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ПОЛОЖЕННЯ

про вuявлення, вltвчення, узаzальнення mа пошuрення

пеdаzоztчноzо dосвidу

I. Загальнi положення

1. I]e Положення визначае порядок виявлення, вивчення, узаг€шьнення
передового педагогiчного досвiду в ocBiTHix закладах.

2. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв Украiни <Про ocBiTy>>, <Про
заг€Lльну середню ocBiTy>> та iнших законодавчих aKTiB, наказiв MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраIни.

З. Передовий педагогiчного досвiд вивчаеться й узагаJIьнюеться на

добровiльних засадах.

4. ,Щосвiд учасникiв дослiдно-експериментальноi, науково-методичноI

роботи, проектноi дiялъностi в рамках програми розвитку ocBiTHboT установи
вивчаеться й узаг€uIьнюсться в обов'язковому порядку.

5. Авторами (претендентами на поширення) передового педагогiчного

досвiду (перспективного) можуть виступати: а) педагогiчний колектив
закладу; б) творчi професiйнi об'сднання педагогiв; в) керiвник, заступник; в)

педагог, вихователь, керiвник гуртка.

II. Мета, завданця, принципи виявлення, вивчецня, узагальненця та
поширення передового педагогiчного досвiду

1. Метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового
педагогiчного досвiду с прискорення процесу його трансформацii в

широку педагогiчну практику,
майстерностi освiтян.

сприяння розвитку професiйноi

2. Завдання виявлення, вивчення, узагальнення та гIоширення передового
педагогiчного досвiду полягають у стимулюваннi творчих пошукiв
педагогiв, розвитку ixHix педагогiчних здiбностей, cTBopeHHi середовища

для його застосування в рiзних умовах.

3. Принципами виявлення, вивчення, узагаJIьнення та поширення
передового педагогiчного досвiду е вiдповiднiсть нормативнiй базi
освiти; HayKoBicTb, гласнiсть, ToлepaHTHicTb, комплекснiсть,
безперервнiстъ, MaHeBpeHicTb i гнучкiсть, що забезпечуе його вибiр
заJIежно вiд потреб.

ПI. Виявлення, вивченця, узагальнення та поширення передового
педагогiчного досвiду

3.1. Виявлення. вивчення. Lзагальнення та поширення педагогiчного досвiду
ток 3):охоплюе чотири етапи i складае, як правцло, два роки (додаток 3):



1 -й - iнформацiйно-мотивацiйний,

2-й - пiдготовчий;

З-й- основний;

4-й - заключний.

3.2,1. Вuявлення переdовоzо пеdаzоziчното dосвidу вidбуваеmься на
рiвнях: закладу освiти; нмЦ в Луганськiй областi; Iнституту пiслядипломноi
педагогiчноТ освiти.

3.2.2. Робоmу з вuявлення пеdаеоziчноzо dосвidу в заклаdах орZанiзовуюmь
dupekmop, засmупнuк duрекmора, меmоduсm, в,ttховаmель-лиеmоduсm; у
обласнuх меmоduчнuх кабiнеmах - меmоduсm; в Iнсmumуmi пiсляduплол,tноl'пе-
dаzоеiчноt освimu - лtеmоduсm кафеdрu.

3.2.3. На piBHi заклаdу вuявлення пеdаzоеiчноzо docBidy робоmu вidбуваеmься
в хоdi: монiторингу реалiзацii програми розвитку закладу освiти; звiту
педагога про результати роботи над методичною темою; здiйонення
внутрiшнъошкiльного контролю; вивчення результатiв роботи педагога над
темою самоосвiти; творчого звiту педагога про результати дiяльностi на
засiданнях методичних об'сднань, методичних тижнiв i т.д.; атестацii
педагогiчних кадрiв.

3.2.4.Вuявлення пеdаеоziчноZо dосвidу переdбачае: визначення об'екта (носiя)
передового досвiду; аналiтичну оцiнку вихiдних матерiалiв; систематизацiю
вiдомостей про передовий досвiд та комплектування довiдково-iн-
формацiйних матерiалiв.

