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УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЬ ТА СУЧАСНА ОСВІТА.
 Роздуми досвідченого вчителя

За 21 рік своєї професійної діяльності вчителя я працювала в різних школах –

маленьких та великих. Після закінчення Одеського ДПІ ім. К.Д.Ушинського роз-

почала професійну діяльній у рідній мені Бородинській СШ, де навчала дітей ма-

тематиці та інформатиці. Шість років суміщала роботу у районній Комінтернівсь-

кій СШ та сільській Дмитрівській неповній середній школі (Одеська обл.). Зараз

вже 16 років працюю в Одеському НВК №49, де навчається до півтори тисячі уч-

нів. Тож, я маю з власного досвіду уявлення про сільські та міські школи. Чи є рі-

зниця між сільськими та міськими дітьми? – На мою думку, відмінність тут не в

дітях, а у тих можливостях, які мають діти: і в великих, і в маленьких класах будь-

якої школи були і є «розумники з розумницями», і ті, у кого були труднощі у на-

вчанні. Але відсутність спеціалістів у маленьких школах обмежує можливість уч-

нів сільських шкіл у використанні освітніх послуг на належному, а точніше – на

необхідному (!) – рівні.

Авжеж, кожен учитель хотів би навчати учнів, які «на льоту» сприймають

навчальний матеріал, які є здібними та творчими. Зауважу, що всі діти залиша-

ються саме такими, але доки їм цікаво! Хочу зауважити, що діти, яких я готувала

до інтелектуальних змагань і які виборювали призові місця від районного до між-

народного рівнів, не були відмінниками у «стандартному» розумінні, – вони були

зацікавлені предметом та вміли працювати, тобто навчатися!
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Все більш відчутною проблемою сучасної школи є те, що знання учнів «віді-

рвані» від життя: учні не вбачають прикладного характеру одержаних знань, в них

– школярах – не формуються ментальні зв’язки між отриманими знаннями з реа-

льністю навколо та науково-технічним прогресом. Усунути відірваність формаль-

них знань від реального життя є завданням учителя. Саме таке завдання я ставлю

перед собою у своїй роботі з учнями, і особливо – з мотивованими1 учнями!

На мою думку, у розвитку творчих можливостей учнів велике значення має

не лише зміст та характер навчання й виховання, а й здатність застосовувати на-

буті знання на практиці, у житті. У вислові відомого психолога Л.С.Виготського:

«Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тобто спонукає

дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів

розвитку», – ключовим акцентом я вважаю спонукання до життя.

Успіхи учнів є одним із важливих чинників у формуванні іміджу та рейтингу

будь-якого навчального закладу, зокрема успіхи з навчальних предметів. Робота із

мотивованими учнями вимагає відповідної кваліфікації вчителя, а також сміливо-

сті та наполегливості від обох – учителя та вихованця. Лише кропітка, системна

робота вчителя із такою дитиною дає позитивні результати.

«Кадри вирішують все…»

Під час підготовки своїх учнів до інтелектуальних конкурсів я вкотре нама-

галася відповісти на своє ж запитання: «Що робити далі, твій учень виявився пит-

ливою дитиною та «переростає» вчителя?», – і дійшла до дуже простої відповіді:

треба рости самій, безперервно займатися самоосвітою. Проте реалізація цієї про-

стої думки висвітила дуже складний шлях.

Згідно з передовою світовою тенденцією [2, 3], кожна середня школа обирає

свою спеціалізацію або профілізацію спираючись на наявні кадрові та інші ресур-

си. Наступним та логічним кроком у цьому напрямку має бути створення та вико-

ристання необхідного навчально-методичного забезпечення. У формуванні та за-

1 мотивовані учні: я так називаю тих учнів, які прагнуть знань, проте часто-густо мають середні здібності до на-
вчання, але працьовиті, залюбки витрачають свій позаурочний час на роботу у відповідних гуртках. Дякувати Бо-
гові, вони мають, до того ж, підтримку своїх батьків.
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стосування відповідного методичного «арсеналу» (програми, посібники, метод.

