PЕФОРМИ ОСВІТИ

Розбудова української незалежної держави та громадянського
суспільства, становлення ринкової економіки, демократична
європейська перспектива та долучення до світового науковотехнічного та культурного прогресу. Саме вони визначають
напрями розвитку освіти у майбутньому і зумовлюють її
реформування. Перетворення у загальній середній освіті перших
років незалежності стосувалися насамперед визначення
концептуальних завдань, розв’язання яких мало сприяти
розбудові національної школи і одночасно наближувати її до
сучасних світових стандартів.

Першим кроком на шляху освітніх реформ стала постанова
Верховної Ради УРСР «Про порядок введення в дію Закону “Про
освіту”», ухвалена 3 травня 1991 р. Законом було визначено мету,
сформульовано основні принципи освіти, структуру, права та
обов’язки учасників навчально-виховного процесу.
Янцур, М. С. Практикум з професійної
орієнтації і методики профорієнтаційної
роботи [Текст] : навч. посібник / М. С.
Янцур ; МОНмолодьспорту України. –
К. : Слово, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр.:
с. 207-213.

Янцур, М. С. Професійна орієнтація і
методика профорієнтаційної роботи
[Текст] : курс лекцій : навч. посібник /
М. С. Янцур ; МОНмолодьспорту
України. – К. : Слово, 2012. – 463, [1] с. –

.

Бібліогр.: с. 357-378

Зокрема, в цьому нормативному акті законодавчо закріплювалася
обов’язковість повної загальної середньої освіти та визначалося,
що вона «забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її
нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне
самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння
визначеного суспільними, національно-культурними потребами
обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво,
екологічне виховання, фізичне вдосконалення».
Логічним продовженням курсу реформ стала затверджена
Міністерством освіти України Концепція середньої
загальноосвітньої школи, в якій визначено основні стандарти
середньої освіти, її мету та зміст.

У Концепції детально охарактеризовано предмети як державного,
так і шкільного компонентів, акцентовано на курсах за вибором,
профільному навчанні учнів старших класів, факультативах,
вивченні предметів мовного циклу.
Професійне становлення та самовизначення
особистості [Текст] : навч. посіб. / [уклад. В.
В. Бербец] ; МОНмолодьспорту України,
Уманський ДПУ ім. П. Тичини, каф. теорії
та методики навчання технологій. – Умань :
[Жовтий О. О.], 2012. – 132, [1] с. – Бібліогр.: с.
127-130.

Технологія професійного відбору майбутніх
педагогів [Текст] : навчальний посібник / уклад.
Коберник О. М., Михайліченко М. В., Пащенко
Д. І., Ткачук Л. В. ; МОН України, Уманський
ДПУ ім. Павла Тичини. – К. : Міленіум, 2006.

.

– 78 с. – Бібліогр.: с.45-52

Як віддзеркалення об’єктивних реалій лібералізації суспільних
відносин, у програмі «Освіта» на державному рівні утверджується
створення на рівноправній основі недержавних освітніх закладів.
Усі законодавчі акти перших років незалежності стали базою для
подальшого просування реформ. Економічні проблеми періоду,
перехідного до ринкових відносин, негативно позначалися на
освітянській галузі. Хоча освіту було віднесено до державних
пріоритетів, більшість положень програм залишалися
декларативними.

Перетворення в освіті особливо впливають на суспільство. Так,
на початку 1996 р. було засновано науково-координаційну Раду,
результатом роботи якої стало створення концепції Державного
стандарту загальної середньої освіти, готувати який розпочали
ще у 1994 р.
Короткий тестологічний словникдовідник [Текст] / [упоряд. Л .Т.
Коваленко]. – К. : Грамота, 2008. – 158,
[2] c. : табл. – (Словник). – Бібліогр.:
с.158-159.

Янцур, М. В. Словник-довідник з
професійної орієнтації [Текст] : [навч.
посіб.] : рек. МОН України як навч. посіб.
для студ. ВНЗ / М. В. Янцур. – К. :
Слово, 2013. – 175, [1] с. : табл. – Алф.

.

покажч.: с. 163-175

Пустовіт, Г. П. Позашкільна освіта і виховання [Текст] :
підручник : [теоретичні основи і психолого-педагогічні та
дидактичні засади освіти і виховання учнів різного віку у
позашкільних навч. закладах] / Григорій Петрович Пустовіт ;
НАПН України, Ін-т проблем виховання. – К. : Педагогічна думка,
2012. – 265, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 258-265.

Прокопчук, В. С. Шкільне краєзнавство [Текст] : навч. посібник
: рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ. / В. С.
Прокопчук ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т
імені Івана Огієнка. – К. : Кондор, 2011. – 336, [1] c. : схеми. –
Бібліогр. в тексті.