3.2.5. Вuявлення пеdаzоziчноZо docBidy rрунmу€mься на меmоdолоziчнuх
засаdах: об'ективностi, педагогiчнi факти, резулътати педагогiчноi дiяльностi
мають бути оцiненi об'ективно, вiдповiдально, конкретно; комплексностi, у
пiдходi до оцiнки педагогiчних явищ необхiдно виходити з виявлення
провiдноi ланки у cTpyкTypi цiлiсного процесу, з урахуванням аналiзу
реальнот педагогiчноi ситуацiI; HaykoBocTi, виявлення досвiду вiдбуваеться з
позицiй найновiших досягнень педагогiчноi TeopiT, тiсного вза€мозв'язку ii з
практикою, наукового осмислення практичних здобуткiв.

Науково обrрунтованим вважасться виявлення досвiду на ocHoBi розробленоi
i обrрунтованоi системи критерiiв та покzlзникiв.

3.3.1. Дкmуальнiсmь docBidy переdбачае вidповidнiсmь dосвidу вu.rиоZаJи
заклаdу освimu, соцiальнопtу зал4овленню, mенdенцiял,t суспiльноzо розвumку,
dерсtсавнiй i реziональнiй освimнiй полimuцi; спряfulованiсmь на вdоскона]lен,ня
ocBimHbozo процесу: допомогу у подоланнi окремих проблем навчання i



виховання, що виникаютъ у дiяльностi працiвникiв освiти; формування
iнтелекту€lJIьного потенцiалу особистостi; використання засобiв розкриття
здiбностей i талантiв кожного вихованця, виховання високоморалъноТ
особистостi.

Актуалънiоть зумовлюеться масштабнiстю розповсюдження досвiду. Про
ступiнь акту€tльностi можна робити висновки за кiлькiсним пок€вником - по
тому скiльки викладачiв цим досвiдом скорист€lJIися.

3.3,2. Творча новuзна поляzа€ у комбiнуваннi y)tce вidолtuх меmоduк,
вidкрummi HoBttx форr, меmоdiв, способiв пеdаzоеiчноi' diяльносmi,, вuхid за
лtежi BidoMozo в науцi i ll,tacoBiй пракmuцi; в рацiоналiзацii' або вdосконаленнi
окремuх cmopiH пеdаzоziчноi diяльносmi, в оновленнi ocBimHix засобiв i правuл
ix засmосування, посmановцi i вuрiъuеннi HoBttx пеdаеоziчнuх завdань.

Без цiсi якостi досвiд не е передовим. Якщо у досвiдi немае новизни, то BiH не
являс собою для iнших нiякого iHTepecy.

3.3.3. Вuсока резульmаmuвнiсmь i опmuмальнiсmь - невid'елtнuй показнuк, lцо
переdбачае забезпечення вidповidноzо рiвня колипеmенmносmей в обсжi
dерэюавноi' пpozpalvlu (сmанdарmiв освimu) з урахуванняful iнduвidуальнl.tх
особлuвосmей i зdiбносmей кожноzо зdобувача ocBimu, iiHboi' вuхованосmi,
сформованосmi свimоzляdу,, резульmаmuвнiсmь найвuъца у порiвняннi з
JиасовъtJчl piBHetи або оdнакова з Hu.fux прu Jиенurому вuкорuсmаннi часу mа
зусuль; спрuя€ сmалосmi оdержанllх резульmаmiв у часi, рацiональносmi
вumраm часу, зусuль, засобiв,

Самим резулътативним i ефективним е досвiд з iнновацiйним потенцiалом,
який визначасться перевагою нових iдей у досвiдi.

3.3.4. Сmабiльнiсmь (наdiйнiсmь) - dосmаmня апробованiсmь docBidy,
проявляеmься у сmiйкiй ефекmuвносmi mа сmабiльносmi меmоdiв, прuйолtiв,

фор, робоmu, якi повmорююmься, посmiйно вuкорuсmовуюmься у diяльносmi
пеdаzоеа i резульmаmiв в ул4овах засmосування узаzальнено2о docBidy iHu,luwtu

пеdаzоzапtu.

