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Ііт~·оt1ий часопис НП.\" шен1 .\.! П. Лраго.uанова 

У:ІК 371.134 

.1огвіна-Бик Т. А. 

,'~fе.1ітопо:1ьський державний педагогічиий університет 

і.~1ені Богдана х~1е.1ьнииького 

ТЕОРЕТИЧШ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

( таття присвяче11а проектувштю на~ча1ь1ю,•и проиесу з приридничю: ()uсцип.1іп, розробці 
.\tnoe 11 педа_·огі•тогv 1-:ерівництва иавчання.н \''Інів у навча1ь1ю-вш.:овно.\/у процесі з біо.10гіі. 
~ · ю?а1ь11еNо O(Jcвiv роботи автори cmumrm у UІІ\О.7і я,.; вч11те.1Я-.\1етооиста з біп.10.:іі. 

К:zючові с:zови: інmе.?рація ІІLІ_'>Х. упра11.1ін1.я 1щвча..1ь1щ11 прvцесод уприв.1інсь1-.:і ді1. ці1ьове 
111равл11111я. педаго,·іч110.ю р1рив.11н11я 11авча.1ь110-аю:ивиu.ч npo11eco.\1 

Про професійність 11едагога \іріяв ще Точа~зо Ка~шане.ва. який вислов.1І0вав ду\1КИ 
про те, що виховувати та навчати мо:юдь повинні спеціально відібрані та підготов:1ені. 

навчені й виховані ,1юди. щирі душею. Г}'\fаністи 1а покликання\!. чора.1ь1ю й фізично 
р03ВННеІІЇ 

На сьогодні актуальна ця заповідь вспикого педаr()rа минулого д:1я розбудови свого 
\Іайбутньоrо. позб; ваючись старих теорій. Вчитель 11е ці,1існа особистість. яка взає\Юдіє 
з навколишнім світо\1 і сама перебувас 11ід вп:~ивом різних ;тюдей і обставин та 
функціонує у надзвичайно насиче~ІО\1)' і11формаційно\1у просторі. Соціа:rьний розвиток 
) чите,1я передбачає 1асвосння певної систе\.1Іі знань. норм тз цінностей. завдяки яким 
ОС<'6~1стість функuіонує як активний ч.1с11 суспі,1ьства. 

Основні пробле\1И ІІЇ.їlrотовки майбутнього вчите:1я дос.1іджував В. М. Во:ю;~ько. 

Нченнй роз1·,1ядав діяльність учите;1я як конструктивний. організаторський. 

ко~~ нікативний. гностичний та проектувальний компоненти. які взаоюпов·язані та 

до1юв11юють один одного [ 1. с. 89-981 У педагогічній .1ітературі та науково-практнчНJІХ 
.1ос;1іджеrrнях вирішується питання поліпшення якості навчання майбутнього rieдarora та 
пі;~внщсння ефективності педагогічного процесу в освітніх зак..1ада.х зав..1ЯКИ 

вrrрова.::~.женню інноваційних захо.1ів. Деякі вчите.1і та викладачі активно шукають 

ро·зв·язання завдань. а.;1е ці дії розрі·знені. Ми згодні з вченими В "\1. Во:юдько. 

П. І. Сікорським. О. Г. Ярошенко. В. І. Масловим. В. С. Пекельною. А. В Фур"1ано~. 

В І. Шу:т..:иком. І. М. Козловською. А. 1. Со.1огубом в том). що в основі теорії навчання 
повинен бути є:.нший системний пі;~.х.ід. комп;1ексне дос:ті..:хження та наукове розроб.1ення і 
обrрунтування з широки"1 виходо~1 на технології педагогічного процесу 

і\fета статті. Завдання поляrас в отри\1анні \Южливості передбачати хід розвиn.1· 
проuесу навчання. 1оці..'Іьності вп;швати на нього ~а до11омоrою зап.1ановавих \tето::~.ів та 
прийомів. Процес навчання \южна розг.'1Ядап1 як систему та імітаційну моде.1r-. пове;~інки 

та .tіяльності педагога. виходячи з ВИ\ІОГ практики. Це .:~ає чожлюзість ширше та бі.~ьm 

r:тибоко висвіт;тити сферу своєї дія:1ьності. попередньо оцінити її якість й повна1)·. 
орг~шіз) вати й спланувати 1юдальше її вдоскона.1е1шя. 