У 2001 р. відбувся II Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, на
якому було ухвалено, а згодом і затверджено Президентом
України Національну доктрину розвитку освіти — стратегічний
план,створений як джерело для групи законодавчих актів, як
дороговказ фундаментальних змін. У ній головною метою
визначено модернізацію галузі відповідно до потреб XXΙ ст. Перед
освітою постала низка проблем, які потребують не лише
мобілізації ресурсів, а й істотної корекції державної політики
щодо розвитку галузі.

Для розв’язання проблем,
пов’язаних з підготовкою та
професійною діяльністю,
забезпечення державної
підтримки працівників освіти у
2002 р. постановою Кабінету
Міністрів було затверджено
Державну програму «Вчитель».

Естетизація навчально-виховного процесу в
основній школі засобами мистецтва [Текст] :
методичний посібник / [О. А. Комаровська, Л.
М. Масол, Н. Є. Миропольська [та ін.] ; за ред.
Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської ;
НАПН України, Ін-т проблем виховання. – К.
: Ін-т проблем виховання НАПН України ;
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 159, [1] с. :
іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит.
арк. – Бібліогр.: с. 119-122.

Проблема всебічного і конструктивного
розвитку особистості школяра як
відповідального суб’єкта навчальновиховного процесу є центральною в
сучасній філософії освіти. У зв’язку з
цим особливо важливим стає здійснення
наукових пошуків у руслі гуманістичної
парадигми особистісно зорієнтованого
навчання та виховання.

Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у
відкритому суспільстві [Текст] : навч.-метод. посібник / [Л. В.
Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко [та ін.] ; НАПН
України, Ін-т проблем виховання, Лаб. виховної роботи в закладах
інтернатного типу. – К. : Ін-т проблем виховання НАПН України ;
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 335, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на
звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті.

У підручниках, що представлені у даній віртуальній виставці,
подано аналіз, їдеї та варіанти управлінських розв’язань з
найрізноманітніших аспектів діяльності сучасної школи.

Розкриваються теоретичні засади управління начально-виховним
процесом, вітчизняний та зарубіжний досвід освітньої
діяльності,окреслюючи сучасні системи,технології навчання й
виховання. Подана інформація про діяльність адміністрації з
позиції гуманістичної педагогіки, яка передбачає створення умов
для саморозвитку і самореалізації особистості вчителя, різні
аспекти психолого-педагогічної та організаторської діяльності
адміністрації школи.

Становлення особистості школярів з різними
навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі
[Текст] : монографія / [Г. О. Балл, М. Т. Дригус, Н. І.
Мусіяка [та ін.] ; НАПН України, Ін-т психології імені
Г. С. Костюка ; за ред. М. Т. Дригус. – К. : Ін-т
психології імені Г. С. Костюка ; Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2013. – 153, [1] c. : табл., сх. – Авт. зазначено на звороті
тит. арк. – Бібліогр.: с. 142-153.

Основна увага приділена концептуальним засадам та технології
проектування дистанційного курсу навчання психологічних
компетенцій життєвої успішності.
Лізинський, В. М. Психолого-педагогічний та
управлінський щоденник директора школи
[Текст] / В. М. Лізинський. – [Х.] : Веста :
Ранок, [2007]. – 159, [1] с. – (Педагогічний
пошук).

Лізинський, В. М. Ідеї до проектів і практика
керування школою [Текст] / В. М. Лізинський.
– [Х.] : Веста : Ранок, [2007]. – 160 с. –
(Педагогічний пошук).

Подано історію становлення та
розвитку тестування ,особливостям
застосування комп’ютерних
технологій у тестуванні,національній
системі зовнішнього незалежного
оцінювання.

Управління змістом робіт [Текст] : навч.
посібник / Уманський ДПУ імені Павла
Тичини ; [авт.-упоряд. Н. В. Дудник] ; [рец.:
Д. І. Пащенко, О. Ф. Євсюков]. – Умань :
[Жовтий О. О.], 2012. – 121, [1] с. –
(Управління навчальним закладом). –
Бібліогр. в тексті.

Інноваційні процеси, що є виразною
ознакою суспільства, яке змінюється,
значною мірою впливають на
динаміку розвитку освіти,
активізуючи цивілізоваий спосіб
подолання численних кризових явищ у
всіх сферах людського буття.

Підготовка сучасного вчителя: інформаційнотехнологічне забезпечення [Текст] : монографія /
[О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник
[та ін.] ; за заг. ред. О. І. Огієнка ; НАПН, Ін-т
педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : Ін-т
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 223, [1]
с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.
– Бібліогр. в тексті.

Також описані теоретичні засади
організації навчально-виховної роботи у
малочисельній школі. Міститься опис
особливостей організації та проведення
уроків з використанням новітніх
технологій .

