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Впровадження практико-орієнтованого підходу в процес формування професійнопедагогічної культури вчителя початкової школи вимагає обговорення і з’ясування двох
моментів. Перший пов’язаний з уточненням змісту того, що має бути визначеним у цьому
процесі. Другий – потребує уточнення того, яким методом пізнання має забезпечуватись цей
процес. Потреба в уточненні дослідницької позиції у цих двох моментах зумовлена
специфікою феномена професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи, його
принциповою відмінністю за своїм походженням, сутністю і способом існування від
природних.
Мета статті – визначити особливості змісту та методів пізнання професійннопедагогічної культури в контексті практико-орієнтованого підходу.
При виявленні змісту і методу практико-орієнтованого підходу як методології пізнання
професійно-педагогічної культури вчителя визначальним є розуміння того, що об'єктом
пізнавального відношення є штучний світ, створений людиною для ствердження своєї суті.
Але відомо, що гуманітарність будь-якого знання визначається дослідженням не
матеріальності світу культури, а його суб’єктності. Об'єкт гуманітарного дослідження завжди
має суб’єктивний, людський вимір.
Так, М.Бахтін, розкриваючи та обґрунтовуючи особливості гуманітарного знання,
підкреслює, що точні науки – "це монологічна форма знання: інтелект споглядає річ і
висловлюється про неї. Тут тільки один суб’єкт – той, що пізнає, (споглядаючий) і мовець
(висловлюючий). Йому протистоїть тільки безмовна річ. Будь-який об'єкт знання (на разі –
людина) може бути сприйнятим і пізнаватись як річ. Але суб’єкт, як такий, не може
сприйматися і вивчатись як річ, бо як суб’єкт він не може, залишаючись суб’єктом, стати
безмовним, відтак, пізнання його може бути тільки діалогічним" [1, с.363].
Гуманітарне знання і процес його створення за своєю специфічною природою
відбувається у межах більш складного суб’єкт - об’єкт - суб’єктного відношення, де
пізнавальні дії суб’єкта дослідження спрямовані на виявлення в певному культурному об’єкті
його творця – культурного суб’єкта. Передумовою для розуміння внутрішнього світу людини,
його буття у культурі і культури в ньому є його духовний вимір у категоріях цінності і сенсу.
З цього приводу М.Бахтін зазначав, що людське буття як об'єкт наукового пізнання ніколи не
може збігатися з самим собою, оскільки воно існує у категоріях цілі і сенсу [1, с.109]. Учені
підкреслюють, що людське буття за своєю суттю – це життя людини відповідно обраних нею
ідеалів і цінностей, у яких відбито її сенси. Саме сенс виявляє духовну спрямованість
практичної діяльності людини, її підставу для самовизначення і самореалізації у культурі.
Жоден акт свідомості, жоден артефакт культури не можуть стати зрозумілими без
співставлення їх з цінностями, сенсом буття людини [4, с.268].
Приналежність культурних і соціальних явищ до світу вищих гуманістичних духовних
цінностей виявляє сенс усіх дій людини, і зумовлює її зв'язок з іншими у просторі та часі
поза межами її фактичного існування. Виявляючи цей зв'язок, процес гуманітарного пізнання
відбувається у вигляді перебігу від артефакту до сенсу, від речі до її цінності,від простого
відображення у свідомості людини до розуміння того, що спонукало людину до акту
творення.
У межах практико-орієнтованого підходу до пізнання сутності професійно251

педагогічної культури вчителя початкових класів цей процес відбувається як сходження від
конкретного факту практичної педагогічної діяльності, здійснюваної персоніфікованою
особою, творцем, суб’єктом, конкретним учителем до розуміння його світогляду і цінностей,
що відображені в меті і способах його діяльності, відтворюваних в них нормах соціальної
взаємодії учителя та його учнів.
Обговорення змісту практико-орієнтованого підходу в контексті пізнання професійнопедагогічної культури вчителя початкової школи та можливості її цілеспрямованого
формування не може бути повним без того, щоб не звернути увагу на те, що категорія
"культура" акумулює той спосіб діяльності людини, яка принципово відрізняє її активність
від будь-яких інших форм. Саме практична діяльність людей є передумовою і дійсною
причиною усієї історії культури.