Ве.шкоrо значення д:1я організації навча.1ьно-вихов11оrо процесу набуває інтеграuія 

наук. а саме: соціа.~ьна психологія д.ос;tіджує пробле:'\ш В\Ііння вчителя спілкуватися з 

учнюш та організовувати їх діяльність: фахівці риторики (як сучасної наую1) розr.1ядають 
питання про виступ учителя. його техніку. переконання. Інформатика розг:1ядас mпання 

передачі знань. тобто інфор\tаційний процес. педагогічна кібернетика, нові методи і 
1асоби навчання. психо.1інгвістика - В\tіння говорити з .1юд1.ми різноrо ві1'")'. кібернетична 
педагогіка га педагогічний менедж\1ент - питання ОППІ\tа:1ьноrо управління навча.1ьюN 
rtpo11eco:'\1 та ефективність навчання. 

І ІаукL)ва ноRизна дослідження 110:JЯгає у ро3робці .\IO:te:1i педагогічного ксрівниuтвз 
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Jкmtr П'201 І Сеgія 5. Пеоагогічні нар:и. реа.т та 11ерспе~·ти11и 

завчанням учнІВ [3. с. 55 J. струкТ) руванні навча:1ьного чаrеріа.1у. організації с11і.11,11ої 
вавчапьної .Jіяльності з учнями відповідно .10 rтану і структури уроку, розробні 
різнорівневих навча..1ьних заи:~.ань та програ"1 у 1в ·язку і1 вивчення\.1 передбачсюrх 

ЧІІШІОЮ проrрамою рощі.1ів. Практичне значення дос.1ідження виявляється ) ":10uі:1ьності 
аихористання матеріа:~ів .1Ослідження як у шкі;1ьній, так і : вузівській нрактиuі. 

Ефе~.11mність організації управ.іlінвя навчально-виховним процесо\І ) 
заrа:rьноосвпніх школах чи гі\1назіях залежить ві.:~ рівня пі.1rотов1ш учасників у11рав:~і11ня 
зодіЯJ1Ьнос1і та систе~и інфор\1аційноrо забезпечення. яка повинна бути доступною .1.:ІЯ 
всіх учасників та запобігає перевантаженню учнів і нескоор;щнованості у спільній роботі. 

Використання еле\1ентів гнучких навча:1ЬІІИ"\ 1ех11олоrій у процесі навчання має 

організаційну чіткість та систе,1атичний характер. що передбачає вп9рялковану та :ю1 ічно 
побу;tоваН) подачу навча.1ь1юrо \tатеріа.1:. раuіональний розпо.1іл час) урок; . 
са.\fостійність та акшвність учнів у надбанні знань у проuссі навчання. Діят,ність учвя ) 
кавчально-виховнО.\f)' процесі організована таюІ\1 чинО\f, що вирішуються 11і·шавальні. 
rо~шні та особисті потреби та uілі tса,юактуа.1іза11ія). здійснюється са\юрозв1пu1<. 
особистості. процес са\юствердження (са,юосвіта. самовизначення). свобода внбоrу. 

спі:rкування. розвиток творчих за:.~.атків та 1.:~ібностей (са\ювираження), проuес виховання. 
профорієнтація. Таки\1 чино-.1. відбувапься са\ЮВ.1осконалення особистості : чня ) 
процесі розвитку. 

Формування на) кового \ШС:1спня ) чнів. їхнього роз) \ІОВого розвитку 1начною \11рою 
за.1ежить від форм організації процесу навчання. типів та видів уроків. с1руктури уроку. 
11атеріа..тьного оснащення і \tетодів навчання. Врахов) ючи особ.rивості 1місту днсц1111.1іни 
(предмету). основними ф) нкція-.ш методів навчання є освітня. виховна. розвиваюча. 
спонука.1ьна . .lОслідннцька. стимуляційна. контро:~ююча. корекційна. 

Навчальні зав...1.ання при вивченні 6удь-я1юго предмету відіграють С) rгєв) ро,1ь. 

Система ;~обору навча.1ьних завдань впливас на розуміння учнями матеріа;r). а поря:юк їх 

nо.1ашІЯ сприяє систематизанії та узагальненню знань. Д.1Я розв1пку в учнів 

L1rоритмі'ІНоrо \Іислення ш:1яхом розв'язання типових ·3а.1ач можна запроПОН) ват11 
шоритм розв· язання різних навча.1ьн.их задач. які вnорядковані за те\.іамн навча.:rьної 

програми. а в \.fсжах кожної те\1и - за рівнями складності. lнтелектуально\.іу розвиТІ'-) 
)11Нів. їхньо:-.f) усвідомленню рівня своєї 1с11ішності у вивченні навча:1ьних днсци11,1ін. що 