пеdаzоеiчну пракmuку dля засmосування iнъuuwtu пеdаzоzаwtu,, dовzосmрокове

mобmо неповmорнiсmь, зdаmнiсmь
(проzралw, пidручнuкiв) залеuсно Bid

збереження акmуальносmi резульmаmiq якi оmрuл4анi за рахунок осво€ння
docBidy.

3.3.б. Унiкальнiсmь i маневренiсmь,
забезпечumu вuбiр навчальнuх засобiв
поmреб i можлuвосmей зdобувачiв освimu.



3.4.I. Залежно вid mемu mа змiсmу переdовuй пеdаzоziчнuй dосвid fu,оэtсе

буmu: комплекснии - що охоплюс рiзнi питання освiтнього процесу (змiст,
методи, прийоми, форми навчання), втiлення досягнень педагогiки та
психологii i орiснтусться на поглиблення професiйного досвiду; локальний -

це досвiд доробку вчителя чи педагогiчного колективу в побудовi певних
компонентiв освiтнъого процесу: цiльового, стимулюючо-мотивацiйного,
змiстового, операцiйно-дiяльнiсного, контролъно-регулятивного, оцiнно-
результативного. Найчастiше стосуеться певноi проблеми, н&д якою працюе
колектив або конкретний вчитель; цiльовий, що визначаеться педагогiчними
реформами або переглядом навч€шьних програм. Такотс може стосуватися
iндивiдуальноi програми пiдвищення квалiфiкацii викладача чи введення в

дiяльнiсть початкуючих викладачiв або, наприклад, з метою кар'ерного
зростання (пiдготовки резерву директорiв закладу освiти). TaKorK цей
напрямок може забезпечувати розширення досвiду в галузях, якi не
вiдносяться до предмета викладання (iноземна мова, IKT).

3.4.2. За харакmероJи diяlbHocmi пеdаzоziчнuй docBid поdiляеmься
на.,послiдницький - це експериментальнi пошуки способу реалiзацii
наявноТ педагогiчноТ iдеi; рацiоналiзаторський - якщо знахiдки оригiнальнi,
вiдрiзняються вiд досягнутого в научi i практицi, спрямованi на вдоскона-
лення традицiйних пiдходiв i поглядiв; новаторський - досвiд, що мiстить
принципово HoBi для системи освiти педагогiчнi iдеТ.

3.5.1. Пidсmавою dля вuвчення i узаzальнення переdовоzо docBidy е.,рiшення
методичного об'еднання (протокол)-, рекомендацiя адмiнiстрацii закладу
освiти (довiдка за пiдсумками дiяльностi, наказ)-, рiшення педагогiчноТ ради
(протокол педради); рекомендацiТ методичного кабiнету НМЩ (протокол);

3.5.2. Дпя вuвчення й узаzальнення пеdаzоziчноzо docBidy сmворюеmься
експерmна копtiсiя, do склаdу яко| вхоdяmь преdсmавнltкu аdлliнiсmрацii mа
коJипеmенmнt пеdаzоzu ocBimHboi' усmановu,, за необхidносmi залучаюmься

фахiвцi обласноzо меmоduчноzо кабiнеmу.

3.5.3. Експерmна кол,tiсiя склаdа€ плqн i зdiйснюе вuбiр опmuJуlальнuх lllemodiB
iз вuвчення mа узаzqльнення iнновацiйноzо mа переdово2о docBidy на пidсmавi
по d aHotx пр еm ен d енm о /и лл аm ер i алi в.

3.5.4. Узаzальнення пеdаzоеiчноzо docBidy склаdае оduн piK, Рiu,tення про поря-
dок узаzальнення прuйлtае заклаd ocBimu, обласнuй меmоduчнuй кабiнеm,
IH с mumу m пi с ля d uпл о tиH o| п е d а z о z iч н ot о с в i mu.