розробка уроків, робочі зошити, збірники лабораторних та практичних робіт, спе-

ціалізоване ПЗ та таке інше) вчитель приймає активну участь. На відміну від бага-

тьох інших предметів, концептуальні зміни в ІТ-ІКТ галузі відбуваються набагато

жвавіше. Для відриву від вчорашніх навчальних технологій вчителю з інформати-

ки край необхідна перманентна самоосвіта.

Переконана, що на шляху оптимізації навчального процесу вчитель має спи-

ратися на власний досвід та використовувати досвід колег. Головною умовою є

потреба та готовність учителя до впровадження нових методичних технологій.

Спецкурси та факультативи, які вивчаються у школі за рахунок варіативної

частини робочого навчального плану, надають можливість поглибити та розши-

рити знання учнів з того чи іншого предмету, та підготувати окремих учнів до ін-

телектуальних змагань: олімпіад, конкурсів-захистів МАН, наукових учнівських

конференцій тощо. У власній педагогічній практиці я користувалася програмами

курсів, рекомендованих МОН. Декілька років навчала учнів інформатиці з 7 класу

за посібником, де була одним із співавторів [1].

На мій погляд, позитивний результат у навчальній діяльності на уроках та у

позаурочний час досягається у роботі з невеликими групами учнів, де на зміну

фронтальним методам є реальна можливість застосовувати особистісно-

орієнтований підхід через індивідуальну роботу з учнями. Власний практичний

досвід показує, що успішний сучасний учитель повинен бути консультантом, ке-

рівником, лідером і навіть менеджером, оскільки є завдання бути не тільки «майс-

тром навчання», але також і «майстром управління цим навчанням». Вчитель пе-

ріодично сам має «сідати за парту» задля опанування новітніми технологіями в

освіті, так він краще зможе відкрити «нові обрії» не тільки для учнів, а й для себе.

Та через поєднання традиційних та інноваційних методів навчання він зможе «по-

сучасному» навчити сучасного учня.

Щоденна робота вчителя в такій манері трансформується у розвиток власної

методики навчання. Як правило, вчителі працюють з колегами, і тут дуже важли-

вим є той реальний різноплановий обмін досвідом між ними. Це і є складові під-
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вищення свого професіоналізму. Учитель повинен грамотно керувати процесом

навчання та зуміти адаптувати цей процес до кожного учня.

В сучасній школі змінюється зміст компетенції вчителя, які йому потрібні у

професійній діяльності. Звичайно, по-перше, це високий рівень знань з тієї навча-

льної дисципліни, якої вчитель навчає. Якщо простіше, то вчитель ПОВИНЕН

БУТИ КОМПЕТЕНТНИМ в своїй предметній галузі. Крім того, за визначенням

UNESCO, надано перелік базових здібностей сучасного вчителя [4]:

 здатність вчителя донести свої знання і навчити учня побудувати свою сис-

тему знань (!);

 знання дидактики своєї дисципліни;

 здатність вчителя керувати своїм класом;

 знання психології особистості;

 здатність вчителя дати кваліфіковану раду своїм учням, вміння їх зорієнту-

вати у соціумі;

 здатність до саморозвитку та самоосвіти.

Профільна середня школа чекає на професіоналів

Два десятиліття навчаю учнів старших класів, переважно 10-11 класів, інши-

ми словами, я учитель профільної школи. Працюючи в освітній системі своєї кра-

їни, розумію її місце і роль у суспільстві. Сучасна школа є базовим елементом со-

ціологічного ланцюжка, що є притаманним для ринкової економіки: «випускник

профільної СШ  випускник профільного ВНЗ  вимоги ринку праці». Згідно до

цього імперативу, тандем «профільна середня школа»  «профільний ВНЗ»

вкрай необхідний для оптимізації шкільної освіти, заради формування випускника

школи, здатного витримати конкуренцію на ринку праці, зокрема після здобуття

вищої професійної освіти.

Розуміння цього завдання привело нашу школу до тісної та плідної співпраці

з ОНАЗ ім. Попова [5]:

 за підтримки академії на базі Одеського НВК №49 у 2014-2015 навчальному

році були організовані курси підготовки до ЗНО з української мови та ма-
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тематики для учнів 10-11-х класів. Викладачами на цих курсах були провід-

ні вчителі Суворовського району м. Одеса.