.:ІОСЯrається доступними, uікавими творчи\.Ш завданНЯ\.Ш і використанням різноманітних 

.~опоміжних засобів навчання та сприятпивич психо.1огічним клі\-1ато\.1 на ) році, сприяє 
висока мотиваuія учнів у навчанні. Це забезпечується добором матеріа.1у, що 
використовується на ypoui. прийома-.fи та фор\tа\.fИ роботн. Значна увага приді.1яє1 ьс:я 
струrпурі уроку та змісту навча:~ьного \1атсріа.1у. У сучасній шко,1і урок є основною 
організаційною одивиuею навчального процесу. ТО\.1)' звертає\10 особливу уваг) на вимоп1 

.10 планування уроку, що вип,1ивають з ці.1ей. зчісту 1а тех110.1огії навчання нього 

пре;zмеТ) ) wко.1і. 
В нашому дослі.:~.жеш "") прав.1іння'" розr ля.::~алося як процес ні.rеспря\юваноrо. 

1t1аномірноrо вп.~иву ) прав,1яючої системи на керовану (педагогічний процес) з \.1етою 
створити uі.1існ) ефективну систе\.1у, упоря.1куваn1. забезпечити необхідН) .з.~я неї 

стабільність. стійкість [2. с. 314 J. 
Організація пізнава..1ьної дія,1ьності учнів при вивчені біо,1огії у 7-8 к.1асах 

3.'Іійснюється по-різному. В проб;~емному навчанні управлінню під.1я1-ає .'ютиваційна й 

операційна сторони пізнавальної дія.1ьності. в 11роrрамованому навчанні - З\-fістова й 

організаційна сторони. Свої особливості \1ас .:шфсренuіанія навчання. Унравлінська 

струюура припускає чотири види ) правлінських .:~ій: 11:1аН) вання: оргаюзацrя: 

керівm.щтво; контро:1ь. 
Учені. спираючись на .:~анні фізіо.1оrії і психо,1оrії. розг.тядають npo11ec засвоєння 

оонь Яf: своєрі;zн_1 · форм_~ пізнання пре:л-tетів і явнщ навколишнього свіl). як процес 

акrnвної лізнава.1ьної .:.~іяль11ос1і учнів. у ході якої ві:rбувається підняття (сходження) від 
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простіших фор\1 пізнання ;:io найбільш ск;1адюtх. від відчувань {відчуттів). сприй\1ань та 
уявлень, які відображають зовнішні в;rастнвості предметів і зв·язків між ним11. до понять. 

шо ро1кривають суттєві '.!В· язки й ознаки предметів. а поті\1 до теорій. що об· с:щують 

факти. поняття й закони. Дія,1ьність учите:rя біо;югії на першому етапі 11із11ання по.1Ягає у 
внкорнстаннj .\fСТО.'.Іів навчання. ме1 о;~ичннх прийо\1ів та джсре;1 передачі інформанії. які 
сприяють nовнішО\f)' відбору їх з об· єкту вивчення. Дія.1ьність ) чителя визначає характер 
пізнаналь1юї .:.tія.1ьності учнів і одержання від пих зворотної інфор\tації. яка .;відчить npo 
прави.1ьність протікання початкового еталу процесу засвосння знань. Зворотна інфор,Іаuія 
ві;1) чнів 7-8 к:~асів при вивченні біології на дано\t)' етапі і в кінці його повинна надходити 
у вш·ляді В\tінь розрізняти. розпізнавати. впізнавати об'є1аи вивчення серед інших. Суть 
розпізнавання полягає у співставленні pea.rrьнoro прещ1ета зі спогада"'1.и npo нього. у 
в1дrворенні раніше закріпленого \tатеріал) при повторно-.1: його сnрий\tанні. Подальше 
уnрав.1іння nроцесо.\1 зас1юсння знань з біо.1оrії пов'язане з фс.рмування\1 понять (другий 
етап щюцесу nі1нання) і пода:1ьшим розвиткоч дія;1ьності \шслення учнів. Останні~ є 

ана.1і1 і синтез. поті" абстрагування га узага.1ьнення [5. с. 115]. 
В основі розвитку в учнів у~1іння встанов.~ювати причинно-наслідкові зв·язю1 

:1ежить скла.J.ний синтез. який починається з орієнтації відрізняти причини й наслідюі 
процесів. Велике значення ..1:1Я uього мас .1огічність структури навчального .\taтepia:ry. де 
1юв1111но 6ут11 rюстав.1ене запитання: "Чо".іу?" і J.ана ві..1nовіщ,, яка чітко вказує причину 
яв11ща та його наслі:.tок. 