3.5.5. Вidповidальна особа за узаzqJlьнення docBidy сuсmемаmuзу€ diбранuй
маmерiал, зdiЙснюе oпLlc, вuзнача€ форrу узаеальнення, zоmу€ вidповidнuй
dокуменm (проmокол, рекоJуtенdацiя, doBidKa, наказ) i поdае на експерmну
колиiсiю, яка склаdае експерmнuй вuсновок i dае рекоменOацil'з оформлення
docBidy робоmu з furеmою йоzо поdальu,tоzо поutuрення.



3.5.б, Пidzоmовленi ллаmерiалu dосвidу розzляdаюmься mа обzоворююmься на
меmоduчноJиу об'еdнаннi, пеdаzоziчнiй padi, раdu заклаdу освimu.

3.5.7, На ocHoBi поdанuх do розzляdу маmерiалiв вutцuJчх колееiальнu]rt орzаноJи
заклаdу; обласнiй науково-]чtеmоduчнiй padi про заmверdэюення Ko+KpemHozo
пеdаzоziчноzо docBidy вuносumься рiu,tення про заmверdэlсення
(нез аmв ер d эю ення) пеd azo ziчн о2о d о с Bi dy.

3.5.В. Пiсля оmрu.llrання позumuвноzо рiluення вuLцоzо колеziальноzо ор2ану
про заmверdження пеdаzоziчноlо docBidy авmору (колекmuву aBmopiB)
вudаеmься Свidоцmво.



виявлення. вивчення, чзагальнення та поширення Пд
(методичнi рекомендацii)

Щинамiзм, притаманний сучаснiй цивiлiзацii, зростання соцiалъноI ролi
особистостi, гуманiзацiя та демократизацiя суспiлъства, iнтелектуалiзацiя
працi, швидка змiна технiки i технологiй в усъому cBiTi, - все це потребуе
створення таких умов, за яких народ Украiни став би нацiею, що постiйно
навчаеться.

Згiдно з Щержавною нацiональною програмою <OcBiTu (<Украiна XXI
столiття>>) розбудова системи освiти, ii докорiнне реформування мають стати
основою вiдтворення iнтелектуzlльного, духовного потенцiалу народу, виходу
вiтчизняноТ науки, технiки i культури на свiтовий piBeHb.

Створення керованоi системи вивчення й упровадження найновiших
досягнень науки та педагогiчноТ практики в навчально-виховний процес с
одним iз гоповнiших завдань лiцею.

Розвиток ocBiTHboi системи як один iз прiоритетних напрямкiв,
передбачае, щоб освiтня дiяльнiсть i якiсть iнновацiйних процесiв зна-
ходилися на високому piBHi. Тобто, впровадження iнновацiйних ocBiTHix
процесiв зумовленi суспiлъною потребою створення, впровадження,
поширення новацiй i змiни освiтнього середовища, в якому здiйснюеться ik
життевий цикл.

У сучаснiй ocBiTi змiнюються технологii: в галузi IKT, використання
просктно-дослiдних методiв роботи, введення здоров'я збережуваJIъних про-
грам, робота з обдарованими учнями, профiльне навчаннrI, активнi методи
навчання тощо. Основу i змiст таких процесiв становить iнновацiйна дi-
яльнiсть, cyTHicTb якоТ полягас в оновленнi педагогiчного процесу, BHeceHHi
новоутворень у традицiйну систему, що передбачае найвищий ступiнь
педагогiчноi творчостi. Вiдбувасться комплексний перехiд на HoBi ocBiTHi
моделi.

Передовий педагогiчний досвiд - важливий фактор пiдвищення
педагогiчноi майстерностi, розвитку творчоi iнiцiативи викладача, неви-
черпне джерело нового, прогресивного, жива творчiсть мас. IfiKaBi творчi
знахiдки викладачiв е у будь-якому педагогiчному колективi.

У дослiдженнях i застосуваннi П,Щ велике значення надаеться умовам
його застосування. Методологiчно цiнною е думка К. Ушинського, що
переноситься не сам досвiд, а iдея його.