Однак учені наголошують, що культуру не можна розуміти як застиглу діяльність:
вона не стільки результат, скільки процес. Обмін діяльностями, передавання одного суб’єкта
іншому своїх власних сутнісних сил, єдність успадкованої і породжуваної діяльності –
характеризують сутність культури. Діяльність характеризує динамічний аспект культури, її
"суб’єктну субстанційність" (за Гегелем), тоді як культура виявляє предметне буття
діяльності, її об’єктивовану форму.
Як уже зазначалось, що будь-яка практика – це завжди цілеспрямована діяльність,
спосіб виявлення соціальної активності її суб’єкта за конкретних обставин і конкретними
засобами. У перекладі з грецької, практика є діяльністю і за своєю структурою вона має
об’єкт, тобто те, на що спрямована активність людини; суб’єкта – саму дієву людину; мету –
те, завдяки чому здійснюється дія; результат – кінцевий продукт, створюваний активністю
суб’єкта; засоби – інструменти, за допомогою яких здійснюється діяльність.
Спираючись на цю структуру практики, зміст практико-орієнтованого підходу в
контексті пізнання у професійно-педагогічній культурі вчителя представляється можливим
конкретизувати таким чином. Об’єктом пізнання в цьому підході виступає конкретна
практика культуровідповідної і соціально доцільної діяльності вчителя з навчання і
виховання дитини у системі початкової освіти, в початкових класах. Суб’єктом виступає сам
вчитель, його персона, особистість, усвідомлювана в контексті сучасних йому соціальних
обставин і культури суспільства.
Пізнання мети конкретизується у цілях та цінностях, що спонукали вчителя до
навчання і виховання дитини і реалізовані в результатах його професійно-педагогічної
діяльності. Результат практики пізнається через конкретні знання, уміння, навички, в яких
виявляються навченість і вихованість його учнів. Засоби педагогічної діяльності складають
інструменти (методики, підручники, прийми), за допомогою яких учитель досягав означених
результатів. При реалізації практико-орієнтованого підходу важливо враховувати, що
гуманітарне знання базується на результатах пізнання явищ культури за трьома рівнями.
Перший рівень – емпіричний, – базується на описі поведінки історичних індивідуальностей,
дій конкретних персон, що створюють практику людського буття. Другий рівень –
теоретичний, – складається з пізнання цінностей та їх ієрархії, як чинників, що зумовлюють
реальні практичні дії означених персон і складають духовний світ їх буття. Третій рівень –
методологічний – визначає способи, методи тлумачення сенсів людського буття на матеріалі
конкретних практик.
Л. Уайт з цього приводу зазначав, що культура повинна пояснюватись у притаманній
їй термінах, і, хоча це може виявитися парадоксальним, безпосереднім об’єктом вивчення є
не фізична людина, а її культура [7, с.141]. Висловлюючи цю думку, автор мав на увазі, що
гуманітарне знання зосереджується не на факті фізичного існування людини, її тілесності, а
факті її існування в культурі, тобто в контексті соціальних зв’язків з іншими людьми.
Культура фактично розглядається в особистісному вимірі суспільства, визначенні її
гуманістичного потенціалу, що стверджує цінність і цінності людини.
У гуманітарному знанні соціокультурна реальність предстає з одного боку, як світ
неповторних, унікальних, індивідуальних практик людини, з іншого – як світ цінностей, що
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об’єднують всі практики між собою, робить їх значущими для підтримки і забезпечення
життя у культурі і суспільстві всіх інших людей. Цим зумовлена складність і труднощі
пізнання духовного, того, що народжується у свідомості іншої людини. У гуманітарному
знанні вони відбиваються у координатах подвійного опосередкування, його спрямованості не
на саму річ, що створена і снує у культурі, а на спосіб осмислення цієї речі в чужій
свідомості: "…Думки про думки, переживання переживань, слова про слова, тексти про
тексти. У цьому головна відмінність гуманітарних дисциплін від природничих…" [1, с.123].
