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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.  

Бутенко Н.І. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

психології Херсонського державного педагогічного університету 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Сучасний період демократичних реформувань і державного оновлення 

особливого значення набуває національне відродження України, яке 

потребує оптимізації та удосконалення народної освіти, відповідного 

виховання підростаючого покоління. Успішне розв’язання цього завдання 

можливе через ґрунтовне дослідження вітчизняних педагогічних традицій і 

творче використання їхнього великого пізнавально-виховного потенціалу. 

Визначені завдання вимагають глибокого вивчення спадщини видатних 

вітчизняних просвітників, учених, педагогів та використання їх досвіду в 

сучасних навчально-виховних закладах, узагальнення і пропаганда 

ефективного досвіду сучасників, які творять історію педагогіки в своїх 

регіонах. Одним з таких людей і є надзвичайно талановитий педагог 

Херсонщини – Маренчук О.М. Маренчук О.М. можна по праву назвати 

майстром своєї справи. Що стоїть за словами педагогічна майстерність? 

Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість, педагогічна 

доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, 

творчість (оригінальність). Словом і ділом наш педагог утверджує найвищі 

духовні цінності. Основне кредо її життя - любов до дітей. Той, хто не 

любить і не поважає дітей, учнів, не може досягти успіху в педагогічній 

праці, бо тільки щира любов і глибока повага педагога до вихованців 

породжують відповідну любов і повагу до нього, до його ідей, поглядів, 

переконань, знань, які він вчить здобувати [4]. Вражає Олена Миколаївна 

своєю компетентністю, яка проявляється в особливостях професійних 

знань(вміння синтезувати матеріал, аналізувати педагогічні ситуації, 



вибирати засоби взаємодії, висловлення власного погляду, розуміння 

проблеми). Вона мислить та діє професійно. Головною педагогічною 

здібністю Маренчук О.М., що об’єднує всі інші, є толерантність, чутливість 

до людини, до особистості, яка формується. Маренчук О.М. постійно 

відкрита до нового у житті, до талановитих виявів у новому повсякденні. ЇЇ 

категорія нового переноситься нею у педагогічно- організаційну справу. 

Вона придумує, створює, ініціює нове у діяльності ЗОШ№39 м.Херсона. 

Хоча педагогічна майстерність проявляється в діяльності, Олена Миколаївна 

довела , що до неї вона не зводиться. Вона не обмежується тільки високим 

рівнем розвитку спеціальних узагальнених умінь. Сутність майстерності – 

вчителя, в його позиції, здатності виявляти творчу ініціативу на ґрунті 

реалізації власної системи цінностей [ 4]. Маренчук О.М. людина яскравої 

долі, “педагог-новатор”, якому властиві 140 Science - od teorii do praktyki 

широкі і глибокі знання, великий життєвий досвід, кипуча енергія і 

настирливість у досягненні мети. Вона є особистістю, що реально, 

повсякденно й цілевідданно змінює оточуючий світ на краще. Отже, ми 

дослідили педагогічний досвід Маренчук О.М., виявили основні педагогічні 

закономірності і тенденції розвитку педагогічних поглядів та ідей щодо 

освіти, навчання й виховання підростаючого покоління. Здійснивши аналіз 

педагогічної діяльності, визначили напрями освітянської діяльності, серед 

яких єдність педагогічного колективу як один із підходів масової школи до 

формування особистості, естетичний розвиток учнів, трудове та моральне 

виховання, громадянське виховання. В рамках експериментальної діяльності 

проведено наступні заходи, які розроблені і запропоновані Оленою 

Миколаївною шкільному колективу. Виховуємо громадянина. Громадянська 

особистість починає формуватися в дитячому, підлітковому, юнацькому віці 

на основі досвіду, що здобувається в сім`ї, школі, і надалі – протягом усього 

життя людини. Саме тому, вступаючи в другий етап експерименту, основною 

метою якого є виховання громадянина, школа особливу увагу приділяє 

становленню громадянської свідомості учнів та визнання дітьми своєї 



національної індивідуальності. Введені в шкільну програму курси за вибором 

–« Вчимося бути громадянами»; «Ми – громадяни України»; 

«Українознавство». Першочерговою завданням класних керівників є 

проведення тематичних виховних годин. Ще тільки розпочався новий 

навчальний рік, а в класах проведені години – спілкування за такими темами: 

11 клас «Хай квітне щаслива моя Україна! Найкраща, безцінна, любима 

земля!»; 10 клас «Вітчизно! Горді ми тобою – трудом і подвигом твоїм!»; 9А 

клас та 9Б клас «Я - громадянин України»; 8А клас «Я- патріот !»; 8Б клас 

«Я- громадянин!»; 7 клас - інтелектуальна гра «Я люблю Україну»; 6 клас 

«Україна моя, Україно, я для тебе у світі живу!»; 5 клас « Я- громадянин 

України!» 4А клас «Україна – наш рідний дім!»; 4 Б клас «Бути 

громадянином!»; 3 А клас «Що необхідно знати про національну символіку» 