 Одеський НВК №49 став базою для підвищення кваліфікації вчителів інфо-

рматики Суворовського району м. Одеса: практичні семінари проводив доц.

кафедри ІТ ОНАЗ А.О. Чепок, – плідний досвід співпраці ООІУВ, ОНАЗ та

шкіл.

 до співпраці в рамках освітнього пілотного проекту долучилась СЮТ «Сіг-

ма», завдяки чому на базі Одеського НВК №49 була організована робота гу-

ртка з робототехніки для учнів 6-8 класів (керівник гуртка – проф. кафедри

ВОЛЗ ОНАЗ, д. т. н. І.В. Троцишин).

 з 2013 р. організовано проведення спецкурсу з програмування у профільних

10 та 11 класах (викладач – доц. кафедри ІТ ОНАЗ, к. ф.-м. н. А.О. Чепок);

 з 2013 р. активно і плідно працює гурток програмування для учнів 8-11 кла-

сів Одеського НВК №49 (керівник – доц. кафедри ІТ ОНАЗ, к. ф.-м. н. А.О.

Чепок);

 ведеться робота по складанню та випробуванню нових спецкурсів, посібни-

ків, зроблено ряд сумісних публікацій вчителів Одеського НВК №49 та ви-

кладачів ОНАЗ.

Як результат, інтегрована робота вчителів Одеського НВК №49 та викладачів

ОНАЗ ім. Попова за останні декілька років дала низку позитивних результатів, се-

ред яких – систематична та наполеглива робота із мотивованими учнями з поміт-

ними досягненнями школярів у фізиці та інформатиці (див. Табл. 1, Додаток №1).

До того ж, набутий у сумісній роботі методичний досвід та результати роботи в

рамках регіонального освітнього проекту «ITDF» висвітлюються у відповідних

фахових виданнях [5] (див. також Додаток №2).

На моє переконання, для учнів 10-11 профільних класів для вивчення профі-

льних дисциплін треба залучати фахівців з вищої школи, які здатні принести до

школи сучасний рівень науки. Викладачі ВНЗ, напевне, краще, ніж шкільні вчите-

лі, зможуть підготувати випускників до вимог вишів.
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Такий самий позитивний вплив має місце і у позаурочній роботі з мотивова-

ними учнями. Наведу приклад трьох останніх років роботи з власного досвіду. В

10-му профільному класі, зазвичай, вже сформовано вміння побудови математич-

ної моделі деякого процесу. Але при розв’язанні науково-дослідних задач під ке-

рівництвом науковців учні поступово оволодівають вмінням постановки певної

проблеми та її вирішення через обчислювальний експеримент. Цю провідну і

сучасну методику дослідження у шкільний навчальний процес може принести

тільки фахівець певного рівня. Це, безумовно, сприяє мотивації учнів до їх пода-

льшого навчання та розвитку. Всі ці роки я наочно переконуюсь у плідності такої

співпраці та її користі як для школярів, так і для себе.

Висновки

Проблему якості надання освітніх послуг як у місті, так і сільській місцевості

вирішують фахівці – учителя. Саме кадрове забезпечення середньої освіти на міс-

тах є необхідною умовою рівних та якісних можливостей дітей на здобуття освіти

в нашій країні.

Здобутки учнів формують рейтинг школи. У роботі учителя із вмотивовани-

ми учнями важливим чинником є системність, тоді лише можна розраховувати на

суттєвий результат: перемоги в предметних олімпіадах, інтелектуальних змаган-

нях та конкурсах МАН. Для цього вчитель через урочну та позаурочну діяльність,

спецкурси та факультативи не лише навчає учнів, а й поглиблює їх знання та фо-

рмує сучасні навички здобуття знань. Для підтримки свого професійного рівня

вчителю слід безперервно займатися самоосвітою. До того ж, не зволікайте впро-

ваджувати сучасні спецкурси! А коли учень «переростає» свого учителя, – на-

вчайтесь в свого учня новому, та створіть умови для його подальшого розвитку,

використовуючи потенціал наукових керівників, наприклад, викладачів ВНЗ, –

там є особистості, які прагнуть підтримати майбутнє нашої країни!

