професію.

У співпраці вихованців гуртків позашкільних навчальних закладів та
органів учнівського самоврядування визначено наступні шляхи діяльності:
1. Створення органів самоврядування вихованців кожного окремого
гуртка та ради гуртківців позашкільного навчального закладу в цілому.
2. Членство лідерів самоврядування позашкільного навчального закладу у
міській, районній, обласній радах дітей.
3. Співпраця у реалізації конкретних заходів, програм та проектів
представників окремих гуртків чи комісій ради вихованців
позашкільного навчального закладу з відповідними комісіями органів
учнівського самоврядування різних рівнів.
4. Створення на базі гуртків лідерського спрямування організаційних
комітетів міських, районних, обласної рад дітей.
5. Залучення членів гуртків до розробки нових заходів, програм та
проектів даної тематики. Їх діяльність у якості консультантів, радників,
наставників.
6. Підготовка гуртківцями практичних занять, ділових ігор, майстеркласів для членів відповідних комісій чи ради дітей в цілому.
7. Участь гуртківців у зборах лідерів учнівського самоврядування різних
рівнів.
8. Участь вихованців гуртків у виданні тематичних розділів газет, сайтів,
блогів органів учнівського самоврядування.
9. Участь у виборах до міської, районної та обласної ради дітей
найактивніших гуртківців кожного напряму.
До всіх відомих нам форм виховної роботи ми додаємо нові, відповідно до
нових напрямів діяльності та рівня участі дітей:
Управління і самоврядування: збори, ділові зустрічі, засідання рад дітей,
прес-центри та круглі столи з представниками державних і недержавних
організацій, стажування у відповідних відділах, управліннях держадміністрації,
участь в онлайн-конференціях членів відповідних комісій, творчих ініціативних
груп, коло успіху, ділові та ситуативні ігри.
Пізнавальні: екскурсії, походи, фестивалі, тематичні заходи, фестивалі,
виставки та телеконференції, тренінгові заняття, майстер-класи, навчання в
онлайн-режимі, створення власних сайтів та блогів, налагодження
партнерства за допомогою мережі інтернет та практичної участі у заходах
органів учнівського самоврядування, дитячих і молодіжних громадських
організацій, інтреактивні форми навчання.

Розважальні: конкурсно-розважальні програми, вечори відпочинку, дискотеки,
концертні та ігрові програми та лідерські бали, тематичні дискотеки, квести,
посвята у лідери, шоу-програми успіху та досягнень.
Завдання керівників гуртків та координаторів самоврядування дітей та
учнівської молоді – підтримувати дитячу активність, азарт, бажання
самоудосконалюватися і підвищувати результативність своєї діяльності, що
потребує максимального використання наочних, словесних та практичних форм
роботи, які мають і пізнавальний і заохочувальний зміст. Дуже добре, коли діти
поступово привчаються самостійно організовувати і проводити дані заходи
спочатку у своєму гуртку, а згодом і за його межами.
Розвитку організаторських та лідерських якостей дитини, креативному
мисленню, впевненості у собі та комунікабельності сприяють і використання
інтерактивних форм роботи на різних етапах проведення заняття з вихованцями
гуртка. Це, звичайно, потребує більш ґрунтовної підготовки керівника гуртка,
проте дає значно вищі результати як для професіонального росту дитини у
сфері, де вона навчається, так і у становленні її як особистості, члена колективу,
лідера чи організатора окремої ділянки роботи.
Розширення діяльності гурткової роботи самоврядуванням є новим у
позашкіллі області. Наші діти брали участь у конкурсах, виставках різного рівня
фестивалях і зустрічах. Але сьогодення вимагає підготовки не тільки фахівцяпрофесіонала у даній галузі, а й особистості, здатної знайти своє місце світі,
бути конкурентно-спроможною на ринку праці, активною у громадській
діяльності та комунікабельною у всіх сферах життя, що можливе за умови
застосування нових сучасних підходів до організації навчально-виховної роботи
гуртків позашкільних навчальних закладів.
Підсумовуючи вищезазначене необхідно відмітити, що взаємодія двох
різних структур – позашкільної освіти та органів самоврядування дітей різних
рівнів є дієвою, ефективною та взаємовигідною для обох сторін. Особливо, якщо
міські, районні ради дітей організовані та функціонують на базах позашкільних
навчальних закладів.
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ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ
Ткачук А.В., практичний психолог
Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква
Українська народна іграшка здавна привертає увагу дослідників світом
своїми образами, сповненими поезії та казковості, що упродовж століть
панували в уяві дітей, пробуджуючи фантазію і спонукаючи до творчості. Вона
має здатність викликати певні емоції – позитивні і навпаки.
Останні дослідження учених свідчать про те, що розумові здібності
людини не настільки важливі, як рівень її емоційного розвитку та стану в
цілому. Особливої уваги заслуговує емоційний світ дитини, як найбільш уразливий і залежний від оточення. Саме він є основою емоційної стабільностінестабільності психічного стану, формування і становлення індивіда, його
психіки, свідомості. Одним з найбільш ефективних методів психокорекційного
впливу на емоційну сферу дитини є арт-терапія. Вона ґрунтується на
використанні мистецтва як символічної діяльності та заснована на стимулюванні
креативних, творчих процесів.
Зрозуміло, що дітям з недостатньо врівноваженою емоційною сферою
необхідні додаткові можливості її компенсації. Саме в якості такої компенсації,
зокрема, певної адаптації, вивільнення від внутрішньої напруги та дискомфорту,
постає процес художньої діяльності. Адже художня образність у межах своєї
умовної локалізації пропонує юній душі специфічний (художній) спосіб
пізнання буття, який сприяє гармонізації стосунків з довкіллям. Недарма
художня творчість завжди була і є засобом реалізації людських почуттів. Через
формування емоційної сфери людини відбувається формування її психіки,
становлення її як особи.
Від емоцій, які найчастіше переживає і виявляє дитина, залежить успіх її
взаємодії з оточуючими, успіх її соціального розвитку, соціалізації. Психічний

стан дитини нині є однією з найважливіших соціально-психологічних умов її
розвитку.
Так, наприклад, вивчення емоційних станів гуртківців молодшого
шкільного віку Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» є першим і
найважливішим етапом у створенні особливої емоційної атмосфери та умов для
успішного навчання і творчого розвитку дитини. Усе це не тільки сприятливо
впливає на психіку дитини, а й створює реальні умови для її нормального
психічного та інтелектуального розвитку.
Українська народна іграшка має неабиякі мистецькі якості та значні
виховні можливості, тому вона і є одним із засобів формування емоційної
стійкості особистості дитини. Недаремно її художні властивості та
конструктивні принципи використовуються при створенні сучасних
промислових іграшок. Емоційна дія образів, утілених у народній іграшці,
широко застосовується педагогами в естетичному вихованні дітей, допомагає
залучити їх до споконвічної культури свого народу. Іграшки кожного народу
мають свої педагогічні, художні і технічні традиції. В Україні вони
характеризуються інтернаціональністю, оскільки наша держава різноманітна за
етнографічним складом. Українська народна іграшка – оригінальна і
неповторна. Вона народжувалася у зв’язку з природною потребою дитини
пізнати світ, творчо і самостійно його осмислити.
Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що українській народній
іграшці відведено важливе місце у виховному процесі сучасних дитячих
дошкільних закладів (Л. Артемова, О. Батухіна, А. Грабовська, Е. Горунович, Т.
Вишнева, Р. Калістру, Л. Карська, Л. Сірченко та ін.).
Однак поза спеціальною увагою залишилися теоретичні і методичні
аспекти використання української народної іграшки у позашкільній педагогіці,
хоча сучасній науці відомо, що твори народного мистецтва впливають на
розвиток пізнавальної, емоційної сфер особистості, її творчих здібностей,
сприяють активізації творчо-продуктивної діяльності.
Крім того, за допомогою іграшок та ігор психологи можуть діагностувати
вихованців і проводити їх психокорекцію.
Значення іграшки, яка по-справжньому виховує дитину, пробуджує її уяву,
формує уявлення про життя, важко переоцінити. А про те, що вибір ляльки може
ще розповісти не тільки про смак, але й про здоров'я дитини, науковці розпочали
досліджувати лише останнім часом.
Професор Берлінського університету, президент Всесвітньої асоціації
психопунктури Халлім Калер, розробив новий метод психодіагностики та

психокорекції, в основі якого лежить використання ляльок. Суть методу полягає
в тому, що дитині пропонується, не замислюючись, вибрати симпатичну і
несимпатичну ляльку із десяти. Пропоновані ляльки – це 10 мініатюрних,
яскраво розмальованих людських облич, вирізьблених з дерева. Всі фігурки
розфарбовані в різні кольори і в поєднані з виразом своїх облич викликають
відповідні почуття. Кожна лялька символізує різні життєві риси і несе
різноманітні символічні навантаження.
Метод психопунктури дає можливість психологу досить оперативно
дослідити глибоко сховані у підсвідомості конфлікти і дати корисні поради
дитині, щоб вона усвідомила їх і з часом позбулася (до речі цей метод
використовується і для дорослих). Тобто реакція дитини на ляльки є своєрідним
тестом, який вона проходить нібито граючись.
Користуючись тільки даним тестом, лікар може назвати людині всі її
недуги, навіть побачити конфлікти, які відбувалися ще в дитинстві, і які
емоційні проблеми спричинили хворобу. Ляльковий тест однаково корисний як
для хворих, так і для умовно здорових пацієнтів.
Використання іграшки в навчально-виховному процесі початкової школи,
як на уроках, так і у позакласній діяльності з образотворчого мистецтва та
художньої праці сприяє творчому формуванню особистості.
Процес формування емоційної стійкості молодших школярів шляхом розвитку у
них творчої активності може складається з трьох органічно пов'язаних між
собою етапів.
Перший (підготовчий) етап навчальної діяльності передбачає
ознайомлення учнів початкових класів із витворами українського народного
мистецтва, віруваннями та звичаями українського народу, пов'язаними з
народною іграшкою, стимулювання бажання займатися художньою творчістю з
наслідуванням кращих традицій народних майстрів України. Основними формами роботи на даному етапі є інтегровані заняття. В гостях у майстрівіграшківців" (заняття-казка) та заняття-мандрівки "Звідки іграшка до нас
прийшла", "Символічний зміст традиційних іграшкових образів".
Другий
(практично-діяльнісний)
етап
створює
умови
для
цілеспрямованого формування емоційної стійкості дітей молодшого шкільного
віку шляхом включення у творчу діяльність, вивчення традиційних прийомів
виготовлення українських народних іграшок з урахуванням їх етнічних
особливостей. 3 цією метою пропонуємо цикл занять за темами "Гарний
вершник той із сиру", "Навчаємося в петриківських майстрів-іграшківців",