Розкриваючи сутність і особливості гуманітарного пізнання М.Бахтін підкреслював,
що це "складне взаємовідношення тексту (предмета вивчення і обдумування) та
створюваного обрамляючого контексту (запитуючого, заперечуючого), в якому реалізується
пізнавальна і оцінювальна думка вченого… Людина в її людській специфіці завжди виявляє
себе (говорить), тобто створює текст (хоча б потенціальний). Там, де людина вивчається поза
текстом і незалежно від нього, то це вже не гуманітарні науки" [1, с.127-128]. Іншими
словами, дух, свідомість, мислення людини в гуманітарному пізнанні предстають у мовнознаковому використанні, у формі тексту: "… мова є практичною, наявною і для інших людей
і тим самим наявною також для мене дійсною свідомістю" [5, с.27].
Матеріальною формою, у якій засобами певного символічного кодування (писемність,
математичні, фізичні, хімічні символи, музичні, хореографічні символи тощо) відтворено
досвід практичного ставлення людини до світу та його духовна цінність для інших у змісті
практико-орієнтованого підходу виступає текст. Слід зауважити, що в культурології, на
відміну від філології, текстом розглядається будь-яка знакова структура, яка виявляє певний
цілісний сенс і виконує певну культурну функцію. Поняття "текст" в цьому випадку значно
ширше його визначення в словниках.
В межах пізнання культуровідповідності буття людини текст предстає матеріальним
виразом духовної культури, джерелом пізнання соціально-культурної реальності в її
історичному, суспільному і індивідуальному контекстах. Проблема полягає у тому, щоб
розпредметити суб’єктивні сенси, що об’єктивовані в текстах, почути через текст голос його
творця і таким чином зрозуміти його дух і дух часу, коли він створював свій текст.
Діалогічний контекст, у якому здійснюється таке розуміння – це новий досвід, нова
культурна практика. В означеній практиці текст починає існувати у двох контекстах:
внутрішньо культурного (авторського) і зовнішньо культурного (дослідника, інтерпретатора).
Усвідомлення предмета професійно-педагогічної культури як авторського тексту в
діалогічному відношенні виводить гуманітарне пізнання на той рівень, де наголос з
інтерпретації, тлумачення тексту в його власних культурних традиціях, нормах переноситься
на оцінювання його цінності задля збагачення культури людства, його прогресу.
Розуміння неможливе без оцінювання: "… евристичне розуміння тексту є подолання,
"зняття" старого сенсу, його переоцінювання, переосмислення і творче відтворення у нових
формах знання" [4, с.302]. Отже, в умінні розуміти і будувати тексти виявляється сутність
практики гуманітарного пізнання, його культуровідповідності. Текст є первинною данністю,
реальністю, з якої починається гуманітарне, тобто культурне мислення. Він є формою
соціального кодування цінності предмета культури. При цьому засобом кодування виступає
мова як певна система символів – знаків, що позначають певні явища.
Будь-який текст виявляється через мову, загальнозрозумілу систему знаків, в іншому
випадку він не набуває значення предмета культури, залишаючись природним продуктом
діяльності людини. Розуміння тексту як предмета культури, практичного віддзеркалення
духовного світу людини, що його створювала, пов’язано з його вторинною суттю, що
надбудовується за природною мовною основою. Вихідний рівень розуміння будь-якого тексту
пов'язаний з адекватним відтворенням авторського контексту. Бути знаком, у розумінні
філософів, це не природна властивість предмета, а його соціальна якість, його "буття для
інших". Тобто, усвідомлюючи знак предмета культури, людина опановує його новим
соціально значущим змістом.
З цього випливає, що діалектика гуманітарного пізнання зумовлена аналізом
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зовнішніх об’єктивацій, які у вигляді текстів, знаків і символів детермінують внутрішній світ
людини як суб’єкта культури. Мова в цьому процесі виступає практикою дієвої свідомості,
формою кодування соціальної пам’яті. Символічні засоби, знаки, тексти, що дозволяють
людині вступати в комунікацію з іншими, орієнтуватись у просторі вчені визначають мовою
культури. Мова культури є універсальною формою осмислення реальності, в котру
організуються усі знов створені і вже наявні уявлення, сприйняття, образи та інші
конструкції, що є носіями сенсу. Народжуючись у практиці соціальної взаємодії,
обслуговуючи її, мова фіксує уявлення людини та її ставлення до цих уявлень. У вигляді
знаків, що упорядковані у певних текстах, мова забезпечує трансляцію індивідуального
досвіду іншим, виявляючи його соціально значущий сенс.
