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«Колектив із декількох десятків чоловік не 

може об’єднатись, держатись і міцніти лише на 

основі особистої взаємної симпатії всіх членів. Для 

цього люди дуже різні, а почуття симпатії нестійке 

та зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш 

ясна й міцна основа – це ідея".  

 К. Станіславський 

Такою об’єднавчою силою у педагогічному колективі Сосницького 

професійного аграрного ліцею є організація роботи над єдиною педагогічною 

проблемою – найефективніший шлях трансформації педагогічної ідеї в 

практику. 

Про результативність роботи ліцею та її педагогічного колективу судять 

за різними критеріями. Але одним з головних показників є ефективність 

роботи над методичною проблемою навчального закладу. Виконання такого 

завдання дозволяє якісно навчати учнів, творчо працювати та вирішувати інші 

освітні проблеми. 

Кожний навчальний заклад має свої особливості. Тому й підхід до 

вибору єдиної науково-методичної проблеми  має бути особливим. У червні 

2014 року методична служба нашого ліцею намагалась визначити рівень 

готовності педагогів до науково-пошукової роботи та сформулювати науково-

методичну тему, над якою вже працює педагогічний колектив нашого закладу 

в 2014/2019 рр.: «Підвищення якості професійної та загальноосвітньої 

підготовки шляхом використання інноваційних форм та методів навчання». 

Визначити науково-методичну проблему навчального закладу досить 

складно. Для цього необхідно, по-перше, досконало володіти станом справ у 

навчальному закладі, по-друге, зіставляти його з потребами практики, 

розвитком психолого-педагогічної науки, аналізуючи результати 

діагностування педагогічного колективу, виявляти запити, потреби й 

можливості педагогічного та учнівського колективів. Особливу увагу ми  
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звернули на перший етап – аналітичний, бо саме від цього етапу залежить 

реальність, об’єктивність, обґрунтованість у визначенні проблемної теми для 

вивчення та впровадження. 

Вибір єдиної науково-методичної проблеми, над якою працює 

навчальний заклад, має свою методику. При виборі теми наш педагогічний 

колектив обирав серед запропонованих трьох і намагався забезпечити 

виконання ряду умов: 

- обрана науково-методична проблема є актуальною саме для нашого 

закладу, в даний момент, відповідає його особливостям (після зміцнення 

матеріально-технічної бази ліцею доречно широко використовувати різні 

сучасні інновації); 

- проблема є актуальною для педагогів та співзвучною сучасним 

педагогічним ідеям (вияснилося шляхом діагностування, що у педагогів 

виникло бажання працювати саме над такою проблемою); 

- проблема є комплексною, охоплює як навчальну, так і виробничу, 

виховну роботу; 

- проблема пронизує всі ділянки внутрішньоліцейної методичної 

роботи; 

- у педагогів виникла потреба в теоретичній розробці та практичному 

вирішенні низки педагогічних проблем. 

При виборі єдиної науково-методичної проблеми ми проводили певні 

практичні заходи.  Реалізувався  діагностичний  етап вибору проблеми через 

діагностику навчально-виховного процесу, здійснення аналізу теоретичного 

обґрунтування проблеми та наявності досвіду в педагогічному колективі з 

даної проблеми. Розпочався етап зі створення творчої групи з числа найбільш 

компетентних з даної проблеми педагогів, задача яких була глибоко оволодіти 

змістом проблеми та виявлення зразків передового педагогічного досвіду. 
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 Аналіз результатів педагогічного процесу проводився у вигляді 

дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів 

педагогів та учнів. Він включав:  

- аналіз науково-методичної роботи педагогічного колективу. Для цього 

здійснювався моніторинг професійної компетентності педагогічних 

працівників (інтелектуальної, психологічної, управлінської, мотиваційної, 

комунікативної, проективної, дидактичної, методичної, креативної); 

- визначення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітньої та 

професійної підготовки, їх ставлення до інновацій в навчально-виховному 

процесі; 

-  фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів керівниками 

ліцею, методичним активом з наступним оглядовим аналізом, виявлення 

професійного рівня педагогів; 

- анкетування, діагностування педпрацівників з метою вивчення рівня їх 

методичної кваліфікації, систематизації побажань педагогів, готовності до 

інновацій; 

- ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими 

педагогічними технологіями; 

- підготовку аналітичного матеріалу для обговорення. 