За наявностi значноТ кiлькостi лiтератури, теоретичного опрацювання
ПЩ, технологiчнi питання вивчення, узагальнення та поширення передового
педагогiчного досвiду з€шишаеться акту€Lльними для тих, хто працюс в
освiтнiй галузi.



CvTHicHi характеристики педагогiчного досвiдч
Передовий педагогiчний досвiд зазвичай задае планку в розвитку

ocBiTHboi галузi, за змiстом i результатами може стати прогностичним opieH-
тиром у модернiзацii освiти. Цим пояснюеться стiйка увага науковцiв i
практикiв до визначення cyTHocTi цього явища, пошуку механiзмiв
стимулювання педагогiчноi творчостi i поширення ii резулътатiв.

Спiльною вважасться така характеристика передового педагогiчного
досвiду, яка полягас у забезпеченостi позитивного резулътату при менших,
нiж зазвичай, затратах часу i сил. Водночас не можна вважати передовим
досвiд, при якому високий piBeHb знань досягаеться за рахунок
перевантаження учнiв додатковими заняттями, великим обсягом домашнiх
завданъ, коли успiхи з одного навч€Lльного предмета досягаються за рахунок
iнших дисциплiн.

Iнновацiйний (творчий) педагогiчний досвiд - вища ступiнь прояву
передового педагогiчного досвiду, що характеризуеться системною пе-

ребудовою педагогом своеi дiяльностi на ocHoBi принципово новоТ iдеi або
сукупностей iдей, в результатi чого досягаеться значне i стiйке пiдвищення
ефективностi педагогiчного процесу.

Пiдтипи iнновацiйного та передового педагогiчного досвiду: що
стосуються структурних елементiв ocBiTHix систем (нововведення в сферi
цiлепокладання, змiсту освiти i виховання, застосування форr, методiв,
прийомiв, технологiй навчання, засобiв навчання, системи дiагностики та iH);
якi спрямованi на особистiснi становлення суб'ектiв освiти (розвиток певних
здiбностей учнiв, сфера розвитку ik знань, yMiHb i навичок, способiв
дiяльностi, компетентностей тощо); в галузi педагогiчного застосування в
ocBiTHboMy процесi; за формами органiзацii навчалъноТ дiяльностi учнiв
(фронтальна, диференцiйована, парна, групова, iндивiдуальна, дистанцiйна та
iH.); за функцiональними можливостями (оновлення освiтнього середовища
та соцiокультурних умов, нововведення педагогiчних технологiй та iH.); за

i".)

способами здiйснення (плановi, систематичнi, перiодичнi, стихiйнi,
спонтаннi, випадковi); за ступенем
(коригувальнi; що модернiзують; проривнi та

передбачуваних перетворень

Узагальнення i втiлення ПД - невiд'емна складова управлiння
методичною роботою.

Пiд узагальненням П/{ розумiютъ висновки або думки заг€шьного характеру,
якi виникають в результатi аналiзу окремих фактiв i явищ. У висновках

розкриваються
нововведень, якi
не сам досвiд,

зв'язки мiж явищами,
пропонуються учителям.

а думки, якi виведенi iз

формулюеться суть, iдеi тих
За К.Щ. Ушинським, передаеться
досвiду, на ocHoBi яких можна

сф ормулювати рекомендацii.



ГОЛОВНа Мета аналiзу i узагальнення передового педагогiчного досвiду
ПОЛЯГаС У ТОМУ, ЩОб роЗкрити способи i приЙоми, за допомогою яких
досягасться позитивний ефект.

В УЗаГаЛЬНеннi ПД видiляють декiлька етапiв: виявлення, вивчення,
узагЕLльнення, опис i поширення.

Виявлення передового педагогiчного досвiду - дуже непросте завдання.
передовий досвiд вирiзняетъся вiдноснiстю: вчора передовий досвiд
завтра може застарiти; для одних передовий досвiд, а для iнших - пройдений
етап; в одних умовах передове, в iнших - не мае цiнностi.

ТОМУ ПереДовий досвiд потребуе експертизи: вивчення, аналiзу i оцiнки,
ТРИВаЛОТ ПеРевiрки, оцiнки з погляду досягнень сучасноi науки i практики.

