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Øàíîâí³ ÷èòà÷і !

Çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ ïðî «ìíîæèíó ñó÷àñíîñòåé» âèäàò-
íîãî ñîö³îëîãà Øìóåëÿ Àéçåíøòàäòà (1923–2010) ìîäåðí³-
çàö³ÿ – óí³âåðñàëüíèé ïðîöåñ  ³ç âåëèêèì áàãàòñòâîì ôîðì. 

Öå ï³äòâåðäæóº ïðèêëàä óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ Â³ðè ²ëü÷åíêî é Âîëîäèìèðà
Ìîðãóíà, ÿê³ ç 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, «ñòîÿ÷è íà ïëå÷àõ êëàñèê³â» òà
îñâ³òí³õ òðàäèö³ÿõ íàøîãî íàðîäó,  ðîçâèâàëè, åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðÿëè òà
âïðîâàäæóâàëè âëàñí³ ³äå¿ ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè: Â. Ìîðãóí – ³äåþ ïðî ïðèðîäíèé
ñïëàâ åìîö³é, ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ð³âí³ ¿¿ ðåôëåêñ³¿ ó ïðîñòîð³ ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³; òåîð³þ áàãàòîâèì³ðíîñò³ îñîáèñòîñò³; «³íòåäèô³þ» – ï’ÿòü òèï³â
³íòåãðàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ; Â ²ëü÷åíêî – ³äåþ ³íòåãðàö³¿ çì³ñòó ïðè-
ðîäíè÷î¿ îñâ³òè; ôîðìóâàííÿ â ä³òåé  ö³ë³ñíîãî ñâ³òîðîçóì³ííÿ, æèòòºñòâåðäíîãî
íàö³îíàëüíîãî îáðàçó ñâ³òó, âèñîêèõ ð³âí³â ³íòåëåêòó òà ñîö³àëüíî¿ çð³ëîñò³,
ìîòèâàö³¿ äî íàâ÷àííÿ, äîñë³äíèöüêèõ íàâè÷îê, çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ.

Ùå äî ïîÿâè â ðèòîðèö³ óêðà¿íñüêèõ îñâ³òÿí âèêëàäîê ïðî «STEM-îñâ³òó»,
«åìîö³éíèé ³íòåëåêò», «ñîôòñê³ëçè», «êîìïåòåíòíîñò³», «êðèòè÷íå ìèñëåííÿ»,
«ïðîåêòí³ ³ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüí³ òåõíîëîã³¿» òèñÿ÷³ óêðà¿íñüêèõ ó÷èòåë³â ³
ó÷í³â â³ä÷óëè ïåðåâàãè òàêèõ ïåðåäîâèõ ³äåé ó ñâîºìó æèòò³ çàâäÿêè íàóêîâèì
êîíöåïö³ÿì ïîëòàâö³â Â³ðè ²ëü÷åíêî é Âîëîäèìèðà Ìîðãóíà, ùî ùå ðàç äîâî-
äèòü ñêàçàíå Àéçåíøòàäòîì: «Ìîäåðí³çàö³ÿ ³ âåñòåðí³çàö³ÿ – öå íå îäíå ³ òå æ,
çàõ³äíèé çðàçîê º ëèøå îäíèì ³ç âàð³àíò³â».

«Ïèñàòè ìîæíà ëèøå òàê, ÿê íàâ÷èøñÿ æèòè. Íå ìîæíà áóòè ëþäèíîþ í³ÿ-
êîþ, áàéäóæîþ, à ïèñàòè ïðèñòðàñíî», – ãîâîðèâ ïîëòàâñüêèé ïîåò-þâ³ëÿð
Ì. Øåâ÷åíêî.

Ñüîãîäí³ ìè âêðàé ùàñëèâ³ â³òàòè Â. ²ëü÷åíêî, Â. Ìîðãóíà, Ì. Øåâ÷åíêà ³ç
þâ³ëåÿìè é îïèñóºìî ¿õ æèòòºâ³ ïðîåêòè.

Àâòîðè öüîãî íîìåðà æóðíàëó – Ëþäìèëà Ïàøêî ó ñòàòò³ ïðî ñïåöèô³êó
îñâ³òíüî¿ ìîäåë³ «Äîâê³ëëÿ» ³ íàéâàæëèâ³ø³ äîñÿãíåííÿ îäíîéìåííî¿ íàóêîâî¿
øêîëè, ùî âïðîäîâæ äâîõ äåñÿòê³â ðîê³â ôîðìóâàëàñÿ ³ ïðàöþâàëà íà áàç³
ÏÎ²ÏÏÎ, òà  ¿¿ íîâ³ ãîðèçîíòè ó ð³ê 80-ð³÷÷ÿ ñâîãî êåð³âíèêà, àêàäåì³êà ÍÀÏÍ
Óêðà¿íè Â³ðè ²ëü÷åíêî (Ñ. 2–12); Òåòÿíà Óñòèìåíêî â åñå äî 70-ð³÷íîãî þâ³ëåþ
ñâîãî íàñòàâíèêà,  ïðîôåñîðà êàôåäðè ïñèõîëîã³¿ Ïîëòàâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Â. Ìîðãóíà (Ñ. 13–15), Ãåííàä³é Ðîìàíåöü ³ Â³êòîð³ÿ
Êîñòåíêî  â ìàòåð³àë³ ïðî â³äîìîãî ïîåòà, ïóáë³öèñòà, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à,
ãîëîâíèì æèòòºâèì ³ òâîð÷èì âèáîðîì ÿêîãî íà 70-ð³÷íîìó æèòòºâîìó øëÿõó º
«ïî ÷åñò³ ³ ñîâ³ñò³ æèòè» – ìàòè òâåðä³ ïåðåêîíàííÿ ³ íå ñï³âì³ðþâàòè ñâî¿
âèñëîâëþâàííÿ ³ç çîâí³øíüîþ êîí’þíêòóðîþ (Ñ. 16–22) – äåìîíñòðóþòü ìåòîä
äîñë³äæåííÿ á³îãðàô³é çíàíèõ ä³ÿ÷³â îñâ³òè ³ êóëüòóðè, ÿêèé íàáèðàº âàãè â
îñâ³ò³ ³ ñóòí³ñòü ÿêîãî ïîÿñíþº ñòàòòÿ Ë. Ëèòâèíþê (Ñ. 32–41).

ßíà Ñóõåíêî ïèøå ïðî ìîäåëü âçàºìîçâ’ÿçêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ï³ñëÿ-
äèïëîìí³é ïåäàãîã³÷í³é  îñâ³ò³ é îñâ³òí³õ ïðàêòèê, ÿêó âîíà íàçâàëà  Ïðîåêò-åêñ-
ïåðèìåíò, òà ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ìîäåë³ Ïîëòàâñüêèì Î²ÏÏÎ â
îáëàñò³ ó 2012–2015 ðîêàõ (Ñ. 42–56).

Ó ñòàòò³ Ë. Õàëåöüêî¿ ïðîàíàë³çîâàíî «ìîäåëü âçàºìîçâ’ÿçêó» ìèòö³â äëÿ
ñòâîðåííÿ ïðîäóêòèâíîãî  êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ÏÎ²ÏÏÎ. 

Ö³ ðîçâ³äêè ñòàíóòü ó íàãîä³ â÷èòåëÿì ïðè âïðîâàäæåíí³ Êîíöåïö³¿ Íîâî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè òà ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», äîïîìîæóòü îñó- 
÷àñíèòè îñâ³òí³é ïðîöåñ ³ çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê êëþ÷îâèõ æèòòºâèõ êîìïåòåíò-
íîñòåé ó÷í³â. 
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ÄÎ 80-Ð²××ß Â. Ð. ²ËÜ×ÅÍÊÎ.
ÃÎËÎÂÍ² ÏÐÎÅÊÒÈ ÒÀ
ÍÀÓÊÎÂÀ ØÊÎËÀ
ÁÅÐÅÃÈÍ² “ÄÎÂÊ²ËËß” 

Л.Ф. Пашко

Розкривається життєвий шлях автора освітньої
моделі «Довкілля», академіка НАПН України,
завідувача лабораторії інтеграції змісту освіти
Інституту педагогіки НАПН України, доктора
педагогічних наук, професора кафедри методики
змісту освіти ПОІППО (за сумісництвом), члена
редакційної колегії науково-методичного журналу
«Постметодика», голови громадської організації
«Освітній центр «Довкілля» Віри Романівни
Ільченко; висвітлюються концептуальні основи
цієї моделі та результати дослідницької роботи
колективу Науково-методичного центру інтеграції
змісту освіти НАПН України, який очолює
В. Р. Ільченко; а також становлення наукової
школи, яка створювала освітню модель
«Довкілля», її досягнення.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ільченко Віра Романівна, освітня
модель «Довкілля»,  наукова школа.

2 http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ  ÊÎËÎ:  ÏÐÎÅÊÒÈ  ÍÀØÈÕ  ÀÂÒÎÐ²Â

Пашко Людмила Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Âèòîêè…

Віра Романівна Ільченко народилася 18 липня 1937 р. у м. Чорнобилі Київської
області в робітничій родині, де панував культ праці, поваги до народних традицій і
любові до всього живого. У дитинстві закладалося переконання в тому, що, як пізні-
ше писатиме автор освітньої моделі «Довкілля», усі форми життя рівноправні. Це став-
лення до живого формувалося укладом сім’ї і, перш за все, матір’ю. Жоден мешканець
у садибі не був обділений її любов’ю і, своєю чергою, виявляв любов до інших, як міг:
коти ставали під керівництвом матері неперевершеними акробатами  й артистами,

²ËÜ×ÅÍÊÎ
Â²ÐÀ ÐÎÌÀÍ²ÂÍÀ

Ïàøêî Ë. Ô. Ê 80-ëåòèþ Â. Ð. Èëü÷åíêî. Ãëàâíûå ïðîåêòû è íàó÷íàÿ øêîëà áåðåãèíè 
«Äîâêèëëÿ» 
Раскрывается жизненный путь автора образовательной модели «Довкилля», действительного 
члена НАПН Украины, доктора педагогических наук, профессора кафедры методики 
содержания образования ПОИППО, члена редакционной коллегии научно-методического 
журнала «Постметодика» Веры Романовны Ильченко; освещаются концептуальные основы 
этой модели и результаты иссле-довательской работы коллектива Научно-методического центра 
интеграции содержания образования НАПН Украины, который возглавляет В. Р. Ильченко; а 
также становление научной школы, кото-рая создавала образовательную модель «Довкилля», 
ее достижения.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ильченко Вера Романовна, образовательная модель «Довкилля», научная школа.

Pashko L. F. To the 80-th Anniversary of V. R. Ilchenko. The Main Ideas and Scientific School of
Patron of “Dovkillia”.
This paper is about life and work of Vira Romanivna Ilchenko. Vira Romanivna is the author of educa-
tional model “Dovkillia”, member of the National Academy of Sciences of Ukraine, doctor of pedagogi-
cal sciences, professor of the chair of education content methodology (on a part-time basis), member of
editorial board of journal “Postmethods”, head of the civic organization “Educational Centere
“Dovkillia””. Сonceptual basis of the model "Dovkillia" and the result of the research work of the
Scientific and Methodological Center for the Content of Education Integration of the National Academy
of Sciences of Ukraine, headed by Vira Ilchenko, foundation of a scientific school that created the edu-
cational model “Dovkillia” and its achievements are described in this paper, too.

Keywords: Ilchenko Vira Romanivna, educational model "Dovkillia", scientific school.



собака з господинею підспівував її улюб-
лені пісні, гусак оберігав гусей, водив на
річку і додому, соловей на прохання
починав співати... Ластівки, які щорічно
вигодовували ластів’ят під стріхою, у
день відльоту у вирій цвірінчали на гілці
яблуні перед порогом до тих пір, поки
господиня не побажає їм щасливо повер-
нутися [1].

Мабуть, тому у першому підручнику 
«Довкілля-5» Віра Романівна вмістила 
«портрети» своїх «співавторів» – синички 
Ці-цю-пан, собаки Дани, кота Кицюні, 
їжачка Ваучера. Цей підручник, виданий 
у чорно-білому варіанті коштом Полтав-
ської міськради [2], був найулюбленішим 
і залишався найдовше у пам’яті учнів. І, 
закінчивши школу, вони цікавилися, як 
живуть співавтори…

В. Р. Ільченко закінчила школу в
1954 р. (зі срібною медаллю) в м. Чорно-
билі.

У 1954–1959 рр. навчалася в Київ-
ському педагогічному інституті на фізи-
ко-математичному факультеті (спеці-
альність – «фізика й основи виробни-
цтва»). Була ленінським стипендіатом,
закінчила інститут із відзнакою. Після
цього працювала в с. Барахтах
Васильківського району (1959–1961), у
м. Чорнобилі (1961–1978) інспектором
райвно, учителем фізики Чорнобильської
СШ № 1. Працюючи в школі, у 1976 р.
В. Р.  Ільченко захистила кандидатську
дисертацію «Формування в учнів уявлен-
ня про загальність основних законів
неживої природи (у процесі вивчення
фізики і хімії)» (м. Київ), започаткувала
докторське дослідження.

У 1978 р. В. Р. Ільченко запрошують
на посаду викладача методики фізики у
Мозирський педагогічний інститут. Із
1987 р. Віра Романівна – доцент
Полтавського педагогічного інституту.
Переїхала у Полтаву по догляду за бать-
ками, евакуйованими з Чорнобиля через
аварію на ЧАЕС. Працюючи у
Полтавському педагогічному інституті на
кафедрі методики фізики та теоретичної
фізики, Віра Романівна завершила роз-
початі під час роботи в школі досліджен-
ня проблем цілісності природничої
шкільної освіти. У 1990 р. В. Р. Іьченко
захистила докторську дисертацію «Фор-
мування в учнів середньої школи природ-
ничо-наукового світорозуміння в процесі
навчання» (м. Київ), отримала звання
професора названої вище кафедри
(1991 р.).

В. Р. Ільченко стала першим доктором
педагогічних наук у м. Полтаві, це мало
відгук серед педагогів міста.

Íàðîäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³
«Äîâê³ëëÿ»

У 1990 р. під керівництвом Віри
Романівни з ініціативи колективу
СШ № 37 м. Полтави розпочалася робота
зі створення концепції авторської школи
«Формування цілісної свідомості ділової
людини», розроблення навчального
плану, програм та підручників для реалі-
зації концепції школи. Так народилася
модель освіти «Довкілля». Фактично
колектив школи на чолі з директором
О. А. Писанським, заступником директо-
ра О. І. Вовк під керівництвом тимчасо-
вого наукового колективу, до якого
ввійшли канд. психол. наук В. М. Мор-
гун, канд. пед. наук М. П. Лебедик і який
очолила В. Р. Ільченко, розпочав розроб-
лення змісту і впровадження у практику
освіти  для  сталого  розвитку  суспіль-
ства. У шкільний розклад, навчальну та
педагогічну літературу ввійшов новий
етносоціоприродничий предмет «Довкіл-
ля». Полтавська міськрада, міськвно на
чолі з В. І. Мирошниченком, школи
м. Полтави та області з розумінням
поставилися до нових педагогічних ідей,
допомагали їх упровадженню морально і
матеріально. Коштом Полтавської міськ-
ради видано перший підручник
«Довкілля-5», розроблено, як зазначало-
ся, систему програм до цілісного змісту
освітніх галузей «Людина і світ»,
«Природознавство» (1994, 1996). Власне,
було започатковано галузевий підхід у
формуванні змісту освіти, розроблення
системи навчально-методичного забезпе-
чення освітньої галузі.

Виконуючи наукові дослідження в
школі паралельно з роботою на фізматі та
природничому факультеті Полтавського
педінституту, В.  Р. Ільченко (у співав-
торстві з К. Ж. Гузом) написала підруч-
ники з предмета «Довкілля» для 5–6 кла-
сів. Подані на конкурс у фонд «Відро-
дження», підручники стали переможця-
ми і були видані його коштом. У школах
України почалося впровадження іннова-
ційної педагогічної технології «Довкіл-
ля», освіти для сталого розвитку (ОСР).

Àêàäåì³÷í³ óñòàíîâè ó Ïîëòàâ³

1994 р. був особливо плідним для Віри 
Романівни: у багатьох школах Полтави 
дітей уже навчали курсу «Довкілля» (1– 
6 кл.), її обрано членом-кореспондентом 
АПН України. На базі Полтавського 
обласного інституту післядипломної  осві-
ти педагогічних працівників  за ініціати-
ви комісії з питань науки і освіти 
Верховної Ради України та Президії АПН 
України відкрито лабораторію Інституту
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педагогіки АПН України «Інтеграція змі-
сту освіти», яку очолила В. Р. Ільченко.
Під керівництвом лабораторії та
ПОІПОПП проведено Всеукраїнську на-
уково-практичну конференцію «Інтегра-
ція елементів змісту освіти», яка зібрала
понад 150 учасників. Так почалася нау-
кова робота над розробленням і впрова-
дженням концепції Інтеграції змісту при-
родничо-наукової освіти, цілісної освіти –
освітньої моделі «Довкілля» та навчально-
методичного забезпечення до моделі.

“Ядро” лабораторії утворили дидакти
В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, філософ
С. Ф.  Клепко, психолог В. Ф. Моргун.
Навколо лабораторії об’єдналися вчителі
початкових класів, фізики, хімії, біології,
географії, які розпочали планомірну тео-
ретичну і практичну роботу над інтеграці-
єю («зціленням») початкової соціоприрод-
ничої та природничо-наукової освіти
основної і старшої школи. Склад і тема-
тика досліджень лабораторії були незвич-
ними для української педагогічної науки,
мали багато опонентів. Та в обраному
напрямі розвитку української педагогіки
колективу лабораторії надавали впевнено-
сті дані про перспективи дослідження
аналогічних проблем багатьма науковими
колективами США, Канади, Західної
Європи, Росії.

Створення цілісного колективу науков-
ців – педагогів, філософів, психологів,
соціологів, медиків і педагогів-практи-
ків – для розроблення природовідповідної
моделі освіти виявилося проблематичним
завданням для затиснутої лещатами
відомчих бар’єрів української педагогіч-
ної думки. На своєму двадцятилітньому
вчительському шляху, освітленому на-
уковим пошуком кращих педагогів-на-
уковців України і Росії, В. Р. Ільченко
переконалася, що тільки такий колектив
зможе накреслити стратегічні шляхи роз-
витку вітчизняної освіти, дати відповідь
на запитання: «Наскільки потрібні і
необхідні дітям для щасливого життя у
час навчання і у майбутньому десятки
тисяч «основних» понять фізики, хімії,
біології, географії, математики, історії,
літератури, мови... Що діється зі свідомі-
стю дитини, її здоров’ям, її душею внас-
лідок такого «тоталітарного», «всепід-
ряд»-ного вивчення основ наук? Як пере-
творити школу на місце самочинного роз-
витку дитинного мислення учня у розум
соціально зрілої особистості, у місце жит-
тєтворчості дитини?» [1]. 

Шукаючи відповіді на ці та подібні
запитання, Віра Романівна захистила
кандидатську і докторську дисертації,
присвячені інтеграції змісту освіти, напи-
сала відомі за кордоном праці
«Перекрестки физики, химии и биоло-
гии» (1986), «Взаимосвязи при изучении

общих законов природы в школе» (1989),
«Формирование естественнонаучного
миропонимания школьников» (1993), які
особливо актуальні в наш час у процесі
оновлення стандарту освіти в напрямі
досягнення цілісності її змісту.

У 1996 р. Президія АПН України і 
колегія Міносвіти України ухвалили 
спільне рішення про проведення 
Всеукраїнського експерименту з метою 
перевірки ефективності освітньої моделі 
«Довкілля», її навчально-методичного 
забезпечення. Відповідальними за прове-
дення експерименту визначено Інститут 
педагогіки АПН України (лабораторія 
інтеграції змісту освіти) та Полтавський 
ОІППО. На базі ПОІППО організовано 
Всеукраїнські курси з підготовки педаго-
гів до викладання інтегрованих курсів, 
упровадження у практику школи цілісної 
освіти (освіти для сталого розвитку). 
Значну роль у цьому процесі мали часо-
писи «Постметодика» (гол. редактор –
д.  філос. н. С. Ф. Клепко), «Імідж 
сучасного педагога» (гол. редактор – 
д.п.н. Н. І. Білик). 

Колектив лабораторії інтеграції змісту
освіти не міг охопити всіх охочих працю-
вати над проблемами інтеграції освіти,
оскільки це, фактично, було реформуван-
ня змісту освіти відповідно до стратегіч-
них завдань, поставлених у Державній
національній програмі «Освіта» [3,
с. 11 ], Всеукраїнському експерименті з
перевірки ефективності освітньої моделі
«Довкілля». Тому в 1999 р. Президія
АПН України спільно з Полтавським
ОІППО ухвалила рішення про створення
Науково-методичного центру (НМЦ)
інтеграції змісту  освіти АПН України,
який почав працювати на самофінансу-
ванні, тобто громадських засадах.
Науково-методичний центр інтеграції
змісту освіти (далі також – Центр) об’єд-
нав однодумців із-поміж учених Полтави,
Києва, Одеси, Рівного, Івано-Франківська
та інших міст. Серед науковців – акаде-
мік АПН України, доктор педагогічних
наук, професор Одеського педуніверсите-
ту А. М. Богуш; академік АПН України,
доктор психологічних наук, професор
Дніпропетровського університету, член-
кор. АПН України Е. Л. Носенко; доктор
хімічних наук, професор Київського полі-
технічного інституту Ю. Я. Фіалков; про-
фесор Київського педагогічного уні-
верситету ім. М. П. Драгоманова С. С. Мо-
розюк; педагог-соціолог, кандидат педаго-
гічних наук, доцент Полтавського
кооперативного інституту М. П. Лебедик;
лікар-психотерапевт, доктор психологіч-
них наук К. В. Сєдих та інші. Кожен із
науковців вносив у розвиток ідеї інтегра-
ції, створення моделі цілісної освіти
«Довкілля» та її навчально-методичного

4 http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html
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забезпечення свою лепту. Так, завдяки
А. М. Богуш «Довкілля» розширило свій
вплив на дошкільні заклади; консультації
і праці Е. Л. Носенко допомогли науково-
му співробітнику лабораторії О. М. Ма-
щенко розробити технологію створення
дидактичних тезаурусів для підручників
«Довкілля»; під керівництвом Ю. Я. Фі-
алкова написано підручник хімії нового
покоління, який при традиційному ви-
кладі цього предмета не мав би змоги
використовуватися в школі. За участю
С. С. Морозюк учителі біології м. Полта-
ви написали підручники біології для
освітньої моделі «Довкілля», докорінно
відмінні від традиційних підручників. За
участі психолога, співробітника Полтав-
ської медичної академії К. В. Сєдих для
учнів початкової школи створено
«Щоденники спостережень», які спрямо-
вують пізнавальну діяльність дітей на
дослідження довкілля і умов зміцнення їх
здоров’я, – «відкриття закону свого здо-
ров’я», як вважає автор «Енциклопедії
освітніх технологій» [4].

С. Ф. Клепко написав монографію з
проблем інтегративної освіти та теорії
знання, яка відкрила шлях іншим філо-
софам і педагогам до малодослідженої у
вітчизняній науці галузі філософії освіти
[5]. В. Ф. Моргун провів лонгитюдне
дослідження, яке підтвердило його гіпо-
тезу багатовимірного розвитку особис-
тості [6]. М. П. Лебедик відшліфовував
концепцію зростання індексу соціальної
зрілості учнів в умовах цілісної освіти
[7].

Працюючи в НМЦ, кожен досягав
власної мети і водночас спільної для всіх
і вкрай необхідної для посттоталітарної
України – створення нової моделі осві-
ти – освіти для сталого розвитку. У
Центрі і далі діє закон синінтелектичного
колективу: «боремося разом – перемагає
кожен».