Отже, щоб зробити глибокий аналіз результатів навчально-виховного 

процесу, ми намагались дати об’єктивну відповідь на запитання: Хто ми є? Які 

ми є сьогодні? Які ми були? Якими хочемо бути, враховуючи директивні, 

нормативні документи в галузі освіти, ідеї педагогічної науки, наявний ППД? 

Що в нас для цього є?  Ми зрозуміли, що глибокий аналіз буде забезпечено, 

якщо проводити самодіагностику управлінської діяльності, щоб відповісти на 

запитання: чому ми маємо саме такі результати?  Для забезпечення глибокого 

аналізу стану навчально-виховного процесу необхідна відповідна 

інформаційна база. А це в свою чергу вимагає систематичного зворотного 

зв’язку, що можливий лише при здійсненні оптимального 

внутрішньоліцейного керівництва і контролю. 
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 В процесі вибору науково-методичної проблеми при підготовці до 

засідання червневої педради (2014 рік) ми провели змістовний аналіз роботи 

педколективу за допомогою різних форм, вивчили думки наших учнів та 

педпрацівників з приводу впровадження інновацій в навчально-виховний 

процес. Це і був  початок І етапу (діагностичного) вирішення загальноліцейної 

проблеми. Результати анкет, а також спостереження адміністрації ліцею за 

організацією навчально-виховного процесу, на превеликий жаль, показують, 

що ІКТ-технології половиною педагогів нашого ліцею застосовуються 

епізодично або майже не застосовуються. Тому обрана тема актуальна для 

наших працівників, адже володіння педпрацівниками комп’ютерною 

грамотністю – веління часу та вимога для атестації. Загальномасштабному 

формуванню та розвитку ІКТ-компетентності учнів на педагогів сприяє 

сучасна техніка. Але матеріальна база кожного кабінету, на жаль, не на 

найсучаснішому рівні. Педагоги нашого колективу усвідомлюють це і 

використовують в своїй діяльності або ліцейні, або власний ноутбук.  

Творчою групою під час підготовки до даної педради була створена 

схема «Використання комп’ютерів в навчальній діяльності», яка яскраво 

демонструвала, на яких етапах уроку, в якій формі можна застосовувати ПК. 

Педагоги нашого закладу проблемними питаннями самоосвіти обрали 

опанування та впровадження в практику тих чи інших інновацій. Тепер 

достатньо педпрацівників успішно використовують різні інноваційні 

технології. Над проблемами вивчення теоретичних питань  та впровадження 

методу проектів та інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-

виховний процес працюють творчі групи педагогів. Педпрацівники нашого 

закладу переконались в тому, що обрана методична проблема, над якою ми 

працюємо, актуальна, сучасна, корисна, практично спрямована. 

Отже, переваг використання інноваційних технологій значно більше, ніж 

недоліків. Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох 

чинників, і в першу чергу від рівня обізнаності та готовності педпрацівників 

до їх використання. На цьому етапі ми провели експертизу рівня готовності 
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педпрацівників до інноваційної діяльності за методикою, яка пропонується в 

методичній літературі (Додаток 1). Результати експертизи показали такий 

склад педагогічного колективу за рівнями готовності до інноваційної 

діяльності  (за самооцінкою педагогів): 

- 68,6 %  - високий рівень (100-75 %) 

- 19,6 %  - середній рівень (74 – 50 %) 

- 11,8 % - інновації використовують епізодично (49 – 25 %) 

-  0 % - інноваційна діяльність фрагментарна (менше 25 %).  

В експертизі приймали участь 51 педпрацівників серед 62 (82,3%)                                                                                                  

Отже, експертиза показала достатньо високий рівень готовності 

педагогів ліцею до впровадження інновацій.  