"Іграшки-забавлянки з тіста". "Іграшки із солоного тіста", "Народні ляльки з
тканини", "Гарний одяг той у панни".
Третій (творчий) етап націлений на безпосередній прояв творчої
активності гуртківців на основі вивчення мистецтва української народної
іграшки. Він спонукає до вибору відповідних варіантів у ході творчого процесу,
забезпечення максимальної самостійності вихованців у втіленні художнього
задуму.
Отже, виготовлення народної іграшки, під час проведення гурткових
занять з образотворчого мистецтва та художньої праці, має здійснюватися у
логічній поетапній послідовності. Враховуючи усі ці етапи, ми розробили
заняття на основі використання народної іграшки та спостерігали підвищення
емоційної стійкості під час їх проведення. Вихованці гуртків художньоестетичного напряму ЦТДЮ «Соняшник» працювали у групах та самостійно
створювали вироби українського народного мистецтва. Включення дітей у таку
творчу діяльність допомагає урівноважити поведінку, сприяє формуванню у них
позитивних емоцій.
Вихованці Центру виготовляють іграшки також і на заняттях зразкового
лялькового театру «Фантазія» та використовують їх під час інсценізації казок,
вистав, концертів, адже мистецтво театру – це засіб пізнання як світу, так і
людини, і водночас воно здатне вести її за собою. Це відбувається завдяки
унікальному ефекту причетності, єдності залу зі сценою та подіями, що на ній
відбуваються, встановленню духовної спільності, співучасті глядача в процесі
пізнання істини з драматургом, режисером, акторами.
Ще більшого ефекту вихованці закладу досягають у безпосередній участі у
створенні спектаклю, що розвиває у них креативність, творчий підхід до
виконання завдання, акторські здібності, вміння ототожнювати обраний
персонаж – ляльку з собою.
Як вважають психологи, сценічне мистецтво психологічно близьке до
дитячої гри. Здатність до перевтілення дає змогу подумки ставити себе у
становище іншої людини, і саме діти здатні дуже швидко переходити від
дійсності до ролі, яку вони розігрують.
Головною умовою створення дитячого самодіяльного лялькового театру
повинно бути бажання творити. Саме таке палке бажання організувати дитячу
творчість у ляльковому театрі привело до Центру творчості дітей та юнацтва
«Соняшник» Ірину Юріївну Красильнікову, великого ентузіаста театральної
справи, майстра з виготовлення ляльок, створення найрізноманітніших
лялькових спектаклів. Ось уривок з її методичного посібника «Таємниці

лялькового театру»: «Ляльковий театр... Різноманітний, яскравий світ казок та
фантазій, який не залишає байдужим не тільки дітей, але й дорослих.
Отже, іграшки та ляльки, які виготовляємо на гурткових заняттях, ми
можемо використовувати в театральних виставах. У школі та позашкільних
навчальних закладах, на нашу думку, створення лялькових театрів досить
важливе, адже вони займають вагоме місце у системі естетичного виховання
дітей під час навчально-виховного процесу. Варто зазначити і про позитивний
досвід використання народної іграшки, адже сучасні учні занадто
комп’ютеризовані, вони замало цікавляться своєю історією, традиціями,
натомість активно грають у війни за комп’ютерами, що викликає лише
негативізм та агресію, тоді, коли ляльковий театр ніби повертає дітей у щасливе
і світле минуле, де всі допомагали один одному та жили дружньо, що створює
атмосферу спокою та рівноваги.
Спілкуючись з народною іграшкою через зорові і дотикові відчуття, а
іноді й через смак (фігурне обрядове печиво, іграшка з сиру, цукру), дитина
збагачується загальнолюдським, національним та місцевим досвідом,
розвивається, виховується, навчається, залучається до національної культури,
переймає духовність рідного народу.
На сучасному етапі розвитку суспільства молодші школярі часто
підпадають під вплив багатьох негативних чинників, які призводять до
емоційних розладів та нестабільної поведінки, що виявляється у емоційній
дезадаптації. Тому, важливо вивчати емоційний світ дитини з метою запобігання
негативним проявам емоцій та формування емоційної стійкості її особистості. А
керівнику гуртка у розвитку емоційної сфери молодших школярів варто:
формувати позитивні якості та риси характеру;
враховувати вікові та психологічні особливості дітей;
гармонійно виховувати різні почуття;
формувати потрібні навички керування своїми почуттями;
навчати розуміння власних емоційних станів та причин їх виникнення;
виховувати позитивне ставлення до навчання і творчої діяльності;
емоційно наповнювати заняття;
застосовувати на практиці методи та прийоми гуманістичної психології
навчання і творчої діяльності;
використовувати прийоми формування позитивних емоцій (створення
творчої обстановки на заняттях; порівняння; зміна інтонації; використання
міміки та жестів; піднесеність настрою; схвалення дій слухачів; створення
атмосфери розкутості, доброзичливості тощо);

розвивати емпатію, як у педагогів, так і в гуртківців.
Ефективність використання традиційної української іграшки як засобу
формування емоційної сфери школярів залежить від готовності педагогів
позашкільних та інших навчальних закладів до здійснення даного виду
професійної діяльності.
На думку багатьох фахівців, у навчальний процес вищих педагогічних
навчальних закладів необхідно включити елементарні відомості з галузі
психотерапії, в результаті чого опанування майбутнім педагогом деяких
посильних психотерапевтичних методів та форм роботи дозволить йому надалі у
своїй педагогічній практиці свідомо, цілеспрямовано та систематично
піклуватися про психічний стан дітей, що впливає на весь процес навчання в
цілому.
Отже, українська народна іграшка є особливим естетичним об’єктом
художньої творчості, який містить у собі різновиди народного мистецтва; є
носієм історичних, загальнокультурних, художньо-декоративних, національних
рис та особливостей, що дозволяє використовувати її як дієвий засіб для
формування емоційно стійких особистостей дітей молодшого шкільного віку як
у загальноосвітніх, так і в позашкільних навчальних закладах.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ РОБОТИ
НА ЗАНЯТТЯХ КЛУБУ «ЛІДЕР»
Тименко І.Т., методист
Будинку дитячої та юнацької творчості,
керівник гуртка «Лідер», координатор Асоціації
учнівського самоврядування м. Бориспіль
Відродження незалежності України, створення нових політичних,
соціально-економічних відносин у державі певним чином залежить від того,
наскільки кожна людина займає активну життєву позицію, готова до участі в
демократичному управлінні суспільством, є дійсним творцем, господарем і
лідером свого життя.
На сьогодні у нашій країні створилася така ситуація, що без визнаних
лідерів не можна вижити ні в політичній, ні комерційній, ні у будь-якій іншій
організації. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема

формування лідерських якостей старшокласників під час роботи в органах
учнівського самоврядування.
2006 року в місті Бориспіль відбулися перші загальні збори учнівського
самоврядування та активно розпочав діяти клуб «Лідер». На той час мало хто
здогадувався, що за відносно короткий час клуб стане активною дитячою
громадською організацію «Асоціація учнівського самоврядування».
Клуб, як творче об’єднання, забезпечує надання позашкільної освіти різних
профілів, рівнів та термінів навчання. Клуби організовуються з різних напрямів
з метою спілкування, відпочинку і розваг.
Завдання клубу:
виховання справжніх громадян України, здатних до свідомого
суспільного вибору;
формування активної життєвої позиції кожної особистості, вироблення
умінь та навичок співробітництва в умовах діяльності дитячої
громадської організації;
підготовка до свідомого вибору професії;
забезпечення духовного розвитку вихованців;
змістовна організація дозвілля дітей, що дає можливість спілкування з
однолітками через різні форми ігрової діяльності;
активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на
рівні міста та загальноосвітніх закладів;
залучення молоді до участі у прийнятті рішень.
Ми розглядаємо інтерактивні технології з вихованцями як стимулюючий
процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне
розуміння цілей навчання і виховання. Лише теоретичних знань не достатньо.
Необхідно, щоб кожна дитина оволоділа певними вміннями і навичками,
наприклад, тренінговими методиками, вміла застосувати їх у своїй практичній
діяльності. З цією метою більшість занять проходять у нетрадиційних формах.
Перш за все це тренінги, які добре зарекомендували себе у клубі «Лідер».
Тренінговими методиками успішно оволодівають усі вихованці, елементи
тренінгів використовуються під час проведення засідань учнівського
самоврядування у навчальних закладах та у виховних заходах.
Уся навчально-виховна діяльність націлена на впровадження проектних
технологій. Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце
посідають інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють різноманітні
форми творчої співпраці гуртківців.

