
НА ТРИБУНУ ЗіАП
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ВІДДІЛЕННЯ ДИДАКТИКИ, 
МЕТОДИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

П роблематика досліджень відділен
ня протягом звітного періоду роз
поділялася в основному за чотирма на

уковими напрямами: теоретичні та ме
тодичні засади змісту загальної серед
ньої освіти (15% від усієї їх к іл ь к о с т і), 
науково-методичне забезпечення нав
чального процесу в загальноосвітній 
школі і дошкільних закладах (60%], ди
дактичні проблеми інформатизації нав
чання [близько 10%), 'удосконалення 
фахової підготовки і. ійбутніх педагогів 
(15%). Всі вони і здійснюються в руслі 
-Основних напрямів наукових дослід
жень з педагогіки і психології в Украї
ні», прийнятих Загальними зборами 
АПН у 1993 році. Виходячи з актуаль
ності й важливості цих досліджень, слід 
констатувати, що далеко не всі з виз
начених у згаданому документі проб
лем досліджуються однаково інтенсив
но. Поки що поза увагою дослідників 
залишаються методологічні проблеми 
сучасної загальної дидактики й окре
мих методик, недостатньо активно оп
рацьовуються актуальні питання теорії 
навчання. Зокрема, серйозні дослід
ження теоретико-методологічних проб
лем мети, змісту освіти в новій україн
ській школі, дидактичних закономір
ностей та індивідуальних особливостей 
навчання і розвитку школярів у різні ві
кові періоди, проблем розвивального 
навчання, обгрунтування співвідношен
ня репродукції й творчості у навчанні, 
опрацювання нових методів дидактич
них досліджень та критеріїв їх ефектив
ності тощо.

Головним в діяльності відділення є 
організація і здійснення масштабних 
теоретико-експериментальних дослід
жень актуальних дидактичних проблем 
сучасної школи. Пріоритети тут віддано 
створенню цілісної системи змісту за
гальної середньої освіти та науково- 
методичному забезпеченню навчаль

ного процесу в загальноосвітній школі.
Опрацьовано концептуальні підходи 

до формування змісту освіти в середній 
школі, що дало можливість визначити 
загальну структуру змісту в розрізі інва
ріантного і варіативного його компонен
тів, сформулювати педагогічні цілі вив
чення освітніх гг узей, обгрунтувати 
з м іс т о в і  лінії кожної з них та сформува
ти їх наповнення, визначити загальноо
бов'язкові вимоги до засвоєння його 
змісту учнями. Тож ідеться про створен
ня в першому варіанті національного 
стандарту загальної середньої освіти, 
що задає загальнообов’язкову норму 
освіченості та гарантії держави у її до
сягненні громадянами. Створення зага
льноосвітнього стандарту базувалося на 
результатах широкого кола досліджень, 
виконаних упродовж останніх років чле
нами відділення та співробітниками від
несених др нього наукових підрозділів 
Академії. Йдеться передусім про науко
ві напрацювання дослідників з проблем 
змісту й методики шкільної мовної (чл,- 
кор. АПН О.Біляєв, чл.-кор. АПН Є.Голо- 
бородько, чл.-кор. АПН Л.Мацько, док
тор пед. наук Н.Пашківська, канд. пед. 
наук Н.Бондаренко, І.Гудзик, Л.Симо- 
ненкова, Л.Скуратівський, Г.Шелехова,
В.Корсанов. К.Повхан), літературної 
(академік П.Хропко, доктор пед.наук 
Н.Волошина), математичної (академік 
М.Шкіль, доктор пед. наук М.Бурда), 
природничої (академік С.Гончаренко, 
чл.-кор. АПН В.Ільченко, доктор пед. на
ук О.Бугайов, Н.Буринська, А.Сиротен-
ко, чл, -кор. АПН П.Шищенко, канд. пед. 
наук Л.Величко), художньої (доктор пед. 
наук А.Рудницька, канд. пед. наук Л.Ма- 
сол, С.Свид), суспільствознавчої (чл.- 
кор. АПН Р.Арцішевський, В.Поздня
ков), освіти, змісту й методів навчання у 
початковій школі (академіки О.Савчен- 
ко, М.Вашуленко, канд. пед. наук Н.БІ- 
бік, Н.Скрипченко та ін.).