У 2000 р. комісія Міносвіти України, у
яку входили педагоги, психологи, підбила
підсумки Всеукраїнського експерименту.
Наказом  від 13.11.2000 р. № 529 пред-
мет «Довкілля», освітня модель
«Довкілля» та її навчально-методичне
забезпечення були допущені до викори-
стання в ЗНЗ. У пояснювальній записці
комісія розкрила значення «Довкілля»
для формування в дітей життєствердного
образу світу, розвитку інтелекту учнів,
мотивації до навчання, зміцнення здо-
ров’я та підвищення навченості [8].
Школи отримали офіційно визнану, ціліс-
ну освіту – альтернативу фактологічній
педагогіці, від якої намагається
відмовитися світ.

Із 2003 р. підручники до освітньої тех-
нології «Довкілля» почали видавати  дер-
жавним коштом. Із НМЦ співпрацює

видавництво «Довкілля-К» (директор –
д.п.н. К. Ж. Гуз). За час існування
лабораторії і Центру (1994–2012 рр.) їх
науковими співробітниками без бюджет-
ного фінансування написано і видано
десятки фундаментальних праць: моно-
графії, понад 50 одиниць навчально-мето-
дичного забезпечення, методичних посіб-
ників, збірників наукових праць, підруч-
ників, посібників для учнів і вчителів,
програм [www.dovkillуa. com.ua].

Íàóêîâà øêîëà ö³ë³ñíî¿ îñâ³òè
«Äîâê³ëëÿ» òà ¿¿ äîñÿãíåííÿ

Наукова школа – неформальний
колектив дослідників різних поколінь,
об’єднаних загальною програмою та сти-
лем дослідницької роботи, які діють під
керівництвом визнаного лідера. Школу
утворює об’єднання однодумців, діяль-
ність яких спрямована на виробництво
наукових знань, їх поширення, підготов-
ку обдарованих фахівців, які розвивають
і поширюють ідеї наукової школи.

Персонально представити наукову школу,
яка розробляє і впроваджує у практику
школи впродовж 1990–2012 рр. ідеї інтегра-
ції змісту освіти, засади освіти для сталого
розвитку, модель цілісної освіти
«Довкілля» майже неможливо, бо це
великий колектив педагогів-практиків,
який очолюється науковим колективом
лабораторії інтеграції змісту освіти, що
разом  із науковцями ПОІППО становить
НМЦ інтеграції змісту освіти НАПН
України (фото 1, 2).

Колектив наукової школи цілісної осві-

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ  ÊÎËÎ:  ÏÐÎÅÊÒÈ  ÍÀØÈÕ  ÀÂÒÎÐ²Â

Фото 1. Колектив авторів підручників
та програм до освітньої моделі «Довкілля».

Стоять (зліва направо) К.Ж. Гуз,
А. Х. Ляшенко, В. С. Коваленко,
С. Г. Куліковський, О. Г. Ільченко,
сидять (зліва направо) Л. В. Ткачук,
Л. М. Зламанюк, Т. В. Водолазська, 

В. Р. Ільченко, Л. М. Рибалко,
Г. О. Білокінь, 2007 р.
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ти “Довкілля” частково представлений 
при характеристиці лабораторії інтеграції 
змісту освіти та Центру. До колективу 
наукової школи належали ректор 
Полтавського ОІППО, к.п.н., доцент 
П. І. Матвієнко, який спільно із к. п. н., 
доцентом, зав. облвно І. В.  Охріменком 
доклав багато зусиль для становлення 
лабораторії і Центру. П. І. Матвієнко про-
вів фундаментальне дослідження, резуль-
тати якого представлено в монографії 
«Комплексна оцінка ефективності дидак-
тичного процесу» [9]. У колектив науков-
ців Центру входить ректор ПОІППО, 
к.п.н., доцент В. В.  Зелюк. Спільно з   
В. Р. Ільченко В. В. Зелюк планує всеук-
раїнський експеримент «Модернізація 
змісту освіти на засадах освіти для стало-
го розвитку», який схвалений науково-
методичною комісією МОНмолодьспорту. 
Передані Інститутом інноваційних техно-
логій матеріали науково-методичної 
комісії перебувають на розгляді в 
Міністерстві з вересня 2012 року…

Із Центром співпрацюють десятки
шкіл-лабораторій, які проводять наукові
дослідження,  конференції з проблем
інтеграції змісту освіти, ОСР. Серед них
відома освітянам Полтавщини й України
Шишацька ЗОШ ім.  В. І.  Вернадського
(керівники Н. П. Катаєва, В. В. Чмир). У
цій школі, на Бутовій горі, на екологіч-
ній стежці, якою ходив В. І. Вернадський
до Нардового озера, було багато зустрічей
учасників конференцій (фото 3). В історії
становлення в Україні освіти сталого роз-
витку значною є роль школи №  37 –
«Школи золотої бджілки» (керівники –
О. Писанський, О. Вовк, учителі
О. Сколота, Т. Шпилька, Н. Шихалкіна
та ін.). Відомі освітянам України ЗОШ
№ 26 м. Полтави (директор Г. Г.  Дзюб-
кін); школа впровадження здоров’язбере-

жувальних технологій № 24 м. Полтави
(директор Л. М. Дудко); Дніпровська ЗОШ
Верхньодніпровського району Дніпропет-
ровської області (директор – заслужений
учитель України А. Х. Ляшенко);
Дніпропетровська ЗОШ № 111 (директор
Л. В. Ткачук); школа-гімназія м. Кремін-
ної Луганської області (директор
Є. І. Кукуяшна) та ін. Особливо слід від-
значити дослідницьку роботу з проблеми
впровадження цілісної освіти, яка прово-
диться в школах Івано-Франківщини під
керівництвом д.п.н. О. Я. Мариновської. 

Лабораторією інтеграції та НМЦ інтег-
рації змісту освіти спільно з Полтавським
ОІППО проведено близько 20-ти конфе-
ренцій, зокрема міжнародних (фото 4),
досвід упровадження освітньої моделі
«Довкілля» відомий зарубіжним
педагогам [10; 4].

У 2011 р. колектив Полтавського
ОІППО рекомендував «Освітню модель
«Довкілля» на здобуття Державної премії
в галузі освіти України.

Під час обговорення моделі надійшло 
понад 40 позитивних відгуків від педаго-
гів усіх регіонів України та з-за кордону. 
Науково-педагогічні колективи універси-
тетів, студенти, наукові співробітники, 
педагогічні колективи шкіл визнають 
модель освіти «Довкілля» як єдину на 
сучасному етапі цілісну освіту, що реалі-
зує засади освіти сталого розвитку, як 
таку, що «ввійде в скарбницю світової і 
вітчизняної педагогіки» (Н. І. Целищева, 
заст. гол. редактора часопису «Народное 
образование»). Відгуки можна побачити 
на сайті www.dovkillуa.com.ua. Саме там 
можна ознайомитися з листом голови 
Комітету з Державної премії України в 
галузі освіти Міністра Д. В.  Табачника 
(від 01.08.11 №  1/11-6964), де вислов-
люється щира подяка за участь у конкур-

Фото 2. Автори навчально-методичного забезпечення освітньої технології «Довкілля»
серед учасників всеукраїнської конференції, 2009 р.
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сі на здобуття Державної премії України в
галузі освіти (номінація «Загальна
середня освіта») В. Р.  Ільченко,
К. Ж. Гузу, О. Г. Ільченку, О. Г. Рибал-
ко, В. Ф. Моргуну, В. Ф. Ляшенку, які
представили на конкурс працю «Освітня
технологія «Довкілля». Відзначається, що
це дослідження «є значним внеском у роз-
виток інтеграції вітчизняної загальної
середньої освіти в європейський і світо-
вий простір, отримало широку громадсь-
ку підтримку та високу оцінку наукових
експертів».

Відзначмо деякі найважливіші досяг-
нення наукової школи «Довкілля»:
1. Розроблення  теорії  формування  і

впровадження у  практику  вітчизняної
школи  цілісної  освіти  «Довкілля»,  аль-
тернативної традиційному  змісту  осві-
ти;  розв’язання  стратегічних  завдань
реформування  змісту  вітчизняної  осві-
ти, поставлених у Державній національ-
ній програмі «Освіта» (Освіта: Україна
XXI ст.) [11].

2. Розроблення  теоретичних  основ  і
методичної  системи  формування  жит-
тєствердного образу світу дошкільників
і учнів  загальноосвітньої  школи,  його
основи  – екологічного  образу  природи,
системи  занять  у  довкіллі  як  основних
умов реалізації засад освіти для сталого
розвитку,  формування  цілісної  свідомо-
сті особистості.
3. Створення  системи  навчально-

методичного забезпечення (понад 50 най-
менувань) до освітніх галузей («Людина
і  світ»,  «Природознавство»)  для  учнів
загальноосвітньої школи (1–11 кл.), яке
реалізує засади ОСР та підготовку учнів
до міждисциплінарних досліджень (через
систему інтегрованих курсів для дошкіл-

ля,  початкової,  основної,  старшої
школи), втілює особистісно орієнтовану
освіту.
4. Розроблення навчального плану, про-

грам та навчально-методичного забезпе-
чення  для  перепідготовки  вчителів  до
впровадження інтегрованих курсів, реалі-
зації  міждисциплінарних  досліджень
учнів.
5. Обґрунтування змісту і структури

ядра  цілісної  соціоприродничої  початко-
вої  освіти,  природничої  освіти  основної
та старшої школи,  еволюції ядра в про-
цесі  навчання  учнів  загальноосвітньої
школи  та  експериментальна  перевірка
засвоєння його учнями як умови розумін-
ня ними цілісності знань про етносоціо-
природне довкілля, про природу; досягнен-
ня природовідповідно високих рівнів інте-
лекту,  оволодіння  природничо-науковою
компетентністю та забезпечення ефек-
тивною, справедливою освітою.
6. Досягнення  економічної  ефективно-

сті освіти шляхом:

– реалізації змісту освіти в підручни-
ках  інтегрованих  курсів  початкової,
основної,  старшої  школи,  видання  яких
для  держави  економічно  вигідніше,  ніж
вузькопредметних підручників;
– формування  в  учнів  здатності  до

виконання роботи при найменшій затра-
ті  енергії  (втілення  в  навчально-мето-
дичному  забезпеченні  ідей  вітчизняного
економіста і природодослідника С. А. По-
долинського,  методики  обґрунтування
елементів  знань,  навчальної  діяльності
на  основі  закономірностей  збереження  і
перетворення енергії, спрямованості про-
цесів до рівноважного стану).
7. Розроблення навчально-методичного

забезпечення  освітньої  моделі
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Фото 3. Учасники міжнародної конференції на Бутовій горі 
(Шишаки, Полтавська обл., 2004 р.) 
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«Довкілля», яке реалізує екологічну філо-
софію для дітей завдяки розкриттю змі-
сту:
– основного  положення  екологічного

реалізму  (істинність  наших  знань  про
довкілля можемо встановити лише в без-
посередньому  спілкуванні  з  довкіллям,
яке  в шкільному житті  забезпечується
системою  уроків  серед  природи  в
1–11 кл.);
– одного  з  основних принципів ОСР –

принципу соціоприродної справедливості,
який у підручниках, посібниках для учнів
розкривається  через  положення:  усі
форми  життя  рівноправні,  кожна  має
право на існування за законами природи,
збереження життя на Землі можливе за
умов  визнання  розвитку живих  систем
за законами природи, без «перемоги» над
ними людини;
– заповіту Г. Сковороди: «Пізнай при-

роду,  пізнай  свій  народ,  пізнай  себе»  у
підручниках, посібниках, на уроках серед
природи,  які  методична  система
«Довкілля» пропонує по можливості про-
водити в дні народних свят; у діяльність

дітей вводиться обрядове коло народу, у
якому  зі  святковими  днями  пов’язані
екологічні  сценарії  для  дітей,  ігри,  при-
кмети для передбачення стану довкілля
тощо;
– оздоровлення  і  розумовий  розвиток

дітей  пов’язується  з  біоритмом  довкіл-
ля, етносу.
8. Доведено, що  стратегічно  змінити

освіту  як  галузь,  що  забезпечує  націо-
нальну безпеку  і  біологічну безпеку люд-
ства,  може  колектив,  у  якому  співпра-
цюють  учені  різних  галузей  – педагоги,
філософи,  психологи,  соціологи,  медики
та ін.

Заслуговують на увагу й менш гло-
бальні досягнення наукової школи «Дов-
кілля» (введення в освіту нового етносо-

ціоприродничого предмета «Довкілля»,
здоров’язбережувального середовища
школи з екологічною стежкою, заповід-
никами, «куточками довкілля» тощо).
Але життєопис не має на меті повного
дослідження феномена освітньої моделі
«Довкілля». 

Ðåàë³¿ òà ïåðñïåêòèâè ïðîåêòó
«Äîâê³ëëÿ»

Ще раз підкресльмо: колективом на-
уковців і педагогів-практиків, об’єднаних
працею над освітньою моделлю
«Довкілля», у 1990–2012 рр. написано,
апробовано, впроваджено близько 50 оди-
ниць навчальної літератури (програм,
підручників, навчальних посібників для
учнів, посібників для вчителів), які, на
думку вчителів, не мають аналогів у віт-
чизняній і світовій навчальній літературі.
Уперше під керівництвом одного лідера,
на єдиних принципах розроблено систему
навчально-методичного забезпечення
цілісного змісту освітніх галузей для

1–11-х класів. За міжнародними мірками
вартість розроблення цієї системи можна
оцінити  у понад $ 100 млн (для довідки:
у Нідерландах розроблення, апробація
нового підручника коштує державі 3 млн
євро). До викладання за новими підруч-
никами, перш за все, з інтегрованих кур-
сів, учителів готував колектив НМЦ
інтеграції змісту освіти АПН України на
базі Полтавського ОІППО.

Відзначмо, що уряд США планує вкла-
сти у підготовку учнів до міждисциплі-
нарних досліджень мільярди доларів, на
підготовку вчителів до реалізації цієї ідеї
на практиці заплановано 40 000 стипендій
по $ 25 000 кожна. Уряд США називає це
«інвестиціями в майбутнє Америки» [12].
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Фото 4. Учасники Всеукраїнської конференції у Полтавському ОІППО, 2010 р.
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Творчий колектив «Довкілля» створив
навчально-методичне забезпечення до
системи інтегрованих курсів (дошкілля,
початкова, основна, старша школа) і під-
готував на Всеукраїнських курсах при
Полтавському ОІППО та в областях понад
5 000 учителів до викладання інтегрова-
них курсів, упровадження цілісної осві-
ти. Це –  вагомі «інвестиції в майбутнє
України».

Ефективність навчально-методичного
забезпечення до освітньої моделі
«Довкілля», його вплив на навченість,
розвиток інтелекту, мотивацію до навчан-
ня, здоров’я учнів досліджували дидакти
(В. Р.  Ільченко, К. Ж.  Гуз, О. М.  Ма-
щенко, Л. М. Рибалко, П. І. Матвієнко,
О.  Я.  Мариновська та ін.), психологи
(Н. М. Юдіна, Т. А. Яновська та ін.),
педагогічні колективи шкіл (Дніпров-
ської ЗОШ Дніпропетровської області,
ЗОШ № 37, 24, 26, 18 м. Полтави та ін.).
Результати дослідження подані в моно-
графіях, методичних збірниках, статтях
(www.dovkillуa.com. ua).

У 2003–2012 рр. за підручниками
освітньої моделі «Довкілля» навчалося
близько 1  млн учнів 1–11-х класів. У
2012 р. у зв’язку з упровадженням онов-
леного стандарту освіти, нових навчаль-
них планів цілісна освіта «Довкілля»
почала витіснятися з навчального проце-
су. Безальтернативно у початковій школі
почав вивчатися курс «Природо-
знавство».

Зміст цього курсу такий самий, як і 
курсу «Природознавство» (2000–2010 рр.), 
за яким визначався рівень природничої 
освіти початкової школи в міжнародному 
дослідженні ТІМSS (2007 р.).

Програма дослідження ТІМSS – це
результат узгоджених позицій більше
ніж 50 країн – учасниць дослідження. Ця
програма втілює зміст природничої осві-
ти, який вважається доцільним у більшо-
сті країн світу.

У початковій школі України у
2000–2010 рр. природнича освіта реалізу-
валася двома варіантами предметів –
«Довкілля»  і «Природознавство». Варі-
ант «Довкілля» (1–4 кл.) містить блок
знань, який відповідає міжнародним
вимірам ТІМSS, зокрема, включає знання
про «сили, енергію, роботу в довкіллі,
машини і механізми; магнітні, звукові
явища тощо» [13, с. 57]. Ці знання функ-
ціонують поки що в курсі «Природоз-
навство. Довкілля», який з 2014 р.
вилучений. Другий варіант – «Природо-
знавство», зміст якого здебільшого відпо-
відає концепції цього предмета 19-го ст.,
розробленій В. Ф. Зуєвим. Чиновниками
Міносвіти підтримувався саме цей варі-
ант, за «Довкілля» боролася громад-
ськість. У дослідженні ТІМSS (2007 р.)

школи з «Довкіллям» участі не брали,
оскільки підручники з «Довкілля» для
початкової школи у 2003–2004 рр. вида-
валися  державним коштом пробним тира-
жем. Масовим тиражем «Довкілля-1»
видано у 2007 р.

Міжнародне порівняльне дослідження
якості природничо-математичної освіти
учнів 4-х та 8-х класів «Trends in
International Mathematics and Science
Study» (ТІМSS) у 2007 р. засвідчило, що
в Україні низький рівень початкової при-
родничо-наукової освіти, а дітей із найви-
щим рівнем знань із природознавства
2 % – найменше з усіх країн – учасниць
дослідження. Восьмикласників із таким
рівнем виявилося 3  % при низькому
загальному рівні знань. Для порівняння:
серед російських учнів початкової школи з
найвищим рівнем знань виявилося 16 %,
серед восьмикласників – 10 %. Отже, за
час незалежності рівень вітчизняної при-
родничо-наукової освіти значно знизився,
адже за радянської доби рівень знань у всіх
республіках був однаковим [14].

Водночас в Україні функціонує освітня
модель «Довкілля» – цілісна початкова
соціоприроднича та природнича освіта
(1990–2011), яка втілює предметні виміри
ТІМSS, РІSА, забезпечує учням природовід-
повідно високі рівні інтелекту на кожному
етапі навчання, цілісну свідомість, психічне
та тілесне здоров’я вищого рівня, ніж
традиційна освіта.

У 2010–2012 рр. Міносвіти проведено
оновлення Державного стандарту освіти,
навчальних планів і програм. У стандарті
початкової школи галузь цілісної соціо-
природничої освіти «Людина і світ»,
наявна в усіх освітніх системах сусідніх
країн (Росія, Білорусь, країни ЄС), без
обґрунтування розрізнена на дві частини
(«Природознавство», «Суспільствознав-
ство»).

Із програм початкової школи вилучено
інтегрований етносоціоприродничий курс
«Довкілля», введено предмет «Приро-
дознавство». Зміст його (при збільшенні
годин на вивчення) ідентичний змісту
предмета «Природознавство» (2000–
2011); низькі результати, до яких він
призводить, довело дослідження ТІМSS
(2007 р.).

Незавжаючи на виступи у пресі педа-
гогів, відсутні в попередньому стандарті
предметні виміри ТІМSS (поняття «рух,
сила, робота, енергія, звукові, електрич-
ні, магнітні явища» тощо) у новий стан-
дарт не включені, а альтернативну офі-
ційній освіті «Освітню модель
«Довкілля», яка містить ці виміри і, крім
того, відповідає засадам ОСР, вилучено з
навчального процесу.

Наступне дослідження природничої
освіти в Україні ТІМSS (2011 р.) проводи-
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лося тільки для учнів 8-х класів. Воно
показало підвищення частки передового
рівня знань (із 3 % до 6 %) [15]. На нашу
думку, це можна пояснити тим, що
дослідженням ТІМSS (2007 р.) були охоп-
лені учні, які в 5–6 класах замість
«Природознавства. Довкілля» вивчали
гуманітарний предмет «Рідний край», а
дослідженням ТІМSS (2011 р.) – учні, які
в 5–6 класах вивчали «Природознав-
ство», що розроблено на основі
«Довкілля» (5–6 кл.). Згідно з оновленим
стандартом освіти (2011 р.), знову буде
вивчатися «Природознавство», у змісті
якого немає вищеназваних предметних
вимірів ТІМSS (блоки «рух, робота, енер-
гія, електричні, магнітні явища...»).
Вилучено зі стандарту освіти основної
школи поняття «загальні закономірності
природи», «природничо-наукова картина
світу», навіть термін «довкілля», які були
в попередньому стандарті освіти [18].

Отже, можна вважати, що деяке підви-
щення результатів ТІМSS у 2011 р. ситуа-
тивне.

Доповідна записка про результати уча-
сті школярів України у міжнародному
порівняльному дослідженні ТІМSS-2007
[16] виявляє проблемні питання природ-
ничо-математичної освіти. У записці вка-
зано, що Україна з природознавства
(4 клас) зайняла 26-те місце (низький
рівень), 8 клас – 19 місце. Навчальна про-
грама з природознавства забезпечила
лише половину завдань дослідження
ТІМSS. Лише 28 % школярів виконали
завдання на розуміння процесів, що від-
буваються в природі. Найскладнішими
виявилися завдання на розуміння приро-
ди як цілісної системи... Виправити
ситуацію може застосування компетент-
нісного підходу до навчання [16].

У програмах 2012 р. поняття, на яких
ґрунтується цілісність знань про природу,
не фігурують. Компетентнісний підхід
справді може привести учнів до розумін-
ня вивченого, перш за все розуміння
цілісності природи, якщо його впровади-
ти не тільки на словах. Наприклад, у
Національному стандарті деяких країн ЄС
компетентності учнів з освітніх галузей
природознавства, суспільствознавства,
математики визначені як здатність шко-
лярів оперувати базовими законами при-
роди, суспільства, культури й довкілля
[17, с. 42]. Умови формування здатності
учнів до оперування базовими, загальни-
ми закономірностями природи учнів
1–11-х класів створені в освітній моделі
«Довкілля», завдяки чому досягається
цілісність знань учнів про дійсність, розу-
міння ними вивченого, природовідповідно
високі рівні інтелекту учнів та оволодіння
ними природничо-науковою компетентні-
стю.

Проте при оновленні Державного стан-
дарту освіти (2010–2011 рр.) зі змісту
стандарту основної школи, програм
вилучені загальні закономірності приро-
ди, поняття природничо-наукової карти-
ни світу, термін «довкілля» [18], які
функціонували в державному стандарті
2000–2010 рр. [8] та у варіанті програм
для 1–11-х класів, що реалізував модель
цілісної освіти «Довкілля» у 2000–
2011 рр.

Результати дослідження ТІМSS в
Україні (2011 р.) засвідчили, що низький
рівень знань із природознавства мають
24 % восьмикласників, 12 % мають фраг-
ментарні знання, які не співвідносні з
навіть низьким рівнем [15].

Отже, 36 % майбутніх громадян країни
мають сегментовану свідомість. Це небез-
печний симптом для вітчизняного сус-
пільства. Сегментована свідомість не в
змозі контролювати підсвідому агресію,
прояви якої загострюються, особливо в
час економічних криз.

У початковій школі дослідження
ТІМSS (2011) не проводилося, адже зміст
природознавства (1–4 кл.) залишився
таким же, як і у 2000–2010 рр., отже,
результати дослідження ТІМSS повтори-
ли б уже відомі з 2007 р.

У сенсі орієнтації України на вступ у
ЄС вітчизняній освіті слід орієнтуватися
на відхід від фактологічного змісту осві-
ти, на «справедливу та ефективну» –
цілісну і доступну учням освіту. Серед
інструментів посилення ефективності й
справедливості освіти в країнах ЄС вказу-
ється інтенсифікація її децентралізації з
метою отримання навчальними закладами
більших повноважень у конструюванні
змісту освіти, задоволенні бюджетних
потреб, доборі педагогічних кадрів [17]. У
вітчизняній природничо-науковій освіті
повноваження навчальних закладів обме-
жені єдиними програмами, які про-
ектують єдиний зміст підручників, що
видаються державним коштом. Варіатив-
ність програм не допускається.