Клуб працює за різними напрямками роботи: спорт, культура, дозвілля,
екологія, волонтерство, партнерство тощо.
Великі можливості розкривають виховні заходи, кількість та тематика
яких постійно зростає. Серед них:
1 червня – святковий концерт та «Веселковий експрес», присвячений
Міжнародному дню захисту дітей, «Літня школа лідерів», «Лідерський бал»,
конкурси: «Я лідер», «Екологічних агітбригад», «Різдвяний вертеп», День
молоді, акції: «Ми за чисту українську мову», «Зробимо наше місто чистим»,
«Посади дерево», «Зробимо вулиці нашого міста чистим», «Очистимо вулиці
міста від снігу», «Молодь обирає здоров’я», «Серце до серця», «Безкоштовні
обійми», вітання та спілкування з ветеранами ВВВ, «Інтелектуальні ігри з
Асоціацією батьків «Місто моє рідне» та багато інших.
Ми беремо активну участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах.
Отже, хочу більш детально зупинитись на інтерактивних формах роботи, що
використовуються на заняттях клубу «Лідер».
Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у
проведенні тематичних занять, які можуть містити в собі кілька особистісно
зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення. Серед них
найвідомими є такі: коло ідей, акваріум, навчаючись учусь, «Мікрофон!»,
рольова гра, імітація: крісло автора, дискусії, круглий стіл, засідання експертної
групи, форум, дебати, «засідання суду», рольові ігри, створення ігрової
проблемної ситуації, "Кейс"-метод, практичні заняття-диспут, заняття "вибори", заняття за методом "снігова куля" та багато інших.
Невід’ємною і дуже важливою є робота з дорослими:
- семінар для координаторів та конференції для класних керівників;
- укладання та підписання угод;
- дебати з депутатами;
- інтелектуальні ігри з Асоціацією батьків;
- круглий стіл з міським головою.
Усі ці роки ми крок за кроком йшли, інколи бігли вперед або ж натикались
на стіну байдужості і нерозуміння, проте нині наш шлях до лідерства впевнений
та сповнений натхнення.
Одним із послідовних кроків була активна участь в обласних заходах і
створення власних ЗМІ. Майже рік знадобився для організації самоврядування у
школах та безпосередньо в класах. Наші старші лідери є делегатами ОРДК та
Всеукраїнської ради старшокласників.

Всі сходинки нами пройдені, можливо не завжди догори, інколи донизу,
або у бік, але підростає нове молоде покоління і ми знову готові до нових
звершень.
Наведені педагогічні прийоми і приклади їх використання є лише невеличкими
цеглинками у побудові власного педагогічного досвіду кожного керівника.
Кожен, хто працює з дітьми, має свій арсенал прийомів, методів, власних
таємниць і здогадок, помилок і перемог – усього, з чого торується педагогічна
стежинка у світ дитячої творчої душі.
І найважливіше зі змін – це те, що ми переходимо від процесу
навчання, яким керує вчитель, до процесу навчання, за якого учні
навчаються самі.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ФОТОГУРТКАХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Пономаренко Т.П.,
керівник зразкового гуртка «Юні фотоаматори»
Вишнівського Центру творчості дітей та юнацтва
Києво-Святошинського району
Питання щодо ефективної організації навчання та виховання дітей у
позакласний час є актуальним і важливим. Добре поставлена робота в гуртку,
товаристві, клубі впливає на все життя вихованців, і в багатьох випадках
визначає їхню майбутню професію. Організовуючи гурткову роботу, педагоги
повинні створювати якнайбільший простір для самодіяльності дітей. Це не
тільки не знижує керівної ролі вчителя, а, навпаки, підвищує значення
педагогічного керівництва.
Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна
діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні
нововведень до традиційної системи.
Педагогічною знахідкою в системі виховної роботи стала проектна
технологія. Робота в проектах активізує особистісний потенціал кожної дитини,
стимулює інтерес гуртківців до певних проблем, результатом чого є
індивідуальний досвід діяльності.
Таким чином, проектний метод сприяє інтенсивному розвитку
самостійності вихованців, активному становленню їх інтелектуально-творчих
здібностей і в цілому збагаченню особистості, формуванню її соціально
значущих якостей.
Проект для вихованця – це можливість самостійно робити щось цікаве; це
діяльність, що дозволяє виявити себе, спробувати свої сили, показати свої
знання і отримати очікуваний результат; це робота, спрямована на вирішення
проблеми, яка цікава для самої дитини, проблеми, яку сформулювала вона
сама; це можливість самостійно визначити мету, завдання і отримати результат
цікавий та вагомий для самого дослідника.
Навчальний проект для мене, як керівника гуртка – це інтегрований
дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє виробляти і
розвивати певні компетентності гуртківців, а саме:
- формування та аналіз проблеми, постановка завдань;
- планування діяльності;

- самоаналіз успішності й результативності розв’язання проблеми у
рамках проекту;
- пошук необхідної інформації;
- застосовування знань, умінь і навичок у різних ситуаціях;
- вибір та використання технологій для отримання кінцевого продукту
проектування;
- проведення дослідження;
- презентація діяльності та її результатів.
Прикладами проектів у роботі фотогуртка є різноманітні конкурси,
вікторини, участь у заходах, пов'язаних із будь-якими подіями в житті Центру
творчості, групи, школи, села, підготовка творчих виставок, звітних заходів
тощо.
Види навчальних проектів, що використовуються при роботі гуртка «Юні
фотоаматори», поділяються:
1. За характером діяльності:
Творчі проекти. Не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності
учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату,
прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони
заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення
– рукописний журнал, колективний колаж, публікацію, відеофільм, вечір, свято
тощо.
Дослідницькі проекти. Дослідницькі проекти мають на меті організацію
діяльності гуртківців, спрямовану на розв'язання творчих завдань із заздалегідь
невідомим результатом та передбачають наявність певних етапів роботи
(обґрунтування актуальності теми дослідження, предмету та об'єкту, визначення
цілей та завдань, виявлення методів пошуку та джерел інформації, висунення
гіпотези, визначення шляхів розв'язання проблеми, збір даних, їх аналіз та
синтез, обговорення та оформлення отриманих результатів, виступ з
повідомленням чи доповіддю, визначення нових проблем для подальшого
аналізу). Найчастіше даний вид проекту ми використовуємо при роботі МАН.
Як приклад, робота вихованиць закладу Мельник Іванни «Світ через об’єктив»
та робота Акуліч Дар’ї «Прояви емоцій у фотохудожній творчості».
Інформаційні проекти – скеровані на вивчення характеристик будь-яких
процесів, явищ, об'єктів і передбачають їх аналіз та узагальнення виявлених
фактів. Структура такого проекту схожа на структуру дослідницького, що часто
є основою для їх поєднання. Як приклад, проект «Врятувати від забуття»,
представлений на конкурс мультимедійних презентацій.

Ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і
змістом проекту. Ступінь творчості дітей досить високий, але домінуючим
видом діяльності все-таки є гра.
Практико-орієнтовані проекти – результат діяльності учасників чітко
визначено з самого початку, він орієнтований на інтереси учасників (навчальний
посібник, програма, проект шкільного саду, поради споживачу тощо). Проект
потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням
функцій кожного з них. Особливо важливими є організація координаційної
роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і
можливих засобів їх упровадження у практику. Проекти «Борщагівський фото
вернісаж» та «Хімія і їда», представлені на конкурс «Хімія у моєму житті».
2. За предметно-змістовим напрямком:
Монопроекти, в рамках однієї області знань (композиції при фотографуванні).
Міжпредметні проекти, на стику різних областей ( «Легенди про рослин»,
«Птахи, як люди, хочуть жити» тощо).
3. За кількістю учасників (індивідуальні, групові, колективні).
4. За географією проекту (локальні (шкільні), регіональні, національні,
міжнародні).
5. За терміном виконання (короткотермінові, середньотермінові,
довготермінові).
Характеристики проектної діяльності
Етап
1 – пошуковий

Діяльність керівника

Визначає тематичне поле
проектів. Мотивує дітей.
Пропонує схеми аналізу
потреб. Спостерігає і
допомагає сформулювати
проблему. Консультує при
постановці мети, за
необхідності корегує її.
Обговорює теми проектів.
2 – організаційний Розраховує масштаби
проектної діяльності.
Визначає термін виконання

Діяльність
кожного гуртківця
Визначає свої потреби.
Приймає рішення вибору
теми проекту. Аргументує
свій вибір. Шукає
протиріччя. Висуває та
формулює (можливо за
допомогою керівника)
проблему, мету проекту.
Обирає групу. Визначає
свою роль у проекті та
етапи роботи. Складає

3 – аналітичний

проекту. Формує групи.
Розподіляє обов'язки в групі.
Визначає форми і методи
управління та контролю.
Координує роботу,
консультує вихованців.
Спрямовує пошук інформації
вихованцями. Пропонує
варіанти й способи
зберігання, систематизації
інформації. Допомагає
уточнити мету. Організовує
контроль за розробленням
плану діяльності та ресурсів.
Обговорює спосіб та критерії
оцінки проекту.

4 – технологічний

Спостерігає, консультує та
допомагає за необхідністю.
Ненав’язливо контролює дії
учасників проекту та
дотримання правил з техніки
безпеки. Стежить за
дотриманням часових рамок
кожного етапу діяльності.
5
– Консультує учнів. Організує
презентаційний
презентацію. Виступає як
експерт. Приймає
підсумковий звіт.

6 – контрольно- Контролює просування
оцінювальний,
гуртківців у проекті.

план та графік діяльності.
Планує інформаційний
пошук та джерел
інформації.

Аналізує проблему, мету,
способи її досягнення.
Здійснює пошук, збір,
систематизацію та аналіз
інформації. Вступає в
комунікативні відносини з
метою одержання
інформації. Здійснює
вибір. Планує свою
діяльність. Оцінює
ресурси. Представляє свою
діяльності. Здійснює
оцінку (самооцінку)
результатів.
Виконує заплановані дії
самостійно. Здійснює
поточний само -, взаємоконтроль. За необхідності
консультується з
керівником. Отримує
запланований продукт
проекту.
Обирає форму презентації.
Готує презентацію,
документальний звіт.
Здійснює презентацію
проекту. Демонструє
розуміння проблеми, мети
і завдання.
Організовує обговорення
підсумків роботи над

самоаналіз
самооцінка
результатів

і Створює умови для
рефлексії. Оцінює змістовну
частину проектів, якість
отриманого продукту,
презентацію проекту. Оцінює
глибину проникнення в
проблему, залучення знань з
інших галузей, уміння
аргументувати свої висновки,
активність кожного учасника
проекту, естетику
оформлення, вміння
відповідати на запитання.

проектом. Контролює
просування в проекті.
Здійснює оцінку
презентації проекту в
межах своєї (іншої) групи.
Обговорює підсумки.
Визначає індивідуальні
досягнення. Аналізує
причини успіху.