Опрацювання загальноосвітнього 
стандарту стало можливим завдяки 
тісній співпраці членів відділення з на
уковцями НАН України, викладачами 
вузів, що ще раз засвідчило ефектив
ність такої форми організації дослід
жень, коли наукові колективи формую
ться під конкретну проблему.

Як суттєвий внесок в оновлення 
методології загальної і конкретних ди
дактик слід розглядати створену у від
діленні концепцію гуманітаризації осві
ти як основоположного принципу її 
розбудови.

Вагомими є доробок з обгрунту
вання науково-методичних засад і 
створення нового, фактично першого 
покоління національних підручників для 
загальноосвітньої школи. Є всі підста
ви відзначити нову успішно впроваджу
вану в шкільну практику ефективну 
систему навчання іноземних мов, що 
базується на усвідомлено-практичному 
методі, розроблену науковим колекти

вом під керівництвом доктора пед. на
ук, професора В.Плахотника.

Оригінальні наукові результати от
римано в процесі дослідження пробле
ми структурування змісту загальної се
редньої освіти. Зокрема, колективом 
дослідників під керівництвом члена-ко- 
респондента АПН України професора 
В.Ільченко обгрунтовано теоретичні за
сади інтеграції змісту шкільної природ
ничо-наукової освіти на основі фунда
ментальних законів природи, опрацьо
вано дидактичну модель такої інтегра
ції за ступенями шкільного навчання, 
створено низку нових навчальних і ме
тодичних посібників, у яких вона реалі
зується.

Істотним є внесок у вказану проб
лему і наукового колективу, очолюва
ного чл.-кор. Академії Р.Арцішевським, 
який успішно реалізує оригінальну кон
цепцію нового змісту соціально-гумані
тарної освіти школярів. Створений ко
лективом дидактичний комплекс для 
9-11  класів знайшов широке визнання 
педагогічної громадськості.

Масштабна і плідна дослідно- 
експериментальна робота уже понад 
десять років здійснюється в авторській 
школі члена-кореспондента АПН Украї
ни М.Гузика, що є експериментальним 
майданчиком Академії. Цю школу мож
на розглядати як одну з продуктивних 
моделей сучасного середнього закла
ду освіти, побудованого на засадах гу
маністичної педагогіки, що ефективно 
реалізує особистісно орієнтовану сис
тему навчання, виховання і розвитку 
школярів. У ході експерименту тут від
працьовано структуру навчального зак
ладу як навчально-виховного комплек
су, де в єдиному режимі функціонують 
три структурні підрозділи: загальноос
вітня (академічна) школа, школа мис
тецтв і фізкультурно-спортивна школа.

Авторська школа М.Гузика — від
крита динамічна система, яка самороз- 
вивається. Віримо, що в процесі її дія
льності буде одержано грунтовні відпо
віді ще не на одне кардинальне питан
ня педагогічної теорії і практики.

Цікавими є пошуки, які ведуться в 
іншому експериментальному майдан
чику Академії — Саксаганському при
родничо-науковому ліцеї м.Кривого 
Рога, який очолює член-кореспондент 
нашої Академії Анатолій Іванович Со
логуб. Тут опрацьовано й апробовано 
зміст освіти в закладах такого типу, ус
пішно досліджуються педагогічні особ
ливості навчання і виховання здібних і 
обдарованих дітей, створена ефектив
на організаційно-педагогічна система 
інтелектуального і морального розвит
ку ліцеїстів, збереження і зміцнення їх
нього здоров’я.
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