Критерii передового
результативнiсть i

досвiду: актуальнiсть; творча
ефективнiсть; стабiльнiсть;

новизна; висока
перспективнiсть i

вiдтворюванiстъ ; маневренiстъ.

ВИВчення ПД. При вивченнi i дiагностицi (аналiзi, оцiнцi) передового досвiду
(змiсту, методiв, прийомiв роботи вчителя) використовусться:
СПОСТеРеЖеННЯ, вiдвiдування навчальних занятъ i позакласних заходiв
(цiлеспрямоване сприйняття педагогiчного процесу) з використанням
сучасних аудiо- i вiдеозасобiв; методи опитув€LльноТ дiагностики: бесiди з
УЧИТеЛеМ, аНКеТУВаННя, коНТрольнi роботи для учнiв, педагогiчне тестування,
соцiометричнi методики, метод експертних оцiнок, вивчення творчоТ
лабораторii вчителя, вивчення думки оточуючих, колег; вивчення i аналiз
документацiТ: конспектiв ypoKiB i заходiв, методичних розробок, дидактичних
матерiалiв, продуктiв дiяльностi учнiв, вивчення i оцiнка особистiсних якос-
тей, вiдношення учителя до педагогiчноi дiяльностi, вивчення результатiв
дiяльностi учителя i учнiв.

ВивчасТься: СУmЪ )ocBiOy, йоеО прояв, змiсm, меmоOu, формч,
прuйомu i засобч навчання, 1iялънiсmъ учumеля i учнiв, koHkpemHi
УМОВu В|lНuКНеННя i рфвumку )ocBiOy, особuсmbmъ авmора \ocBiOy,
mрчвалiсmь у часi iснування dосвidу.

ПiД аНаЛiЗОМ i самоаналiзом досвiду розумiють мисленневий розподiл
цiлiсного педагогiчного процесу на складовi. Без такого розчленування
неможливо пiзнати, осмислити жодного складного явища.

Елементи педагогiчного досвiду, якi видiляються шляхом аналiзу, пiдлягаютъ
оцiнцi з точки зору ix педагогiчноi ефективностi.

У вивченнi досвiду важливий не тiльки результат, тобто сам досвiд, але й
увесь процес його створення (творча лабораторiя учителя). Тому бажано
проводити довгостроковi спостереження.



Узагальнення i опис П.Щ. Спочатку збирають позитивнi факти, далi знаходять
Тх спiльну причину, основу. .Щосвiду даеться назва, коротко формулюеться
його суть, розкриваеться оригiнальнiсть. Опис системи роботи вчителя, його
авторськоi технологii мiстить не одну якусь сторону освiтнього процесу, а

рiзнi сторони досвiду, якi вiдображають його специфiчнi особливостi:
пiдготовка вчителя до нового навчального року, до вивчення теми, до
окремого уроку; викладання вчителем нового MaTepi-y, забезпечення його
зв'язку з життям i дiяльнiстю учнiв; органiзацiя самостiйноi роботи учнiв на

уроцi з урахуванням iндивiдуального пiдходу; перевiрка i оцiнювання знань

учнiв; визначення домашнiх завдань, ik перевiрка i виконання; проведення
позакласноi роботи.

Пiд час узагсLльнення передового досвiду на перший цлан виходять його
технологiчнi якостi: вiдтворюванiсть, тиражування. Важлива сторона

узаг€Lльнення досвiду його теоретичне осмислення i обгрунтування.
Необхiдно iдентифiкувати досвiд, який узаг€Lльнюсться з yciMa позицiями
класифiкацiйноТ схеми ocBiTHix технологiй.

Впровадження i поширення П.Щ. Поширення досвiду вiдбуваеться у рiзних
формах: усна або друкована пропаганда, практичний показ (вiдкритий урок,
позакласний захiд).