; 3Б клас година – вікторина «Чи знаєш ти свій край?» ; 2Б клас «Моя мала 

Батьківщина»; 1А клас «Людина серед людей!» Всі заходи, які проводяться в 

школі, пов`язанні з відродженням національних традицій та патріотичним 

вихованням дітей. Щопонеділка шкільна лінійка розпочинається з виконання 

гімну України, виносу державного прапора. «Без коріння – нема насіння»- 

говорить народна мудрість. Учні школи з гідністю несуть звання громадянин 

України. Славимо тебе, наш Херсон! У школі пройшла виставка-конкурс 

«Моя творчість тобі, рідне місто»,на якій були представлені малюнки, 

макети, фотопанорами рідного міста, вірші учнів. В актовій залі відбувся 

історично-мистецький захід «Славлю тебе, мій Херсоне», на якому учні 

представили свої вірші про Херсон, декламували вірші херсонських поетів, 

розповідали про історію заснування міста, переглянули документальний 

фільм та слайд-шоу співали, зачитували уривки з художніх творів про 

заснування міста. Щоденник корисних справ Штаб корисних справ школи 

оголосив проведення довгострокової акції «Канікули для корисних 

справ».Класні колективи одержали завдання надати допомогу людям 

похилого віку, ветеранам, провести природоохоронні акуції «Джерельце 

починається з тебе», «Не забудь про шкільну ділянку».. 



Стартувала наступна довгострокова акція «Маршрути корисних справ 

навчального року». Вона передбачвє проведення не тільки традиційних 

благодійних акцій, але й нових, таких наприклад, як «Подарунок малюкам 

дитячого садка». Одвічні символи української гостинності Рушник-оберег, з 

яким в українців пов’язане все - від народження до останнього шляху: на 

рушникові подавали найдорожчому гостеві хліб-сіль, ним перев’язували руки 

молодих під час вінчання, рушники покривали найдорожче для українця - 

християнина-ікони, рушники використовувались і в процесі обряду 

поховання людини, і, зрештою вирушаючи в дорогу, людина неодмінно мала 

з собою рушник, який був не просто шматком тканини, а справжнім 

оберегом, справжнім талісманом, що на думку наших предків оберігав, і 

захищав, і приносив щастя.В школі відбулася виставка рушників саме для 

того, щоб не забувати своє коріння, обряди та звичаї. Барвисті рушники з 

різних куточків України ніби розповідали про той чудовий світ, що на них 

зображено. Вишивали їх бабусі та прабабусі, Багато хто з дітей передали у 

шкільний музей безцінний дар своїх сімей. .День визволення Херсона. 68 

річницю визволення Херсона від німецько – фашистських загарбників в 

школі відзначали цікавими заходами , які носили високий виховний 

потенціал. На урочисту лінійку присвячену цій події були запрошені 

учасники бойових дій , діти війни .Зустріч учнів з людьми , які пережили ті 

страшні роки , стала для учнів ще однією віхою відкриття нових сторінок 

минулого. Робота клубу «Ветеран» Гордістю школи є педагоги, які обрали 

саме цю нелегку, але відповідальну стежину в житті – виховання 

підростаючого покоління. Ці слова в повній мірі стосуються не тільки 

вчителів, які зараз працюють у школі, а й тих ветеранів педагогічної праці, 

які вже на заслуженому відпочинку. Це люди, на яких ми завжди рівняємося, 

які для нас є взірцем у всьому. Так на базі школи №39 було створено клуб 

для ветеранів-педагогів. За підтримки директора школи Ольги Миколаївни 

Маренчук у цьому клубі організовуються та проводяться для ветеранів праці 

різноманітності культурно-масові заходи(екскурсії, різдвяні зустрічі, вечори 



поезії, різні свята, вітання колег). Відкриття оновленого шкільного музею. В 

Херсонській загальноосвітній школі родині №39 відкрито музей етнографії 

та побуту з метою удосконалення навчально-виховного процесу, формування 

у молодого покоління національної самосвідомості, любові до свого краю, 

рідної землі, українського народу, розширення світогляду у дітей про 

історичне минуле та національні традиції України та в зв’язку з відкриттям 

експерименту з громадянського виховання учнів. Уже 13 років, наче у 

чарівній скарбниці, у шкільному музеї зберігаються ексклюзивні, старовинні 

речі: український одяг з різних регіонів, предмети побуту, посуд, знаряддя 

праці, вишиті рушники. Експозиції музею постійно поповнюються новими 

експонатами. Кожного року проводяться пошукові акції на селищі 

Текстильників, а за їх наслідками облаштовуються виставки сімейних 

реліквій та пам’яток історії. А в цьому році було вирішено реконструювати 

музей – добавити ще одну залу – «Українську світлицю» з пічкою, колискою, 

мисником, скринями, лавкою, ряднами та вишиваними рушниками. Багато 

експонатів для поповнення музею привіз педколектив з пошукових 

експедицій по селах Хмельницької, Вінницької, Львівської областей та міст 

Літина, Литичіва та Кам’янець-Подільського. За плечима Ольги Миколаївни 

Маренчук вже 33 роки педагогічної праці .Хто хоч би рік віддав школі , може 

уявити, скільки радощів і смутку , надій і сумнівів, перемог і поразок, 

недоспаних ночей, доскіпливих комісій утіснили ці три десятиріччя., Та чи 

можна роками виміряти користь праці Ольги Миколаївни. Ні, мабуть, не 

піддається вона обчисленню. Бо хто може виміряти й визначити кількість 

того доброго й світлого , що лишається в серцях учнів і жителів селища після 

спілкування з цією чарівною, розумною жінкою. Адже немає міри щедрості 

серця людського-люблячого, відданого тим, хто потребує допомоги, тепла. 

Щедрість, доброзичливість, повага, готовність допомогти, пригорнути, 

зігріти теплом душі - це ті риси, які допомагають Ользі Миколаївні 

знаходити шлях до людських сердець. А сама живе для того, щоб сяяти 

іншим з високого небозводу життя. 
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