Серед контрольних показників моніто-
рингу розбудови до 2010 р. ефективної та
справедливої шкільної освіти країн ЄС
вказується частка учнів, які демон-
струють низькі результати у рамках
дослідження РІSА (читання, математична
та природнича грамотність). Ця частка
повинна бути зменшена до 20  % [17,
с. 34 ], а у вітчизняній освіті у 2011 р.
таких учнів 34 %.

Отже, за цілісною освітою в Україні
майбутнє, зокрема за освітньою моделлю
«Довкілля» і науковою школою, яка
впродовж двох десятків років формувала-
ся і працювала на базі Полтавського
обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти ім. М. В. Остроградського.
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ãîìåðíîé òåîðèè ëè÷íîñòè. Ðàñêðûâàåòñÿ çíà÷åíèå öåëåñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàçâèòèè
×åëîâåêà â ìèðå äëÿ ñîçäàíèÿ íåïðîòèâîðå÷èâûõ íàó÷íûõ ïàðàäèãì â ïñèõîëîãèè. Ïðèâåäåíû
ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ àâòîðñêîé êîíöåïöèè Â.Ô. Ìîðãóíà  è åå ðåçóëüòàòû â íàóêå, îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðàêòèêå, îáùåñòâåííîé æèçíè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ìîðãóí Âëàäèìèð, ýññå, òåîðèè ëè÷íîñòè, ìíîãîìåðíîñòü.

Ustymenko T.A. To the 70-th Anniversary of V. F. Morgun. Principal Immeasurability of
Multidimensionality  
Essay is devoted to reflections of biography and scientific work of V.F. Morgun, author of the mul-
tidimensional theory of personality. The meaning of a holistic notion about personality development
in the world for the creation of consistent scientific paradigms in psychology is revealed. The stages
of formation of the author's conception of V.F. Morgun and its results in science, educational prac-
tice, social life are presented.

Keyword: Morgun Volodymyr, essay, theory of personality, multidimensionality.

Öå êîðîòêå åñå ïðî Ëþäèíó òà ¿¿ æèòòºâèé øëÿõ. ² äàºòüñÿ òàêèé òåêñò íåïðîñòî:
çðàçó â³ä÷óâàºø îáìåæåí³ñòü á³îãðàô³÷íî¿ ëîã³êè, ñïðîáè éòè â³ä ïåðåêàçó ïðîôåñ³é-
íèõ äîñÿãíåíü ÷è ñïèðàòèñÿ íà ñèòóàö³¿ é åìîö³¿, ïåðåæèò³ ðàçîì… Îäíàê, ëàìàþ÷è
âèçíà÷åí³ ôîðìàòè, ìîæíà âòðàòèòè ùîñü ñóòòºâå.

Áàãàòîâèì³ðí³ñòü – âîíà òàêà! Âëàñíå, Âîëîäèìèð Ìîðãóí, àâòîð ñêëàäíî¿ ³ íåïåðå-
ñ³÷íî¿ áàãàòîâèì³ðíî¿ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³, íà ì³é ïîãëÿä, â³ä÷óâàâ âñþ ñêëàäí³ñòü ¿¿ ïðî-
åêòóâàííÿ. Ïðîñò³ð ðîçâèòêó ëþäèíè, ñêîíñòðóéîâàíèé íèì ó ïåðâ³ñí³é çàäóìö³, âæå
îäðàçó äàâàâ áàãàòî åâðèñòèê äëÿ åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü. ß ñàìà áóëà ñåðåä ïåðøèõ,
õòî öå çðîáèâ: ìîþ äèïëîìíó ðîáîòó ç ïîë³ìîòèâàö³¿ ó÷í³â, âèêîíàíó ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿
ïðàêòèêè ó Ïîëòàâ³, íà êàôåäð³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà âèäàâàëè ï³ä ÷èòàöüêèé ôîðìóëÿð ÷àñò³øå, í³æ
êëàñèê³â ó á³áë³îòåö³, à ðåçóëüòàòàìè çàö³êàâèëèñÿ íà öåíòðàëüíîìó ÒÁ, ó íàéðåé-
òèíãîâ³ø³é íà òîé ÷àñ òåëåïåðåäà÷³ «Äâåíàäöàòûé ýòàæ».

Òîé ïåðâ³ñíèé êîíñòðóêò óìîæëèâëþâàâ ³ííîâàö³éíî âèéòè íà ðåàëüíó ïðàêòèêó ïåäà-
ãîã³êè, äàâàâ î÷åâèäí³ ï³äêàçêè, ÿê çì³ñòîâíî ðîçâèâàòè é ðîçâèâàòèñÿ. Öå çãîäîì ó ðèòî-
ðèêó îñâ³òÿí óâ³éäóòü âèêëàäêè ïðî «åìîö³éíèé ³íòåëåêò», «ñîôòñê³ëçè», «êîìïåòåíòíîñ-
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Óñòèìåíêî Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà, êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, â. î. ïðîôå-
ñîðà êàôåäðè ìåíåäæìåíòó îñâ³òè ÏÎ²ÏÏÎ  

ÓÄÊ: 159.923 (092) (072.2)  

ÄÎ 70-Ð²××ß Â. Ô. ÌÎÐÃÓÍÀ.
ÏÐÈÍÖÈÏÎÂÅ ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß
ÍÅÂÈÌ²ÐÍÎÑÒ²
ÁÀÃÀÒÎÂÈÌ²ÐÍÎÃÎ

Ò.À. Óñòèìåíêî

Åñå ïðèñâÿ÷åíî îñìèñëåííþ á³îãðàô³¿ ³ íàóêîâî-
ãî äîðîáêó Â. Ô. Ìîðãóíà – àâòîðà áàãàòîâèì³ð-
íî¿ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³. Ðîçêðèòî çíà÷åííÿ ö³ë³ñ-
íîãî óÿâëåííÿ ïðî ðîçâèòîê Ëþäèíè ó ñâ³ò³ äëÿ
ñòâîðåííÿ íåñóïåðå÷ëèâèõ íàóêîâèõ ïàðàäèãì ó
ïñèõîëîã³¿. Íàâåäåíî åòàïè ñòàíîâëåííÿ àâòîð-
ñüêî¿ êîíöåïö³¿ Â. Ô. Ìîðãóíà òà ¿¿ ðåçóëüòàòè â
íàóö³, îñâ³òí³é ïðàêòèö³, ñóñï³ëüíîìó æèòò³.

Êëþ÷åâ³ ñëîâà: Ìîðãóí Âîëîäèìèð, åñå, òåîð³¿
îñîáèñòîñò³, áàãàòîâèì³ðí³ñòü.

Óñòèìåíêî Ò. A. Ê 70-ëåòèþ Â. Ô. Ìîðãóíà.
Ïðèíöèïèàëüíàÿ íåèçìåðèìîñòü ìíîãîìåðíîãî 
Ýññå ïîñâÿùåíî îñìûñëåíèþ áèîãðàôèè è
íàó÷íîãî íàñëåäèÿ Â. Ô. Ìîðãóíà – àâòîðà ìíî-

ÌÎÐÃÓÍ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
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ò³». À Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, íàø Ó÷èòåëü
³ ïðîôåñ³éíèé íàñòàâíèê, íàïîëåãëèâî ïðî-
ñóâàâ ³äåþ ïðî ïðèðîäíèé ñïëàâ åìîö³é,
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ð³âí³ ¿¿ ðåôëåêñ³¿
ó ïðîñòîð³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Òàê, ó
ðàìêàõ òåîð³¿ áàãàòîâèì³ðíîñò³ äîñë³äæåíî
äèíàì³êó ïîë³ìîòèâàö³¿ øêîëÿð³â ³ç   1-ãî
äî 11-ãî êëàñó: âñòàíîâëåíî äðàìàòè÷íå
ïàä³ííÿ íàâ÷àëüíî¿ ìîòèâàö³¿ ç ïåðøîãî íà
äåñÿòå (îñòàííº) ì³ñöå ï³ñëÿ 4-ãî êëàñó ³
òðóäîâî¿ ìîòèâàö³¿, ùî ñòàº ïðîâ³äíîþ ó
5–6-õ êëàñàõ, àëå, íà æàëü, îïóñêàºòüñÿ íà
5–6-òå ì³ñöÿ äî âèïóñêó; âîäíî÷àñ ãðà çáå-
ð³ãàº ïîòóæíó ñïîíóêàëüíó ñèëó ïðîäîâæ
óñ³õ ðîê³â íàâ÷àííÿ. Õ³áà öå íå ïðÿì³ ï³ä-
êàçêè – êóäè ðóõàòèñÿ? äå øóêàòè êëþ÷³?
ÿê ïåðåâ³äêðèòè îñâ³òó äëÿ íîâèõ ïîêî-
ë³íü?

Íà îñíîâ³  ïåðâ³ñíîãî êîíñòðóêòà áàãàòî-
âèì³ðíîñò³ áóëî ñòâîðåíî îðèã³íàëüíó êëà-
ñèô³êàö³þ é çàïðîïîíîâàíî ñ³ì êðèòåð³¿â
êîõàííÿ: «êðèñòàë³çàö³¿» (çà Ñòåíäàëåì);
«Ðîìåî ³ Äæóëüºòòè» (çà Â. Øåêñï³ðîì);
«äèâèòèñÿ â îäèí á³ê» (çà À. äå Ñåíò-
Åêçþïåð³); «ñàìîâ³äðå÷åííÿ» (çà á³áë³éíèì
öàðåì Ñîëîìîíîì); «ïåðåâò³ëåííÿ äóø» (çà
Âåäàìè); «òåðï³ííÿ ³ òåðïèìîñò³» (çà Å.
Ðÿçàíîâèì); «ïðîäîâæåííÿ ðîäó». Â³äîìî,
ùî íàóêà ç³ ñâîºþ «àëãåáðîþ» ð³äêî òîðêà-
ºòüñÿ òàêèõ òåì, ³ ïñèõîëîã³ÿ – íå âèíÿòîê
– òåæ ïàñóº ïåðåä ÷óòòºâîþ ñôåðîþ.
Êîëèñü  êðèòåð³¿ êîõàííÿ ìåí³ çäàâàëèñÿ
òàêèì ñîá³ ë³ðè÷íèì â³äñòóïîì, ðîìàíòè÷-
íîþ ïðèìàíêîþ Â÷èòåëÿ äëÿ ö³ëüîâî¿
(þíàöüêî¿) àóäèòîð³¿. Çàðàç, ïðîéøîâøè
âëàñíèé ïðîôåñ³éíèé øëÿõ, ðîçóì³þ, ùî
ïñèõîëîã³ÿ â îñíîâ³ ïàðàäèãìàëüíà íàóêà:
òîáòî ÿêùî çàïðîïîíîâàíà àâòîðîì ïîíÿ-
ò³éíà ìîäåëü º æèòòºçäàòíîþ, âîíà ïðàöþº
íà áóäü-ÿê³é ôåíîìåíîëîã³¿!

Ïåðâ³ñíèé êîíñòðóêò áóâ ïîâí³ñòþ ðîáî-
÷èì, àëå àâòîð éîãî çì³íþâàâ ³ óñêëàäíþ-
âàâ. Öå ïîòðåáóâàëî ðåòåëüíîãî îá´ðóíòó-
âàííÿ, ðîáîòè ç äæåðåëàìè, íîâèõ äîñë³-
äæåíü, àïðîáàö³¿ ïðàêòèêîþ. Ïåðåîñìèñëþ-
âàëàñÿ çðîáëåíà íà ïî÷àòêó êàð’ºðè ïåð³î-
äèçàö³ÿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó (ðåâîëþö³éíà,
áî âêëþ÷àëà ³ çì³ñòîâíî îïèñóâàëà âñ³
ïåð³îäè ðîçâèòêó, à íå ò³ëüêè äèòèíñòâî).
Ç’ÿâèëàñÿ «³íòåäèô³ÿ» – ï’ÿòü òèï³â ³íòåã-
ðàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ: òåìïîâà,
åìîö³éíà, ïðîô³ëüíà, ð³âíåâà, ôîðìîä³ÿëü-
í³ñíà. Êåéñ «³íòåäèô³ÿ», ÿê íà ìåíå, íàé-
êðàùå õàðàêòåðèçóº àâòîðà, áî êîëè äî
íüîãî çâåðíóëèñÿ ³ç çàïèòîì ï³äâåñòè
«íàóêîâó áàçó» ï³ä ïåâíó ïåäàãîã³÷íó ïðàê-
òèêó, ÿêà ñïèðàëàñÿ íà îäíó ãðàíü ö³ë³ñíî¿
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îïàíóâàííÿ ñâ³òó, â³í
âèäàâ ´ðóíòîâíèé ä³àëåêòè÷íî ïîáóäîâà-
íèé ïðîäóêò, ëþäèíîöåòðè÷íèé, ïðàêòè÷-
íî îð³ºíòîâàíèé. ² ðèçèêíóâ éîãî íàçâàòè
íå àêàäåì³÷íî, ÿê âñ³ çâèêëè, à ïðîâîêà-
òèâíî, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî äðàæíèòü íàóêî-
âó ñï³ëüíîòó. Ñó÷àñíà îñâ³òà ùå òðîõè
ïîêîëèâàºòüñÿ ì³æ ïîëþñàìè «³íòåãðàö³ÿ?
– äèôåðåíö³àö³ÿ?» òà çãàäàº ³íòåäèô³þ, ÿê
âëàñíå, öå âæå â³äáóâàºòüñÿ â îêðåìèõ ¿¿

îñåðåäêàõ.
Òàê, êîæíå íàøå ñëîâî âàæëèâå. À

Âîëîäèìèð Ìîðãóí ùå é ìàéñòåðíèé ïîëå-
ì³ñò. Áàãàòî âàæèòü éîãî ñëîâî ó ìàêàðåí-
êîçíàâñòâ³. Éîãî ñëîâî íà çàõèñò áàòüêà.
Éîãî ïîåòè÷íå ñëîâî, íàðåøò³, â àáñîëþòíî
àâòîðñüêîìó æàíð³.

Ìè øóêàºìî æèòòºâî¿ ìóäðîñò³. À ÿêùî
íàñïðàâä³ ìè áî¿ìîñÿ ìóäðîñò³, áî äî íå¿
äîâãî éòè, âàæêî îïàíóâàòè, áîëÿ÷å íåñòè?
Öå ìàéæå íåìîæëèâî áåç ï³äòðèìêè ³
íàñòàâíèöòâà. 

Íàâàæóéòåñü áóòè ìóäðèìè! ² äÿêóéòå
òèì, õòî áóâ âàì Ïðîâ³äíèêîì.

Äîâãèõ Âàì ë³ò, Âîëîäèìèðå
Ôåäîðîâè÷ó!
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Ïðî þâ³ëÿðà:

ÌÎÐÃÓÍ Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷ –
(23 áåðåçíÿ 1947 ð., ì. Ñòàë³íå, òåïåð
Äîíåöüê) – ïðîôåñîð êàôåäðè ïñèõîëîã³¿
Ïîëòàâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â. Ã. Êîðîëåíêà, êàíäè-
äàò ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, çàñëóæåíèé ïðà-
ö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè. Íàðîäèâñÿ â ñ³ì’¿
óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â: ìàéáóòíüîãî âèäàò-
íîãî àãðàð³ÿ, äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à, ì³í³ñòðà
åêîëîã³¿ ÑÐÑÐ (1988–1989), ïàòð³îòà-ïóáë³-
öèñòà, Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ Ôåäîðà
Òðîõèìîâè÷à òà ë³êàðÿ-òåðàïåâòà
Îëåêñàíäðè Îë³çàð³âíè Ìîðãóí³â. Ìàº
äâîõ ñåñòåð, äðóæèíó, äâîõ ä³òåé ³ äâîõ
îíóê³â. Áóâ çàðàõîâàíèé äî 27-¿ øêîëè
ì. Ïîëòàâè (1954), çàê³í÷èâ ³ç â³äçíàêîþ
3-òþ øêîëó ì. Ö³ëèíîãðàäà (òåïåð Àñòàíà,
ñòîëèöÿ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí, 1965).
Îòðèìàâ êâàë³ô³êàö³þ ïñèõîëîãà, âèêëàäà-
÷à ïñèõîëîã³¿ íà ô-ò³ ïñèõîëîã³¿ ÌÄÓ ³ìåí³
Ì. Â. Ëîìîíîñîâà (1971), äå ïðàöþâàâ íà
êàôåäð³ ïåä. ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè àñèñ-
òåíòîì, ìîëîäøèì íàóêîâèì ñï³âðîá³òíè-
êîì, ñòàðøèì âèêëàäà÷åì-íà÷àëüíèêîì
êóðñó (äî 1980). Ï³ñëÿ àñï³ðàíòóðè
(1973–1976) çàõèñòèâ ï³ä êåð³âíèöòâîì
àêàäåì³êà ÐÀÎ Í. Ô. Òàëèç³íî¿ äèñåðòàö³þ
êàíäèäàòà íàóê ³ç ïåäàãîã³÷íî¿ òà â³êîâî¿
ïñèõîëîã³¿ (1979). Ó 1980 ð., íà
çàïðîøåííÿ ðåêòîðà ². À. Çÿçþíà, îáðàíèé
çà êîíêóðñîì íà ïîñàäó çàâ³äóâà÷à íîâîñ-
òâîðåíî¿ êàôåäðè ïñèõîëîã³¿ ÏÄÏÓ ³ìåí³
Â. Ã. Êîðîëåíêà, ÿêîþ çàâ³äóâàâ äî 2012
ðîêó. Îòðèìàâ ó÷åíå çâàííÿ äîöåíòà
(1982), ïðîôåñîðà (2001). Áàãàòî ðîê³â
âèêëàäàâ (çà ñóì³ñíèöòâîì) ó ÏÎ²ÏÏÎ
³ìåí³ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî òà Êðåìåí-
÷óöüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
èìåí³ Ìèõàéëà Îñòðîãðàäñüêîãî. Ï³äãî-
òóâàâ 8 êàíäèäàò³â íàóê, êåð³âíèê íàóêî-
âî¿ øêîëè «Ïñèõîëîã³ÿ áàãàòîâèì³ðíî¿ îñî-
áèñòîñò³» (1984), çàñòóïíèê ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà ôàõîâîãî æóðíàëó «Ïñèõîëîã³ÿ ³
îñîáèñò³ñòü» (Ê.–Ïîëòàâà, ç 2011), ÷ëåí
ðåäêîëåã³é æóðíàë³â: «Ïîñòìåòîäèêà»
(Ïîëòàâà, ç 1994), «Îáäàðîâàíà äèòèíà»
(Êè¿â, 1998–2010), «²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäà-
ãîãà» (Ïîëòàâà, ç 1999), «Åòèêà ³ åñòåòèêà
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿» (Ê.–Ïîëòàâà, ç 2011).



Îáðàíèé ÷ëåíîì ïðàâë³íü ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é: «Òîâàðèñòâî ïñèõîëîã³â
Óêðà¿íè» (1995), «Ì³æíàðîäíà
Ìàêàðåíê³âñüêà àñîö³àö³ÿ» (1992),
«Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ Àíòîíà Ìàêà-
ðåíêà» (1998), Ïîëòàâñüêå â³ää³ëåííÿ
«Àñîö³àö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïñèõîëîã³â
Óêðà¿íè» (2002), «Åêîëîã³÷íà ðàäà
Ïîëòàâùèíè» (2008), Ïîëòàâñüêå îáëàñíå
â³ää³ëåííÿ «Âñåóêðà¿íñüêîãî îá`ºäíàííÿ
âåòåðàí³â» (2015), ïî÷åñíèì ÷ëåíîì ³
ïðåäñòàâíèêîì ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ
«Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïñèõîä³àãíîñòè÷íî¿ àñî-
ö³àö³¿» ó Ïîëòàâñüê³é îáë. (2016). Îñíîâí³
íàïðÿìè íàóêîâî¿ ðîáîòè: ïñèõîëîã³ÿ áàãà-
òîâèì³ðíî¿ îñîáèñòîñò³; ïñèõîä³àãíîñòèêà;
ïñèõîäèäàêòèêà; ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àííÿ ³
êîõàííÿ; ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ; ³ñòîð³ÿ
ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè. Ãîëîâí³ çäîáóòêè:
ñòâîðåíà áàãàòîâèì³ðíà òåîð³ÿ îñîáèñòîñò³,
ñòðóêòóðó ÿêî¿ ñêëàäàþòü ï’ÿòü ³íâàð³àí-
ò³â: 1) ïðîñòîðîâî-÷àñîâ³ îð³ºíòàö³¿;
2) ïîòðåáî-âîëüîâ³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ);
3) çì³ñòîâí³ ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³;
4) ð³âí³ îïàíóâàííÿ äîñâ³äîì; 5) ôîðìè
ðåàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçðîáëåí³ ìåòîäèêè
ïñèõîä³àãíîñòèêè îñîáèñòîñò³: îïèòóâàëü-
íèê ðåàëüíîãî, áàæàíîãî ³ ôàíòàñòè÷íîãî
áþäæåò³â ÷àñó ëþäèíè; áàãàòîâèì³ðíîãî
àíàë³çó â³ëüíèõ ñëîâåñíèõ àñîö³àö³é; àíà-
ë³çó äîñÿãíåíü ëþäèíè äëÿ ïðîô³ëþâàííÿ
òà ïðîôîð³ºíòàö³¿; ïîë³ìîòèâàö³¿ ó÷í³â;
ìîòèâàö³¿ êîõàííÿ; åêñïåðòíî¿ ñï³âáåñ³äè ç
àá³òóð³ºíòàìè; ³ñòîðèêî-ïñèõîëîã³÷íèé
ïîðòðåò ôàõ³âöÿ òîùî; âèçíà÷åíî ï’ÿòü
òèï³â ³íòåãðàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ (³íòåäè-
ô³¿) íàâ÷àííÿ: òåìïîâà, åìîö³éíà, ïðîô³ëü-
íà, ð³âíåâà, ôîðìîä³ÿëüí³ñíà; óçàãàëüíåíà
ñèñòåìà â³êîâî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿: ðîçâèòîê
çàäàòê³â ³ çä³áíîñòåé íåìîâëÿò; ñàìîîáñëó-
ãîâóâàííÿ òà ³ãðîâà ïðîôîð³ºíòàö³ÿ
äîøê³ëüíèê³â; ñóñï³ëüíî êîðèñíà ïðàöÿ,
ïðîôîñâ³òà ³ òðóäîâå íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ
øêîëÿð³â; ïîë³òåõí³÷íà îñâ³òà, âèðîáíè÷à
ïðàöÿ ³ ïðîôàã³òàö³ÿ ó ï³äë³òê³â; ïðîôêîí-
ñóëüòàö³ÿ, ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ, ïðîôï³äá³ð
³ ïðîôêâàë³ô³êàö³ÿ ñòàðøîêëàñíèê³â;
ïðîô-â³äá³ð, ïðîôåñ³éíà îñâ³òà ³ ïðîôàäàï-
òàö³ÿ þíàöòâà; ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿,
ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ ³ ðåîð³ºíòàö³ÿ ó çð³ëîìó
â³ö³. 

Ìàº äåêëàðàö³éíèé ïàòåíò íà âèíàõ³ä, º
àâòîðîì, ñï³âàâòîðîì àáî ðåäàêòîðîì
áëèçüêî 300 ïðàöü (ë³äåð ÏÍÏÓ çà ñâ³òî-
âèì ³íäåêñîì öèòóâàííÿ), ñåðåä ÿêèõ
9 ìîíîãðàô³é, 16 ïîñ³áíèê³â, 5 çá³ðîê â³ð-
ø³â. Ñåðåä íàãîðîä – îðäåí «Ïàòð³îò
Óêðà¿íè» (2016) – Ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó
«Óêðà¿íà é óêðà¿íö³ – öâ³ò íàö³¿, ãîðä³ñòü
êðà¿íè»; «Íàãðóäíèé çíàê» – ÏÍÏÓ ³ìåí³
Â. Ã. Êîðîëåíêà (2014) äî 100-ð³÷÷ÿ ÂÍÇ;

«Ìåäàëü À. Ñ. Ìàêàðåíêà çà ïåäàãîã³÷íó
çâèòÿãó» (2007) – Ì³æíàðîäíî¿ ïåäàãîã³÷-
íî¿ ñï³ëüíîòè «Ìàêàðåíê³âñüêà ñï³âäðóæ-
í³ñòü»; Çíàê «À.Ñ. Ìàêàðåíêî» (2007),
Íàãðóäíèé çíà÷îê «Â³äì³ííèê íàðîäíî¿
îñâ³òè» (1984) – Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè.
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ÄÎ 70-Ð²××ß Ì. Â. ØÅÂ×ÅÍÊÀ.
ÏÎ ×ÅÑÒ² ² ÑÎÂ²ÑÒ² ÆÈÒÈ ―
ÃÎËÎÂÍÈÉ ÂÈÁ²Ð ÏÎÅÒÀ

Ã. Î. Ðîìàíåöü, Â. Ã. Êîñòåíêî
Ðîçãëÿíóòî  îñíîâí³  â³õè  æèòòºâîãî ³ òâîð÷îãî
øëÿõó ïîåòà, ïóáë³öèñòà, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à
Ìèõàéëà Øåâ÷åíêà; âèñâ³òëåíî âïëèâ ñóñï³ëüíî-
ãî áóòòÿ íà òåìàòè÷íó ð³çíîïëàíîâ³ñòü ïîåç³é, à
òàêîæ âïëèâ éîãî òâîð÷îñò³ íà ôîðìóâàííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ äóìêè â Óêðà¿í³.  

