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неперервної педагогічної освіти є підготовка до неї під час навчання у вищому нав-
чальному закладі, розвиток відповідних навичок і вмінь самоосвіти, надання допо-
моги в її організації та плануванні, сприяння та забезпечення необхідними ресур-
сами. Це вимагає від наставників аналізу принципів власної практики та їх співстав-
лення з діяльністю своїх учнів [5]. 

Значну увагу приділяють також когнітивно-розвиваючому аспекту про-
фесійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл. Дослідження доводять, що до-
росла людина має потенціал розвиватися до більш складних ступенів, а вищі сту-
пені розвитку є більш адекватними до діяльності у комплексній людській взаємодії, 
тому професійний розвиток людини є взаємопов’язаним з її когнітивним, мораль-
ним та еґо-розвитком. Згідно з цією теорією у шкільному середовищі та суспільстві 
вчитель відіграє роль педагога, наставника, інспектора, дослідника-практика, 
лідера; є аналітиком і отримує інформацію за допомогою читання, демонстрацій, 
практичної діяльності, навчальних ситуацій, діалогів, дискусій та розмов з усіма 
учасниками навчального середовища; підтримує баланс між роллю вчителя та 
аналізом власної діяльності, формує та вдосконалює свою практичну діяльність. Та-
кий широкий діапазон функцій може спричиняти значне наванаження на психіку і, 
тим самим, знижувати самооцінку та мотивацію вчителя-початківця. 

Таким чином, учитель-практик є найкращим наставником для початківців, що 
одночасно дає йому можливість ще раз проаналізувати та вдосконалити власну 
діяльність. Така модель професійного розвитку має кілька переваг: вчителі-почат-
ківці отримують кваліфіковану допомогу у професійному становленні, а досвідчені 
вчителі удосконалюють власну діяльність як модель для наслідування. 

Проведення прикладних досліджень мотиваційної діяльності вчителів-настав-
ників показує, що вона сприяє підвищенню кваліфікації як досвідчених вчителів, 
так і вчителів-початківців, оскільки дає змогу розвивати співпрацю між колегами, 
вивчати реальні проблеми навчального середовища та підвищувати професійну 
кваліфікацію [1;2]. 
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ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ГЕОГРАФІЇ В ГІМНАЗІЇ 
 

Під час дослідження проблеми «Методика державної підсумкової атестації у 
формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії» для виявлення 
впливу форми тестових завдань на рівень освітніх результатів здобувачів базової 
середньої освіти нами були створені тести для дев’ятикласників двох типів. (Один 
тест містив лише завдання закритої форми (завдання з вибором однієї правильної 
відповіді із чотирьох варіантів), інший – лише завдання відкритої форми (з корот-
кою відповіддю). Тестові завдання у першому і другому тестах були ідентичними). 
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Під час дослідження було виявлено вплив форми тестових завдань на рівень 
освітніх результатів здобувачів гімназії: відповідаючи на завдання закритої форми, 
здобувачі базової середньої освіти отримують кращі результати [2, с. 243].  

Аналіз результатів тестування дав також можливість виявити недоліки викла-
дання географії у закладах базової середньої освіти. Зокрема: 

1. Здобувачі гімназії на низькому рівні володіють вмінням визначати географі-
чні координати точок. Причому, якщо дев’ятикласникам пропонується визначити 
географічні координати якоїсь точки на великому фрагменті карти, наприклад, на 
фрагменті, який охоплює схудну півкулю, то 63% здобувачів базової середньої 
освіти виконують таке завдання закритої форми, а якщо маленький фрагмент – то 
лише 18%. У завданнях відкритої форми успішність виконання таких завдань скла-
дає від 7 до 15% не залежно від розмірів фрагменту карти. Така ситуації є не випа-
дковою. Під час попереднього нашого дослідження, коли були створені й експери-
ментально перевірені тести з географії для здобувачів освіти 6 і 7-х класів, також 
було виявлено низький рівень володіння шести- і семикласниками вмінням визна-
чати географічні координати точок. Наприклад, лише 27% здобувачів базової сере-
дньої освіти визначили географічні координати певної точки на карті (не на її фра-
гменті) (завдання відкритої форми); 46% правильно визначили, що може бути така 
географічна широта як 00 і 37% – така географічна довгота як 00; 29% – що не може 
бути 900 сх. ш.; 53% – не може бути 950 пд. ш.; 27% – не може бути 1850 зх. д.; 62% – 
не може бути 1260 пн. д. Серед типових помилок здобувачів базової середньої 
освіти на тестові завдання на визначення географічних координат точок – це плу-
тання широти і довготи (східна широта, південна довгота тощо), написання лише 
градуса широти і довготи, без зазначення північна чи південна широта, західна чи 
східна довгота. Хочемо зауважити, що завдання на визначення географічних коор-
динат певної точки є щорічно одним із завдань у тестах з географії Зовнішнього 
незалежного оцінювання і відсоток правильних відповідей на це завдання стано-
вило 43% (завдання відкритої форми у 2018 р.) [3, с. 242], 71,56% (завдання закри-
тої форми у 2008 р.) [4, с. 158]. 