Мовою професійно-педагогічної культури виступають педагогічні поняття і категорії,
які використовуються педагогами-професіоналами для позначення явищ педагогічної
реальності, процесів і феноменів, що виявляють особливості організації та існування цієї
реальності в умовах спеціального закладу освіти – початковій школі.
Вміння однаковим способом кодувати повідомлення, що стає нормою для певної
спільноти, професійного співтовариства забезпечує простір, у межах якого кожний член
цього співтовариства встановлює і відчуває зв'язок зі своїми колегами. Знаки та їх системи, за
допомогою яких відбувається кодування повідомлень про реальні практичні дії учителя з
навчання і виховання, стають не тільки засобами організації, опису практики певної
педагогічної діяльності вчителя, а й елементами самої професійно-педагогічної культури.
Вони утворюють її духовний шар, що перетворює стихійну і невпорядковану практику
педагогічної діяльності в упорядковану і керовану певними нормами, еталонами практику
професійно-педагогічної діяльності, які відображуються у формі теоретичного знання.
Важливо, що тільки знання усієї системи, елементами якої виступають педагогічні
поняття як знаки, забезпечують їх розуміння і правила користування ними. Проте, будь-які
педагогічні поняття, позначаючи певні сутності педагогічної дійсності, набувають
властивості заміщати їх, внаслідок чого виникає ілюзія, що поняття як знаки є власне
педагогічною реальністю. Посилення і розвиток символічних знакових засобів у
функціюванні професійно-педагогічної культури засвідчує про домінування соціального
змісту, порівняно з індивідуально-особистісним ставленням учителів як суб’єктів і носіїв цієї
культури до довкілля і педагогічної дійсності.
Випадкове, чи спеціальне використання нових педагогічних понять у системі
кодування педагогічної дійсності і способів її перетворення засобами професійної діяльності
вчителя стимулює створення пояснювальних описів і концепцій, нових образних моделей, які
розширюють простір професійно-педагогічної культури, наповнюючи її новими сенсами.
"Поєднання різних людських систем, успішний діалог культур, що існують у різних
семіотичних просторах, забезпечуються не стільки подібністю зовнішніх форм
використовуваних знакових систем, скільки співпадінням глибинних сенсів, пов’язаних з
цими знаками та визначаючими увесь комплекс життя кожного з таких співтовариств" [3,
с.167].
Розуміння як метод кодування сенсів, відтворених у текстах професійно-педагогічної
культури може відбуватися з різною метою. В одному випадку, такою метою може бути
встановлення зв’язків, відношень і залежностей між предметами, відображеними у тексті. І в
цьому моменті воно співпадає за своїм змістом з природничим знанням.
У другому – гуманістично "розпредмечуваному" розумінні, метою стає відновлення
тих сенсів, які опредмечувані автором у певних формах. За розпредмечуваним розумінням
відтворюється ситуація мислення автора або тих осіб, для яких цей текст створювався та
існував як артефакт. Проблема полягає у тому, щоб розпредметити суб’єктивні сенси,
об’єктивовані в текстах, почути, виявити в них голос людини і через це зрозуміти дух
минулих часів, практик інших часів, створюваних людиною з певною метою.
На відміну від природничого знання, розуміння виступає специфічним способом,
методом пізнання і реконструювання сенсів, що містяться у певному тексті. Правилами, що
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регулюють цей процес, стає система мови, що виступає механізмом декодування визначеного
тексту: "… за кожним текстом стоїть система мови. У тексті їй відповідає усе, що може бути
поданим поза цим текстом. Водночас кожний текст (як висловлення) є чимось
індивідуальним, єдиним і неповторним, і в цьому весь його сенс (його задум, заради чого він
створений). Це те, що має у ньому відношення до істини, правди, добра, краси, історії" [2,
с.125-126].
Важливо, що задум автора, сенс, у якому відтворено його індивідуальність і
неповторність, є вторинною структурою, що надбудовується над природною мовою. Проте
саме вторинна структура відтворює і відображує культурне походження тексту. Його
розуміння починається з тлумачення окремих слів, термінів, понять через зв'язок його
окремих речень до розуміння усієї структури тексту, зумовленої традиціями мислення,
освіченості автора, його культурою. Останнє вимагає реконструювання "моделей світу", що
утворювали філософію, світогляд людей, конкретної персони у певній культурі.