Загалом роль учителя у освітньому процесі набуває більш широкого змісту,

оскільки його місія бути не тільки «майстром навчання», але також і «майстром

управління цим навчанням».
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Профільна школа має працювати у тандемі з профільним ВНЗ для підготовки

випускника, який буде успішно витримувати конкуренцію на сучасному ринку

праці, особливо це стосується ІТ-напрямку.
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http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9293/560403/sitepage_51/files/rozvitok

_osvitnogo_proektu_itdf_veresen_2016_print.pdf .

www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201209SE.pdf
www.moe.gov.sg/docs/default-
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9293/560403/sitepage_51/files/rozvitok
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Додатки

Додаток 1

Результати участі учнів Одеського НВК №49

в предметних олімпіадах та конкурсах МАН України

регіонального та національного рівня,

а також участь у міжнародних інтелектуальних змаганнях

з різних навчальних дисциплін з 2012 по 2016 роки

рівень зма-
гань

дисципліна місце прізвище учня клас вчитель-
керівник

науковий
керівник

Регіональний,
МАН-2013

Internet-технології
та Web-design

3 Єпанча В. 10-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
МАН-2013

Технології
програмування

3 Хмелєнко М. 9-А Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
МАН-2014

Internet-технології
та Web-design

2 Єпанча В. 11-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Інформатика 1 Хмелєнко М. 11-А Євтушенко Н.І. Чепок А.О.Регіональний,
конкурс винахі-
дників та раціо-

налізаторів
(2015)

Фізика
2 Гордієнко О. 10-Б Лєонова Л.П. Троцишин І.В.

Фізика 1 Гордієнко О. 10-Б Лєонова Л.П. Троцишин І.В.Національний,
конкурс винахі-
дників та раціо-

налізаторів
(2015)

Інформатика
2 Хмелєнко М. 11-А Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
конференція

(2016)

Раціоналізаторство,
Енергія, Екологія

1 Орєшко О.,
Блізинська Є.

11-Б,
9-Б

Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
МАН-2016

Інформатика,
технології

програмування

2 Близинська Є. 9-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Національний,
«ЕкоСофт»

(2016)

Інформаційні
технології

3 Орєшко О.,
Блізинська Є.

11-Б,
9-Б

Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Фізика 3 Гордієнко О. 11-Б Євтушенко Н.І. Троцишин І.В.,
Чепок А.О.

Міжнародний,
ХХ Білоруська

конференція
учнів (2016)

Інформатика заохочу-
вальний
диплом

Блізинська Є. 9-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
конференція

(2016)2*

Раціоналізаторство,
Енергія, Екологія

1 Калюжний Л.,
Леонова О.

11-В Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
конференція

(2016)*

Раціоналізаторство,
Енергія, Екологія

1 Іваніченко О. 9-В Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

2 * – відноситься до результатів 2016/2017 навч. року.
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Додаток 2

Поточна діяльність регіонального освітнього проекту «ITDF»

висвітлюється на наступних електронних ресурсах:

1. http://www.srvo.od.ua/school/s49/   сайт Одеського НВК №49

2. https://onat.edu.ua/   сайт ОНАЗ ім. Попова

3. http://odessaedu.net/uk/site/proekt-itdf-.html   Освітній портал Одеської об-

ласті "ОСВІТА ОДЕЩИНИ"

4. http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/02/ukrayinski-yuni-doslidniki-

uspishno-zaxistili-naukov/   новини МОН України

5. http://omr.gov.ua/ru/news/80777/   офіційний сайт м. Одеса

6. https://nenc.gov.ua/?p=4088   новини НЕНЦ МОН України

7. www.facebook.com/ITDF.ua   сторінка проекту «ITDF»

http://www.srvo.od.ua/school/s49/
http://odessaedu.net/uk/site/proekt-itdf-.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/02/ukrayinski-yuni-doslidniki-
http://omr.gov.ua/ru/news/80777/
www.facebook.com/ITDF.ua