За результатами анкетування учнів (Додаток 2) можна зробити такі 

узагальнення: 

- більшості учнів подобаються уроки з використанням інноваційних 

технологій, і в той же час четверта частина учнів стверджують, що кращі 

знання отримують на традиційних уроках; 

- учні вважають за необхідність використання інновацій на уроках, 

оскільки вони підвищують інтерес до навчання, але без надмірного захоплення 

ними; 

- і найбільше радує те, що переважна більшість наших учнів мають 

бажання перебувати в ліцеї, оскільки їм цікаво вчитися. 

Вся методична робота навчального закладу спрямована на вирішення  

загальноліцейної методичної проблеми за окремими планами роботи 

методичного кабінету, засідань методичної ради, педагогічної ради, 

інструктивно-методичних нарад, проблемних семінарів, Школи молодого 

педагога „Проблема”, педагогічних читань, засідань методичних комісій та 

інших форм. 
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Додаток 1 

Експертиза рівня готовності педагога до інноваційної діяльності 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________ 

Фах ___________________________________________________________ 

Стаж роботи ____________________   Категорія _____________________ 

Предмети, які викладає ___________________________________________ 

Критерії оцінювання:      

                           4 бали – показник наявний завжди 

                           3 бали – часто наявний 

                           2 бали  -  рідко наявний 

                           1 бал – наявний інколи 

                           0 балів – відсутній 

100 % готовності до інноваційної діяльності відповідають максимальній 

загальній кількості балів 

Від 100 % до 75 % - рівень готовності до інноваційної діяльності 

високий 

Від 74 % до 50 % - рівень готовності до інноваційної діяльності 

середній 

Від 49 % до 25 % - інновації використовуються в діяльності епізодично 

Менше 24 % - інноваційна діяльність педагога фрагментарна 

Компо 

ненти  

Показники інноваційної діяльності  Б    А     Л    И 
само

цінка 
оцінка 

дирекц

ії 

серед 

ня 

оцінк

а 

Мотиваці

йно-

цільовий  

Критичність мислення  1 2 3 с  

Визначення цілей власної дослідницької 

роботи 

      

Здатність відмовитися від стереотипів 

педагогічного мислення 

      

Творча діяльність        

Змістовно 

– операцій 

ний 

Творче використання результатів 

педагогічних досліджень і моделювання 

нового педагогічного досвіду 

      

Варіативність педагогічної діяльності       
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Володіння методами педагогічних 

досліджень 

      

Застосування в педагогічній практиці 

засобів діагностики та корекції 

індивідуальних особливостей учнів, 

реалізація різнорівневого підходу 

      

Розроблення авторської ідеї навчання та 

виховання 

      

Результат

ивно – 

корекцій 

ний 

Постійне здійснення самоаналізу й само 

оцінювання діяльності 

      

Систематичне коригування навчально-

виховного процесу 

      

Самостійний пошук нової інформації з 

метою саморозвитку 

      

Прогностичність, здатність до 

коригування 

      

Вміння оцінити конкретні інновації та 

визначити їх цільове призначення 

      

Загальна кількість балів    

Рівень готовності до інноваційної діяльності 
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Додаток 2 

Анкета для учнів 

 Ваше  ставлення до інновацій в навчально-виховному процесі 

1. Чи хочете ви перебувати в ліцеї? 

а) так        б) ні 

2. Чи цікаво вам вчитися? 

а) так         б) ні 

3. Чи задоволені ви знаннями, які отримуєте в ліцеї?  

а) так    б) ні   в) тільки з окремих предметів   

4. Які уроки вам більше подобаються? 

а) традиційні           і) інноваційні 

5. Інновації на уроках сприяють: 

а) кращому усвідомленню матеріалу  

           б) кращому запам’ятовуванню  інформації  

           в) формують практичні уміння і навички  

           г) підвищують інтерес до навчання  

6. На яких уроках ви отримуєте кращі знання?  

    а) традиційних   б) інноваційних  
 7. Як часто варто використовувати інновації на уроках?  
 а) на кожному уроці  

 б) всі уроки проводити за традиційною методикою  

 в) зрідка, щоб “оживити” навчальний процес   

 г) помірно часто, якщо дозволяє зміст навчального матеріалу і   

можливості. 

 

 

 