Су1тсвою особливістю J-ro та 2-ro етапів пізнання с відсутнісгь чітко вираженого 
перенесення о.:.~ержани.х знань в інші ситуації. Ось чО.\f)' на J.аному етапі проuесу 

-засвоєння JНань необхідно організувати таку дія.1ьність учнів, яка забезпечи;1а б 

фор-..r:·вання понять і rозвиток У'1інь порівнювати. абстрагувати. узаrа..1ьнювати. 
Нас.'1ідко\1 унравпяючого вп:rиву на 2-му етапі 1асвоєння }ЧІІЯМи знань повинні буnі 
В\Ііння са\tостійно прово.1.~m1 співстав,1ення й протиставлення об'єктів і явищ, їх 

ос~тс.1сння та встановлення між ними зв· язків і від11ошень. Для цього етаm· засвоєння 

може бути хара~-..-терною і діяльність учнів з відтворення знань. але тут вона вис~пає не як 

простий переказ матеріалу (репродуктивна дія.1ьність1. а як ск.ладна дія!1ьність мис.1ення. 

в~1ючаючи узагальнення і виді.1ення суттєвого. 

І Іри першом) типі улравдіння учням показуються ті;rьки зразок виконання 
навчального lав.:~ання. Пристосовуючись .10 >разка на основі спроб і поми.1ок. учю 
посту1юво навчаються са\юстійно його виконува rи. а,1е проана,1ізувати склад навча;rьних 

.1,ЇЙ не можуть. У цих у.\10вах вони орієнтуються. в основному. на резу;1ьтати виконаної 

роботи. на відповідність його поданому зразку 

r Іри лр) ro~f)' типі управ:tіння уч1-tям не лише показують зразок. а й розповідають. 
ЯКИ\Ш прийомами може бути виконане завдання. Однак 11і прийоми \ЮЖНа 

використовувати ті.1ьки до конкретного завдання. вони носять частковий харапер. Їх 
ви • .1.і.1с11ня не пілкріп;ноється спеuіальною роботою з їх засвоєння. Кожне нове завдання 
С\ прово.:~жується поясненням способів його виконання. 

Третій тип уnрав:1іння базується на виді;~енні прийомів загальних орієнтирів 
виконання навча.'JІ.них 1авда11ь. завдяки ЧО"-1У у школярів формуються ~ зага.1ьнюючі 
способи роботи. що забезпечує їх широке перенесення. гнучкість. сачостійність 

в11користання. 

Сучасні .:tані фізіо.1огії. психології. \tетодики виклцання біо;югії з питань 
упраR;~іння засвоєнням lнань. підтверджені дид.актнчничи дос.1і.:дження~1и. що ;~озво,1ЯЄ 
нам зробити такі висновки: 

І Прlщес засвоєння знань учнями - це своєрідна фор\1а пізнання пред-.rепв і явmц 

навко.шшнього середоRища. яка \Іає три ста1111. Поета11ність процесу '.!асвоєння знань 

визначає певний характер управ;~іння ню.1. 
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2. П:1анове на.:~.хо;..(ження і11фор,1ації { час·111намИ) в процесі їх засвосння виз11ачаr 
харакrер управління піз11ава.1ь1юю ;~іяльністю учнів на всіх етапах протікання ц1,ого 
процесу. 

3. Всrановпсння взас:1.юзв·язку чіж частнна\ш інфор\.tації. яка 11а:1ходить. припускає 
необхідність одержання від учнів зворопюї інфор,1ації після коЖlюЇ її частини. 

4. Зворотний зв'язок виступає як фор\12 контро.1ь засвоєння знань, як регу.1юючнй 
вп.1ив на засвосшrя знань учнями. їх якість і розвиток за.)аних) мінь t 6. с. 261. 

Дія;~ьніс1 ь ) чнте.1я в навча.1ьному процесі впливаr на кінцевий резу"1ьтат. що 
спонукас до са,юреа.1ізації особистості вчителя. nі.:хвнщення йо1·0 ква.1іфікації і рівня 
знань. Діяльність учнів с11ря,\ювана на розв· язання задач. запланованих учите.1ем. на 

розвиток розу\ювих цібностей шляхо,1 установnення nричинно-t1аслідкових зв'юків. 

ана..1із). синтез) . 
Ми вважаємо. що "управління навча.~ьни."'1 npoueco!'-1·· - ite особлива ді}!;11,н~ст1, 

педагога. с11рямована на :юсягнеш~я nостзв.1ених 1авдань урок) (освітніх. виховн11х. 
розвиваючих) через посередництво здійснення чотирьох видів унравлінських ·1ій: 
п.1анування. організації. керівництва. контро.1ю l-+ j. 