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: æóðíàë³ñòèêà, òâîð÷å êðåäî,
³íòèìíà ë³ðèêà, ïîåç³ÿ ãðîìàäÿíñüêîãî çâó÷àí-
íÿ, ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ïîáðàòèìñòâî.  

ØÅÂ×ÅÍÊÎ
ÌÈÕÀÉËÎ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

íîâîñòü åãî ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, à òàêæå âëèÿíèå åãî òâîð÷åñòâà íà ôîðìèðîâàíèå îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ â Óêðàèíå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: æóðíàëèñòèêà, òâîð÷åñêîå êðåäî, èíòèìíàÿ ëèðèêà, ïîýçèÿ ãðàæäàíñêîãî çâó÷à-
íèÿ, îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïîáðàòèìñòâî.

Romanets G. O. , Kostenko V. G. To the 70-th Anniversary of M. V. Shevchenko. To Act 
According to His Conscience and Honour is the Main Choice of the Poet  
The article describes the milestones in the life and creative work of the poet, publicist and public fig-
ure Mikhailo Shevchenko. We have analyzed the influence of social life on his poetry thematic diver-
sity and the influence of his work on the public opinion in Ukraine.

Keywords: journalism, creative credo, intimate lyric poetry,  civil poetry, social activities, brotherhood. 

Â³í äàðóâàâ ñîá³ óñå, ÷îãî õîò³ëè ðîçóì ³ äóøà

Íà þâ³ëåéí³ äàòè íå âñ³ ³ íå çàâæäè î÷³êóþòü, áî, ÿê ãîâîðèòü ïîåò Ìèõàéëî
Øåâ÷åíêî, «í³÷îãî äîáðîãî â þâ³ëåÿõ íåìà». Àëå âîíè âñå îäíî ïðèõîäÿòü. ², ÿê
íåïðîøåí³ ãîñò³, âèìàãàþòü â³ä þâ³ëÿð³â çâ³òó çà ïðîæèò³ ðîêè. ª ÷èì çâ³òóâàòè ïåðåä
øàíóâàëüíèêàìè õóäîæíüîãî òà ïóáë³öèñòè÷íîãî ñëîâà, ñâî¿ìè çåìëÿêàìè, óñ³ì óêðà-
¿íñüêèì íàðîäîì â³äîìîìó ïîåòîâ³, ãðîìàäñüêîìó ä³ÿ÷åâ³, òàëàíîâèòîìó ïóáë³öèñòó
Ìèõàéëó Øåâ÷åíêó çà ñâî¿  70  íåëåãêèõ ë³ò. Ùå  ê³ëüêà ðîê³â òîìó ç íàãîäè îäíîãî
ç³ ñâî¿õ þâ³ëå¿â, «âäèâëÿþ÷èñü ó äàëå÷³íü ïðîæèòèõ ë³ò», ïîåò ãîâîðèâ, ùî â³í ïðî-
æèâ êðàñèâå, ñóâîðå, ñòðîêàòå æèòòÿ, âì³þ÷è ïîñòîÿòè çà ãîëîâí³ ïðèíöèïè, äàðóþ-
÷è ñîá³ ñâîáîäó âèáîðó ³ âñå, ùî äóø³ õîò³ëîñÿ [14].

² ãîëîâíèì éîãî âèáîðîì çàâæäè áóëî – ïî ÷åñò³ ³ ñîâ³ñò³ æèòè, ÿê òîãî â÷èëè áàòü-
êè Ìàð³ÿ ³ Âàñèëü Øåâ÷åíêè, êîòð³ áóëè íåâòîìíèìè êîëãîñïíèìè òðóäàðÿìè, ÿê
â÷àòü ïîåò òà éîãî äðóæèíà Ñâ³òëàíà, çàñëóæåíà â÷èòåëüêà Óêðà¿íè, ñâî¿õ ñèí³â
Ãðèãîð³ÿ ³ Îëåãà, îíóê³â. ² ñïðàâä³: «Áàòüêè ³ ä³òè! Ä³òè ³ áàòüêè! Íåðîçä³ëèìå ³ îäâ³÷-
íå êîëî».

Ðîìàíåöü Ãåííàä³é Îëåêñàíäðîâè÷, âèêëàäà÷ ³ñòîð³¿, âåòåðàí
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³ (ñìò. Íîâ³ Ñàíæàðè)

Êîñòåíêî Â³êòîð³ÿ Ãåííàä³¿âíà, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ ç ëàòèíñüêîþ ìîâîþ òà ìåäè÷íîþ òåðì³íîëîã³ºþ
ÂÄÍÇÓ «Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà àêàäåì³ÿ» 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÊÎËÎ:  ÏÐÎÅÊÒÈ ÍÀØÈÕ ÀÂÒÎÐ²Â

Ðîìàíåö Ã. À., Êîñòåíêî Â. Ã. Ê 70-ëåòèþ 
Ì. Â. Øåâ÷åíêî. Ïî ÷åñòè è ñîâåñòè æèòü –
ãëàâíûé âûáîð ïîýòà
Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå âåõè æèçíåííîãî è òâîð- 
÷åñêîãî ïóòè ïîýòà, ïóáëèöèñòà, îáùåñòâåííîãî 
äåÿòåëÿ Ìèõàèëà Øåâ÷åíêî; îñâåùåíû âëèÿíèå 
îáùåñòâåííîãî áûòèÿ íà òåìàòè÷åñêóþ ðàçíîïëà-



Ñàìå öèìè ïðèíöèïàìè êåðóºòüñÿ ïîåò
óñå ñâîº æèòòÿ, ïî÷èíàþ÷è ç äèòèíñòâà,
ðàííüî¿ þíîñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåä-
íüî¿ øêîëè â ñåë³ Îáòîâå  Êðîëåâåöüêîãî
ðàéîíó, ùî íà Ñóìùèí³, äå â³í íàðîäèâñÿ
19 ñåðïíÿ 1947 ð.,  õëîïöÿ ðåêîìåíäóâà-
ëè äî âñòóïó íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Ñóìñüêîãî ïåä³íñòèòóòó.  Òà öå é íå
âèïàäêîâî. Éîãî òâîðè ç óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè çíàëè íå ò³ëüêè â øêîë³, à ³ â
ðàéîí³ òà îáëàñò³. Êåð³âíèêè ÂÍÇ, äîáè-
ðàþ÷è òàëàíîâèòèõ âèïóñêíèê³â, îá³öÿëè
âñ³ëÿêó ï³äòðèìêó ïðè âñòóï³. Íàâ³òü
äîêóìåíòè àá³òóð³ºíòà äîïîìîãëè ï³äãîòó-
âàòè. Òà Ìèõàéëî âèð³øèâ ñâîº æèòòÿ
ðîçïî÷èíàòè íå çà ÷óæèìè ïîðàäàìè é
ðåêîìåíäàö³ÿìè.

– Áóäó â÷èòèñÿ íà çîîòåõí³êà, – ñêà-
çàâ, ÿê â³äðóáàâ.

Í³ÿê³ óìîâëÿííÿ ñòàòè ñòóäåíòîì-
ô³ëîëîãîì íå âïëèíóëè íà âèá³ð þíàêà.
Çàáðàâ äîêóìåíòè ³ ïî¿õàâ ó Ïîëòàâó, äå
áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè òà ïðîòåêö³é
ñòàâ ñòóäåíòîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
³íñòèòóòó. Òàê ðîçïî÷àâñÿ éîãî òðèâàëèé,
áàãàòèé íà â³ðíèõ òà ùèðèõ äðóç³â, âàãî-
ì³ òâîð÷³ çäîáóòêè ïîëòàâñüêèé ïåð³îä
æèòòÿ. Ïîðèíóâøè ó âèð ñòóäåíòñüêèõ
áóäí³â, Ìèõàéëî íå ò³ëüêè óñï³øíî îïà-
íîâóâàâ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó íàóêó, à é
ïîñò³éíî ö³êàâèâñÿ òðàã³÷íîþ äîëåþ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çîêðåìà ãîëîäîì
1932–1933 ðð., êîëåêòèâ³çàö³ºþ, ùî ïðè-
çâåëè äî çàãèáåë³ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â,
âèíèùåííÿì óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà â
1934 ð. Öå ñïîíóêàëî ìîëîäîãî ïîåòà äî
ãëèáîêèõ ðîçäóì³â, ùî íåð³äêî ðîçõîäè-
ëèñü ³ç òîãî÷àñíîþ ³äåîëîã³ºþ, ³ âèëèâà-
ëèñÿ ó â³ðø³ ç  «íàö³îíàë³ñòè÷íèì  óõè-
ëîì».  Íàáîë³ëèì ìîëîäèé ïîåò ä³ëèâñÿ ³
ó ñâî¿õ âèñòóïàõ ïåðåä ñòóäåíòàìè, ðîá³ò-
íèêàìè, ó ñ³ëüñüêèõ êëóáàõ, íà ôåðìàõ, ó
ïîë³. Çãîäîì ïðî öåé ïåð³îä ñâîº¿ ë³òåðà-
òóðíî¿ òâîð÷îñò³ ³ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïîåò Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ñêàæå:  «Ìåí³
ïîùàñòèëî âèñòóïàòè â íàðîä³ ç ñàìèì
Îëåêñàíäðîì Êîâ³íüêîþ. Â³í, âèñòóïàþ-
÷è, í³êîëè íå îãëÿäàâñÿ íà òå, õòî ³ ÿê
ñëóõàòèìå éîãî. ß, çà õàðàêòåðîì, òåæ
áóâ äîñèòü ñàìîñò³éíîþ ëþäèíîþ. À òîìó
é êàçàâ òå, ùî, ââàæàâ, òðåáà áóëî ñêàçà-
òè. À áóäü-ÿê³é âëàä³ õîò³ëîñÿ (³ õî÷åòü-
ñÿ), ùîá êàçàëè òå, ùî ïîòð³áíî ¿é. ² òóò
ìè ç âëàäîþ íå çîâñ³ì ñõîäèëèñü» [16]. 

Çà öå  â³ëüíîäóìñòâî Ìèõàéëî, ÿê
ñòâåðäæóº éîãî ë³òåðàòóðíèé ïîáðàòèì,
âèçíà÷íèé ãðîìàäñüêèé ³ äåðæàâíèé ä³ÿ÷
Áîðèñ Îë³éíèê, «óäîñòî¿âñÿ îñîáëèâî
ïèëüíî¿ óâàãè ³äåîëîã³÷íî¿ ñòîðîæ³.
Ñòîñîâíî æ äàëåêîçîðîãî ÊÄÁ, òî öÿ äåë³-
êàòíà ñëóæáà íàìàãàëàñÿ íàâåðíóòè
ïîåòà «íà øëÿõ ³ñòèíè» íàñò³ëüêè íåäåë³-
êàòíî, ùî Ìèõàéëî íå ñêîðèâñÿ, áóâ çìó-
øåíèé ïåðåéòè íà çàî÷íå â³ää³ëåííÿ ñ³ëü-
ãîñï³íñòèòóòó, à ïîò³ì ³ äðåìåíóòè ç
Ïîëòàâè» [5]. 

Îñü ÿê ïðî ö³ ñòîð³íêè ñâîº¿ á³îãðàô³¿

ðîçïîâ³äàº ïîåò â îäí³é ³ç ïóáë³êàö³é
ãàçåòè «Ñåëÿíñüêà ïðàâäà â³ä ²âàíà
Áîêîãî», ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ÿêî¿ áóâ:
«Òîä³ ìåí³ ï³ä òèñêîì îðãàí³â äåðæáåçïå-
êè äîâåëîñÿ ïîêèíóòè âóç ³ ç êàðáîâàíöåì
â êèøåí³ êóäèñü ïî¿õàòè, ³ íàéíÿòèñÿ íà
ðîáîòó. Êàðáîâàíöÿ âèñòà÷èëî íà ÷îòèðè
ïèð³æêè ³ íà êâèòîê äî Íîâèõ Ñàíæàð,
êóäè ñàìå ðóøàâ àâòîáóñ. ² ÿ ïî¿õàâ. Ó
ðåäàêö³¿ ìåíå çóñòð³ëà    ðåäàêòîð Ë³ä³ÿ
Îëåêñ³¿âíà ßöåíêî ³ ç âèïðîáóâàëüíèì
òåðì³íîì âçÿëà íà ðîáîòó (çíàëà ìåíå ç
ìàòåð³àë³â ó ãàçåò³ «Êîìñîìîëåöü
Ïîëòàâùèíè»). ß  ïåðåêîíàíèé,  ùî ïðî-
òÿãîì óñüîãî âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó
ðàéîííèé êàäåá³ñò íå ðàç ³íôîðìóâàâ
Ë³ä³þ Îëåêñ³¿âíó ïðî òå, êîãî âîíà âçÿëà
â êîëåêòèâ. Ìàáóòü, ï³äêðåñëèâ, ùî
âçÿëà ï³ä ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ùî áóëî
äëÿ Ë³ä³¿ Îëåêñ³¿âíè ÷åðåç ì³ñÿöü â³äìî-
âèòè ìåí³. ß ïî¿õàâ — ³ â íå¿ ãîëîâà â³ëü-
íà. Àëå âîíà  â³äïîâ³äàëüí³ñòü âçÿëà íà
ñåáå, ³ ìåíå íà ðîáîò³ çàëèøèëà.  Çíàëà æ
áî, óêë³í ¿é íèçåíüêèé, ùî ìîëîä³é ëþäè-
í³ ÿêîñü æèòòÿ ïî÷èíàòè òðåáà. ² äîïî-
ìîãëà.

Ñàìå â íîâîñàíæàðñüê³é  ðàéîíö³  ÿ
çóñòð³â óæå çíàéîìîãî ìåí³  Ìèõàéëà
Áóëàõà, ñàìå òàì â³ä÷óâ òåïëî ³ ìóäð³ñòü
ôðîíòîâèêà Äìèòðà Ïàâëîâè÷à Äàöåíêà,
âï³çíàâ ïðîôåñ³îíàëà Ìèêîëó
Ãîðä³éîâè÷à Â’ÿëèêà ³ ìóäðîãî òà äîáðîãî
æóðíàë³ñòà, ïðîçà¿êà ªâãåíà Îñòàïêà,
ðîìàíòèê³â äðóêàðñüêî¿ ñïðàâè, ñëàâíèõ
ðàéîíùèê³â Þð³ÿ Ïåðåðâó òà éîãî äðó-
æèíó Çîþ Õåâçþê, ùå áàãàòüîõ ëþäåé, ó
ÿêèõ ÿ â÷èâñÿ æèòè ïî ïðàâä³. Îò ¿ì
æèâèì ³ ïàì’ÿò³ ïîê³éíèõ êëàíÿþ÷èñü,  ÿ
ïèøó ö³ ðÿäêè.!» [15]. 

Ïðàöþþ÷è â  ðåäàêö³¿ íîâîñàíæàð-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ãàçåòè «×åðâîíèé ïðà-
ïîð», ìîëîäèé æóðíàë³ñò Ìèõàéëî
Øåâ÷åíêî ìàéæå â êîæíîìó íîìåð³ äðó-
êóâàâ ñâî¿ ñòàòò³, êîðåñïîíäåíö³¿, ðåïîð-
òàæ³, ³íôîðìàö³¿, îñîáëèâî ïîïóëÿðíèìè
áóëè éîãî íàðèñè. Ó êîæíîìó ç íèõ àâòîð
âäàëî ï³äì³÷àº âèñîê³ ëþäñüê³ ÿêîñò³
ãåðî¿â ñâî¿õ ïóáë³êàö³é òà ïåðåêîíëèâî
ðîçïîâ³äàº ïðî íèõ. Ñàìå òàê â³í ãîâîðèòü
ïðî â÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ³ç
Ñòîâáèíîäîëèíñüêî¿ øêîëè Âàñèëÿ
Ê³íäðàòîâè÷à Êîïèëüöÿ, êîòðèé áóâ ó÷àñ-
íèêîì ðåâîëþö³¿ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè,
äîáðîâîëüöåì âîþâàâ íà ôðîíòàõ Äðóãî¿
Ñâ³òîâî¿, â íàðèñ³ «Äðóãà ìàòåìàòèêà». Ó
ïóáë³êàö³¿ «Â ïîëå çàêîõàíà» æóðíàë³ñò
ðîçïîâ³äàº ïðî ëàíêîâó ð³ëüíè÷î¿ ëàíêè
ªâäîê³þ Ïàâë³âíó Ãðèöàé, ÿêà ó 17 ðîê³â
îäåðæàëà íàéâèùó íàãîðîäó òîä³øíüî¿
äåðæàâè  – îðäåí Ëåí³íà ³ çâàííÿ Ãåðîÿ
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³. Ì³ðêóþ÷è íàä
æèòòºâèìè ïðèíöèïàìè ãåðî¿í³ ñâîãî
íàðèñó, àâòîð ñòâåðäæóº: «Í³. Ñëàâà ä³º
ò³ëüêè íà ñëàá³ ãîëîâè íåãàòèâíî. Äîáðó,
òðóäÿùó, ÷åñíó ëþäèíó íàãîðîäè ³
âèçíàííÿ  ï³äíîñÿòü, íàäèõàþòü íà êðàù³
çâåðøåííÿ» [11].
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Ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè ðàéîíêè ìàéæå ï³â-
â³êîâî¿ äàâíîñò³, ïðèãàäóþ÷è ðîçìîâè ç
òîãî÷àñíèìè ïðàö³âíèêàìè ðåäàêö³¿,
ñòâåðäæóºìî, ùî íå ò³ëüêè Ìèõàéëî
â÷èâñÿ ó äîñâ³ä÷åíèõ êîëåã, à é âèçíàí³
æóðíàë³ñòè â÷èëèñü ó ìîëîäîãî ïóáë³öèñ-
òà.  ² áóëî ÷îãî.

Ïîì³òèâøè íåïåðåñ³÷íèé òàëàíò æóð-
íàë³ñòà, íåâäîâç³ Ìèõàéëà Øåâ÷åíêà
çàïðîñèëè äî îáëàñíî¿ ìîëîä³æíî¿ ãàçåòè
«Êîìñîìîëåöü Ïîëòàâùèíè», à çãîäîì ³
ðåñïóáë³êàíñüêî¿ «Ìîëîäü Óêðà¿íè».

Ïðàöþþ÷è ó öèõ âèäàííÿõ, Ìèõàéëî
âäîñêîíàëþâàâ ñâîþ òâîð÷ó ìàéñòåðí³ñòü,
ðàçîì ³ç êîëåãàìè-æóðíàë³ñòàìè äáàâ,
ùîá ãàçåòè ñòàâàëè ö³êàâèìè íå ò³ëüêè
ìîëîäèì, à é óñüîìó ÷èòàöüêîìó çàãàëó.
À â³äòàê – íåâïèííî çðîñòàëè ¿õ òèðàæ³.
Îñü ÿê ïðî öå ãîâîðèâ ïîåò Áîðèñ
Îë³éíèê:   «Ñâ³ä÷ó îñîáèñòî ÿê êàð’ºðíèé
æóðíàë³ñò: òîãî÷àñíà ïîëòàâñüêà ìîëî-
ä³æêà  âèéøëà â ë³äåðè íå ëèøå ñåðåä
êîìñîìîëüñüêèõ, à é «äîðîñëèõ» ãàçåò
ðåñïóáë³êè ñâîºþ íåòèïîâ³ñòþ â ïîøóêàõ
íîâèõ ôîðì ³ íîðì ïîäà÷³ ìàòåð³àë³â.
Îñîáëèâî âèä³ëÿâñÿ ë³òåðàòóðíèé â³ää³ë,
ÿêèì îï³êóâàâñÿ Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî. Çà
ÿê³ñòþ ïóáë³êîâàíîãî ïîëòàâñüêà ìîëî-
ä³æêà óñï³øíî êîíêóðóâàëà ç ïèñüìåí-
íèöüêîþ ãàçåòîþ. Ââàæàëè çà ÷åñòü
íàäðóêóâàòèñü â Ïîëòàâ³ íå ëèøå ïîåòè
Ìèõàéëîâîãî ïîêîë³ííÿ, à é ø³ñòäåñÿòíè-
êè. Öå áóëè âî³ñòèíó ÷àñè, êîëè ïîëòàâö³
ë³äèðóâàëè â äóõîâí³é öàðèí³. ² íàéïåð-
øå – çàâäÿêè  Ìèõàéëîâ³ òà éîãî ïàòðîíó
²âàíó Áîê³þ. Âîíè äîçâîëÿëè ñîá³ âèõî-
äèòè çà íåïèñàí³ ðàìêè ëîÿëüíîñò³, çíîâó
æ çàâäÿêè òîìó, ùî ¿õ ï³ä ñâîº êðèëî
âçÿâ ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ Ôåä³ð Òðîõèìîâè÷
Ìîðãóí. Ãàäàþ, íå îñòàííüîþ ÷åðãîþ çà
éîãî áëàãîñïðèÿííÿ, ²âàíà Áîê³ÿ çàïðîñè-
ëè ðåäàãóâàòè ðåñïóáë³êàíñüêó «Ìîëîäü
Óêðà¿íè», êóäè â³í çààíãàæóâàâ
Ì. Øåâ÷åíêà» [5].

Ó ðîêè äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè îñîáëèâå ì³ñöå ó ìåä³éíîìó ïðî-
ñòîð³ çàéìàëà ãàçåòà «Ñåëÿíñüêà ïðàâäà
â³ä ²âàíà Áîêîãî», ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
ÿêî¿ áóâ Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî. Éîãî ïóáë³-
êàö³¿, ùî äðóêóâàëèñü ï³ä ðóáðèêîþ
«Îñîáèñòà äóìêà. Ñëîâî ãîëîâíîãî ðåäàê-
òîðà Ìèõàéëà Øåâ÷åíêà», çàâæäè ïðàâ-
äèâî ðîçêðèâàëè ïåðåá³ã ïîë³òè÷íèõ
ïîä³é, íåð³äêî ïî³ìåííî íàçèâàëè òèõ,
õòî âèêîðèñòîâóâàâ äåðæàâí³ ïîñàäè äëÿ
îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, âêàçóâàëè øëÿõè
âèõîäó ç ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿.
Îêðåì³ äóìêè, óçàãàëüíåííÿ, âèñíîâêè,
çðîáëåí³ àâòîðîì öèõ ïóáë³êàö³é, íå âòðà-
òèëè ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ é ó íàø ÷àñ, õî÷à
ãàçåòà íå âèõîäèòü âæå äåê³ëüêà ðîê³â.