Отже, однією з умов розуміння текстів Я.Коменського, К.Ушинського, А.Макаренка та
інших авторів практик педагогічної діяльності є адекватне відтворення дієвих у їх час
"моделей світу", де певне місце відводиться людині, дитині, освіті та іншим явищам, що
складають сутність соціальної і педагогічної дійсності. Глибина розуміння текстів, створених
авторами в інші часи, в інших культурах, знаходиться у прямій залежності від ступеня
відтворення категорій, крізь призму яких відображається картина світу, прийнята в певному
суспільстві на певному етапі його розвитку, у властивій йому культурі.
А.Коршунов, В.Мантатов підкреслюють, що розуміння тексту як форми
представлення певної персоніфікованої практики, полягає у з’ясуванні відношення тексту і
його контексту. "Розуміння не є готовим результатом, а більше діалектичним процесом
взаємопроникнення контекстів" [4, с.301].
Сенс будь-якого тексту може розумітись різними способами, залежно від включення
його в різні ціннісні контексти. "… Розуміння доповнює текст, воно активне і носить творчий
характер" [2, с.346]. Суттєвий момент полягає у тому, що розуміння тексту чужої культури
передбачає уміння бачити і знаходити відповіді на запитання сучасної культури. У діалозі
текстів відтворюється духовний світ минулих епох, чужих культур і водночас створюються
нові сенси, програмується майбутнє. "Текст є певною структурною цілісністю, у якій
співіснують усі часи, – це дійсне, що містить у собі як минуле, так і майбутнє, це те, що
забезпечує неперервність і єдність культурно-історичного розвитку людства" [4, с.304].
Обговорюючи метод пізнання практик професійно-педагогічної діяльності вчителя
початкової школи, відтворених у певних текстах, треба підкреслити, що адекватне розуміння
суб’єктивного світу їх авторів вимагає аналізу зовнішніх об’єктивацій, що виступають у
вигляді мови. Мова в тексті є безпосередньою дійсністю свідомості і культури. Вона є
практичною свідомістю, формою соціальної пам’яті, в якій акумульовано соціальний досвід.
"Мова є засіб виявлення думок і почуттів, загально значимого змісту і інтимних особистісних
сенсів, душевних станів людини, її інтенцій, ціннісного відношення до оточуючого і самої
себе" [4, С.346].
Для того, щоб зрозуміти практику професійно-педагогічної діяльності вчителя, яка
відтворена в текстах, необхідно визначити: вид і характер створюваного нею продукта; вид і
характер матеріалу, що перетворювався; знаряддя і засоби, що використовувались для його
перетворення; характер і порядок дій, що використовувались у процесі створення означеного
продукту. Знання, які народжуються у процесі відтворення і розуміння такої практики,
концентруються на двох полюсах. Перший утворюють власне знання про об’єкт, продукт і
засоби професійно-педагогічної діяльності вчителя. Вони складають статичну структуру
професійно-педагогічної практики, її зовнішню форму. Другий полюс утворюють знання про
організацію діяльності вчителя, завдяки якій статична структура набуває динамічного
характеру, життя реальної дії. Організовані як приписи для практичної діяльності, вони
відображають практико-методичний сенс дій учителя.
Г. Щедровицький зазначає, що за змістом, логічною структурою і способами
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отримання знання, що відтворюють минулий досвід практик професійно-педагогічної
діяльності вчителя, можуть бути досить різноманітними. Але в них є спільна властивість: за
змістом вони сконцентровані не на кінцевому продукті, а на об’єкті, що перетворюється.
Вони не висвітлюють, що треба зробити з цими об’єктами, для перетворення їх в бажані
продукти, а лише констатують їх актуальний або потенційний стан [6, с.54]. Зміст знань,
сконцентрованих
на
організації
професійно-педагогічної
діяльності
набувають
конструктивно-технічного сенсу, відтворюючи спосіб здійснення практики. В професійнопедагогічній культурі саме вони набувають значення норм професійно-педагогічної
діяльності, засвоєння яких здійснюється в процесі підготовки вчителів до означеної
діяльності в системі педагогічної освіти.