Для фотогуртка однією з перспективних форм організації пошуководослідницької діяльності вихованців є метод телекомунікаційних проектів. Під
навчальним телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну навчальнопізнавальну, пошукову, дослідницько-експериментальну творчу чи ігрову
діяльність вихованців-партнерів, в основі якої – використання комп’ютерних та
інформаційно-комунікаційних технологій, яка має загальну проблему, мету,
регламентовані методи і способи розв’язання проблеми, спрямовані на
досягнення спільних результатів. При цьому використовується дослідницький
метод навчання, а самі комп’ютерні технології виступають не як предмет
навчання, а як знаряддя пізнання. Специфіка телекомунікаційних проектів
полягає в тому, що вони за своєю суттю завжди міжпредметні. Розв’язання
навчальної проблеми, закладеної у кожному проекті, завжди потребує
застосування інтегрованих знань, що забезпечує новизну пізнання, новизну
сприйняття та можливість самореалізації і самоствердження у ході пошукової
або дослідницької діяльності.
Телекомунікаційні проекти мають високу результативність, якщо у
процесі їх реалізації передбачено наступне:
постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними,
фізичними, соціальними чи іншими явищами, які потребують пошукової,
дослідницької чи експериментальної діяльності у різних регіонах;
порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події, які
відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних тенденцій,
закономірностей, вироблення творчих пропозицій;

планування порівняльного вивчення ефективності використання одного й
того ж самого або різних, зокрема альтернативних способів розв’язання
проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;
спільна творча розробка певної ідеї.
Розглянемо використання методу проектів на конкретному прикладі.
На початку навчального року, аналізуючи можливості роботи фотогуртка
щодо використання проектної технології, створюю банк тем з різного ступеня
складності.
Гуртківці самостійно вибирають тему проекту, форму її виконання
(індивідуальну або групову), ступінь ускладненості проектної діяльності. Для
організації проектування визначаємо мету, плануємо результат і форми захисту.
Досвід роботи з методу проектів показує, що гуртківці можуть виступати
активними учасниками процесу створення проекту, виробляти свій власний
погляд на інформацію, формувати мету, задачі й шукати шляхи їхнього рішення.
Метод проектів дозволяє навчатися на власному досвіді й досвіді інших у
конкретних справах і приносить задоволення гуртківцям, оскільки вони бачать
продукт власної праці.
Проектна робота передбачає досить велику підготовчу роботу. Так,
членами гуртка «Юні фотоаматори» були підготовлені проекти на екологічну
тематику. Зокрема «Легенди про квітів», «Птахи, як люди хочуть жити»,
«Природа – наш дім».
Ці проекти були приурочені до місячника природничих наук,
використовувались при підготовці до Всеукраїнських конкурсів «В об’єктиві
натураліста» та «Моя Україна», при проведенні виховних годин.
Під час проектної роботи гуртківці працюють у групах. Кожна група підбирає
матеріал, опрацьовує, оформлює результати своєї роботи у вигляді презентації
та публікацій. Наприклад, для реалізації проекту «Легенди про весняні квіти»
перше, що ми зробили – визначили мету, спланували дослідницьку роботу, що
допомогло дізнатися про цікаві факти з рослинного світу; далі ми розділили
учасників на групи для проведення досліджень.
Метою проекту стало дослідження різновидів стилізації різних рослин;
оволодіння технікою виконання шрифтів; об'єднання отриманих знань в єдиний
проект-книжку, яка може стати навчальним посібником; удосконалення знань та
вмінь з графічної техніки; формування навичок самостійної роботи, вміння
працювати з інформаційними джерелами.
Об'єкт дослідження визначено: елементи книги, основи композиції, техніки
фотографування та оформлення рослинних композицій.

Тривалість проекту: 4 місяці навчального року.
Учасники: члени фотогуртка третього року навчання.
Підготовчий етап тривав 1 місяць:
 вивчення спеціальної літератури з питань композицій при
фотографуванні;
 пошуки в літературі та інтернетних джерелах легенд про весняні
рослини;
 підбір зразків фотографій весняних рослин;
 вибір індивідуальних тем (рослин) для діяльності;
 робота з текстом, який буде супроводжувати малюнок;
 вибір шрифту для тексту.
Учасники І групи – «Науковці» – вивчали наукові факти про весняну флору.
ІІ група – «Фотографи» – збирали фото весняних квітів.
ІII група – «Юні митці» – створювали колажі на тему «Первоцвіти нашої
місцевості», композиції у програмі Photoshop.
ІV група – «Літератори» – працювали з літературою та шукали легенди про
весняні квіти.
V група – «Юні техніки» – створювали презентацію і проводили виховні години
у 1-4 класах школи.
Кращі презентації використовувалися не лише на виховних годинах, а й під час
уроків природознавства.
Основний етап (практично-виконавчий) тривалістю у 2 місяці складався з
наступного:
робота над ескізами сторінок (композиційне
впорядкування
фотографій);
робота на форматі сторінки (заставка, фото, буквиця);
робота над шрифтом;
оформлення роботи (виставковий варіант);
підготовка до оформлення презентації.
Заключний етап полягав у презентації проекту «Легенди про весняні рослини».
Після закінчення роботи над проектом учасникам було поставлено кілька
запитань:
Що дала робота над проектом?
Відповідь учасниці:
отримала велику кількість інформації, причому з тих джерел, до яких
не

зверталася раніше (Інтернет, краєзнавчий музей).
удосконалилися прийоми роботи при фотографуванні.
училася доводити до кінця розпочату справу – у мене не завжди
вистачало на це терпіння.
вважаю, що зробила справу, яка принесла користь у навчанні молодших
учнів. Це приємно відчувати.
коли презентуєш проект і виходить усе чудово – дуже приємно, і
відчуваєш гордість.
Що було найбільш складним у роботі над проектом?
Відповідь:
обрати остаточний варіант – хотілося додати багато всього.
виконання самої роботи. Щоб виконувати таку роботу, треба бути
терплячим і старанним.
краще зробити фото, ніж розповідати про це. Не люблю виступати перед
аудиторією.
коли через завантаженість у школі не встигаєш займатися улюбленою
справою, а у інших робота просувається інтенсивніше – це трохи дратує,
проте допомагає зібратися.
У процесі роботи над проектом діти побачили практичне застосовуються своїх
знань для вирішення проблем. Вихованці навчались систематизовувати
матеріал, виділяти головне, суттєве. Під час роботи в групі у них виховувалося
почуття колективізму, співпереживання, взаємодопомоги, взаємопідтримки.
Гуртківці добули навички робити з Power Point, Word, Exсel, Photoshop,
навчились знаходити необхідну інформацію у мережі «Інтернет». Під моїм
керівництвом вихованці займаються і науково-дослідницькою роботою. Вони
регулярно беруть участь і перемагають у конкурсах-захистах робіт членів МАН.
Отже, метод проектів – це один із способів організації позашкільного виховання,
який дає гуртківцям такі вміння сучасної особистості: ведення діалогу, творче
спілкування, готовність знаходити потрібну інформацію, критично її оцінювати і
використовувати, здатність організувати роботу в колективі та незалежно від
інших, здатність визначати цінність людських індивідуальних відмінностей,
співпраця без конкуренції тощо.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
У ГУРТКУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»
Василенко Л.Ю.,
керівник гуртка «Англійська мова»
Яготинського районного будинку
дитячої та юнацької творчості
Життя ставить перед позашкільними навчальними закладами нові
завдання, вирішити які неможливо без конкретних нововведень, таких як
інноваційна діяльність.
Основним завданням сучасної педагогіки є формування інтелектуальної,
соціально активної, гармонійно розвинутої цілісної особистості. Для реалізації
даного завдання надзвичайно важливо створити інноваційне середовище –
педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє
розвитку інноваційного ресурсу особистості.
Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність зі створення,
освоєння, використання та розповсюдження нововведень. Його слід
організовувати таким чином, щоб створити сприятливу атмосферу, поєднати
теорію і практику, що засвоюються одночасно.
Для того, щоб викликати інтерес у дітей до вивчення англійської мови, ми
повинні шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання.
Під час навчальних занять потрібно використовувати такі методи, які
спонукають вихованців до творчої, результативної роботи. За цієї умови вони

стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху, при цьому не
порушують поведінку на занятті.
Відомо, що одними з основних методичних інновацій є інтерактивні
методи навчання.
Слово "інтерактив” прийшло до нас з англійської мови "interаct”. "Inter” –
"взаємний”, "act” – діяти. Інтерактивне навчання – це навчання, що базується на
діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при
цьому вони – рівноправні учасники навчального процесу. В таких умовах, діти
швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими
людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані самостійні рішення.
Мета інтерактивного навчання – створення комфортних умов навчання, при
яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що
робить продуктивним сам освітній процес.
Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що
навчальний процес повинен постійно бути наповнений активною взаємодією
всіх учасників. Це базується на співпраці та взаємонавчанні: вчитель – учень,
учень – учень. Зі свого досвіду роботи можу стверджувати, що процес навчання
потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі у
ньому.
Плідними у моїй роботі виявились мовленнєві ігри, лінгвістичні казки,
робота в парах, гра по колу (ланцюжок), змагання та ін.
Ми досягаємо успіху на своїх заняттях лише тоді, коли розуміємо, що дітям
подобається усе нове і цікаве. Необхідно пам’ятати, що одна й та ж само модель
проведення занять не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє
розвиток творчого потенціалу.
Важливим завданням для педагога є формування позитивної мотивації. Як
правило, мотиви пов'язані з пізнавальними інтересами дитини, потребою в
оволодінні новими знаннями, навичками та вміннями. Але перша і природна
потреба тих, хто вивчає англійську мову – комунікація. Для організації
сприятливого клімату, орієнтуючись на розвиток комунікативних умінь,
необхідно вибирати такі форми занять, які б стимулювали пізнавальну
діяльність.
Інноваційні форми проведення занять направлені на підвищення
ефективності діяльності гуртківців, оскільки такі заняття підтримують інтерес
до предмету і підвищують мотивацію навчання.