Керівник навчального закладу [Текст] : навч.
посібник / Уманський ДПУ імені Павла
Тичини ; [авт.-упоряд. Н. С. Побірченко, О. О.
Ярошинська] ; [рец. Л. А. Гаєвська, О. Л. Кірдан].
– Умань : Жовтий О. О., 2012. – 223, [1] c. :
табл. – (Серія "Управління навчальним
закладом"). – Бібліогр.: с. 178-181.

Патріотизм набуває особливого
значення, тому виникає гостра
потреба в розробці науковометодичного посібника, який би
визначав стратегію і технологію
цілеспрямованого й ефективного
процесу розвитку суб’єкта
громадянського суспільства,
громадянина-патріота України.

Ельбрехт, О. М. Управління навчальною і виховною
діяльністю: теорія і практика [Текст] : навч. посібник
/ О. М. Ельбрехт ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.
: Основа, 2009. – 164, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 152-164.

Потреба теоретичного
осмислення та якісного
оновлення системи
професійної підготовки
педагога у вищих
навчальних закладах
України зумовлює
посилення уваги
фахівця до проблеми
формування у
студентів педагогічної
майстерності.

Ярошинська, О. О. Дидактика [Текст] : навч.
посіб. / О. О. Ярошинська ; [рец. Пащенко Д. І.,
Черненко Г. М.] ; Уманський ДПУ імені Павла
Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. –
344, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 309-311.

Коберник, О. М. Проектна технологія: теорія,
історія, практика [Текст] : монографія / О. М.
Коберник ; МОНмолодьспорту України,
Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань
: Жовтий О.О., 2012. – 228, [1] c. – Бібліогр.: с.
215- 225.

Саме ця проблема активно досліджується в останні роки в
контексті підготовки майбутнього спеціаліста у системі
безперервної педагогічної освіти.

Коберник, О. М. Освітні технології [Текст] : навч.
посібник / О. М. Коберник, О. В. Бялик ; [рец.: Є. В.
Кулик, Д. І. Пащенко]. – Умань : [Жовтий О. О.],
2012. – 267, [1]

Інновації в освіті – основа модернізації галузі в сучасних умовах.
Модернізація шкільної освіти на засадах гуманістичноінноваційної парадигми об’єднує в інноваційний рух оновлення
традицій, здобутки державних реформ, інноваційні ідеї та досвід
сучасних педагогів-практиків.
Дистанційне навчання: психологічні
засади [Текст] : монографія / [М. Л.
Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. І. Жалдак
[та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон ; НАПН
України, Ін-т психології імені Г. С.
Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2012. – 239, [1] c. : іл., табл. – Авт.
зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.:
с. 220-239.

Ярощук, Л. Г. Основи педагогічних
вимірювань та моніторингу якості освіти
[Текст] : навч. посіб. : [рек. МОН України
як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л. Г.
Ярощук ; МОН України. – К. : Слово, 2010.
– 296, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211-220.

Вимагає від педагогів знань тенденцій інноваційних змін в системі
сучасної освіти, відмінностей традиційної, розвивальної та
особистісно орієнтованої систем освіти; розуміння суті
педагогічних технологій, знання інтерактивних форм та методів
навчання, критеріїв технологічності; оволодіння технологіями
проектування, діагностування, створення оптимальної
авторської методичної системи; розвинутих дидактичних
рефлексивних, діагностичних умінь; уміння аналізувати й
оцінювати свій індивідуальний стиль.

Значну роль у формуванні інноваційних процесів в останнє
десятиріччя відіграли тенденції розвитку педагогічної науки й
практики: поєднання інноваційних змін з освітніми реформами,
активізація інноваційного руху педагогів-практиків, створення
міжнародних інноваційних мереж, державних інфраструктур з
координації інноваційних процесів.
Сільська малочисельна школа: теоретикометодичний аспект [Текст] : навч. посіб. для
студ. факультету початкової освіти та вчителів
початкових класів / Г. П. Волошина, П. М.
Волошин, І. І. Демченко [та ін.] ; МОН України,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини ; [за заг. ред. Побірченко Н.
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Варіативні моделі розвитку сільських
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педагогіки ; [за заг. ред. В. В. Мелешко]. – К. :
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Результати інноваційної діяльності педагогів дозволили
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Цілеспрямована робота Інституту
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ефективність та якість навчання і
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інтелектуальну, творчу, компетентну
особистість, майбутнього педагога.
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[Текст] : рек. МОН України як навч. посіб для студ.
ВНЗ / Ольга Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 187, [1] с.
– Бібліогр.: с. 222 -224.

Коберник, О. М. Школа і сім'я : грані співпраці [Текст] :
навчально-методичний посібник / О. М. Коберник, Л. К.
Мотрич. – Умань : Софія, 2008. – 199, [1] с.

Осадченко, І. І. Методика виховної роботи [Текст] : [навч.методичний посібник] / І. І. Осадченко. – [2-ге вид. стер.]. –
Умань : Жовтий О.О., 2012. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 212214.