У cTpyкTypi передового педагогiчного досвiду видiляються: елементи
досвiду, якi обумовленi iндивiдуальною своерiднiстю особистостi вчителя;
прийоми i способи дiяльностi, якi xapaKTepHi тiльки для даноi
заг€шьноосвiтнъоТ галузi; найбiльш загальнi прийоми i способи дiяльностi, якi
можутъ бути використанi в iнших галузях.

Результати узагаJIьнення передового досвiду можуть бути представленi у
виглядi методичних рекомендацiй, розробок, дидактичних матерiалiв,
творчоi роботи, cTaTTi, навчально-методичного посiбника.

Щiнними формами популяризацiТ i розповсюдження
учительськi конференцii, наради, педагогiчнi читання.

передового досвiду е

Таким чином, аналiз i узагалънення передового педагогiчного досвiду
можуть проходити на рiзному науковому piBHi, починаючи вiд простих
емпiричних узаг€Lльнень без точного облiку Bcix його умов i результатiв i
закiнчуючи строгим експериментом вiдповiдно до правил наукового дове-
дення, якi дозволяють розкрити внутрiшнiй механiзм взаемозв'язку
педагогiчних явищ. Кожному педагогу, який займаеться аналiзом i
узаг€Lльненням свого або чужого досвiду потрiбно постiйно пiдвищувати
науковий piBeHb цiеi роботи.

Удосконалення передового досвiду. Передовий педагогiчний досвiд
характеризуеться перспективнiстю свого розвитку, i тому пiсля його
впровадження, BiH удосконалюеться i в практицi роботи вчителя, який його
створив, i в роботi вчителiв, якi взяли досвiд на озброення.



чiтко визначити н€lзву, адресу i автора досвiду (у назвi матерiалу дати
основну характеристику досвiду, галузь застосування, характер розв'язуваноiпроблеми: управлiнська, методична, навчаJIьно-"""о""а). 

-ООrру"rу"ur"

актуальнiсть досвiду, його практичну значущiстъ для пiдвищення якостi
освiтнього процесу в Щержавному навчальному закладi <<ссверодонецьке
вище професiйне училище> (далi Училище): якою мiрою цей досвiд
допомагае розв'язанню завдань, що стоять перед Училищем на сучасному
етапi; якi типовi недолiки В педагогiчнiй дiяльностi допомагас перебороr"
цей досвiд. Подати теоретичну базу досвiду сучаснi теоретичнi iдеТ,
ПОЛОЖеННЯ, ЯКi СЛУЖаТЬ ОбrРУНтУванням науковоi достовiрнЬстi досвiду.описати технологiю досвiду (систему конкретних педагогiчних i
органiзацiйних дiй, змiст, форми, прийоми, методи виховання i навчання):

а) постановку цiлей i завдань педагогiчноi дiяльностi (проведення ypoKiB,
системи навчальноi роботи, виховного заходу, виховноi роботи в цЙму i
т.д.),

б) ефективнiсть навчальноi, виховноi роботи викладача, спiввiднести iT з
результатами; з'ясуватИ правилъНiсть посТавленених завдань, вибраних форм,методiв, прийомiв у навчаннi i вихованнi здобувачiв освiти;

в) змiсТ навч€шьНоi i вихОвноi роботи (характер доказiв, фактiв, прикладiв,
що сприяють глибокому засвоенню здобувачами освiти тих чи iнших
свiтоглядних та наукових iдей). Вiдповiднiсть змiсту поставленим цiлям i
завданням. Щосвiд, який вартий наслiдування, полягае i в знаходженнi нових
форr, методiв, пiдборi матерiалу (фактiв, аргументiв), який дозволяе
найбiльш переконливо донести до вихованцiв потрiбну iдей, положення;

г) форми i методи роботи, ik оптимальний вибiр i вiдповiднiсть поставленим
цlлям 1завданням, технологiю ix заотосування, способи дiяльностi викладачiв
i здобувачiв освiти. Передовий досвiд освiтнъого процесу являе собою також
вдалий вибiр вiдомих форм i методiв (або вироблення нових), що дозвопяе
найоптимальнiшим шляхом досягнути мети. Важливо описати процедуру,
ПОСЛiДОВНiСТЬ СПОСОбiВ ПеДагогiчноi дiяльностi. Якщо, наприклад, стосустъся
досвiду формування iHTepecy здобувачiв освiти до вивчення математики, то
необхiдно розкрити HaykoBi засади стимулювання мотивацii за певною
професiею, показати роль математики в становленнi особистостi;