Інноваційні форми занять з англійської мови здійснюються за умови
обов'язкової участі всіх вихованців гуртка і реалізуються з неодмінним
використанням засобів слухової і зорової наочності.
На таких заняттях досягається мета методичного, педагогічного і
психологічного характеру, яку можна узагальнити таким чином:
здійснюється контроль знань, навичок та вмінь з певної теми;
забезпечується ділова, робоча атмосфера, серйозне ставлення
вихованця до заняття;
участь педагога стає мінімальною.
розвиваючий і виховний потенціал занять з впровадженням
новаторських ідей є методично ефективним, оскільки реалізуються усі
поставлені перед педагогом завдання.
Технічний прогрес рухається вперед, і нам не слід нехтувати
використанням комп’ютерних технологій. Надзвичайно ефективними в моїй
практиці виявились аудіо- та відео-заняття, підсумкові тестування за допомогою
комп’ютера, створення презентації для виступу в МАН.
Аудіо-заняття подобаються дітям, вони мають можливість чути живу
англійську мову своїх однолітків-носіїв мови. Діалоги, пісні, тексти, доповнені
спецефектами реального життя – співом пташок, звуком дощу, шумом вітру чи
дороги, – що надзвичайно наближає ситуацію до реальності, а отже здатне
розбудити уяву, викликати інтерес, стимулює до повторення і копіювання
мовних зразків. Під час проведення таких занять гуртківці початкової ланки
вчаться читати, співати, виконувати завдання на аудіювання.
Вихованці основної ланки поглиблюють і збільшують лексичний запас,
працюють над вимовою і сприймають швидке говоріння на слух. Завдяки таким
заняттям у дітей автоматично засвоюється правильна вимова, розвивається
фонетичний слух і в подальшому вони не матимуть проблем зі сприйняттям
розмовної мови у швидкому потоці мовлення.
Використання відео додає зоровий компонент сприйняття. Перегляд
мультфільмів та фільмів робить заняття нетрадиційним, цікавим і стимулює
пізнавальний фактор.
На сьогоднішній день існує безліч СD-дисків видавництва Oxford,
Macmillan, Express Publishing та ін. із завданнями та іграми різного ступеня
складності, а також комп’ютерний супровід для роботи з мультимедійним
проектором.
Комп’ютерні лексичні ігри, граматичні завдання та тестування є
технічними інноваціями у вивченні англійської мови. Вихованці мають змогу

працювати з комп’ютером вдома, закріплюючи вивчений матеріал, а на заняттях
гуртка проходити тестування під час планового повторення теми або розділу.
Інші форми нетрадиційних занять – це заняття-проект, заняття-вистава та
заняття-свято.
Основна ідея заняття-проекту полягає у тому, щоб перенести акцент на
активну розумову діяльність вихованців у процесі індивідуальної або спільної
творчої роботи. Метод проектів при цьому спрямований на те, щоб розвивати
активне самостійне мислення дитини і навчати застосовувати набуті знання на
практиці.
Проектна методика відрізняється креативним характером виконання
завдань. У виборі теми проекту педагог повинен орієнтуватися на інтереси і
потреби дітей, їх можливості та практичну значущість результату роботи над
проектом.
Кінцевий результат проектної технології може бути представлений такими
формами: стаття, рекомендації, альбом, колаж тощо. Вихованцям молодшого
шкільного віку дуже подобаються міні-проекти “Hexahon” і “My family and
friends’ cafe”. Суть презентації: проявити фантазію, захистити свій проект
англійською мовою.
Головним результатом роботи над проектом стає актуалізація придбання
нових знань, навичок і вмінь, їх творче застосування в нових умовах.
Особливістю проектного заняття є доступність теми і можливість її варіювання.
Заняття-вистава є ефективною і продуктивною формою роботи.
Підготовка вистави – творча діяльність, яка сприяє виробленню навичок
мовного спілкування дітей, розкриттю їх індивідуальних творчих здібностей.
Такий вид роботи активізує розумову і мовленнєву діяльність, розвиває інтерес
до літератури, а також збагачує лексичний запас. Разом із збагаченням
активного словникового запасу вихованців формується так званий пасивнопотенційний словник. Важливо, що діти одержують задоволення від такого виду
роботи. Створюючи міні-виставу “The princess and the frog”, вихованці гуртка
ознайомились із вживанням минулого часу в англійській мові. А під час
підготовки казки “The cock and the mice” гуртківці не тільки засвоїли запас
лексики, а й проявили свої акторські здібності.
Вельми цікавою і плідною формою проведення занять є свято. Заняттясвято розширює знання дітей про традиції і звичаї, що існують в англомовних
країнах, та розвиває у них здібності до іншомовного спілкування.
Такі форми проведення занять емоційно забарвлюють повсякденність,
пожвавлюють роботу в гуртку. Все нове подобається дітям, оскільки такі заняття

– творчі й незвичайні, а найголовніше – ефективні. Наприклад, під час
підготовки до свята “Halloween”, вихованці гуртка ознайомились з історією
виникнення цього свята, традиціями та культурою англомовних країн, вивчили
лексику з теми. Крім того, були представлені ігри у стилі “Halloween”.
Однак необхідно наголосити на тому, що занадто часте звертання до
подібних форм організації навчально-виховного процесу є недоцільним,
оскільки нетрадиційне може швидко стати традиційним, що призведе до
суттєвого зменшення інтересу в дітей до предмету вивчення.
У підсумку можна підкреслити, що проведення занять з використанням
інноваційних технологій розвиває у дітей пізнавальну активність, вимагає
постійного пошуку, нововведень та новаторства. Використання інтерактивних
методів, комп’ютерних ресурсів і нетрадиційних форм проведення занять дає
можливість не тільки збільшити інтерес дітей до предмету, що вивчається, але і
розвинути їхню творчу самостійність, навчити роботі з різними джерелами
знань, стимулювати розвиток творчої особистості, завдяки чому досягаються
найкращі результати як під час навчання у школі, так і у позашкільній
діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГУРТКАХ ПОЗАШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Ткалич Л.В., керівник студії «Образотворче мистецтво»
Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості
«Без емоційно-естетичного струменя неможливий повноцінний розвиток
дитини… Краса й жива думка так само органічно поєднані, як сонце і квіти.»
В.О. Сухомлинський

Заняття з образотворчого мистецтва мають велику пізнавальну і виховну
силу. Вони покликані ефективно розвивати у вихованців почуття прекрасного,
формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти і цінувати твори мистецтва,
багатство рідної природи.
Найважливіше завдання системи естетичного виховання дітей полягає в
тому, щоб сформувати естетичну культуру особистості, адекватну реаліям і
вимогам сучасного інформаційного суспільства, стимулювати розвиток
творчості дітей. З метою реалізації зазначених завдань на заняттях гуртка я, як
керівник гуртка, намагаюсь створити комфортну, довірливу атмосферу. Цьому,
зокрема, сприяє й система стосунків у гуртку: до своїх вихованців я ставлюся не
як начальник, а як старший друг, перший помічник. Діти мають право
висловлювати різні погляди, навіть якщо їхня особиста думка відрізняється від
моєї. Поруч із навчальними термінами: «засвоїти», «повторити», «закріпити»
значної ваги набувають слова «пережити», «створити», «оцінити», «виразити».
У системі «вихованець – керівник гуртка» з’являються стосунки з префіксом
«спів-» – співпережити, співвідчути, співпрацювати.
Дотримання зазначених вище аспектів налагодження стосунків з
вихованцями сприяють і ефективному впровадженню на заняттях гуртка нових
освітніх технологій. Застосування інновацій у роботі керівника гуртка
образотворчого мистецтва на сучасному етапі є дуже актуальним. Зокрема, це
зазначено в працях багатьох сучасних педагогів-новаторів – Г. П. Глінської, Б.
Німенського, Е. А. Антоновича, С. П. Свида та багато інших. У своїх розробках
вони значне місце відводять нестандартності проведення таких занять, пошуку
новітніх методів та методик викладання, що робить цікавим сам процес
викладання і сприяє результативності роботи з дітьми.

Використання інтерактивних методів навчання дає змогу дітям здобувати
знання і за допомогою практичної діяльності, а не в результаті читання,
спостереження чи прослуховування того чи іншого матеріалу. На заняттях
сприймання творів мистецтва на етапах обговорення основних прийомів роботи
над власними творами доцільним і ефективним є використання методів
«мозкового штурму», «дискусії», «снігової кулі» тощо. Такі форми роботи
спонукають дітей до активності, пробуджують у них інтерес до тієї чи іншої
діяльності, є хорошою підготовкою до прояву власної творчості. Ці прийоми й
методи роботи є доцільними і під час проведення занять на свіжому повітрі
(заняття-екскурсія).
Вони
пробуджують
уяву,
сприяють
розвитку
спостережливості та уваги. Дитина вчиться відстоювати свою думку, знаходячи
аргументи в оточуючому світі. Емоційність, творчий запал, азарт, у який
поринають вихованці під час таких занять, спонукають їх до самовираження у
власних творах і під час роботи у приміщенні.
Бажання творити закладено у кожній дитині від народження. Куди зникає
це бажання під час навчання? Глобальні мережі, мас-медіа, навколишній світ,
школа – носії інформації, які формують дитячу субкультуру. Навіяна
аудіовізуальними та електронними мас-медіа, вона часто стає джерелом
поширення агресії та брутальності, нетолерантності й насильства. Шкільна
програма з усіх предметів перенасичена та перевантажена, що втомлює дитину,
знижує мотивацію до навчання, призводить до втрати інтересу. Враховуючи
зазначене, у своїй роботі я намагаюсь робити так, щоб заняття були більш
творчими, ніж навчальними; створювати атмосферу довіри, чарівності,
доброзичливості, де всі рівноправні і повноправні. Дуже важливим і необхідним
є вивільнення дитячих почуттів із чітких правил, пробудження їх емоційного
стану, надання свободи у роботі. Для цього застосовую під час заняття різні
завдання щодо розвитку уяви, фантазії, творчого мислення, а саме:
- складання казки про свій настрій і відображення її на малюнку,
використовуючи виражальні властивості кольору.
- передача своїх вражень від сприйнятого.
- «Гра з плямою» (роздування плями). За утвореним образом скласти
казку.
- «Діалог» або «розмова кольорів» (робота в парах).
- казка-гра «Зроби із …. (хвостика….дракона)». За допомогою пружинок
чи зигзагоподібних ліній діти здійснюють послідовне перетворення:
хвіст-миша-кішка-собака-кінь-верблюд-слон-дракон. Перетворюється
одна форма в іншу, трансформуючи образ.

