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Анотація. Проєктування моделей реалізації педагогічних технологій 

соціального спрямуванням у закладах загальної середньої освіти 

зумовлюється сучасним перебігом (пунктирністю) освітнього і виховного 

процесів. Деякі усталені форми і методи навчання потребують 

адекватних сьогоденню змін у бік своєї соціоємності. Утім, найважливіші 

кореляти проєктування моделей реалізації педагогічних технологій за 

соціальним спрямування мають залишатися константними.  
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2020-й рік увійде в історію педагогіки як період перевірки 

на міцність, доцільність і перспективніть різних освітніх і 

педагогічних моделей і переосмислення чинників моделювання 

процесу реалізації педагогічних технологій профільного навчання 

зокрема.  

Функціональна ефективність відповідних моделей усе 

більше узалежнюватиметься від професіоналізму педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти, адже, за 

M. Hansen, тільки дидактична і педагогічна мудрість спроможна 

адекватно реагувати на зміни, позитивно позначатися на 

процесах формування освітнього середовища, спираючись на 

педагогічний досвід [8, с. 3].  

Серед важливих соціоємних чинників інноваційного 

моделювання педагогічних і освітніх технологій: інтеграція знань 

про людину [2]; ситуаційне навчання [6]; грамотність [1]; 

професійна орієнтація здобувачів освіти [7]; самооцінка 

здобувачами освіти власних спромог у соціально-комунікаційній 

сфері [4]; гнучкість і варіативність компонентів змісту профільної 

освіти [3] та ін. 



87 

 

Деякі аспекти перспективної інноваційної діяльності 

закладів загальної середньої освіти називає С. Кринська: 

збереження здоров’я суб’єктів освітнього процесу; проєктування 

освітніх моделей і моделювання авторських дидактичних систем; 

розроблення, освоєння й упровадження в практику технологій 

самовизначення, саморозвитку та індивідуальної освіти (і учнів, і 

педагогів); упровадження сучасних педагогічних технологій 

інтелектуально-творчого розвитку особистості здобувачів освіти; 

якість освіти і соціалізація здобувачів освіти [5, с. 9].  

Професіоналізм педагогічних працівників (передбачає 

обов’язковість безперервної самоосвіти), джерела інноваційного 

моделювання педагогічних і освітніх технологій, перспективність 

інноваційної діяльності закладів загальної середньої освіти мають 

бути узяті за важливі інструменти створення моделей реалізації 

педагогічних технологій в умовах профільного навчання. 

Оскільки моделювання педагогічних технологій профільного 

навчання і розроблення моделей їх реалізації є динамічними 

процесами, як, власне, і педагогічна майстерність та творчість 

небайдужого вчителя, то все означене складає винятово важливу 

аксіологічно-акмеологічну педагогічну систему, рівень 

інтегрованості якої в інноваційну шкільну освітню систему 

позитивно позначається на якості освітнього результату (і учнів, і 

вчителів, і навіть батьків). 

Обґрунтовуючи модель реалізації педагогічних технологій 

за соціальним спрямуванням, передусім звертаємо увагу на 

специфіку алгоритмізування процесів, що позначаються на 

опануванні здобувачами освіти інваріантного змісту за 

застосування адекватних йому форм і методів, технічних засобів 

передачі та обміну інформацією як між учасниками освітнього 

процесу, так і в освітньому середовищі загалом.  

Виокремлюємо найважливіші кореляти проєктування 

моделей реалізації педагогічних технологій за соціальним 

спрямування: відтворюваність; ефективність; керованість; 

концептуальність; процесуальність; системність; урахування 

консервативності певних її елементів; внутріструктура кореляція; 

дозування інформації; логіка освітнього змісту (інваріантного і 

варіативного складників).  
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Інтеграцію педагогічних технологій за критерієм їх 

соціоємності розглядаємо як основний ресурс осучаснення 

освітнього процесу. 
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