При uіпьовому управ.1інві спочатку визначаємо !\fету. бажані (кін1~еві) рез).1ьтат11. d 

поrі!.1 розроб.1яє\ю особ.1ивості процесу уnравпіння. Вчите.1ь визначає зміст навча.1~.ного 

матеріа.'І)·. яки підлягає: с1руктуризації. анапізус зміст ТС\ІИ. визначає методи, 11ідбираt 
наочність та об.1аднаю~я. ГОТ) є дидапичні картки. розробляє днференційовані 
різнорівневі завдання. згідно навча.-1ьних досягнень учнів. Учитель біо:югії ск.1адає nлан

хонсnект ypoi-.1· біо:югії та кориrус його З\1іст. 
ІІайбі:~ьш ефспивною формою робоп1 при вивчені біо;югії у 7-8 класах ( 

використання навча.1ьних та інфор\.tаuійних тех1ю.1огій. що є елементом педагогі11но1·0 

менеджменту. який впрова.:хжупься в сучасну снсте-!'-1) освіти. 
Ситуаuії творчої комунікативної співпраці вчите.1Я та учнів 1'яв;1яються у 

навчальночу 11роцесі та вирішуються завдяюt певни.х прийомів. які розr.1ядаються 

заз;~а..1еrі..1ь: 

- урізноманітнення засобів ко\1унікатив1ю1·0 вп.1иву: 

- пі;lтрим.ка учнівської д: мки. нестандартної гіпотези з бок; вчите.ІЯ з мс гою 
обговорення. створення проб.1емної ситуації. діалогу. дискусії: 

ію.ивідуа.1ью-1й та ко.1ективний е~юційний вЬrук на події в к..1асі. шкl1.11. 

rро~іЦСЬКОМ)' житті: 

- внесення в навча.'1ь1ю-виховний 11poucc елемент1в нови3ни. не11ередбачуваного. 
раптовості: 

- звертання вчите.:1я за порадою .:io) чнів: 
- свідоме і цілеспрямоване створення певних ситуаній співпран.і, які спонукаю1ь 

учнів :io ко!'.1унікативно-творчої дія,1ьності. 
Резу:~ьтати наукового дослідження свідчать. що еф1:к1ивність орrані·шuії 

педагогічного управління навча:1ьно-виховнич процесо~1 значною \1ірою '3а.1сжить вц 

рівня тЕорчої пі.:rготовки пе.:rаrогічноrо ко,1екп-1в) ) процесі управлінської дія.%носп. 
Використання е.1ементів нових навча:~ьних техно.1опи у навчаль110-виховно~1у процес~. 

мо.:~.е.1і nе,.lагогічноrо керівництва процссо\1 навчання учнів є сфективни\1 засобом ..~.1я 
формування навча.1ьних. досягнень шко.1ярів. формування міцних 1нань. вмінь ra 
практичних навичок. що пі;пвер.1и:~а практична дія;~ьність псдаrо1-ічного колективу 

гі\1назії. 
В резу.1ьтаті психопоrо-псдагоrічноrо дос.1ідження \ІИ дійш;ш вис1ІОВК). що 

уnрав;1іння базусться ва виді.1енні nрийо!\1ів - загальних орієнтирів виконання 11авча;rьни-.: 

зав.:~а11ь. зав.:~яки чому у шко.1ярів фор\1)10ться узага.1ьнюючі способи роботи. шо 
забезnеЧ)Є їх широке перенесення у пода;~ьше >киття. гнучкість. самостійність 

використання певних дій та способів діяпьності. Ці у~юв~1 створюють не ті.;тьки ве.'lикі 
можливості :~ля засвоєння знань. а.1е й забезпеч) с розвиток в учнів са'"1остій11ост1. 
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ініціативи у П()шуках нових. бі:~ьш у.Jоскона.1епих с1юсобів роботи та n;тасних 
) св1:.tоч ·1енн-.: дій. 

Вже на сьогодні необхідно фор,1увати д: ховні якосп особистості вчителя біо:югії. 
ро·шивап1 в учнте:1ів R:rастивість ні.1іс1101·0) яв.1ення та бачення світу. здібність сприІf\tати 
серйозні соuіальні та еконо\Іічні nроб.1е\tи. B\tiпt захистити психічне здоров·я особистості 
1асо6а'ІН практичної психології і наповнювати довкі.1:1я зага.1ьно.тач:·щи\1 1.tіннісю1\1 
~\І ЇСТО\І. 
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