- малювання світу, в якому все змінило колір.
- гра «Хто заховався» ( у траві, лісі, хмарках, на скелі).
- створення малюнка, не відриваючи руки.
- малюнок-гра «Прогулянка абстрактної лінії».
- «У країні метеликів» (використання симетричного відбитку).
Тривалість таких вправ розвивального характеру всього 15-20 хвилин. Але
вдало підібрані до теми вони є позитивною емоційною підготовкою,
допомагають дітям відволіктися від буденних проблем і поринути у творчість.
Менш ефективними і цікавими були б заняття образотворчого мистецтва і без
використання елементів інших видів мистецтв: літератури, музики тощо. За
словами Платона, музика окрилює душу, сприяє польоту уяви. Поєднання
образотворчого мистецтва й музики дають змогу ознайомити вихованців з
основними поняттями зображувальної грамоти (колір, штрих, пляма, лінія),
провести паралель з нотою, звуком, тембром тощо, вдосконалюючи разом з тим
техніку виконання у практичній роботі.
При роботі з музичним твором використовую такі завдання:
- відобразити на папері свій настрій за допомогою кольорів;
- зобразити свій стан у різних ситуаціях (на контрольній роботі, під час
сну, перегляду кінокомедії, улюбленої передачі) за допомогою різних за
характером ліній;
- намалювати у вигляді безпредметних чи предметних зображень поняття
«радість», «зло», «ніжність» і т.п.
Паралельно з цими завданнями під час занять пропоную слухання музики
(не називаючи назву твору) з наступним аналізом: які образи виникали під час
прослуховування, який був настрій, що хотілось робити під музику, як це можна
зобразити.
Дуже цікавими є роботи, виконані під час слухання протилежних за
характером творів: «Сонечко танцює», «Сонечко сумує» О. Резуової, «Не хочуть
купити ведмедика», «Купили ведмедика» В. Косенка тощо.
Вважаючи, що основою основ кожного виду мистецтва є класика,
загальноприйняті цінності, для формування творчих здібностей вихованців на
заняттях доцільніше використовувати класичні музичні твори П. Чайковського,
Л. Бетховена, Д. Кобалевського, С. Прокоф’єва, М. Римського-Корсакова та
інших композиторів.
Не менш важливим видом роботи, що сприяє розвитку творчості у дітей, є
використання на заняттях літературних творів. Зокрема – це невеличкі поезії, які
відтворюють певний настрій та не втомлюють увагу, не перенасичують уяву

значною кількістю образів, чим дають можливість краще уявити почуте,
відтворити асоціації від слухання твору. Найкраще і найдоцільніше
використовувати твори поетів-модерністів: М. Вінграновського, М. Воробйова,
Л. Костенко, І. Калинця та ін. Твори цих поетів відрізняються ірреальністю,
фантастичністю, незвичайністю асоціацій, неконкретністю образу твору,
відсутністю сюжету, зосередженням на одному моменті, враженні, переживанні.
Всі ці якості сприяють неоднозначності розуміння сприйнятого твору дітьми,
завдяки чому діти мають можливість щось домислити, будують в уяві цікаві
неповторні образи.
Поєднуючи різні види мистецтв, або використовуючи хоча б деякі з них,
ми робимо заняття цікавими, змістовними, творчими. Так під час ознайомлення
із поняттям «силует» я пропоную дітям роботу над п’єсами О. Резцової
«Сонечко сумує» і «Сонечко танцює», вправи: «Позитив-негатив».
Ознайомлення з поняттям «лінійний малюнок» проходить через роботу над
п’єсою В. Косенка «Дощик», над уривком вірша М. Вінграновського «Грім» і
плавно переходить у творчу роботу-гру «Прогулянка абстрактної лінії».
З метою зацікавлення дітей та розвитку в них бажання малювати працюємо з
нетиповими матеріалами: тирсою, сіллю – для передачі об’єму, рельєфів у
пейзажі; природним матеріалом (крупи, нитки, шкаралупи яєць) у поєднанні з
різними видами паперу – для виконання робіт декоративно-ужиткового
мистецтва; дротом – для об’ємних робіт та ін.
Така система роботи з вихованцями на заняттях образотворчого мистецтва
у котре переконує, що кожна дитина талановита, необхідно лише допомогти їй
«розкритися».
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РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
УМІНЬ ВИХОВАНЦІВ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Лясота В.П., професор кафедри зоогігієни та основ ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету, керівник гуртка
«Основи ветеринарної медицини» КЗ КОР «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини», доктор ветеринарних наук
Одним із пріоритетних напрямів роботи науковця є робота із обдарованою
учнівською молоддю, проведення науково-дослідницької та наукової діяльності,
потребу в якій зумовлюють мета та структура навчально-виховного процесу
закладів освіти. Формування досвіду дослідницької діяльності учнівської молоді
створює передумови для самовизначення особистості й отримання майбутньої
професії. За даними психолого-педагогічних та соціологічних досліджень такий
досвід сприяє самоактуалізації та соціалізації дитини. Сьогодні рівень освіти
особистості визначається здатністю реалізовувати свої можливості, бути
конкурентоздатним на ринку праці й удосконалюватися в професійному,
інтелектуальному та інших напрямах.
Дослідницька діяльність спрямована на формування в особистості таких
якостей, які допомагають швидко виявляти проблеми, знаходити способи їх
вирішення, самостійно здійснювати відповідальний вибір, прогнозувати
можливі наслідки.
Діти, які виявляють зацікавленість науковими студіями, демонструють
небуденні творчі здібності та мають значний природний потенціал, потребують
особливої уваги з боку педагогів. Адже педагог здатен надихнути на заняття
науково-дослідницькою та творчою діяльністю, знайомить із сучасними
методами наукового пошуку, підказує оптимальні форми підтримання цього
інтересу.

Саме наука допомагає молодому поколінню відкрити шлях у новий,
незвіданий і цікавий світ гіпотез, фактів, логічних висновків і спостережень,
суджень і протиріч, невирішених питань і експериментів.
Із досвіду роботи з учнями-членами Малої Академії Наук України варто
виділити наступне:
Кандидатами у члени МАН стають діти, які проявляли здібності до
поглибленого самостійного оволодіння науковими і технічними
знаннями поза шкільною програмою, мають схильність до наукових
досліджень.
Важливим обов'язком учнів-слухачів, кандидатів і дійсних членів МАН
є постійне вдосконалення своїх знань, активна участь у роботі гуртка,
активна участь у пропаганді наукових знань.
Підготовка юного дослідника поділяється на декілька етапів:
1. Виявлення бажання і схильність до науково-дослідницької роботи.
2. Надання пропозицій учню-слухачу щодо напряму наукових досліджень.
3. Індивідуальні заняття наукового керівника (бесіди, практичні заняття)
із вибраного напряму досліджень, а саме:
- формування актуальності мети і завдань досліджень;
- формування наукової новизни і практичного значення майбутнього
дослідження;
- прищеплення навичок роботи з літературними джерелами, довідковою
літературою;
- вибір матеріалів і методів дослідження;
- аналіз та оформлення результатів наукового дослідження;
- застосування на практиці.
Специфіка проведення науково-дослідної роботи у природничій галузі
полягає у тому, що вихованець на першому році навчання освоює матеріали і
методи наукових досліджень, техніку безпеки в лабораторіях навчального та
наукового закладу. На цьому етапі у вихованців прослідковується уміння до
висування гіпотез, відбувається формування проблемного бачення, виявлення
суперечностей. Наприкінці першого року навчання проводиться відповідний
внутрішній фаховий залік учня-слухача та накреслення планів роботи на
наступний рік навчання.
Другий етап навчання характеризується безпосереднім складанням схем та
проведенням експериментальних, наукових та науково-виробничих досліджень.
На цьому етапі вихованцю прищеплюються знання та навички роботи із
лабораторними і сільськогосподарськими об’єктами, здатність проводити

наукові дослідження, робити аргументовано попередні та основні висновки
згідно поставлених завдань. У кінці другого року навчання проводиться
внутрішній фаховий залік.
Третій рік навчання характеризується тим, що діти мають можливість
проводити науково-виробничі дослідження, і в разі позитивних ефектів
упроваджувати в практику отримані науково-виробничі дослідження. Тобто
прослідковується комплексний підхід та зв'язок із підприємствами, установами,
організаціями відповідної галузі аграрного сектора.
Після завершення експериментальної частини юний науковець проводить
статистичну обробку отриманих наукових досліджень та визначає їх
вірогідність.
На цьому році навчання прищеплюються навички підготовки та написання
первинної документації, статей, тез наукових досліджень. Наукові статті
друкуються у періодичній пресі, обґрунтованих галузевих виданнях, вихованець
бере участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах-захистах науководослідницьких робіт I-III етапах територіальних відділень МАН України.
Як результат наукової діяльності для вихованця є уміння:
- стисло обґрунтовувати вибір теми, її актуальність, мету і завдання;
- розкривати теоретичну та практичну значущість дослідження;
- чітко формулювати основні висновки та рекомендації;
- показувати ґрунтовні знання першоджерел та наукової літератури з
обраної проблеми, всебічне володіння матеріалом дослідження;
- здатність самостійно аналізувати й узагальнювати результати
дослідження.
- вміння формувати і обстоювати власну думку.
Успіх у пошуково-дослідницькій діяльності визначається не лише рівнем
знань і вмінь юних дослідників, але й залежить від мотивації, від рівня
інтелекту, інтересів і нахилів. І звичайно високою працездатністю.
На формування наукового світогляду дитини впливає ціла низка складових. І
центральне місце тут займає безпосередньо як науковий суб'єкт – юний
дослідник при підтримці батьків, дитячого колективу, адміністрації навчального
закладу та наукового керівника. Тільки у такій тісній взаємодії вдається
виховувати достойну наукову зміну.
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ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
Уварова С. Г.
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
У сучасних умовах відбувається інтенсивний розвиток психології в
практичних та прикладних її галузях. Попит на психологічну освіту
доповнюється зародженням школи практичної психології та психоаналізу,
розвитком та розширенням мережі соціальних служб для допомоги населенню і
збільшенням кількості приватно практикуючих фахівців, що надають допомогу
людям у вирішенні їх психологічних проблем.
Попит на психологічну освіту та послуги підтверджується створенням
психологічних факультетів і кафедр психології у більшості національних
університетів України (навіть у тих, які спочатку мали не гуманітарний профіль)
і виникненням усе нових приватних навчальних закладів з підготовки
психологів. Перед працівниками освіти це ставить завдання розробки і