Ïîíàä ï³âòîðà äåñÿòèë³òòÿ Ìèõàéëî
Øåâ÷åíêî ïðàöþâàâ ó Ñï³ëö³ ïèñüìåííè-
ê³â Óêðà¿íè, áóâ ñåêðåòàðåì Êè¿âñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè,  äèðåêòîðîì  Áþðî ïðîïàãàíäè
õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, äèðåêòîðîì
Ë³òôîíäó, ñåêðåòàðåì Ñï³ëêè ïèñüìåííè-

ê³â Óêðà¿íè. Ïðàöþþ÷è íà öèõ ïîñàäàõ,
â³í ïîñò³éíî î÷îëþâàâ îðãàí³çàö³éíèé
êîì³òåò Ì³æíàðîäíîãî Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ñâÿòà «Â ñ³ì’¿ âîëüí³é,  íîâ³é». Ñàìå ç
éîãî ³í³ö³àòèâè òà çà ï³äòðèìêè äðóç³â-
îäíîäóìö³â êåð³âíèöòâó Ñï³ëêè ïèñüìåí-
íèê³â âäàëîñÿ  äîìîãòèñÿ ïîñòàíîâè Ðàäè
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî óçàêîíåííÿ ùîð³÷-
íîãî ïðîâåäåííÿ öüîãî ñâÿòà â ð³çíèõ
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, à çãîäîì ³ ïåðåíåñåííÿ
éîãî ç áåðåçíÿ íà òðàâåíü. Ó öèõ çàäóìàõ
áóâ ãëèáîêèé çì³ñò, ïðî ùî ìàëî õòî é
çäîãàäóâàâñÿ. Ùîðîêó îäíà ç îáëàñòåé,
ùî áóëà íàéá³ëüø çðóñèô³êîâàíà, ïðè-
éìàëà ãîñòåé, äå íàéâèùèì ïîñàäîâöÿì
äîâîäèëîñÿ ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Ó áåðåçí³ 1987 ð. âïåðøå çàãîâîðèëî
óêðà¿íñüêîþ Çàïîð³ææÿ, çãîäîì Õàðê³â,
Ìèêîëà¿â, Ñóìè, Ïîëòàâà òà ³íø³ îáëàñí³
öåíòðè.

Ïåðåíåñåííÿ ñâÿòà ç áåðåçíÿ íà òðà-
âåíü, çà çàäóìîì éîãî îðãàí³çàòîð³â, áóëî
çä³éñíåíå íå ëèøå òîìó, ùîá óñüîìó ñâ³-
òîâ³ (à ãîñò³ ïî÷àëè ïðè¿çäèòè çâ³äóñ³ëü)
ïîêàçàòè  Óêðà¿íó â çåëåíîìó ðîçìà¿, àëå
ùîá ðàç ³ íàçàâæäè «äàòè ïî ðóêàõ» òèì,
õòî 22 òðàâíÿ, ó äåíü, êîëè  âåëèêèé ñèí
Óêðà¿íè íàâ³êè ïîâåðíóâñÿ ó ¿¿ ëîíî,
«â³äëîâëþþòü á³ëÿ ïàì’ÿòíèê³â Êîáçàðÿ
íàéá³ëüø ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíó
ìîëîäü, òîáòî «îá÷óõðóþòü» ïëàíîì³ðíî ³
ìåòîäè÷íî ïîêîë³ííÿ çà ïîêîë³ííÿì.
Â³äòîä³ 22 òðàâíÿ îô³ö³éíî ñòàëî íàö³î-
íàëüíèì ñâÿòîì. Òà ÿê íå ïðèêðî öå
âèçíàâàòè, îñòàíí³ì ÷àñîì öÿ âåëè÷íà
ñâÿòêîâà àêö³ÿ ÷åðåç íåäîëóã³ñòü íèí³ø-
í³õ î÷³ëüíèê³â âòðà÷àº ñâîþ ñëàâó ³ çíà-
÷èì³ñòü, ïîñòóïàþ÷èñü ì³ñöåì ³ñòåðè÷íî-
ìó ïîë³òèêàíñòâó. ² âñå æ äîáð³ çåðíà,
ïîñ³ÿí³ ïîåòîì ³ éîãî äðóçÿìè-îäíîäóìöÿ-
ìè â äóø³ ëþäåé,  äàþòü îáíàä³éëèâ³
ñõîäè, ùî ç êîæíèì ðîêîì ðîáëÿòü
Óêðà¿íó  äåäàë³ á³ëüø óêðà¿íñüêîþ.

Ó ñëîâà âèëèâà «ëþäñüê³ áîë³, ùàñòÿ ³
æàë³»

Ó ñâî¿õ á³îãðàô³÷íèõ ðîçïîâ³äÿõ ïîåò
Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî íå íàçèâàº äàòè ³
ìîòèâ³â íàïèñàííÿ ñâîãî ïåðøîãî â³ðøà,
ïðèíàéìí³, íàì âîíè íå òðàïëÿëèñÿ. Äëÿ
öüîãî º, î÷åâèäíî, ñâî¿ ï³äñòàâè. Ó ñòàâ-
ëåíí³ äî ñëîâà â³í çàâæäè âèÿâëÿâ æîð-
ñòêó ñàìîâèìîãëèâ³ñòü ³ íå äîïóñêàâ
çàìèëóâàíü ñâîºþ äèòÿ÷îþ òâîð÷³ñòþ,
ïîñï³øíîñò³ áà÷èòè  â³ðø³  íàäðóêîâàíè-
ìè. Âõîäæåííÿ â ë³òåðàòóðó, ÿê ³ âñå, ùî
â³í ðîáèâ ³ ðîáèòü ó æèòò³, áóëî ñåðéîç-
íèì ³ â³äïîâ³äàëüíèì. Ïðî öå ïîåò  ãîâî-
ðèòü òàê: «… ïî ñóò³, çâ³ëüíåíèé ç ³íñòè-
òóòó, ÿ ï³øîâ ïðàöþâàòè â ïðåñó ³ ë³òåðà-
òóðó». Öå áóëî â äðóã³é ïîëîâèí³ 60-õ
ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ² öå áóâ ÷àñ, çà
ñëîâàìè Áîðèñà Îë³éíèêà, êîëè ø³ñòäå-
ñÿòíèêè äîçð³ëè àðåøò³â. Îòæå, íà â³äì³-
íó â³ä ïðåäòå÷,  Ìèõàéëî òà éîãî ïåðåâåñ-
íèêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ³ ïðàâî âèáîðó: ÷è
îáðàòè  æèòòºâó ìîäåëü áðàò³â Ãîðèí³â,
Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà, ªâãåíà  Ñâåðñòþêà,
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¿õí³õ ñïîäâèæíèê³â, ÿêèõ óæå çààðåøòó-
âàëè, à ÷è ïðèñòàòè äî ãóðòó êîíôîðì³ñ-
ò³â, ïóñòèâøè íà êîíâåºð ñâîº ïðÿäèâî, ³
ñòðèãòè êóïîíè, ÿê ñüîãî÷àñí³ ðîçêðó÷åí³
ðåì³ñíèêè. Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ï³øîâ
ºäèíî â³ðíèì øëÿõîì ñèíà Óêðà¿íè, ïðè-
éíÿâøè íà ñåáå âñþ âäÿ÷í³ñòü ³ñòèííèõ
ïàòð³îò³â, ³ âñþ  çíåíàâèñòü îïðè÷íèê³â
ñèñòåìè òà áåçáàò÷åíê³â» [5].

Ïîñò³éíî ïåðåáóâàþ÷è ó âèð³ æóðíà-
ë³ñòñüêèõ ñïðàâ, ïðàöþþ÷è ó Ñï³ëö³
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, çàéìàþ÷èñü ãðî-
ìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, â³í í³ íà ìèòü íå
ïîëèøàº ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³. Ç-ï³ä
éîãî ïåðà âèéøëè ìàéæå òðè äåñÿòêè
êíèã.  ² êîæíà  ç íèõ  ñòàëà ïîì³òíîþ
ïîä³ºþ íå ëèøå â ë³òåðàòóðíîìó æèòò³
Óêðà¿íè, à é íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ïåðøà êíèãà ïîåòà
«Òðàâíåâå ïîëå», ùî âèéøëà 1976 ð.,
âèçíàíà îäí³ºþ ç íàéòàëàíîâèò³øèõ êíè-
æîê ìîëîäî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿.
Ïåðåêëàäè â³ðø³â ³ç ö³º¿ çá³ðêè ç’ÿâèëè-
ñÿ â ðîñ³éñüêèõ, á³ëîðóñüêèõ,  ìîëäàâ-
ñüêèõ âèäàííÿõ.

Äðóãà  êíèãà  ïîåòà «Â îò÷îìó êðàþ»,
óäîñòîºíà ïðåì³¿ ³ìåí³ Ïàâëà Óñåíêà,
ñòàëà ñâ³ä÷åííÿì íå ëèøå íåïåðåñ³÷íîãî
ìèñòåöüêîãî òàëàíòó, à ³ éîãî ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ ïîçèö³¿. Íåâäîâç³ ïîáà÷èëè ñâ³ò
êíèãè  «Áëèçåíü ñâ³ò», «Áàëàäà ïðî
ëþáîâ», «Ãëèáîêèé øëÿõ», «…ß ùå
æèâó», ë³òîïèñ Ì³æíàðîäíîãî
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ñâÿòà «Ïåðåä ãîðîþ
×åðíå÷îþ», þâ³ëåéíèé òðèòîìíèê «ß ³
÷àñ», « ×àñ ³ ÿ»,   «×àñ ïîçà ìíîþ», «Óñå,
ùî çíàþ ïðî ëþáîâ» òà ³íø³.

Êîæíà ³ç öèõ çá³ðîê ìàëà ñõâàëüí³ â³ä-
ãóêè ÷èòà÷³â, âèñîêó îö³íêó êðèòèêè ³
ùîðàçó á³ëüøå âèçíàííÿ ñïðàâæíüîãî
òàëàíòó àâòîðà. Îñü ÿê â³äãóêíóâñÿ ïðî
êíèãó «Áàëàäà ïðî ëþáîâ» â³äîìèé  ïîåò
Ìèõàéëî Êàçèäóá: «Øåâ÷åíêî íàìàãàºòü-
ñÿ ñòâîðþâàòè ðå÷³, â³ä ÿêèõ áè â íàñ,
÷èòà÷³â, áîë³ëî ñåðöå,  ïðàãíå ïðèâåðíóòè
íàøó óâàãó äî íåïîâòîðíîñò³  êðàñè, ÿêó
äàðóº ìèòü òèø³, ðîç³ï’ÿòî¿  íà «óêîëè-
íàõ  àíòåí» («Òàê òèõî-òèõî»). Â³í ÷óº
ñâ³ò ãëèáîêî ³ ïåðåêîíóº, ùî â ö³é
íàâêðóæí³é òèø³ äâàäöÿòîãî â³êó ïðè÷à¿-
ëîñÿ çëî. Âîíî ìîæå çíîâó âîñêðåñíóòè»
[1].

Òà íå òàê äóìàëî ïðî òâîð÷³ñòü ïîåòà 
ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó äàëåêîçîðå ÊÄÁ. 
Ïðèãàäóþ÷è ïîä³¿ äàâíî ìèíóëèõ äí³â, 
Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ãîâîðèòü: «Îðãàíè 
äåðæáåçïåêè â³äíàéøëè â ìî¿õ â³ðøàõ, ³ 
â ìî¿õ âèñòóïàõ, òå, ùî ïîòð³áíî áóëî 
¿ì, – ³ â³ðø³  «Äæåðåëî» òà «ßê ïðèé-
øëè äî ìåíå äâà â³äîìèõ..» ó øîëîìàõ, 
îäÿãíóòèõ ùå ç äîìó ³ «ìàëè ïî ùèòó ³ ïî 
ìå÷ó», ³ ìîº «â³ëüíîäóìñòâî» ïðî ãîëîä 
33-ãî, ³ ïðî êîëåêòèâ³çàö³þ, ³ ïðî âèíè-
ùåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà â 1934 
ðîö³.  Ìåí³ äîâåëè, ùî âñå öå øê³äëèâå 
äëÿ  ìîº¿ Â³ò÷èçíè ³ çà âñå ñë³ä â³äïîâ³äà-
òè… Òîä³ ìåíå,  ïî ñóò³, áóëî âèêëþ÷åíî ç 
³íñòèòóòó, à çãîäîì áóëî é ñôîðìîâàíî

«ìîþ ñïðàâó», ðîçãëÿíóâøè ÿêó ñóä ìàâ
áè âèíåñòè âèðîê: ï’ÿòü ðîê³â ó «ì³ñöÿ
â³ääàëåí³» íà ïåðåâèõîâàííÿ. Ñïàñèá³
âåëèêèì ëþäÿì – âîíè ìåíå ìàéæå çíÿëè
ç ïî¿çäà». Öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ÿê ïðà-
ö³âíèêè êîì³òåòó äåðæáåçïåêè ïîñò³éíî ³
íàïîëåãëèâî â³äñë³äêîâóâàëè ó òâîð÷îñò³
Ìèõàéëà óñå, ùî ñóïåðå÷èëî òîä³øí³é
äåðæàâí³é ³äåîëîã³¿, ðîçõèòóâàëî óñòî¿,
ÿê òîä³ ââàæàëè, íåïîõèòíî¿ âëàäè.  ²,
çâè÷àéíî, çíàõîäèëè. À çà öå ïîòð³áíî
áóëî â³äïîâ³äàòè. Òà ¿ì áóëî âàæëèâ³øå
íå ïîêàðàòè, à çàëó÷èòè àâòîðèòåòíîãî
ïîåòà äî ñï³âðîá³òíèöòâà ç îðãàíàìè áåç-
ïåêè. Ç ö³ºþ ìåòîþ êàäåá³ñòè âäàëèñÿ äî
³ºçó¿òñüêèõ ìåòîä³â ³ çàïðîïîíóâàëè
Ìèõàéëîâ³ ïðàöþâàòè íà íèõ. Àëå, ÿê
êàæóòü, íå íà òîãî íàòðàïèëè [16]. 

Çëîâ³ñí³ íàì³ðè âëàäè íå çëàìàëè
ïîåòà. Íàâïàêè, âîíè ùå á³ëüøå çàãàðòó-
âàëè ³ áåç òîãî òâåðäèé ³ ð³øó÷èé õàðàê-
òåð ó áîðîòüá³ ç ï³äñòóïí³ñòþ,  íåïðàâ-
äîþ, êîðèñòîëþáñòâîì. Öå îñîáëèâî
ÿñêðàâî âò³ëèëîñÿ ó ãðîìàäÿíñüê³é ë³ðè-
ö³ ïåð³îäó íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, êîëè,
çà ñëîâàìè ïîåòà:

Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ïîåò Áîðèñ
Îë³éíèê, ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä îñîáèñò³ñíè-
ìè ÿêîñòÿìè Ìèõàéëà ³ éîãî ë³òåðàòóð-
íîþ òâîð÷³ñòþ, ãîâîðèâ: «Õàðàêòåðîì
êðóòèé, ãàðÿ÷èé, ÿêèì ÷è é ìîæëèâî
óïðàâëÿòè, Ìèõàéëî òàêèé æå ðàäèêàëü-
íèé ³ â ïîåç³¿. Äåÿê³ éîãî âèïàäè ñóïðîòè
òèì÷àñîâö³â ³ îë³ãàðõ³â íàñò³ëüêè ãîñòð³,
ùî íàâ³òü íèí³, çà â³äñóòíîñò³ ïðÿìî¿ öåí-
çóðè, ëÿêàþòü âèäàâö³â. Àëå ùî âä³ºø,
êîëè ÷îëîâ³ê ãîâîðèòü ñóâîðó ïðàâäó? Äî
ðå÷³, íå ëèøå ïðî âîðîã³â, à é ïðî ñâî¿õ
(«íå òàê ò³¿ âîðîãè, ÿê äîáð³¿  ëþäè»):

Âèêðèâàþ÷è õèáè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèò-
êó Óêðà¿íè â ¿¿ íîâ³òí³é ïåð³îä, ïîåò
ïðÿìî ³ â³äêðèòî íàçèâàº ïðè÷èíè, ùî ¿õ
ïîðîäæóþòü:

² âñå æ àâòîð íå âïàäàº ó â³ä÷àé, áåç-
íàä³þ. Â³í òâåðäî â³ðèòü, ùî Óêðà¿íà â³ä-

Ìè äîæèëè ïîðè,
Êîëè ãåðî¿â – òüìà.
É ðîçêðàäåíà äåðæàâà.

(«Äîïîêè ìè óäâîõ»)

ßê æå òàê ñòàëîñü ó íàøîìó
õðàì³,
Ùî ïîðîñëà ëîáîäà?
Ùî áåíêåòóº òâåðåçî ëèø êðàìàð? – 
Áðàòå, á³äà! 
Âñå ïåðåïðîäàíî êðàñíî ³ â³ëüíî –  
Îä ðîäîâîäó ³ äî ñïîâèòêà.
Íàøà â³ò÷èçíà ï³ä ñï³âè âåñ³ëüí³
Ïðîäàíà âñÿ ç ìîëîòêà [6].

(«Åéôîð³ÿ»)

À â íàñ í³ Ìóðîìöÿ, àí³ Òàðàñà,
Í³ îáîðîíö³â, í³ âîæä³â, í³… Ñïàñà!
Ëèøå îäíà ïðîäàæíà áóëàâà.

(«Áóëàâà»)
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ðîäèòüñÿ ³ çàæèâå æèòòÿì, ã³äíèì ¿¿ â³ä-
âàæíîãî, ïðàöåëþáíîãî, ðîçóìíîãî íàðî-
äó, ÿêèé ó íàéñêðóòí³ø³ ïåð³îäè ñâîãî
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çãóðòîâóâàâñÿ  é
ïåðåìàãàâ ³ òèõ, ùî ïðèõîäèëè íà íàøó
çåìëþ ç ìå÷åì, ³ âíóòð³øí³õ âèçèñêóâà-
÷³â. Ó â³ðø³ «Âñòàâàéòå, áàòüêó!» â³í
ãîâîðèòü:

Íå âèêëþ÷àº ïîåò ³ á³ëüø ðàäèêàëüíèõ
ä³é:

Ñóâîðà ïðàâäà æèòòÿ âèìàãàº êðèòè÷-
íîãî îñìèñëåííÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüíî¿ ñâ³-
äîìîñò³, ïîë³òè÷íèõ ïîä³é ñüîãîäåííÿ.
Ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä öèì, ïîåò ðîáèòü
äåùî íåçâè÷íèé âèñíîâîê: «Ëþäèíà, íå
çäàòíà íà âåëèêó ëþáîâ, íå ìîæå ñòàòè í³
âåëèêèì ïàòð³îòîì, àí³ ñïðàâæí³ì ãåðî-
ºì. Ïðîòå ³ ëþáîâ íå ìîæå íàðîäæóâàòè-
ñÿ ³ êâ³òíóòè ó çðóéíîâàíîìó, îäóðåíîìó,
íåùàñëèâîìó  ñóñï³ëüñòâ³. À âï³çíàâàòè
ïðèðîäó âñ³õ á³ä, øóêàòè øëÿõè äî ùàñòÿ
ñâîãî íàðîäó ³ âèáîðþâàòè òå ùàñòÿ – öå
îáîâ’ÿçîê óñ³õ, õòî âì³º ëþáèòè. Õàé
ëþáëÿòü ³ øóêàþòü óñ³» [16]. ² õî÷ öåé
âèñíîâîê Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî îçâó÷èâ
ëèøå ê³ëüêà ðîê³â òîìó, ïðîòå º âñ³ ï³ä-
ñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ñàìå òàê³  äóìêè
ñóïðîâîäæóþòü éîãî ïðîòÿãîì óñüîãî
æèòòÿ. Áî ñàìå ö³ äóìêè ñïîíóêàëè ïîåòà
äî íàïèñàííÿ â³ðø³â, äå îáðàç êîõàíî¿
æ³íêè, çà âèñëîâîì Ôåäîðà Ïîëüîâîãî,
ïðîõîäèòü ïîñò³éíî, íàáèðàþ÷è âèñîòè ³
âåëè÷³. ² íàì öå ïîòð³áíî, áî áåç âåëèêî-
ãî, áåç âèñîêîãî – æèòòÿ ëþäñüêå ïð³ñíå
[7].

Â³ðø³ ïðî ëþáîâ, íàïèñàí³ òàëàíîâè-
òèì ìàéñòðîì, çàâæäè êîðèñòóþòüñÿ
âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ó âñ³õ áåç âèíÿòêó
÷èòà÷³â. ² öå íå âèïàäêîâî, àäæå «íàéãî-
ëîâí³øå â ëþäèí³ – (äî ðå÷³, ÿê ³ ó âñ³é
ïðèðîä³) ëþáîâ» [7]. Öå ñâ³òëå ïî÷óòòÿ
íàäèõàº íà òâîð÷³ñòü ³ ïåðåìîãè, ïîðî-
äæóº áåçìåææÿ í³æíîñò³ ³ ñèëè. 

Ãëèáîêå ðîçóì³ííÿ ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³
îáóìîâèëî ïåðåãëÿä ïîåòîì òðàäèö³éíîãî
ñòðóêòóðóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ïîåòè÷íèõ
âèäàíü, çà ÿêîãî êíèãè, ÿê ïðàâèëî, ðîç-
ïî÷èíàëèñÿ îïòèì³ñòè÷íî-ïàôîñíèìè â³ð-
øàìè – «ïàðîâîçèêàìè».  Â³ä òàêîãî ï³ä-
õîäó äî óêëàäàííÿ êíèã ïîåò â³äìîâèâñÿ.
Í³÷îãî íå âä³ºø: â³í, ³ ò³ëüêè â³í ïîâíî-
ïðàâíèé ãîñïîäàð ó ñâî¿õ ïîåòè÷íèõ õîðî-
ìàõ. Óæå ê³ëüêà ñâî¿õ îñòàíí³õ êíèã (þâ³-
ëåéíå òðèòîìíå âèäàííÿ «ß ³ ÷àñ», «×àñ ³
ÿ», «×àñ ïîçà ìíîþ», «Óñå, ùî çíàþ ïðî

ëþáîâ» òà ³íø³, ïîåò Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî
ðîçïî÷èíàº â³ðøàìè ³íòèìíî¿ ë³ðèêè. Çà
íèìè éäå ïîåç³ÿ ïóáë³öèñòè÷íà, ãðîìàä-
ñüêîãî çâó÷àííÿ, ³ çàâåðøóþòü ö³ âèäàí-
íÿ â³ðø³ ô³ëîñîôñüêî¿ òåìàòèêè, ó ÿêèõ ó
ïîåòè÷íèõ ðîçäóìàõ îñìèñëþºòüñÿ âñå
ïåðåæèòå.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íå â êîæí³é á³á-
ë³îòåö³ ìîæíà çíàéòè êíèãè ïîåç³é
Ìèõàéëà Øåâ÷åíêà, áî â³í «íå ç òèðàæî-
âàíèõ ïîåò³â», óñå æ éîãî â³ðø³ ÷èòàþòü
³ çíàþòü. ² çîâñ³ì þí³, îñÿÿí³ ñÿéâîì ïðî-
ìåí³â ñâ³òëîãî ³ í³æíîãî ïî÷óòòÿ ïåðøîãî
êîõàííÿ, ³ ò³, êîìó áîëèòü äîëÿ Óêðà¿íè,
¿¿ íàðîäó, ³ óá³ëåí³ ñèâèíîþ âåòåðàíè,
äîëÿ ÿêèõ íåâ³ää³ëüíà â³ä äîë³ ñâîº¿ êðà¿-
íè ç óñ³ìà ¿¿ ðàäîùàìè, áîëÿìè é ñòðàæ-
äàííÿìè. Â³ðø³ Ì. Øåâ÷åíêà çâó÷àòü ï³ä
÷àñ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîä³â, êîí-
êóðñ³â. Ïðîôåñ³éí³ òà ñàìîä³ÿëüí³ êîìïî-
çèòîðè íà â³ðø³ ïîåòà ñòâîðþþòü ï³ñí³,
ÿê³ çâó÷àòü ó âèêîíàíí³ âèçíàíèõ ìàéñ-
òð³â ñöåíè ³ ñï³âàê³â-ëþáèòåë³â.