Отже, підсумовуючи матеріали цього підрозділу, слід констатувати, що особливістю
змісту пізнання професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів у контексті
практико-орієнтованого підходу є усвідомлення досвіду професійно-педагогічної діяльності
як унікальної практики, що має свого творця – автора з усіма притаманними йому рисами
суб’єктної неповторності і особистісної унікальності, зумовлених певним історичним часом і
рівнем наявної культури. Саме авторський, людський сенс професійно-педагогічної практики
надає знанням культуровідповідного сенсу. Суб’єктна природа знання, що складає зміст
професійно-педагогічної культури розкивається у процесі пізнання, визначальною рисою
якою є діалог автора практики професійно-педагогічної діяльності і дослідника, що її
аналізує і пізнає. Гуманітарна природа цього процесу потребує використання методу
пізнання, відмінного від природничого, і пов’язаного з розумінням, тлумаченням,
інтерпретацією текстів, у яких опредмечувана практика професійно-педагогічної діяльності.
Текст, як будь-яка матеріальна форма фіксації означеної практики виступає
реальністю, у якій, з одного боку, акумульована певна практика професійно-педагогічної
діяльності в її авторському баченні. З іншого, – текст виступає артефактом, у якому
опредмечувано культурний зміст і сенс даної практики, її соціальна і історична цінність як
зразка професійно-педагогічної культури. Розуміння означеного тексту як відтворення
особистого ставлення його автора до довкілля, цінностей, що визначали мету і спосіб його
практичної діяльності,складає зміст і метод практико-орієнтованого підходу в контексті
пізнання і формування професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів.
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В статье определены особенности содержания и методов познания професийннопедагогической культуры в контексте практико-ориентированного подхода.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
ДО ТУРНІРУ ЮНИХ ФІЗИКІВ
У статті обґрунтована актуальність проблеми розвитку творчого мислення учнів
ЗНЗ фізико-технічного профілю, проаналізовані результати досліджень учених з цієї
проблеми, розкриті можливості розвитку творчих здібностей ліцеїстів у процесі
підготовки до турнірів юних фізиків.
Ключові слова: розвиток творчих здібностей учнів, загальноосвітні навчальні заклади
фізико-технічного профілю, інтелектуальні змагання з фізики, турнір юних фізиків.
Якісний стрибок у розвитку нових технологій спричинив різке зростання потреби
суспільства в людях, що володіють нестандартним мисленням, вміють ставити й вирішувати
завдання, пов’язані з моделюванням, проектуванням, конструюванням, прогнозуванням. У
контексті такого суспільного замовлення підготовка до життя громадян, здатних до творчої
діяльності, є одним з провідних завдань системи освіти, а проблема творчого розвитку
школярів – однією з найактуальніших у педагогіці й методиці навчання фізики.
Основи світоглядних знань та навички творчого мислення закладаються в школі і
безпосередньо впливають на розвиток особистості школярів. Саме тому до основних завдань
навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах входить розвиток фізичного
мислення і творчих здібностей школярів. Особливої актуальності це завдання набуває у ЗНЗ
фізико-технічного профілю, де навчається молодь, націлена на подальше здобуття
інженерних професій, від якості опанування якими буде залежати технічний і економічний
розвиток держави.
На важливість розвитку творчого мислення учнів вказують всі нормативні та
законодавчі документи, зокрема, у "Концепції фізичної освіти в середній загальноосвітній
школі України" зазначено: концептуальною основою навчання фізики повинно стати
формування особистості, а не тільки носія певної суми знань, формування людини, що живе і
працює у світі техніки і складних технологій, а Указом Президента України "Про
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" проголошено, що
стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні стати розвиток
наукової та інноваційної діяльності в освіті та підвищення якості освіти на інноваційній
основі. Згідно Указу, для здійснення нового якісного прориву в національній системі освіти
необхідно забезпечити: у загальній середній освіті: оновлення змісту, форм і методів
організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації,
компетентнісного підходу; індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до
їх особистісних потреб, інтересів і здібностей; у позашкільній освіті: розвиток та підтримку
системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю.
Виконання зазначених завдань передбачає цілеспрямовану роботу навчального
закладу зі створення системи виявлення та психолого-педагогічного супроводження
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