2. У здобувачів гімназії не сформована картографічна грамотність. Тобто, вони 
погано «знають» географічну карту і погано вміють «читати» топографічну карту. 
Так, наприклад, у завданнях закритої форми на фрагменті топографічної карти пра-
вильно визначили абсолютну висоту певної точки 27-36% дев’ятикласників; у за-
вданнях відкритої форми – 0-23%. На запитання про материк, річки якого несуть 
свої води в усі чотири океани правильну відповідь дали 18-30% здобувачів базової 
середньої освіти. Причому, 30% правильних відповідей було отримано на завдання 
відкритої форми. Серед неправильних відповідей 34% дев’ятикласників вирішили, 
що річки Африки несуть свої води в усі чотири океани, а 17% – Австралії. У завдан-
нях закритої форми 63% здобувачів гімназії правильно визначили подібні риси ре-
льєфу Південної Америки і Північної Америки та 36% дев’ятикласників правильно 
дали відповідь на запитання щодо причини, чому на зволоження Південної Аме-
рики Атлантичний океан впливає більше, ніж Тихий (на заході постягаються високі 
гори, на сході переважають рівнини); у завданнях відкритої форми правильних від-
повідей було 0%. 

Отже, за допомогою тестових завдань у формі зовнішнього незалежного оціню-
вання можна виявити особливості освітнього процесу в гімназії. Так, не сформована 
картографічна грамотність у здобувачів базової середньої освіти та їхнє володіння 
вмінням визначати географічні координати точок на низькому рівні є недоліками 
викладання географії у гімназіях. Це при тому, що карта є «другою мовою географії, 
головним засобом наочності у формуванні географічних уявлень і понять» [1]. 
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РОЛЬ АРТ-ПЕДАГОГІКИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА 

 

Активний процес розвитку сучасного суспільства впливає і на систему освіти. 
Адже освіта повинна сприяти поширенню та втіленню вартостей відкритого суспі-
льства, а саме: ідей самоцінності людського життя, особистої гідності, свободи, рі-
вності. А завданням педагогів має стати організація взаємодії викладача та студента 
під час навчально – виховного процесу та орієнтація в своїй діяльності на розвиток 
особистості студента.  

Це вимагає від викладача постійного самовдосконалення та використовування 
інноваційних технологій. У своїй педагогічній практиці вже декілька років на за-
няттях з історії та психології застосовуємо одну з таких інновацій, як арт-педаго-
гіка. Сутність арт-педагогіки полягає в тому, щоб у процесі виховання та навчання 
розвинути у студента художню культуру і допомогти йому знайти правильний під-
хід до успішного оволодіння практичним навичками у різних видах діяльності [1]. 

Судження про виховний потенціал мистецтва можна знайти ще в манускриптах 
Стародавнього Китаю, папірусах Стародавнього Єгипту та працях давньогрецьких 
філософів (згадаймо хоча б Платона, який у своїй «Державі» писав, що «благопо-
луччя держави значною мірою залежить від того, яка музика лунає в ній…» І митці, 
і філософи всіх попередніх епох високо оцінювали виховний потенціал мистецтва, 
цього феномену культури, у якому фіксується, акумулюється й концентровано ви-
ражається весь історично відібраний життєвий людський досвід [2]. 

Не слід плутати арт-терапію і арт-педагогіку. Перша - це вид психотерапії та пси-
хологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості, і передбачає роботу у клі-
нічній психіатрії та психологічному консультуванні. Друга – це галузь педагогічної 
науки, яка базується на поєднанні педагогіки і мистецтва; вивчає закономірності ви-
ховання і розвиток людини за допомогою мистецтва і передбачає реалізацію таких 
освітніх завдань: розвиток емоційно-вольової сфери студентів; розвиток креативно-
сті як здатності до творчості та потреби до творчого самовираження; психогігієна 
(турбота про емоційний та психічний стан студента - зниження внутрішньої тривож-
ності та агресії, оволодівання навичками емоційної саморегуляції засобами худож-
ньо-творчої діяльності тощо); забезпечення соціокультурної адаптації студентів 
(оволодіння поведінковими моделями відповідно до соціально прийнятних мора-
льно-етичних норм, формування комунікативної культури та розвиток емпатійних 
умінь студентів тощо) [2]; підвищення мотивації у навчання та інтерес до навчаль-
ного процесу; спрощення та прискорення засвоєння навчального матеріалу тощо. 