Ó ÷îìó æ ñåêðåò òàêî¿ íåï³äðîáíî¿
ïîïóëÿðíîñò³ ïîåòà? Â³äïîâ³äü íà öå
çàïèòàííÿ äàº  ñàì àâòîð ñâî¿ì òâîð÷èì
êðåäî: «Í³êîëè íå õîò³ëîñÿ íàïèñàòè, ÿê
õòîñü, ― çàâæäè  õîò³ëîñÿ  âèñëîâèòèñÿ
òàê, ÿê ³íø³ íå çìîæóòü. ² ñêàçàòè  õîò³-
ëîñÿ  ùîñü ñâîº, ³ òàê, ùîá  ö³êàâî áóëî
ïðî÷èòàòè   íàâ³òü  ñàìîìó.  Áî êîëè íå
ö³êàâî ñàìîìó – «íàéáëèæ÷îìó ÷èòà÷åâ³
ïîåòà», òî  ³íøèì  âîíî  íåö³êàâî  áóäå é
ïîãîò³â. Àëå ÿ çàâæäè íàãîëîøóâàâ: ó
ïîåç³¿ ãîëîâíå íå âì³ííÿ ñêàçàòè ÿêîñü
ïî-îñîáëèâîìó. Ïîåç³ÿ – öå íàáàãàòî á³ëü-
øå. À ïîåò – öå íå ïðîñòî  ìàéñòåð ñëîâà.
Ïîåò – öå, íàéïåðøå, ëþäèíà. ² íàâ÷èòè-
ñÿ ïèñàòè ìîæíà  ëèøå  òàê, ÿê íàâ÷èø-
ñÿ æèòè. ßê óì³òèìåø ïåðåæèâàòè,
ëþáèòè, íåíàâèä³òè. Íå ìîæíà  áóòè
ëþäèíîþ  í³ÿêîþ, ëåäà÷îþ, áàéäóæîþ, à
ïèñàòè  ïðèñòðàñíî – íå áóäå «ìàòåð³à-
ëó», íå áóäå ç ÷îãî ïèñàòè. Ó ñëîâî ìîæíà
âèëèòè  ëèøå òå, ùî âì³º äóøà, íàâ³òü
êîëè  ðîçóì íå äàâàâ  ¿é òàê ïîæèòè ÷è
â÷èíèòè, áî ðîçóì, ñêàæ³ìî, íà ïîäâèã íå
çäàòíèé – íà ïîäâèã çäàòíà äóøà. Îòæå,
çâ³äñè é âèñíîâîê: ñïðàâæí³é ïîåò ìîæå
ïèñàòè  ëèøå òàê, ÿê  ìîæå æèòè éîãî
äóøà, áóâà, é ç  ðîçóìîì ó ïàð³ (ÿ íå ãîâî-
ðþ ïðî äèëåòàíòñüêå  ðèìóâàííÿ – öå çîâ-
ñ³ì ³íøå)» [5].

Ùîá òàê æèòè  ³ òâîðèòè, ïîòð³áíî
ìàòè  íå ò³ëüêè äàíèé Áîãîì âåëèêèé
òàëàíò, à é íåïåðåñ³÷íèé õàðàêòåð. Ïðî
öå îñü ÿê, õî÷ ³ ç äåÿêèì â³äò³íêîì ñàìî-
³ðîí³¿, ãîâîðèòü ïîåò:

Òî ìîæå é ìè óñòàíåìî ç ðó¿íè, 
Íàâ÷³ì ä³òåé áîðîòèñü, íå òóæèòü.
Ùîá áà÷èâ ñâ³ò: íå âìåðëà Óêðà¿íà.
² õî÷ áè ðàç ó íàñ ïîâ÷èâñÿ æèòü!

(«Âñòàâàéòå, áàòüêó!»)                

Â í³÷ òàêó ï³äíÿòè òðåáà Ãîíòó,
Òðåáà ðîçáóäèòü Çàë³çíÿêà.

(«Óêðà¿íà. Ãëóïà í³÷ …»)

À ÿ çðèâàâñü ç³ ñêåëü, òîïèâñÿ â âîäàõ –
Í³÷îãî íå ïîäóæàâ, õî÷ çàâèé!
Ïðîòå, õàé ñèëà âæå íå òà ³ âðîäà –
ß é äîñ³ íå ïèòàþñÿ í³ áðîäó,
Í³ ÿê …  îáõîäÿòü ñêåë³  ïî ãîðîäàõ
Îòîæ, ó÷èñÿ, äîêè ÿ æèâèé!

(«…À ÿ çðèâàâñü ç³ ñêåëü,
òîïèâñÿ â âîäàõ»)
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Â÷èìîñÿ. ² äÿêóºìî Âàì, øàíîâíèé
Ìèõàéëå Âàñèëüîâè÷ó, çà íåëåãêó, à
÷àñîì ³  áîëþ÷ó íàóêó ïî ÷åñò³ ³ ñîâ³ñò³
æèòè, çà íåïîâòîðíî êðàñèâ³ â³ðø³, äå
êîæåí ðÿäîê â³äëóíþº  óñ³ìà  ãîëîñàìè
æèòòÿ: áîëÿìè ³ òðèâîãàìè, íàä³ÿìè  ³
ðàäîùàìè.

² çàâæäè  ïîðÿä â³ðí³ äðóç³
Ëþáîâ äî ñëîâà, êðàñíîãî  ïèñüìåíñòâà

ºäíàëà, ãóðòóâàëà  ìîëîä³, ùå íå ðîçêâ³ò-
ë³ òàëàíòè.

«Â þí³ ñòóäåíòñüê³ ë³òà (à ïðîõîäèëè
âîíè â íàñ ó ñëàâí³é Ïîëòàâ³) íå ìèíàëî,
ïåâíå, äíÿ òàêîãî, àáè ìè íå çóñòð³÷àëè-
ñÿ ³ íå ÷èòàëè îäíå îäíîìó òà é òîâàðè-
ñòâó, ñåðåä ÿêîãî – äîñâ³ä÷åí³ Ôåä³ð
Ãàð³í, Ôåîäîñ³é Ðîãîâèé, äâà Ìèõàéëè –
Áóëàõ ³ Êàçèäóá, Òàðàñ Í³ê³ò³í, Îëåêñà
×óõðàé», – ïðèãàäóþ÷è ò³ äàëåê³ ÷àñè,
ðîçïîâ³äàº ë³òåðàòóðíèé ïîáðàòèì ïîåòà
Áîðèñ ×³ï. «Â Ìèõàéëà îä ñàìîãî ïî÷àò-
êó â ïîåç³ÿõ ³ ä³ÿõ çàâæäè âèñâ³÷óâàëàñÿ
ñïîê³éíà ìóäð³ñòü ïðèðîäíîãî ³íòåë³ãåí-
òà, ÿêèé ïðè ïîòðåá³ âèîðå, çàñ³º, çáåðå ³
íà äóõìÿíó ïàëÿíèöþ ñêëè÷å äðóç³â-
òîâàðèø³â. Ó íàñòðîÿõ, â ïîåòèö³ é ó ìèñ-
ëåíí³ òîä³, â ê³íö³ ø³ñòäåñÿòèõ, â³í âèïå-
ðåäæàâ áàãàòüîõ íàñ…, â³â, ïðîêëàäàâ
ñâîþ ë³í³þ ÷åðåç äóøó ëþäñüêó, ÿê³é
ïîòð³áíå íà çåìë³ äîáðî. Òîæ ñïðàâåäëè-
âî, ùî ë³í³ÿ òà ïåðåðîñëà â äîðîãó. Ñâîþ.
² í³ÿê³ ìàí³âö³ íàâêîëèøí³ íà íå¿ íå
âïëèíóëè» [9].

ßê óæå çãàäóâàëîñÿ, ñòóäåíòñüêå
æèòòÿ ìîëîäîãî ïîåòà òðèâàëî íåäîâãî.
Ï³ä íàòèñêîì âëàäè â³í çìóøåíèé áóâ
ïåðåâåñòèñÿ íà çàî÷íå â³ää³ëåííÿ ³íñòèòó-
òó ³ ï³øîâ ïðàöþâàòè ó ïðåñó. Ó ðåäàêö³¿
íîâîñàíæàðñüêî¿ ðàéîíêè «×åðâîíèé ïðà-
ïîð» ùå ò³ñí³øå çäðóæèâñÿ ç óæå çíàéî-
ìèì éîìó îðèã³íàëüíèì, í³ íà êîãî íå
ñõîæèì, ñïðàâæí³ì ïîåòîì Ìèõàéëîì
Áóëàõîì. ¯õ ºäíàëè íå ò³ëüêè ëþáîâ äî
ïîåç³¿, à é ïîáóòîâ³ ñïðàâè, áî ñïî÷àòêó
æèëè âîíè ðàçîì â îäíîìó ôë³ãåë³. Òóò
íî÷àìè ÷èòàëè îäèí îäíîìó â³ðø³, îáãî-
âîðþâàëè ïðîáëåìè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
ä³ëèëèñÿ ïî÷óòîþ â³ä Áîðèñà Îë³éíèêà
³íôîðìàö³ºþ ïðî àðåøòè â Êèºâ³. Ðàçîì
³íêîëè áåøêåòóâàëè. Íà áåðåç³ Âîðñêëè â
Íîâèõ Ñàíæàðàõ âèêîïàëè ïå÷åðó ³ îá³-
öÿëè òàì ïîñåëèòèñÿ, áî íå ìàëè äå
æèòè. À ïî ðàä³î «Ñâîáîäà» ïåðåäàëè, ùî
ðàäÿíñüê³ æóðíàë³ñòè ó ÕÕ ñòîë³òò³
æèâóòü ó ïå÷åð³ [13].

² õî÷à Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî áóâ ìàéæå 
íà äåñÿòü ðîê³â ìîëîäøèé çà  Ìèõàéëà 
Áóëàõà, ïðîòå ðàäèâ éîìó âëàøòóâàòè 
ñ³ìåéí³ ñïðàâè ç äðóæèíîþ Àíòîí³íîþ ³ 
äîíüêîþ Îêñàíîþ, íàñò³éíî âèìàãàâ äáàé-
ëèâîãî ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ, ë³êóâàííÿ. 
² âæå ïðàöþþ÷è â Ïîëòàâ³, ñèëîþ â³äâ³ç 
éîãî äî ë³êàðí³. Íàñòóïíîãî äíÿ Áóëàõ 
óò³ê çâ³äòè, ùî ïðèñêîðèëî éîãî êîí÷è-
íó. 

«Ñàìå â æóðíàë³ñòñüêèõ êîëàõ ÿ çíàé-
øîâ íàéêðàùèõ (áî öå æ þí³ñòü)
äðóç³â, – ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî Âàñèëüî-
âè÷. – Øêîäà, ç íàøî¿ ïåðøî¿ ìîëîä³æêè
«Êîìñîìîëåöü Ïîëòàâùèíè» âæå ìàéæå
í³êîãî íå ëèøèëîñÿ. Öàðñòâî íåáåñíå ¿ì,
ìîëîäèì, òàëàíîâèòèì ³ ÷åñíèì (òåïåð
òàê³ «íå â ìîä³») – Ìèõàéëîâ³ Áóëàõó,
Òàðàñîâ³ Í³ê³ò³íó, Ïàâëó Êëèìåíêó,
Ìèõàéëîâ³ Êàçèäóáó, Àíàòîë³þ
Îñòðîâåðõîìó, Àíäð³þ Íàíêåâè÷ó» [14].

Â³ääàþ÷è äàíèíó øàíè ³ ïîâàãè ¿õ ñâ³ò-
ë³é ïàì’ÿò³, Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ï³äãîòó-
âàâ ³ ïðîâ³â ó Ïîëòàâ³ ë³òåðàòóðíî-ìèñ-
òåöüêèé çàõ³ä «Öâ³ò îáë³òàâ íå ðîçêâ³ò-
íóâøè». Ð³äí³, äðóç³ ìîëîäèõ ë³òåðàòî-
ð³â, æóðíàë³ñò³â, ùî äî÷àñíî â³ä³éøëè ó
Â³÷í³ñòü, ä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè ïðî ðîêè
äðóæáè, ñï³ëüíî¿ ðîáîòè. Ìàéñòðè ñöåíè
÷èòàëè ¿õí³ ïîåòè÷í³ ³ ïðîçîâ³ òâîðè,
âèêîíóâàëè ï³ñí³, íàïèñàí³ íà ¿õí³ â³ðø³.

Ò³ñíî ïåðåïëåëèñÿ æèòòºâ³ øëÿõè äâîõ
òàëàíîâèòèõ îñîáèñòîñòåé ― ïîåòà
Ìèõàéëà Øåâ÷åíêà ³ äîñâ³ä÷åíîãî æóðíà-
ë³ñòà, ë³òåðàòóðîçíàâöÿ ²âàíà Áîêîãî.
¯õíÿ ñï³âïðàöÿ, ùî áóëà çàïî÷àòêîâàíà â
«Êîìñîìîëüö³ Ïîëòàâùèíè», ïðîäîâæó-
âàëàñÿ â ðåäàêö³ÿõ ãàçåò «Ìîëîäü
Óêðà¿íè», «Ñåëÿíñüêà ïðàâäà â³ä ²âàíà
Áîêîãî», òðèâàº ³ íèí³. Âîíè âçàºìîäî-
ïîâíþþòü, âçàºìîçáàãà÷óþòü îäèí îäíî-
ãî, ùî ïðèíîñèòü íåàáèÿêó êîðèñòü ë³òå-
ðàòóð³ ³ æóðíàë³ñòèö³.

Îñìèñëþþ÷è ñâ³é æèòòºâèé øëÿõ,
ñï³âïðàöþ é äðóæáó ç ²âàíîì Áîêèì, ïîåò
Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ãîâîðèòü: «Éîìó ÿ
çàâäÿ÷óþ áàãàòî ÷èì ó ñâîºìó æèòò³. ² íå
ëèøå òèì, ùî íå «çàãðèì³â» ó 1978 ðîö³
òóäè, äå «Ìàêàð òåëÿò íå ïàñ», à é òèì,
ùî îïèíèâñÿ â Êèºâ³, ³ â ïåâíèé ÷àñ
ïðèéøîâ äî ñîö³àë³ñò³â. ²âàí Áîêèé, ìîæ-
ëèâî, é ïåðåá³ëüøóþ÷è ñàìå çíà÷åííÿ
ÿâèùà, àëå ïîâ³ðèâ ó ì³é òàëàíò ³ ðîáèâ
óñå, ùîá ÿ ìåíøå «ïàðóáêóâàâ», à á³ëüøå
ïðàöþâàâ (äî ðå÷³, é óìîâè äëÿ ðîáîòè â³í
ñòâîðþâàâ âèøóêàíî)» [14].

Ìàéæå ï³ââ³êó ó òâîð÷îìó ºäíàíí³
æèëè ³ ïðàöþâàëè Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ³
Áîðèñ Îë³éíèê. Ðàä³ëè óñï³õàì îäèí
îäíîãî, ó ñêðóòí³ õâèëèíè ï³äñòàâëÿëè
ïëå÷å äîïîìîãè ³ ï³äòðèìêè. Ó ïåðåäìîâ³
«Îñíîâè îñíîâ» äî þâ³ëåéíîãî âèäàííÿ
êíèãè Áîðèñà ²ëë³÷à «Îñíîâè» ñàìå
Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî ö³ëêîì çàñëóæåíî
íàçâàâ  ñâîãî ë³òåðàòóðíîãî ïîáðàòèìà
«âåëèêèì Ïîåòîì ³ âåëèêèì Óêðà¿íöåì».
Äàë³ â³í ñòâåðäæóº: «Ìîæó ïîâòîðèòè:
â³í íå çðîáèâ æîäíî¿ ïîìèëêè. Í³êîìó íå
ïðîäàâñÿ – íå ñïîêóñèâñÿ í³ íà  âëàäó, í³
íà ãð³ø, í³ íà ãåòüìàíñüêó áóëàâó. Áîðèñ
Îë³éíèê íå ïîõèòíóâñÿ  â íàéãîëîâí³øî-
ìó – â ïðàâ³ íà ïðàâäó». Ñàìå çàâäÿêè
öèì âèçíà÷àëüíèì ëþäñüêèì ÿêîñòÿì
Âåëèêèé ïîåò ñòàâ ò³ºþ  «ïîñòàòòþ, ç
ÿêîþ çâ³ðÿº ñåáå âæå íå îäíå ïîêîë³ííÿ
óêðà¿íö³â». Æàëü, ùî öüîãîð³÷íîãî êâ³ò-
íÿ îá³ðâàëàñÿ æèòòºâà ñòðóíà íàøîãî
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ñëàâíîãî Çà÷åïèë³âöÿ ³ ìè í³êîëè á³ëüøå
íå ïî÷óºìî éîãî ñïîê³éíîãî, ìóäðîãî, ðîç-
âàæëèâîãî ñëîâà ïðî âñå, ùî ä³ºòüñÿ ó
ñâ³ò³. Áîðèñ ²ëë³÷ ³ â ñâîºìó îñòàííüîìó
³íòåðâ’þ, ÿêå íå âñòèã ïîáà÷èòè îïóáë³êî-
âàíèì, çâåðòàþ÷èñü äî ïîñòàò³ Ìèõàéëà
Øåâ÷åíêà, ãîâîðèòü: «×óäîâèé ïîåò ³
îðãàí³çàòîð ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, â³í
í³êîëè íå ï³ä³ãðóâàâ êîí’þíêòóð³. Öå ð³ä-
ê³ñíèé òàëàíò» [8]. Ùî é ãîâîðèòè, ãëè-
áîêå ðîçóì³ííÿ ³ âèñîêà îö³íêà æèòòºâî-
ãî ³ òâîð÷îãî øëÿõó ïîåòà, éîãî ìîëîäøî-
ãî ë³òåðàòóðíîãî ïîáðàòèìà.  

Âèïàëà äîëÿ Ìèõàéëîâ³ ïðàöþâàòè ³ â
àïàðàò³ âèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó
êðà¿íè. Òóò â³í çáëèçüêà áà÷èâ óñ³ ä³ëîâ³
³ ëþäñüê³ ÿêîñò³ òîä³øíüîãî ãîëîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà
Ìîðîçà. Öå äàëî éîìó çìîãó çðîáèòè âàæ-
ëèâèé ³ íåçàïåðå÷íèé âèñíîâîê: «Ìîðîç –
ºäèíèé ë³äåð â óêðà¿íñüêîìó ïîë³òèêóì³,
ÿêèé ìàº òàëàíò ³ òÿæêó íîøó – ïîêëè-
êàííÿ íàðîäíîãî äåðæàâîòâîðöÿ. Âñ³ ³íø³
äîâêîëà – ñëóãè á³çíåñó» [14]. Òàê áóëî.
Íà æàëü, òàê çàëèøàºòüñÿ ³ â íàø ÷àñ. ²
öå, ìàáóòü, º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí
áåçê³íå÷íîãî çóáîæ³ííÿ ïðîñòîãî ëþäó â
íàø³é íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. 

Â³äîìèé  óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê
Ôåîäîñ³é Ðîãîâèé, îäåðæóþ÷è äèïëîì
ëàóðåàòà Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ðîçì³ðêîâóâàâ  íàä ñëî-
âàìè ïîäÿêè çà íàéâèùó íàãîðîäó, ÿê³
òàê ³ íå âèãîëîñèâ. ¯õ ñóòü â³í âèêëàâ ó
ñâî¿é îñòàíí³é ñòàòò³, íàçâó ÿê³é äàâ ñëî-
âàìè Ìèõàéëà Øåâ÷åíêà «Ìè âñ³ ïîòðîõó
ëþáèì Óêðà¿íó». Ðîçïî÷èíàþ÷è ïóáë³êà-
ö³þ, Ôåîäîñ³é Êèðèëîâè÷ ãîâîðèâ:
«…Ïîðèâíî ñêàçàâ, ìîâ æäàíå îäêðîâåí-
íÿ, äîáðå â³äîìèé, à äëÿ ìåíå äóæå
áëèçüêèé ³ ð³äíèé Ìèõàéëî Øåâ÷åíêî,
ïîåò Óêðà¿íè. ² ñïàñèá³ éîìó, ùî òàê ñêà-
çàâ: ö³ ï’ÿòåðî çâè÷àéíèõ ñë³â ñîòâîðÿþòü
ñîáîþ ñó÷àñíî ãëèáîêèé, ì³ñòêèé îáðàç,
êîòðèé òàê ïðèïîäîáèâñÿ ìåí³ òåïåð, â
ï³äõîäÿùèé îòàêèé ÷àñ – íå îãóäüìî
éîãî: â³í íàø, óêðà¿íñüêèé, õî÷ ³ íå â
óñüîìó äî íàñ ìèëîñòèâèé. Ö³, êàæó,
ï’ÿòåðî çâè÷àéíèõ ñë³â ïðèéøëè ìî¿é
äóø³ íà ïîì³÷ ñàìå â ì³é ÷àñ, êîëè ïåðå-
æèòå é çäîáóòå íåçâîðîòíüî ïîñòàëî íà
âèäíîò³ íå ò³ëüêè ìîãî ñóìë³ííÿ».

Òîæ, áëèçüêèé, ð³äíèé íàì Ìèõàéëå
Âàñèëüîâè÷ó, õàé ³ äàë³ Âàø³ âëó÷í³ ³
ïðèñòðàñí³ ñëîâà, â³ðø³ ïðèõîäÿòü íà
ïîì³÷ äóøàì ³ ðîçóìó óêðà¿íö³â, ðîáëÿòü
óêðà¿íñüêèé ÷àñ â óñüîìó á³ëüø ìèëîñòè-
âèì äëÿ êîæíîãî ç íàñ. ßê ïðèéíÿòî â
òàêèé ÷àñ ãîâîðèòè: ç ðîñè ³ âîäè Âàì.
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У сучасних соціально-економічних ре-
аліях органи місцевого самоврядування
покликані забезпечити для населення у
межах наданих їм повноважень увесь
спектр освітніх послуг, розвивати і вдос-
коналювати мережу освітніх закладів різ-
них форм власності, фізичної культури і
спорту, вивчати потреби цих закладів та
формувати замовлення на кадри для них. 

Інститути післядипломної педагогічної
освіти як комунальні заклади органів
місцевого самоврядування є важливою
інституцією наукового та методичного
забезпечення освіти на регіональному
рівні, професійного розвитку педагогіч-
них працівників, створення та впрова-
дження механізмів наукового і методич-
ного керівництва інноваційною діяльніс-
тю педагогів, однією зі складових якої є

проектна діяльність.
Для виконання цих та інших завдань,

починаючи із 2007 р., Полтавський
обласний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти ім. М. В. Остроградського
(далі – ПОІППО) популяризує серед педа-
гогічних працівників області й упрова-
джує в систему управління процесами
регіонального розвитку освіти проектні
технології, ініціює розроблення, реаліза-
цію місцевих чи долучення освітян
Полтавської області до всеукраїнських і
міжнародних проектів. 

На сучасному етапі проектна робота
може стати стрижневою для розвитку віт-
чизняної освіти завдяки активному залу-
ченню педагогів у громадське життя та
громадськості в освітній процес.
Проектна сфера – похідний простір усіх

ÓÄÊ 352.07 (477)
ÏÐÎÅÊÒÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â ÃÀËÓÇ² ÎÑÂ²ÒÈ
Â ÑÈÑÒÅÌ² Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß 
(íà ïðèêëàä³ Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî ³íñòèòóòó
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 
³ì. Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî)

О.В. Дубинка 

На прикладі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського висвітлено сутність проектної діяльності комунальних закладів галузі
освіти Полтавщини в системі місцевого самоврядування регіонального рівня. Наведено огляд кра-
щих практик проектної діяльності закладу та запропоновано орієнтири її подальшого розвитку. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: проектна діяльність, проект, педагогічні працівники, учасники проекту,
ПОІППО.

Äóáèíêà Å. Â. Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â ñèñòå-
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ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ èì. Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî)
На примере Полтавского областного института последипломного педагогического образования
им. М. В. Остроградского освещена сущность проектной деятельности коммунальных учрежде-
ний сферы образования Полтавщины в системе местного самоуправления регионального уровня.
Приведен обзор лучших практик проектной деятельности учреждения и предложены ориентиры
ее дальнейшего развития. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: проектная деятельность, проект, педагогические работники, участники про-
екта, ПОИППО. 