удосконалення системи освіти та підготовки, особливо практичних та клінічних
психологів, а також розвиток системи навчання відносно нових на нашій
території шкіл з глибинної психології. В основі розвитку системи підготовки
практичних психологів повинно знаходитись ретельне вивчення необхідних
умов передачі психологічного знання та формування професійних умінь та
навичок. Мається на увазі дослідження необхідних особистісних характеристик і
в першу чергу мотиваційних чинників, що формують майбутнього професіонала
у сфері психологічної допомоги, а також аналіз існуючої вітчизняної системи
підготовки та порівняльний аналіз її із зарубіжними аналогами з метою
подальшого вироблення нових вітчизняних підходів у сфері психологічної
освіти.
Цілий ряд політичних, економічних, соціальних та екологічних потрясінь
призвели український соціум до перманентного переживання стресу, який
позначається на загальному психічному стані громадян України: спостерігається
збільшення кількості психічних розладів, алкоголізму, наркоманії, схильності до
суїцидальної поведінки та різних форм диликвентної поведінки. Усі ці чинники
визначають високий попит на психологічні послуги і, як наслідок, на фахівців
допомагаючих професій і формують соціальне замовлення, покликане
забезпечити психологічною допомогою як окрему людину, так і різні соціальні
групи. У зв’язку з відсутністю вітчизняної школи підготовки фахівців в галузі
практичної психології, що безпосередньо допомагають населенню в період
“тотальної невротизації”, дуже спішно стали готувати фахівців, яких бракує,
особистісні особливості яких не завжди враховувалися і далеко не завжди
вважалися важливими. Це призвело до того, що якість професійної допомоги
серйозно відставала від зарубіжних аналогів. Проте, в ситуації становлення
української держави професія практичного психолога (фахівця, здатного
надавати психологічну допомогу окремим індивідам і групам людей) стала
набувати все більшої цінності у життєдіяльності суспільства. Вищевказані
чинники ставлять перед працівниками освіти завдання створення якісної
системи підготовки практичних психологів, розробку методологічних засад
викладання, розробку системи відбору на навчання із урахуванням мотивації та
певних особистісних якостей претендентів на оволодіння цією професією, а
також вироблення індивідуальних підходів у навчанні.
Тому недостатня дослідженість механізмів професійного вибору,
професійного розвитку та навчання психолога-практика сприяє тому, що процес
професіоналізації та особистісний ріст залишаються спонтанними та
некерованими, що позначається на ефективності професійної діяльності та не

сприяє довірі населення до психології, до психологічної допомоги та до
авторитету самого психолога у суспільстві.
Отже, у даній статі розглянемо філософські аспекти глибинної психології
та психоаналізу.
Попри те, що психоаналіз став серйозним "потрясінням" для філософії
свідомості, оскільки вимагав переосмислення поняття свідомості, самого методу
пізнання і того, "що таке людина", його первинне домагання як і домагання
самої філософії, є пізнавальним. Наслідуючи Рікера, можна сказати, що, якщо з
одного боку, "психоаналіз зайнятий тим, що перетворює позасвідоме на
непізнанне", то з іншого боку, "його емпіричний реалізм якраз свідчить про те,
що позасвідоме пізнаване і пізнаване у своїх "репрезентативних репрезентаціях"
[1]. Він посилає в даному випадку до відомого фрагмента з роботи Фрейда
"Позасвідоме", де потяг необхідним чином зв’язується з представленням як у
сфері свідомого, так і в самому позасвідомому: "Якби потяг не зв’язувався з
будь-яким представленням і не проявлявся як стан афекту, то ми не могли б про
нього нічого знати" [2].
Непізнаваність потягу є необхідною для існування самої структури
репрезентації або представленості. І психоаналіз зосереджує свій інтерес на тому
процесі, який перетворює позасвідомі представлення на непізнаване, а
непізнаване на представлене і доступне свідомості.
Взаємовідносини між психоаналізом і філософією дуже стійкі і багатогранні.
По-перше, філософські ідеї мислителів минулого зробили істотний вплив на
становлення і формування психоаналітичного вчення З. Фрейда про людину і
культуру. По-друге, фрейдівські уявлення про психічну реальність і буття
людини у світі утворюють психоаналітичну філософію, що робить не менший
вплив на суспільну свідомість, чим інші філософські течії. По-третє,
психоаналітичні ідеї все активніше вторгаються в різні напрями сучасної
філософії.
Головне полягає в тому, що психоаналітичні концепції виявляються
центром тяжіння філософів різних світоглядних орієнтацій, незалежно від того,
наскільки гостро і принципово вони критикують окремі психоаналітичні
положення або, навпаки, некритично запозичують засадничі ідеї Фрейда. В цій
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феноменологічної філософії, реалізуючи бажання розкрити тему філософського
інтересу до психоаналізу і актуалізувати тим самим інтерес до психоаналізу в
сучасній інтелектуальній ситуації.

Спочатку звернемося до того, яке значення надавав Зиґмунд Фрейд
формуванню інтересу до психоаналізу з боку різних наук у своїй однойменній
роботі ("Інтерес до психоаналізу", 1913) [3]. У розділі, присвяченому
філософському інтересу, він вказує два напрями у яких можлива продуктивна
зустріч філософа з психоаналізом. Друге: про яке мова зараз йтися не буде – це
"філософія і філософ як об’єкт для психоаналізу", у якому реалізується швидше
специфічний прикладний інтерес самого психоаналізу до особи філософа і
можливої психологічної детермінації філософських навчань, які, за визнанням
самого Фрейда, не впливають на їх наукову коректність і, таким чином, не
можуть створити простір "загального" інтересу.
Інший момент – спільний інтерес філософії та психоаналізу пов’язаний з
відношенням до проблеми свідомості і позасвідомого і з питанням про
визначення суті психічного як такого. "Описати позасвідоме" і дослідити його
відношення до свідомості, "з якою воно має дуже багато спільного," – так
визначає Фрейд інтерес філософії, що долає традиційне для цілої епохи
уявлення про тотожність свідомого і психічного. У власному сенсі говорити про
поняття психічного у традиції, наприклад, стосовно Нового часу, некоректно,
оскільки воно як специфічна проблема для філософії і психології ще не
сформувалося.
У "Першоосновах філософії" Декарта ми зустрічаємо дуже примітне
визначення мислення або знаменитого картезіанського cogito: "Під словом
мислення (cogitatio) я розумію все те, що здійснюється в нас таким чином, що ми
сприймаємо його безпосередньо самі собою; і тому не лише розуміти, бажати,
уявляти, але також відчувати означає тут те ж саме, що мислити" [4]. Цей
перехід від усвідомлення як розуміння до усвідомлення бажання, уяви і почуття,
сама можливість такого висновку ґрунтувалася на визначенні будь-якого
душевного акту як акту мислення, cogito. Дзеркальне прагнення до визначення
усіх актів мислення як психічних процесів знаходить своє вираження у
психологічній науці, що сформувалася в другій половині XIX століття. Але що
повинне було статися, щоб такий переворот у розумінні свідомості став
можливим? Коли поняття свідомості перестає бути самоототожним?
Можливо, саме тоді, коли ця новоєвропейська концепція знання досягає
своєї фінальної ідеї у "Феноменології духу" Гегеля. Самоототожнення
абсолютного знання символізує не лише мету всякого пізнання, що досягається
як результат досвіду свідомості, але й підкреслює ту прірву, яка відділяє
різноманіття природної свідомості як від цього, чисто логічного, "абсолютного
знання", яке як таке з ним не може співпадати, так і від тієї "істини", яка