д) органiзацiю освiтнъого процесу, способи включення вихованцiв у
навч€UIьну, суспiльно-корисну, трудову дiяльнiсть. Вiдповiднiсть органiзацiТ
поставленим цiлям i завданням. Показати ефективнiстъ дiялъностi зiобувачiв
освiтИ iз застосуванняМ рiзноманiтних форr, методiв, прийомiв роботи, ik
позицiю: простих виконавцiв волi дорослих чи органiзаторiв, iосподарiв
cBoik прав;



Ж) ПОК€IЗаТи звlязок одержаних результатiв iз поставленими цiлями,
завданнями, способами дiяльностi педагогiв i 1^rHiB та довести, що результати
освiтнього процесу в закладi освiти, в педагога чи групи педагогiв залежать
вiд досвiду, який пропагустъся.

НаводятьсЯ певнi порiвняльнi данi вихованостi, якостi знань здобувачiв
освiтИ тощо. РозкритИ провiднУ педагогiчну iдею, що випливае з досвiду i
передбачае варiативнiсть фор* ii застосування: видiлення головного,
найсуттевiшого в дiяльностi автора досвiду.

схарактеризувати результативнiстъ умов i можливостей застосування
описаного досвiду та вiдтворюваностi у практицi роботи iншими педагогами.
у результатi узагальнення досвiду пок€вати, чим вiдрiзняються описанi
педагогiчнi iдеi вiд результатiв iнших у тих же умовах.

Дати оцiнку оптимальностi
ocHoBi критерiiв MiHiMyMy
матерiалу сформулювати
додатками.

часу, витраченого на досягнення результатiв на
часу за Ю.К. Бабанським. Що узагаJIьненого
висновки i рекомендацii, проiлюструвати



бiблiографiю використаних джерел,

Збирайте i накопичуйте матерiалИ, Що вiдображаютъ досвiд вашоТ роботи:

ДрУкоВанУГIроДУкцiю,планиВихоВноТроботи,консПекТиУрокiв,дидакТиЧн1
матерiал", "..rЙ, 

y",ni""uni творчi робоiи, unn,]1:,,T^:":*1,J.l"ilTiiT.:;

Пам'ятка педагоговr

психолого-педагогiчнi характеристики на

своiх здобуткiв, невдач та cyMHiBiB,

Обирайте тему для узагалънення досвiду найбiльш важпиву i актуальну,

сформУлюйтеТiчiткоiконкреТно'ВрахоВУЮчиУсПlхилlлеДопiкиУвашiй
роботi, роботi копег. Визначте форму узагалънення: доповiдъ, стаття, буклет

тощо.

Систематизуйте методичнi матерiали,

основа для ваших висновкiв,

пiд час написання доповiдi спочатку дайте стислий виступ без загальних

фраз. лiтературу ;;"ристовуйте не дпя повторення вже описаного, а дJIя

поглиблення i систематизацti своiх спостережень i висновкiв.

щосвiд оцiнюйте критично. Розповiдаючи про успiхи, не забудъте сказати про

недолiки, труднощi, помилки. Головний критерiй хорошого досвiду

резулътативнiстъ. Розкритт" oo,"iov i:111T,: 
якщо в нъому не показаний

iоrъ""оп здобувача освiти, не проiлюстрованi досягнення,

матерiал намагайтеся викласти коротко, просто, логiчно, уникаючи

повторенъ.

праuюючи над темою, радътеся зi свотми колегами, Так можутъ з'явитися

цiннi думки, необхiднi факти,

Пiдберiть i оформiтъ додатки (схеми, кЕ)тки, таблицi, роботи учнiв тощо),

постiйно стежте за новинками науково-методичноi лiтератури, ведiть

також ведiть записивихованцiв,

де повиннi бути досвiду1дея