Dubynka O. V. Projects Activities of Municipal Education Institutions in the System of Local
Government (on the Example of the M.V. Ostrogradski Poltava Regional In-Service Teachers
Training Institute)
On the example of the M.V. Ostrogradski Poltava Regional In-Service Teachers Training Institute this
paper describes projects’ activities of municipal education institutions in the system of local govern-
ment of regional level. The review of best projects practices of Poltava-INSETT are presented; guide-
lines for their further development are suggested.

Keywords: project activity, project, pedagogical staff, project participants, Poltava-INSETT.
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реалізованих Проектів організації і
сукупність «проектосфер» їх учасників.
Лише у «проектній сфері» уможлив-
люється становлення рівного та взаємо-
відповідального інформаційного обміну
між органами влади та громадськістю [6]. 

Проектна діяльність ПОІППО спрямо-
вана на розвиток компетентностей як
інтегрованої здатності особистості, яка
складається із знань, досвіду, цінностей і
ставлення, що можуть цілісно реалізову-
ватися на практиці [4] для постановки та
вирішення завдань наукового і приклад-
ного характеру. Праця у проектах дає
змогу педагогам навчатися ефективно
організовувати свою діяльність, досягати
конкретного результату, діяти в команді
в умовах обмеженого часу, здобувати
навички професійних відносин із різними
контрагентами. Ядром проектної діяль-
ності педагогічних працівників, що вико-
нується ними у ПОІППО та у міжкурсо-
вий період за його межами, є організація
їх безперервної освіти шляхом участі у
навчальних, наукових (дослідницьких),
соціальних проектах. 

Проект – систематична форма органі-
зації діяльності у взаємозв’язку її теоре-
тичних і практичних аспектів. «Проект
поряд із теорією стає найважливішою
формою організації наукового знання та
його зв’язку з практикою. Якщо наукова
теорія є універсальною формою теоретич-
ного освоєння світу, то проект є універ-
сальною формою його конструювання»
[7]. Здійснення проектної діяльності
потребує від її учасників обізнаності з
особливостями функціонування сфери
освіти на всеукраїнському і місцевому
рівнях, актуальними та перспективними
напрямами і тенденціями розвитку осві-
ти, методиками та понятійним апаратом
проектування. Проект включає: систему
сформованих «проектних» цінностей;
фізичні об’єкти системи, соціальні проце-
си, які створюються та/або оптимізують-
ся для практичної реалізації «проектних»
цілей; розроблені й затверджені проектні
документи – програми, плани, розрахун-
ки, кошторис, тощо; ресурси – матеріаль-
ні, фінансові, трудові, часові; комплекс
управлінських рішень, заходів, спрямова-
них на реалізацію цілей проекту. 

Управління проектною діяльністю в
ПОІППО відбувається з дотриманням дер-
жавних, регіональних програм відповідно
до Законів України, постанов Кабінету
Міністрів України, наказів і листів МОН
України, розпоряджень ОДА, наказів
Департаменту освіти і науки Полтавської
ОДА, Статуту ПОІППО. Проекти відпові-
дають вимогам SMART: конкретність,
вимірюваність, виконуваність, реалістич-
ність, визначеність у часі, актуальність.

За термінами проведення проекти поділя-
ються на довго-, середньо- та короткотер-
мінові; за рівнем – місцеві, регіональні,
всеукраїнські та міжнародні. Коротко-
термінові немасштабні проекти, як пра-
вило, не супроводжуються наказами
обласного та всеукраїнського рівнів.
Проекти міжнародного рівня вводяться в
дію відповідно до угод між сторонами-
учасниками та наказів органів управлін-
ня освітою. 

Нормативні документи у сфері освіти
та науково-методичні публікації містять
різні визначення поняття «проект», необ-
хідні для розуміння ключових положень
проектної діяльності в освіті, зокрема: 

проект (англ. project) – прототип,•
задум, ідея, образ, утілені у форму опису,
обґрунтувань, розрахунків, креслень, що
розкривають сутність задуму й можли-
вість його практичної реалізації [3];

проект – це конкретний план, тобто•
комплекс взаємопов’язаних заходів,
спрямованих на розв’язання проблеми
або реалізацію ініціативи в умовах часо-
вих і ресурсних обмежень. Результат про-
екту – створення нових продуктів,
послуг, що, як правило, є унікальними і
мають певну суспільну цінність [2];

інноваційним освітнім проектом є про-•
цедура і комплекс заходів щодо створен-
ня і реалізації інноваційного освітнього
продукту [8]; 

пілотний проект – той, що після від-•
працювання стає типовим і тиражується
(переноситься, адаптується) під конкрет-
ні об’єкти або системи з урахуванням
умов та обмежень їх функціонування [5].

Найважливішими складовими тлума-
чення поняття «проект» є чітка орієнта-
ція на результативність заходів у визна-
чений проміжок часу в умовах обмеже-
ності ресурсів.

Працівники ПОІППО розглядають про-
ект як один із результатів науково-мето-
дичної роботи, якою охоплюються пізна-
вальна, практична й організаційно-управ-
лінська діяльність із метою унікальних
змін в освіті. Для здійснення реформ
необхідна масова проектна сфера, а для
цього потрібна наявність великої кілько-
сті різних проектів. Щоб відбувалися
бажані зміни, їх потрібно проектувати:
укладати і здійснювати проекти, розгор-
таючи, по суті, тимчасові унікальні під-
приємства. «Тимчасові» означає, що
будь-який проект має початок і завер-
шення, коли досягається його мета або
виникає розуміння її недосяжності.
«Унікальні» означає, що створювані про-
дукти або послуги істотно відрізняються
від аналогічних продуктів і послуг [6].

Аналіз науково-методичних публікацій
дає змогу стверджувати, що науковцями
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вивчалися різні аспекти проектної діяль-
ності в освіті: управління освітніми
проектами – П. В.  Вороною [2],
М. В. Гриньовою [3], Я. В. Сухенко [11],
проектна діяльність у закладі освіти –
І. Г. Єрмаковим [7], міжнародна та про-
ектна діяльність закладів післядипломної
педагогічної освіти – О. В. Боднарук,
Є. Р. Чернишовою [13], шляхи реформу-
вання післядипломної педагогічної освіти
у контексті євроінтеграційних змін –
Т. В. Палько [10], Л. П. Пуховською,
М. В. Артюшиним, В. Г. Базелюком,
П. В.  Лушиним, О. С.  Снісаренко [11],
розбудова проектної сфери міжнародного
рівня в освіті Полтавської області – 
С. Ф. Клепком [6, 9]. При цьому однією із
недостатньо досліджених є проблема
організації та управління проектами у
комунальних закладах галузі освіти в
системі місцевого самоврядування регіо-
нального рівня. 

Метою статті є висвітлення сутності
проектної діяльності комунальних закла-
дів галузі освіти в системі місцевого само-
врядування регіонального рівня на основі
розгляду проектної діяльності Полтав-
ського ОІППО, пошук орієнтирів її
подальшого розвитку.

Проекти, розроблені ПОІППО для
впровадження на місцевому та регіональ-
ному рівнях, є переважно дослідницьки-
ми, прикладними та соціальними.
Проекти міжнародного рівня, у яких
беруть участь заклади загальної середньої
освіти області спільно чи під керівни-
цтвом ПОІППО – здебільшого навчальні і
знайомлять освітян із громадянськими
цінностями Європейського Союзу, нови-
ми практиками шкільної освіти ЄС. Усі
проекти спрямовані на реалізацію страте-
гічних пріоритетів розвитку освіти
Полтавщини, розв’язання окремих про-
блем регіонального розвитку.

Для ознайомлення педагогічних пра-
цівників області з ключовими проектами,
які здійснюються у закладах загальної
середньої освіти Полтавщини за участю
ПОІППО, на сайті інституту створено сто-
рінку «Проекти ПОІППО». Схаракте-
ризуймо їх.

Ïðîåêòè ðåã³îíàëüíîãî òà ì³ñöåâîãî
ð³âí³â

Проект «Надання безоплатної юри-
дичної допомоги освітянам» (2016–
2019)) здійснюється згідно з наказом
ПОІППО від 05.05.2016 р. № 159/1 і
зумовлений економічними і політичними
перетвореннями в країні, активізацією
політико-правового життя. Виконання
проекту сприяє реалізації ст. 57-ї
Конституції України щодо гарантування
права кожному громадянину знати свої
права та обов’язки; положень

Національної програми правової освіти
населення, затвердженої Указом
Президента України від 18.10.2001 р.
№ 992/2001; Закону України «Про безоп-
латну правову допомогу»; Програми пра-
вової освіти населення області на
2016–2020 рр., затвердженої рішенням
7-ї сесії Полтавської обласної ради
7 скликання від 29 квітня 2016 р. Проект
діє відповідно до планів роботи, плану
курсового підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників області в ПОІППО.

Метою регіонального проекту
«Надання безоплатної юридичної допомо-
ги освітянам» є допомога педагогам сис-
теми загальної та дошкільної освіти
Полтавської області у захисті і відстою-
ванні їх індивідуальних прав і прав пред-
ставників громади шляхом безкоштовної
юридичної підтримки, підвищення
загального рівня правової культури через
надання освітянам консультаційної допо-
моги в очній та дистанційній формах,
проведення для них правопросвітницьких
заходів, впровадження в навчальний про-
цес ПОІППО лекційних занять із питань
правового захисту працівників освіти,
встановлення комунікативних зв’язків
між працівниками системи правової
допомоги та освітянами. 

Професійними інструментами реаліза-
ції цієї мети є соціологічні дослідження,
консультаційна допомога в очній і дис-
танційній формах, правопросвітницькі
заходи для освітян, лекції під час
навчального процесу у ПОІППО із право-
вого захисту працівників освіти та підви-
щення загального рівня їх правової куль-
тури;  встановлення комунікативних
зв’язків між працівниками системи пра-
вової допомоги та освітянами.

Опитування на етапі розроблення про-
екту показало, що рівень правової куль-
тури освітян недостатній, актуальними
для них є питання оформлення трудових
відносин із роботодавцем, робочого часу,
оплати праці, щорічної основної та додат-
кової відпустки, соціальної відпустки,
гарантій і компенсацій для педагогічних
працівників, розірвання трудового дого-
вору, звільнення, класного керівництва,
праці жінок – педагогічних працівників,
діяльності профспілок, захисту трудових
прав, інтелектуальної власності. 

Протягом реалізації проекту вивчено
потреби педагогів у правовій освіті, уза-
гальнено типові юридичні питання, сфор-
мовано карту юридичних запитів праців-
ників освіти; організовано навчання  у
ПОІППО, семінари, лекції у закладах
загальної середньої, позашкільної та про-
фесійної (професійно-технічної) освіти,
освітні та просвітницькі заходи з право-
вої тематики. 

Проект «Школа місцевого самовряду-
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вання» Полтавської обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування розроб-
ляється з метою підвищення рівня актив-
ності учнівської та студентської молоді у
громадському житті, формування дієвої
молодіжної політики та підвищення
інтересу молоді до розвитку локальної
демократії в Україні; поглиблення і роз-
ширення знань із питань функціонування
моделі місцевого самоврядування; ство-
рення сприятливих умов для подальшої
реалізації управлінських здібностей
молоді та залучення її до процесу при-
йняття рішень.

Пілотний освітній проект
«Майстерня самоврядування: від учнів-
ського до місцевого» (наказ ДОН від
08.10.2014 № 315) здійснено у 2012–
2015 рр. за участі комунального закладу
«Полтавська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів №  5 Полтавської міської
ради Полтавської області» з метою роз-
роблення й упровадження дієвої моделі
розвитку учнівського самоврядування
закладу освіти. Проект дав поштовх до
зростання рівня громадянської активнос-
ті його учасників, поліпшення співпраці
органів місцевого самоврядування з
учнівським самоврядуванням і підтвер-
див гіпотезу, що виконання нових соці-
альних ролей збагачує школярів досвідом
соціальної взаємодії, розвиває їх лідер-
ські якості і творчий потенціал.

Фестиваль-конкурс учнівських проек-
тів самоврядування «Ми віримо в гарне
майбутнє» (наказ ДОН Полтавської ОДА
та відділу у справах сім’ї та молоді ПОДА
від 28.08.2014 р. № 270/248 «Про затвер-
дження Положення про обласний фести-
валь-конкурс учнівських проектів само-
врядування «Ми віримо в гарне майбут-
нє» серед учнів загальноосвітніх та поза-
шкільних навчальних закладів») ініційо-
ваний обласною радою старшокласників
Полтавщини і проводиться щорічно з
2014 р.  для сприяння розвитку учнів-
ської проектної діяльності, набуття шко-
лярами досвіду громадянських дій і
демократичної поведінки під час вирі-
шення соціально важливих суспільних
проблем; формування лідерських якостей
учнів та молоді; виховання їх соціально-
правових компетенцій, активізації орга-
нів учнівського самоврядування області.
Школярі Полтавщини щороку представ-
ляють на конкурс у середньому 40 проек-
тів у номінаціях: «Відповідальність почи-
нається з мене»; «Охороняти природу –
це здорово»; «Я – громадянин України»;
«Ми знаємо свої права»; «Лідерський
рух»; «Допоможи ближньому своєму». 

Проект «Школа як осередок розвитку
громади» у закладах загальної середньої
освіти області реалізується із 2009 р. На
міжнародному рівні рух ГАШ підтриму-

ється Фондом імені Чарльза Мотта, на
загальнонаціональному – Всеукраїнським
фондом «Крок за кроком», на обласно-
му – Полтавським ОІППО. Майже щоро-
ку організатори і учасники проекту оби-
рають та розвивають один із аспектів
створення, функціонування та розвитку
громадсько активної школи, підвищення
потенціалу закладів ЗСО та забезпечення
якісної інклюзивної освіти з активним
залученням громад у рамках реформуван-
ня освіти. Навчальна та просвітницька
робота щодо поширення цінностей ГАШ
проведена для всіх закладів загальної
середньої освіти Полтавської області.

Упродовж 2017–2019 рр. проект перед-
бачає досягнення двох головних цілей,
визначених у результаті аналізу проектів,
що були реалізовані протягом останніх
десяти років, а також з урахуванням
сучасних змін у напрямі децентралізації
управління, а саме: розроблення та пре-
зентація Індексу Інституційної Спромож-
ності як інструменту оцінювання та роз-
витку навчального закладу; представлен-
ня підприємливості як однієї з найваж-
ливіших компетентностей, яка може бути
включена в шкільну програму та поза-
класні заходи (шляхом створення шкіль-
них клубів підприємництва).

Проект «Розвиток інклюзивної осві-
ти у Полтавській області» (наказ ДОН
від 06.06.2017 № 257) узагальнює та роз-
виває мету, завдання та результати різно-
масштабних проектів з інклюзивної осві-
ти у Полтавській області, розпочатих із
2010 р.  і спрямований на  розвиток педа-
гогічної майстерності, інклюзивної ком-
петентності педагогічних працівників
Полтавської області шляхом організації
їх навчання у міжатестаційний період;
формування навичок і настанов батьків
дітей з особливими потребами для від-
стоювання права дитини на рівний доступ
до якісної освіти, забезпечення економіч-
ної та соціальної незалежності дітей у
майбутньому.

Проект передбачає участь державних
установ, ГО, батьків дітей з особливими
освітніми потребами, місцевих органів
управління освітою. Цільовою групою
проекту є педагогічні колективи закладів
ЗСО, батьки дітей з особливими освітніми
потребами та батьки нормотипових дітей.
Анкетування на початку проекту  показа-
ло, що 67 % учителів закладів ЗСО пси-
хологічно та методично не готові працю-
вати з дітьми з особливими освітніми
потребами, тому остерігаються інклюзив-
ної освіти; 89 % батьків здорових дітей
стурбовані, що їхні діти виявляться поза
увагою вчителів і передбачали, що запро-
вадження інклюзивної освіти зашкодить
їхнім дітям.

ПОІППО проводить короткострокове
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навчання в галузі інклюзивної освіти для
педагогів усіх спеціальностей, а саме: 72-
годинний навчальний курс для асистентів
учителів в інклюзивному класі; 12-годин-
ний спеціальний навчальний курс для
вчителів початкових класів, вихователів
дитячих садків, практичних психологів.
Протягом 5-ти років ПОІППО організовує
та впроваджує міні-проект «Школа інк-
люзивної освіти», надає консультативну
та методичну допомогу у написанні пла-
нів розвитку інклюзивної школи; прове-
денні щорічного шкільного самооціню-
вання у сфері формування інклюзивної
політики, культури та практики.
ПОІППО організовано 7 щорічних регіо-
нальних навчальних заходів для всіх
зацікавлених сторін, щорічні баркемпи
та форуми для батьків для їх навчання
захисту прав дітей з інвалідністю; ство-
рює навчальні посібники; дорожні карти
для батьків дітей із особливими освітніми
потребами; здійснює інформаційно-про-
світницьку діяльність засобами телеба-
чення та радіо, соціальної реклами щодо
важливості інклюзивної освіти; розроб-
ляє та поширює у закладах освіти
Полтавської області навчально-просвіт-
ницькі цифрові інформаційні ресурси з
інклюзивної освіти.

Результати реалізації проекту: кіль-
кість інклюзивних закладів загальної
середньої освіти зросла на 94 % (із 4-х
шкіл у 2010 р. до 146-ти навчальних
закладів у 2017 р.); 81 % вчителів готові
працювати з дітьми з особливими освітні-
ми потребами і мають знання про специ-
фіку їх навчання та супроводу; 79 %
батьків підтримують інклюзивну освіту;
368 дітей з особливими освітніми потре-
бами зараховані на інклюзивну форму
навчання (4-те місце в Україні); практич-
ні психологи, корекційні педагоги опану-
вали навички взаємодії з дітьми з особли-
востями психофізичного розвитку. Усього
за 7 років програма охопила близько
9 876 вчителів (66 %) області. Ці вчителі
можуть розробляти адаптовані та модифі-
ковані програми для учнів з особливими
освітніми потребами та реалізовувати
Індивідуальну програму розвитку таких
учнів. Результатом такої діяльності для
громади і суспільства є визнання соціаль-
ної рівності та громадянських прав усіх
людей.

Наказом ДОН від 16.07.2015 № 277
розпочато реалізацію історико-краєзнав-
чого проекту «Історія освіти і науки
Полтавщини «ПОЛТАВІКА» (2015–
2018), у рамках якого підготовлено мате-
ріали до тому 6: «Освіта і наука»
«ПОЛТАВІКИ – Полтавської Енциклопе-
дії» у 3-х книгах; учасниками стали
понад 2  000 педагогічних працівників
(10 % освітян Полтавської області отри-

мали досвід підготовки енциклопедичних
статей), ними створено понад 1 500 ста-
тей, 10 ГБ контенту; завершується укла-
дання «Авторських матеріалів «ПОЛТА-
ВІКИ – Полтавської Енциклопедії» (елек-
тронне видання) у 31-й книзі.

Продовженням став Пілотний проект
щодо включення в освітній процес ПОІП-
ПО підготовки матеріалів для україно-
мовного розділу відкритої багатомовної
мережевої енциклопедії «Вікіпедія»
(2017–2018), затверджений наказом
ПОІППО від 03.04.2017 р. № 01-22/99
ОД. Упродовж реалізації проекту за під-
тримки громадської організації
“Вікімедія Україна” організовано та про-
ведено серію навчальних семінарів-тре-
нінгів для працівників ПОІППО та регіо-
нальних координаторів історико-краєз-
навчого проекту «Історія освіти і науки
Полтавщини» із підготовки матеріалів
для україномовного розділу відкритої
багатомовної мережевої енциклопедії
«Вікіпедія» на основі матеріалів, підго-
товлених у 2015–2016 рр. до шостого
тому “Освіта і наука” “ПОЛТАВІКИ -
Полтавської Енциклопедії”.

Навчання проведено активним вікіпе-
дистом і популяризатором Вікіпедії в
навчанні, викладачем зарубіжної літера-
тури та російської мови Кременчуць-
кого педколеджу імені А. С. Макаренка,
представником ГО «Вікімедіа Україна» у
Полтавській області О. М. Кущем. У рам-
ках проекту відбулася зустріч учасників з
одним із найактивніших редакторів укра-
їнської Вікіпедії, автором 20 000 сторінок
Вікіпедії, відомим українським ученим у
галузі гірництва, д. техн. н, професором,
професором кафедри обладнання нафто-
вих і газових промислів Полтавського
національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка, дійсним членом
Академії гірничих наук України В. С. Бі-
лецьким.

Полтавська регіональна школа нова-
торства (РШН) (наказ ДОН від
10.12.2012 р. № 37) метою діяльності
визначає посилення новаторського руху в
освітньому просторі регіону, виявлення,
популяризацію педагогічних технологій,
проектів тощо та впровадження їх у педа-
гогічну практику, підвищення фахового
рівня керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників післядипломної
педагогічної освіти Полтавської області.

Полтавська РШН координує 11 зональ-
них шкіл новаторства (ЗШН), які об’єд-
нують 2–3 райони; Міжрегіональний
центр педагогічної освіти «Новатор»
(25 керівників ВНЗ І–ІІ р.а. та ЗНЗ
Полтавщини і Кіровоградщини, які є
постійними учасниками науково-прак-
тичних конференцій, педагогічних «мос-
тів» тощо). У 2015–2016 рр. при
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Полтавській РШН діяла Школа молодого
вчителя Полтавщини (27 осіб). 

У школи новаторства входить понад
400 учасників (науковці, представники
відділів освіти райдержадміністрацій,
завідувачі РМК, методисти, директори
шкіл, практичні психологи та ін.).
Розвиток шкіл новаторства в закладах
післядипломної педагогічної освіти про-
довжено шляхом створення у 2017 р.
Координаційного центру розвитку шкіл
новаторства України у співпраці 14-ти
регіональних шкіл новаторства.

Ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè
За останнє десятиліття у тематиці між-

народних проектів ПОІППО переважали
впровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій (проекти Intel
«Навчання для майбутнього», «Microsoft:
партнерство у навчанні») та підвищення
рівня знань учителів англійської та
німецької мов. За останні три роки тема-
тика проектів ПОІППО розширилася
темами суспільного розвитку. Найма-
совішими, найвпливовішими, науково і
методично насиченими проектами за
участі чи під керівництвом ПОІППО
можна вважати Intel «Навчання для май-
бутнього» (2004–2014), «Громадські плат-
форми освітніх реформ в Україні»
(2007–2009) та «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні – DOCCU». 

Проект «Громадські платформи освіт-
ніх реформ в Україні» (2007–2009) мав на
меті створення ефективної моделі взаємо-
дії професійної педагогічної спільноти,
громадськості і влади у розв’язанні освіт-
ніх проблем шляхом діяльності “громад-
ських платформ” в пілотних регіонах –
Полтавській та Одеській областях і
Києві. Громадська платформа  – це
постійний форум експертів, освітян, бать-
ків, громадськості та представників
влади і органів управління освітою для
обговорення і вироблення рекомендацій з
актуальних проблем освіти. Проект здійс-
нювався під егідою Міжнародного фонду
«Відродження» (Київ) та Міжнародного
центру розвитку шкільництва / APS
International (Утрехт, Нідерланди). 

За словами тодішнього заступника
міністра освіти і науки України Тараса
Фінікова, цей проект став одним із кра-
щих взірців співпраці між освітніми
структурами Західної та Східної Європи у
межах європейського освітнього просто-
ру. Крім того, у нідерландських освітян
можна запозичити чудовий досвід управ-
ління школами в умовах фінансової само-
стійності, планування роботи на далеку
стратегічну перспективу, співпраці
школи з комунальною локальною вла-
дою.

2009 рік став завершальним у рамках

проекту і був присвячений плануванню
розвитку шкіл. У попередні роки учасни-
ки Проекту працювали над проблемами
підручникотворення в Україні (2007 р.),
оптимізації роботи сучасних українських
шкіл, їх наближення до характеристик
встановлених уявлень про «Школу май-
бутнього» (2008 р.). За три роки проведе-
но 127 заходів – семінарів, тренінгів,
конференцій за участю 2 368 осіб, трудо-
місткість проекту становить 3 000 люди-
но-днів. Опубліковано 29 матеріалів (бро-
шур, повідомлень, аналізів, рекоменда-
цій, статей тощо) обсягом 878 сторінок. У
травні–вересні 2009 р. проведено конкурс
на кращий план розвитку школи. В
області підготовлено групу із 120 експер-
тів і 35 фасилітаторів, здатних вести про-
фесійний діалог з метою змін в освіті.
Вони виступили агентами змін у 4-х
областях: Дніпропетровській, Сумській,
Черкаській, Харківській, створивши там
інноваційний освітній простір для
подальшого розвитку Проекту в усіх
регіонах України. 