відкриває людині або суб’єктові природної свідомості його скінченність. Саме у
цей момент, коли поняття свідомості перестало бути самоототожненим,
різноманіття його досвіду як досвіду кінцевого суб’єкта відкрило нову сторінку
в історії мислення.
Питання про тотожність свідомого і психічного виникає саме тоді, коли
воно перестає бути безперечним, коли сфера душевного життя людини або
область психічних феноменів "відкривається" психологічній науці, що посилено
розвивається на рубежі XIX - XX віків. Відкривається, передусім, у
принциповому відмежуванні психічного від фізіологічного, у постулюванні, що
суть психічного не може бути зведена до фізіологічних процесів, а, отже,
потребує нового, відмінного від усіх наявних методу дослідження. Визначення
психічного як області феноменів свідомості - це одне з можливих наукових
рішень, яке також є проблемою, а не є чимось само собою зрозумілим.
Тут важливо звернути увагу саме на той момент, що переворот, який зробило
відкриття позасвідомого у розумінні душевного життя, у розумінні того, що
психічне не вичерпується поняттям свідомості і тією концепцією раціональності,
яка сформувалася у західноєвропейській філософії, – що цей переворот
здійснився відносно розуміння свідомості як такої. Під знаком питання
виявилося не лише "психічне" як новий регіон нової науки, але й сама свідомість
та її інше – позасвідоме. "Під знаком питання" – мається на увазі власний сенс
питання, яке не закриває, але знову піднімає поняття позасвідомого та
психоаналітичної теорії в цілому.
Водночас, важливим постає необхідність подумати про те, що формування
на початку XX століття двох таких яскравих проектів як феноменологія та
психоаналіз, орієнтованих на такі різні методи і завдання дослідження
свідомості, в одному, та позасвідомого у іншому випадку – не є випадковим. Їх
виникнення у той момент, коли питання про суть психічного вимагало свого
рішення навіть ціною значних теоретичних "потрясінь", вже само по собі є
відповіддю.
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ
У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Дармостук О. В.
Інститут екології економіки і права
Розвиток ринкових відносин в Україні, реформування та модернізація
системи освіти, зокрема вищої школи, у контексті європейської інтеграції та
приєднання до Болонського процесу – усе це сприяє оновленню ринку освітніх
послуг та ринку праці, які перебувають у тісному взаємозв’язку. Зміни умов,
змісту і засобів праці потребують функціонування довготривалої та динамічної
системи професійної орієнтації, що виступає складовою неперервної освіти. У
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. при розбудові незалежної України з’явилася
можливість по-новому підійти до проблеми підготовки особистості щодо
професійного самовизначення, повною мірою враховуючи інтереси особистості
й країни. Але високий рівень безробіття серед молоді на сучасному етапі,
плинність кадрів, незадоволеність значної кількості людей своєю спеціальністю
свідчать, що питання вибору професії підростаючим поколінням не можна
вважати розв’язаним.
Орієнтація учнів на професійну діяльність у системі позашкільної освіти,
потребує наукового переосмислення, результатом якого має бути впровадження
в освітню практику нового змісту навчально-виховної роботи, нових форм
профорієнтаційної роботи, оскільки разом з отриманням знань є нагальна
необхідність послідовно готувати молодих людей до професійної діяльності, яка
відповідатиме їхнім особистісним якостям і одночасно підтримуватиметься
державними соціально-економічними програмами.
В умовах швидких змін у науці, економіці, політиці нашій державі
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самоудосконалюватися відповідно до потреб часу. Значну роль у вихованні такої
особистості відіграють позашкільні навчальні заклади, значення яких зростає як
для окремої особистості, так і для суспільства в цілому.
Позашкільні навчальні заклади стають важливим інститутом соціального
становлення дітей та молоді. В Україні сьогодні існує досить розвинена мережа
позашкільних закладів. У 2000 році вона складалася з 1497 закладів, охоплювала
понад 1,2 мільйона учнів і 35 тисяч педагогічних працівників. Отже, кожна п’ята
дитина шкільного віку ставала вихованцем подібного закладу.

Педагогічна наука має певний досвід щодо визначення шляхів і засобів
використання профорієнтаційного матеріалу. Значний інтерес мають праці
вчених, зокрема з таких проблем: розробка теоретичних аспектів професійної
орієнтації старших школярів (Гладкова М.В., Йовайша Л.А., Сахаров В.Ф.,
Павлютенко Є.М., Чистякова С.М.), залучення учнів до творчої діяльності як
засобу розвитку у старших школярів інтересу до професій, праці поєднання між
собою різноманітних методів та форм з урахуванням своєрідності
профорієнтаційного матеріалу (Ватульова О.Г., Воробйова Т.А., Зайцева О.,
Ігнатенко П.А., Тименко В.П.). Крім того, розробляли психологічні основи
професійної орієнтації старшого школяра такі науковці, як Ананьєв Б.Г., Клімов
Е.А., Леонтьєв А.Н., Платонов К.К., Федоришин Б.А.
Велику увагу проблемі професійної орієнтації через призму соціальної
значущості приділяли такі педагоги, як Батишев С.Я., Поляков В.А.,
Скаткін М.Н. та ін.
Отже, у даній статті розглянемо особливості професійної орієнтації учнів
у позашкільних навчальних закладах.
Встaновлено, що метою професійної орієнтації в системі позашкільної
освіти є така підготовка учнів, яка забезпечує їм достатній рівень життєвої
компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та
окремої людини. Загальні професійні знання потрібні кожній молодій людині
незалежно від його життєвого і професійного вибору.
Професійна орієнтація у позашкільному навчальному закладі спрямоване
на реалізацію Законів України “Про освіту” (1060-12), “Про позашкільну освіту”
(1841-14), Національної доктрини розвитку освіти (347-2002), Положення про
позашкільний навчальний заклад (433-2001-п), положень Кодексу законів про
працю України (322-08), конвенцій та рекомендацій Міжнародної Організації
Праці, інших документів, а також практичний досвід цієї роботи в розвинутих
країнах світу.
Слід вiдмiтити, що професійна орієнтація у позашкільних навчальних
закладах є початковис етапом профільного навчання, яке за певних умов, може
забезпечувати здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань,
інтересів, здібностей, а також присвоєнням випускникам (вихованцям, учням,
слухачам) освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”.
У позашкільному навчальному закладі профільне навчання є напрямом і
способом організації диференційованого навчання вихованців (учнів, слухачів) у
позашкільній освіті, що передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване
опанування знаннями, уміннями, професійної підготовки робітничих кадрів.

Встaновлено, що зміст професійної орієнтації у позашкільних навчальних
закладах – це структура і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує
вихованцям (учням, слухачам) можливість як здобуття позашкільної освіти так і
отримання певної кваліфікації. Він зумовлюється суспільними вимогами до
рівня кваліфікації робітничих кадрів, основними напрямами позашкільної
освіти, потребами громадян та економіки держави.
Реалізація змісту професійної орієнтації у позашкільних навчальних
закладах має послідовний, безперервний характер, що забезпечується
допрофільною, профільною та допрофесійною підготовкою вихованців (учнів,
слухачів).
Допрофільна підготовка є початковим етапом в профільному навчанні у
позашкільних навчальних закладах. Найчастіше здійснюється в гуртках, групах
та інших творчих об’єднаннях основного рівня. Передбачає ознайомлення із
світом професій, формування ціннісних орієнтацій, самопізнання, спрямування
на власну активність у професійному самовизначенні відповідно до інтересів,
здібностей, інших особистісних якостей вихованців (учнів, слухачів). Носить
загальний характер, професійну орієнтацію на певний вид майбутньої
професійної діяльності.
Встaновлено, що профільна підготовка є базовим етапом в профільному
навчанні у позашкільних навчальних закладах. Організовується в гуртках,
групах та інших творчих об’єднаннях основного та вищого рівня.
Характеризується оволодінням вихованцями (учнями, слухачами) знаннями та
уміннями певної групи професій, формуванням професійних інтересів, мотивів
та навичок обраної або бажаної професії, сформованістю особистісного погляду
на проблему вибору професії, умінням співвідносити свій професійний вибір із
суспільною необхідністю, реальними можливостями особистісної реалізації,
норм поведінки, стилю життя щодо майбутньої професійної діяльності. Є
системою організаційно-правових заходів, спрямованих на здійснення
допрофесійної підготовки у вихованців (учнів, слухачів) і опанування ними
професії (спеціальності).
Основним етапом в профільному навчанні у позашкільних навчальних
закладах є допрофесійна підготовка. Здійснюється в гуртках, групах та інших
творчих об’єднаннях вищого рівня. Спрямоване на здобуття початкових
професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої, розвиток
професійно важливих якостей з обраного виду діяльності, контроль та корекцію
професійних планів. Завершується здобуттям вихованцями (учнями, слухачами)
кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

З’ясовано, що профільне навчання у позашкільному навчальному закладі
здійснюється у різних формах. Вони регламентують діяльність суб’єктів
навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів і
спрямовують на забезпечення умов для підготовки вихованців (учнів, слухачів)
до свідомого професійного визначення, адаптації тощо. За характером взаємодії
виділяються такі форми профільного навчання у позашкільних навчальних
закладах:
- організується через навчальні заняття (заняття в гуртках, клубах,
секціях, профільних студіях), дистанційні курси, екстернат, самостійна
діяльність вихованців (стаціонарні дослідження, експериментальна
робота, трудова діяльність, проведення моніторингу довкілля), виїзні
форми навчання (експедиції, екскурсії, походи, рейди);
- протягом якого вихованці (учні, слухачі) приймають участь у проектах,
профорієнтаційних іграх, ситуаціях, вправах та тренінгах,
дослідницькій роботі тощо;
- передбачає поглиблення професійної спеціалізації шляхом підвищення
кваліфікаційних вимог (курсова профільна і допрофесійна підготовка за
спеціальними програмами і навчальними планами).
Серед методів навчання, які застосовуються, в профільному навчанні у
позашкільних навчальних закладах основними є: груповий метод,
дослідницький метод, метод творчих проектів, проблемне навчання, креативні
методи, самоаналіз, аналіз професій, методика індексів або експертна оцінка
керівника гуртка, батьків тощо.
Так, в процесі професійної орієнтації особливого характеру набуває
груповий метод навчання. У навчальній групі відбувається взаємний обмін
професійними знаннями, досвідом, думками, світоглядними установками і т.п.
Цей процес взаємного збагачення знаннями і досвідом потрібно правильно
організувати. Найбільш придатними для цього виявляються методи групової
дискусії.
Для успішного здійснення професійної орієнтації особлива увага
приділяється інноваційним, інтерактивним методам викладання, які найкраще
дозволяють забезпечити активну, зацікавлену участь слухачів.
Особливу увагу необхідно приділяти систематичному використанню
завдань із експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошуковим
ситуаціям, теорії розв’язання винахідницьких завдань та іншим методи і
прийоми, що спонукають вихованців (учнів, слухачів) до самовираження,
самовизначення та усвідомлення правильності у виборі майбутньої професії.

Наведені методи реалізовуються за допомогою наступних прийомів:
- робота із спеціальною літературою, відео, аудіо-візуальними засобами;
- професійні проби та діагностика;
- пошукові ситуації, експерименти, лабораторно-практичні роботи,
моделювання професійної діяльності, творчі завдання.
Основними засобами професійної орієнтації у позашкільних навчальних
закладах, розвитку професійних знань і умінь вихованців (учнів, слухачів) є
професійна інформація (складання формули професій); професійні проби
(розвиток інтересів, нахилів та здібностей до певних видів професійної
діяльності); соціально-професійна адаптація.
При цьому, багатоаспектність навчально-виховного процесу вимагає
постійних резервів щодо застосування профорієнтаційного матеріалу у
комплексному розвитку особистості учнів.
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