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Провідна педагогічна ідея досвіду  

Ефективним засобом формування 

пізнавальної активності учнів є педагогічні умови, що розширюють можливості для 

реалізації компетенцій сучасної особистості 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 

 В  умовах реформування освіти гостро виникає необхідність удосконалення системи 

викладання, впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів заходів, 

спрямованих на своєчасне забезпечення кожній дитин іадекватних умов для його 

розвитку, формування компетенцій повноцінної особистості та отримання якісної 

освіти. Велика кількість термінів, перевантаження навчальним матеріалом на певному 

етапі викликає небажання вчитися, знижується свідоме відношення до оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками.  

Науково-теоретична база досвіду: 

У зарубіжній та вітчизняній літературі поняття «тренінг» використовується 

найчастіше у двох значеннях: вузькому та широкому [2, с.34]. У вузькому розумінні 

тренінг трактується як специфічна – освітня – форма групової роботи. Р. Баклі та Дж. 

Кейпл визначають тренінг як сплановані та систематичні зусилля, щодо модифікації чи 

розвитку знань, умінь, установок людини засобами навчання, аби добитись 

ефективного виконання одного чи декількох видів діяльності. Разом з тим, науковці 

додають, що тренінгспрямований на те, щоб дати людині можливість отримати знання і 

навички, які необхідні для виконання конкретного завдання чи роботи. У широкому ж 

розумінні поняття «тренінг» застосовується до всіх форм і напрямків групової роботи ( 

комунікативний тренінг ,тренінг вирішення конфліктів, тощо) [2, с.48]. Аналіз 

наукових джерел із досліджуваної проблеми, дозволяє стверджувати, що теоретичну 

основу тренінг ускладають запозичені практично орієнтовані теорії навчання дорослих. 

На думку автора теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна та його 

послідовників М. Нечаєва, А. Подольського, Б. Бадмаєва, Н. Тализіної та ін., мета 

навчання – надати людині вміння діяти, тобто формувати практичні навички, а знання 

повинні бути засобом навчання діяти. Основними поняттями даної теорії є схема 

«орієнтувальної основи дій» (ООД) та «розумові дії» [4, с.35]. Появасхеми  

«орієнтувальної основи дій» зумовлена важливим твердженням про те, що для 

формування практичних вмінь, учаснику процессу навчання необхідно надати 

достатньо можливостей для правильного виконання дій, орієнтири, спираючись на які, 
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людина, яка тільки починає процесс навчання, могла б одразу, без додаткових знань, 

без заучування, механічного запам’ятовування, безпомилково діяти у практичному 

плані. Розумові ж дії – це таке перетворення зовнішніх дій, чи такі знання про 

зовнішній світ, які надійно і практично засвоєні і можуть використовуватись для 

вирішення завдань пізнавального, емоційного і поведінкового характеру. Якщо 

розумові дії сформовані, то учасник навчального процессу засвоїв знання і вміє їх 

творчо використовувати у практичній діяльності. Основна ідея теорії діяльнісного 

навчання полягає у тому, що навчання відбувається шляхом вирішення реальних 

проблем у реальних умовах. Головна особливість практичної реалізації теорії полягає у 

розвитку відповідальності учасників за процес свого навчання [3, с.76]. Необхідно 

зауважити, що неоднозначність теоретичних засад призводить до широкого тлумачення 

самого поняттятренінгу у сучасній педагогічній практиці. Петровська трактує тренінг 

«як засіб впливу, спрямований на розвиток знань, соціальних установок, навичок та 

досвіду в галузі між особистісного спілкування». Ю. Ємельянов визначає тренінг як 

группу методів розвитку здібностей до навчання та оволодіння складними видами 

діяльності. А. Ситников дає таке визначення тренінгу: тренінги (навчальні ігри) є 

синтетичною антропотехнікою, яка поєднує в собі навчальну та ігрову діяльність, що 

відбувається в умовах моделювання різноманітних ігрових ситуацій. Л. Г. Ковальов 

відносить тренінг до методів активного соціально-психологічного навчання через 

комплекс завдань соціально-дидактичного спрямування [2, с.24] . 

Стисла анотація досвіду  

Сучасна освіта вимагає зміни стереотипів, поглядів, методів і прийомів навчання. 

Тому  на зміну вчителю авторитарному приходить вчитель творчий, креативний, 

гнучкий, який може адаптуватися до вимог сьогодення, сучасних дітей та батьків, 

європейського напрямку в освіті, при цьому дає ґрунтовні знання  на  цікавих уроках. На 

перший погляд виконати дві місії одночасно( дати глибокі знання і зробити уроки 

цікавими) може здаватися неможливим для виконання, бо ж немає одного рецепту за 

якою методикою досягти бажаного результату. Тому форми і методи, більш чи менш 

вдалі, обирає для себе кожен  учитель сам. При цьому всі сучасні методики мають 

раціональні зерна, щодо роботи з учнями на уроці чи в позаурочний час, та під час 

опановування нової методики бачиш також і її слабкі сторони. Щоб уникнути недоліків в 

роботі, учитель, в ході підготовки до уроку, та на самому уроці , коригує навчальний 

процес відповідно до можливостей і бажання учнів. Та все ж, на мою думку, найкращій 

оптимізації і гуманізації навчання сприяють прості, доступні і цікаві форми і методи 

навчання. Вони є  і в особистісно-зорієнтованому  навчанні, і в інтерактивному навчанні,  

суб’єктному навчанні, у проблемному навчанні. Отже вчитель може  обрати такі форми і 

методи та методичні прийоми чи  вправи, які найкраще підходять саме до  конкретного 

уроку класу та  дитини. 

Результативність впровадження досвіду  

Рівень навчальних досягнень кожного учня (рівень навченості) протягом 

останніх трьох років максимально відповідає природнім задаткам, здібностям 

(рівнюнавчаємості). Рівень мотивації учнів до вивчення предмету – високий і достатній 

.  
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