Заключним акордом трирічного проек-
ту стала Національна конференція у
Києві «Планування розвитку школи: діа-
лог, менеджмент, педагогіка» з метою
обговорення проблем і перешкод, які
постають перед директорами шкіл на
шляху планування розвитку навчальних
закладів. Формат проведення: робота сек-
цій, дискусія, інтерактивні презентації
успішних прикладів планування розвит-
ку шкіл. До участі у конференції запро-
шувалися учасники проекту з регіональ-
них громадських платформ Одеської та
Полтавської областей, Києва та представ-
ників освітян восьми областей України,
що приєдналися до проекту у 2009 р.,
представники посольства Королівства
Нідерланди в Україні, Міністерства осві-
ти та науки, місцевих органів управління
у сфері освіти. 

Основними результатами проекту
«Громадські платформи освітньої рефор-
ми в Україні» визнані такі:

– проект об’єднав зусилля десятків
шкіл України і низки освітніх інституцій
Нідерландів, які створили цікаві інтелек-
туальні продукти;

– розроблено рекомендації «Сучасний
підручник: перспективи розвитку і
шляхи удосконалення», «Школа майбут-
нього, школа для майбутнього: розвиток
школи на місцевому рівні», методичні
рекомендації зі стратегічного планування
розвитку сучасної школи та посібник із
розвитку культури діалогу в освітніх
установах. Усі ці документи є результа-
том зусиль багатьох освітян, учених,
керівників різних типів освітніх установ.

У 2010 р. в контексті проекту проведе-
но семінар директорів інноваційних
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навчальних закладів  «Філософія школи
майбутнього» на базі Комсомольської
ЗОШ № 1 із поглибленим вивченням еко-
номіки і права. Детальніше – у спецви-
пуску «Конструюємо школу майбутньо-
го» журналу «Постметодика» (№ 1,
2010). Проблемам розвитку школи при-
свячено ще один спецвипуск
«Постметодики» – «План розвитку
школи» (№ 3, 2010), у якому вміщено
статті директорів шкіл – учасників укра-
їнсько-нідерланського проекту
«Громадські платформи…» та переможців
обласного конкурсу на кращий план роз-
витку навчального закладу. Результати
Проекту узагальнено і в книгах «Школа
успіху: уроки проекту „Громадські плат-
форми освітньої реформи в Україні» [6],
«Освіта і Болонський процес: українсько-
нідерландський проект «Громадські плат-
форми освітніх реформ в Україні» [9].

Обласний форум учителів – апробато-
рів підручників – у жовтні 2010 р. у
ПОІППО  – це також діяльність у кон-
тексті українсько-нідерландського проек-
ту «Громадські платформи…». Повний
текст матеріалів, фоторепортаж з облас-
ного форуму знаходяться на сайті ПОІП-
ПО.

У 2011 р. розпочато модернізацію робо-
ти закладів освіти за допомогою укладан-
ня планів розвитку (наказ ГУОН від
19.01.2011 № 27 «Про створення планів
розвитку загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладів») [9].

Міжнародний проект «Розвиток гро-
мадянських компетентностей в
Україні – DOCCU» (наказ ПОІППО від
25.04.2017 № 01-01/126) в Україні реалі-
зовано у 2015–2018 рр. у рамках
Швейцарської стратегії співробітництва
для України в напрямі «Врядування та
відновлення миру» на виконання Закону
України «Про загальну середню освіту»,
Стратегії державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства в
Україні, затвердженої Указом Прези-
дента України від 24 березня 2012 р.
№ 212, відповідно до угоди між Урядом
України й Урядом Швейцарської
Конфедерації про технічне та фінансове
співробітництво від 13 жовтня 1997 р.,
Хартїї Ради Європи про виховання демо-
кратичного громадянства та освіти з прав
людини, прийнятої Комітетом Міністрів
Ради Європи 11 травня 2010 р., та з
метою розвитку громадянських компетен-
тностей керівників і педагогічних праців-
ників освітніх закладів. 

Мета проекту – підтримка сталого роз-
витку громадянського суспільства за
допомогою поширення знань про освіту
для демократичного громадянства та осві-
ту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні
через систему навчання державних служ-

бовців і посадових осіб місцевого само-
врядування; систему післядипломної
освіти вчителів і керівників шкіл. Проект
покликаний удосконалити співпрацю між
органами державної влади, системою
освіти та громадськістю для створення
демократичного середовища.

Проект передбачає поширену та
поглиблену імплементацію ОДГ/ОПЛ для
посилення національної дискусії щодо
Демократичного Громадянства на основі
Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ. Проект
покликаний упровадити ОДГ/ОПЛ на
національному, регіональному та місце-
вому рівнях, поділившись знаннями та
практичним досвідом, які стануть доступ-
ними широкому загалу за допомогою ста-
ціонарних і дистанційних форм навчан-
ня, а також поширення знань через ЗМІ і
спеціальні публікації.

Проектом впроваджуються три
наскрізні компоненти: Компонент 1
«Державні службовці» здійснює
Полтавський обласний центр перепідго-
товки та підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.

Компонент 2 – «Керівники шкіл»,
Компонент 3 – «Учителі» здійснюються
Полтавським ОІППО. За результатами
проміжного підбиття підсумків реалізації
проекту, проведеного у жовтні 2017 р., на
курсах підвищення кваліфікації в
ПОІППО навчанням охоплено 3440 учи-
телів, 115 заступників директорів та
90 директорів закладів загальної серед-
ньої освіти. Із заходів у міжкурсовий
період відзначимо семінар-тренінг для
новопризначених директорів шкіл
«Розвиток громадянських компетентнос-
тей у школі» (27 учасників), семінар-тре-
нінг для керівників шкіл (31 учасник),
семінар-тренінг «Поширення освітніх
матеріалів із протидії антисемітизму та
ромофобії» для учителів історії та
суспільних дисциплін (29 осіб); «круглий
стіл»-вебінар  «Вихо-вання громадянина-
патріота України в ході реалізації
Обласної цільової програми національно-
патріотичного виховання дітей та молоді
на 2017–2020 роки» (50 осіб); обласний
форум батьківської громадськості
«Виховання громадянина-патріота в кон-
тексті Нової української школи»
(90 осіб); тренінг «Розвиток громадян-
ських компетентностей у ГАШ» (70 осіб).
Інститутом отримано заявки від закладів
загальної середньої освіти Полтавщини
на тренінги з ОДГ/ОПЛ на 2018–
2019 н.р.

Міжнародні проекти з інклюзивної
освіти

Такі проекти cуттєво впливають на
якісний і кількісний розвиток інклюзив-
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ної освіти. Навчання, соціалізація та
інтеграція у загальноосвітній простір
дітей з особливими освітніми потребами
активно досліджувалися у 2001–2011 рр.
у всеукраїнському науково-педагогічному
експерименті „Соціальна адаптація та
інтеграція в суспільство дітей з особли-
востями психофізичного розвитку шля-
хом організації їх навчання у загальноос-
вітніх закладах”, у якому взяли участь 4
заклади освіти Полтавщини.

У українсько-канадському проекті
«Інклюзивне оцінювання: розвиток аль-
тернативних моделей та здійснення
впливу на політику» (2010–2011) взяли
участь 30 закладів ЗСО Полтавщини, зба-
гатившись досвідом інклюзивного оціню-
вання і створення альтернативних моде-
лей оцінювання дітей з особливими освіт-
німи потребами та здійснення впливу на
політику у сфері інклюзивної освіти. 

Українсько-канадський проект «Моди-
фікація проектів «Школа – мій дім і
родина» та «Підтримка дитячих сад-
ків» Антикризової програми МФВ з
метою забезпечення потреб дітей віком
4–5 років» (2012–2013) залучив 20 вихо-
вателів закладів дошкільної освіти
Полтавщини, для яких проведено дві
триденні навчально-практичні сесії, а
заклади освіти забезпечено розвивальни-
ми матеріалами для дітей (іграшки, дитя-
чі книжки, дидактичні ігри, маніпуля-
ційний матеріал тощо), роздавальними
матеріалами для семінарів і посібниками
«Програма Всебічного розвитку дитини
«Крок за кроком». Під час моніторинго-
вих візитів, що включали спостереження,
інтерв’ю, анкетування вихователів із
метою оцінки змін у їхній роботі після
тренінгів, а також визначення ставлення
до залучення дітей з особливими потреба-
ми у заклади ЗСО виявлено, що проект
сприяв покращенню роботи з дітьми
дошкільного віку в дитячих садочках у
сільській місцевості в напрямі особистіс-
но орієнтованої освіти. 

Проект «Розвиток інклюзивної осві-
ти шляхом використання Індексу інклю-
зії в Україні, Азербайджані, Таджикис-
тані та Монголії» діє із 2015 р. і за
сприяння ПОІППО залучив 81 інклюзив-
ний заклад освіти Полтавської області,
якими в рамках проекту проведено само-
оцінювання на основі матеріалів Індексу
інклюзії з метою розроблення планів ін-
клюзивного розвитку школи. 

Під час проекту «Створення безпечно-
го інклюзивного середовища у дошкільних
навчальних закладах у східних областях
України», що розгортається із 2017 р. у
6 областях України, зокрема
Полтавській, представники ІППО, управ-
лінь освіти, педагогічні працівники ЗДО
вивчають нові методики роботи з дітьми:

“Ранкові зустрічі”, “Лялька як персона”,
отримали навчально-методичні посібники
“Доброго ранку: ми раді, що ви тут” та
готові цим досвідом ділитися з виховате-
лями інших ЗДО.

Соціально-психологічні проекти
«Базові навички медіатора в навчаль-

ному закладі та громаді»  впроваджуєть-
ся з 2016 р. Міжнародним жіночим пра-
возахисним центром «Ла Страда-
Україна» у співпраці з МОН України,
Українським науково-методичним цен-
тром практичної психології та соціальної
роботи за підтримки Посольства Великої
Британії в Україні для забезпечення учас-
ті жінок і дітей у розв’язанні конфліктів
та миробудуванні, профілактики та
розв’язання конфліктів у навчальному
середовищі в групах і громадах, постраж-
далих від конфлікту, особливо серед
жінок і дівчат із кола внутрішньоперемі-
щених осіб. На Полтавщині підготовлено
5 медіаторів, які провели навчання для
близько 1 500 жителів Полтавської облас-
ті.

Âèñíîâêè
Приклади проектної діяльності

ПОІППО за 2007–2017 рр. свідчать: най-
успішнішими стали проекти, що розроб-
лялися і проводилися відповідно до вимог
до проектів, мали фінансову, науково-
методичну, медійну підтримку; актуаль-
ну тематику, конкретно і чітко  визначе-
ні завдання, показники та параметри
бажаних досягнень їх учасників; широ-
кий спектр учасників – представників
громади і влади – на всіх етапах проект-
ної діяльності. 

Для більшості  учасників і україн-
ських, і зарубіжних проектів  ПОІППО у
2007–2017 рр.  участь у проектах стала
школою успіху, школою позитивної дії,
оскільки: 

метою освітньої проектної діяльності є•
створення нового суспільно корисного
продукту; процеси, ініційовані проект-
ною роботою, сприяють змінам у діапазо-
ні від «косметичних» до «революційних»
залежно від того, який стан і потреби має
суспільство; 

історія проектної діяльності у закладах•
освіти Полтавщини є міцним науковим і
методичним підґрунтям для її подальшо-
го розвитку, успішна інноваційна діяль-
ність будується на поєднанні науки та
практики, чіткому управлінні;

стимулом для започаткування проект-•
ної діяльності в закладі освіти є розвиток
творчого, інноваційного потенціалу учас-
ників освітнього процесу, формування їх
професійних компетентностей; 

серед супровідних, часто незапланова-•
них складових результату проектної
діяльності, які, на нашу думку, є важли-
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вими, – формування світогляду учасника
проекту (гнучкість, креативність мислен-
ня, бажання та здатність формувати
плани змін і відповідати за власні дії,
усвідомлення потреби та активний рух до
самореалізації, толерантність тощо); 

проектна діяльність сприяє зростанню•
інституційної спроможності закладу,
його інноваційності та ефективності.
Успішна реалізація проекту потребує
науково-методичного забезпечення і
належної фінансової підтримки, зосере-
дження організаторів проектної роботи на
пошуку позабюджетного фінансування та
співпраці з міжнародними грантовими
фондами. 

Орієнтирами подальшого розвитку
проектної діяльності у комунальних
закладах галузі освіти Полтавської облас-
ті є зростання кількості освітніх проектів
місцевого рівня (соціального, освітнього
спрямування), проектів із розроблення та
апробації освітнього, методичного забез-
печення, наукоємних проектів у освітньо-
му середовищі Полтавської області; під-
вищення якості проектної роботи шляхом
залучення до неї запрошених фахівців;
запровадження міжнародних донорських
проектів професійного розвитку освітян;
активізація індивідуальної, групової
участі педагогів та інших учасників освіт-
нього процесу в міжнародних проектах.
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У сучасному швидкозмінному суспіль-
стві, буквально зітканому із найрізнома-
нітніших ризиків для людини, цілком
закономірною є актуалізація життєтвор-
чої проблематики в освіті. Пізнавальна
активність науковців і спільноти педаго-
гів-практиків нині спрямована на пошук
розгадки секретів досягнення особистіс-
ного успіху та віднаходження тих освіт-
ніх моделей, методів і технологій, що
здатні зробити прорив у формуванні люд-
ської особистості, розкрити перед суб’єк-
тами освіти нові перспективи, надати їм
впевненості у власних можливостях їх
досягнення, забезпечити необхідними
ресурсами життєтворчу діяльність. 

До таких методів належить і біогра-
фічний, який усе ширше впроваджується

на різних ланках освіти: загальній серед-
ній, вищій і післядипломній.

Мета цієї статті – виявити життєтвор-
чі перспективи біографічного методу
навчання в загальній середній освіті та
висвітлити наявний досвід підготовки
вчителів у рамках післядипломної педа-
гогічної освіти до його реалізації.

Îá´ðóíòóâàííÿ á³îãðàô³÷íîãî ìåòîäó â
îñâ³ò³

У сучасній гуманітаристиці біографіч-
ний метод, попри дискусії щодо його
суб’єктивності, ґрунтується на цінності
індивідуального життя для розв’язання
широкого спектра завдань: розуміння
загального історичного процесу та окре-
мої епохи, тлумачення творів мистецтва,
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наукових і релігійних текстів, виявлення
ставлення до професії, закономірностей
розвитку окремих соціальних груп, пато-
логій і корекції психічного розвитку осо-
бистості тощо. 

Дослідницький інтерес викликає уні-
кальність будь-якої особи: і тієї, що зро-
била видатний внесок у розвиток суспіль-
ства, і тієї, життя якої відзначено непо-
мітністю. Як зазначає Ю. Лотман, назва
біографічної серії «Жизнь замечательных
людей», заснованої М. Горьким, не
випадкова. Якби вона мала назву «Жизнь
великих людей», то вказувала б на про-
тиставлення «людини великої» простій
[1]. «Кожен індивід – людина, народ,
епоха є незамінним органом осягнення
істини… Всесвіт, всеосяжна істина лиши-
лися б незнаними без розвитку, постій-
них змін і незліченних подій, що й ста-
новлять життя» [2, с. 47]. 

Біографічний метод в освітній галузі –
розроблення стратегій, які б дозволяли
учню (суб’єкту біографії) бути актором
навчального процесу «написання» влас-
ної біографії шляхом здійснення біогра-
фічних досліджень, саморефлексії та
самодосліджень. Проте на сьогодні біо-
графічний метод в освіті ще потребує
методологічного обґрунтування, що перш
за все вимагає з’ясування сутності кон-
цепту «біографія». 

У науковій літературі маємо низку різ-
номанітних підходів щодо його осмислен-
ня.

Етимологія слова «біографія» визнача-
ється двома грецькими лексемами: bios,
що у перекладі означає «життя», та gra-
рhо – пишу. Біографія тлумачиться як
опис чийого-небудь життя та діяльності,
життєпис, життєвий шлях кого-небудь
[3].

Вдаючись до походження слів, С. Аве-
ринцев заперечує ототожнення поняття
біографії і життя, розкриваючи семанти-
ку давньогрецьких лексем «bios» і «zoi».
«Zoi – «життя» як властивість живого на
відміну від неживого, енергія вітальності.
«Вios» – спосіб прояву вітальної енергії в
конкретній поведінці, форма існування,
що підлягає опису та з’ясуванню через
розповідь, «спосіб життя». Саме «спосіб
життя», а не саме життя в його вітально-
сті, втілений у понятті «біографія» [4,
с. 190].

У герменевтичній концепції німецько-
го філософа В. Дільтея біографія є вищою
формою розуміння життя, найбільш філо-
софською формою історичного зображен-
ня, предметом якого є людина як «почат-
ковий факт будь-якої історії» [5]. Життя
розглядається як взаємодія між особисто-
стями у певних зовнішніх обставинах, що
розкривається через категорії «значен-

ня», «цінність», «мета», «ідеал», «розви-
ток», «формування життя». 

Дослідниками робляться спроби нада-
ти біографії і самостійного статусу. За
визначенням О. Валевського, це особли-
вий тип знання, а саме знання особистої
індивідуальності [6], ним запропоновано
біографістику як окрему науку. Г. О. Ви-
нокур, розглядаючи біографію як куль-
турно-історичну проблему, вважає, що
предметом біографістики має стати істо-
рія особистого життя людини, або особи-
сте життя в історії «з усіма ознаками
(інтелектуальними, психічними, психофі-
зичними тощо), з якими особистість уза-
галі дана в історії культури» [7, c. 11], «у
біографію входить все» [там само, c. 34].
Однак, не зважаючи на те, що предметом
її визначено індивідуальне життя особи-
стості, біографія не вивчає особистість як
таку, остання розглядається як творець і
рушійна сила цього життя. За своїми
методами та прийомами біографія як
наука близька до філології, оскільки
«оволодіти джерелами біографії можна
лише шляхом інтерпретації історичних
пам’ятників» [там само, c. 12]. За О. Г. Ви-
нокуром, групування біографічних фак-
тів у біографії відбувається не у хроноло-
гічній, а у синтаксичній послідовності.
Як слово перебуває в реченні у синтак-
сичних відношеннях з іншими словами,
так і біографічні факти людини.

Вітчизняним дослідником В. Чишком
у монографії «Біографічна традиція і на-
укова біографія в історії та сучасності
України» біографія визначається як істо-
рико-культурне явище, що охоплює всю
сукупність біографічних джерел, істори-
ко-наукових досліджень, літературну та
наукову біографічну творчість [8].

Найбільш відповідним, на нашу
думку, є розуміння біографії, що нале-
жить французькому філософу Люсьєну
Севу. Дослідник хоча й не формулює
самого визначення поняття біографії,
стверджує, що психологія має бути на-
укою про біографію, тобто «наукою про
індивідуальне, взяте у своїй конкретній
сутності» [9, с. 538]. 

Його концепція, якій уже понад
50 років, не дістала розвитку у філософії
і психології, фактично виявилася маргі-
нальною у філософській теорії. Проте, на
нашу думку, її потенціал щодо дослі-
дження феномена біографії ще не оціне-
ний.

Л. Сев кваліфікує біографію як основ-
ний матеріал будь-якого об’єктивного
наукового дослідження людської особи-
стості. За твердженням філософа, біогра-
фія концептуально виражає «особливу
логіку особливого об’єкта» і являє собою
сукупність актів. 
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Акт, за Л. Севом, є конкретною дією.
Біографію складають акти, здійснені як
самим суб’єктом біографії, так і іншими
особами щодо нього. Але біографія не
тотожна сукупності всіх актів, що відбу-
лися впродовж життя людини. Акт вини-
кає на основі спонтанної чи усвідомленої
реакції на навколишній світ, але біогра-
фію становлять лише ті, можливо й сти-
хійні, інтуїтивні, які у подальшому набу-
ли свого позитивного чи негативного зна-
чення як такі, що мали вагомі наслідки
для особи, наприклад, принесли їй
визнання, вплинули на кар’єрне зростан-
ня чи мали відголосок суто емоційного
характеру, але значимий для неї. Акт –
це «учинок, який розглядається як
такий, що дає (можливо) певну кількість
результатів, проте не лише безпосередніх
результатів для самого індивіда, а й
результатів для всього суспільства з ура-
хуванням конкретних умов, результатів,
що повертаються (можливо) до індивіда
через більш або менш складні об’єктивні
соціальні опосередкованості» [там само,
с. 440]. 

Сучасна вітчизняна дослідниця
І. Голубович у монографії «Біографія:
силует на фоні Humanities» (Методологія
аналізу біографії в соціогуманітарному
знанні) подає визначення біографії також
як літературного, історичного, наукового
жанру та як форми соціальної (наратив-
ної) практики різного ступеня формаліза-
ції, для якої літературно-художня скла-
дова є другорядною [див. 10]. 

Зауважимо, що за дослідженням
С. Аверинцева («Плутарх і антична біо-
графія»), ще для античної людини біогра-
фія була «жанром» і мала термінологічне
означення «bios» або «vita». У Плутарха
«bios» як окремий тип біографії (за
визначення С. Аверинцева, гіпомнема-
тична біографія) – довідка про «похо-
дження героя, про його статуру та здо-
ров’я, про доброчинності та пороки, сим-
патії та антипатії, власні смаки та звич-
ки, із можливою стислістю про події
життя, більш детально про спосіб смерті.
Довідковий характер переважає над опи-
совістю, «інформація» над «розповіддю»
[11, с. 119–120]. Риторичний тип греко-
римської біографії, якій притаманний
емоційно-оціночний відбір біографічного
матеріалу, – не «біографія» (bios).

Проте усна чи письмова презентація
життя іншої особи в рамках літературно-
го, історичного чи навіть наукового жан-
рів, наративи, позбавлені літературно-
художньої окраси, є «картами території»,
тобто репрезентаціями самого життєвого
шляху особистості, оскільки «повідом-
лення будь-якого роду не складається із
тих об’єктів, які означає» [12].

За Г. Бетсоном, якщо ми створюємо

карту якоїсь території, то переносимо на
папір її зорову репрезентацію, отримуючи
таким чином на папері репрезентацію
цієї зорової репрезентації території.
Відповідно, описуючи життя іншої особи,
ми відтворюємо в усній чи письмовій
формі репрезентацію репрезентації подій,
відчуттів, станів, думок, досвіду суб’єкта
тощо. 

Подібно до того, що карта не є терито-
рією, а є її репрезентацією, відтворенням
створеної людиною репрезентації реаль-
ності, маємо розуміти, що мемуари,
щоденники, листи, анкети, автобіогра-
фії – не біографія, а її репрезентації. «Усі
феномени є видимістю в буквальному
розумінні цього слова» [там cамо]. Як
жодна людина ніколи не зможе досягти
достеменного розуміння реальності, так і
ніякій особі не підвладно вповні пізнати
навіть власний життєвий шлях і його
передісторію. 

Для нас поняття «біографія» є об’єк-
тивним явищем проживання, життя
людини в усій сукупності його передумов
і проявів, що утримує онтогенез і філоге-
нез конкретної особи. Тож лише шляхом
дослідження різних репрезенацій біогра-
фії як об’єктивного явища маємо можли-
вість пізнати індивідуальну біографію у
всій її глибині та навчити інших мистецт-
ва укладання, конструювання та прожи-
вання власних. Тут ми вступаємо власне
у сферу герменевтики, яка надає нам орі-
єнтири у подальшому розгортанні мето-
дики використання біографічного методу
навчання.

Ãåðìåíåâòèêà ³ á³îãðàô³÷íèé íàðàòèâ 
В обґрунтуванні герменевтичного під-

ходу до біографії виходимо із двох пози-
цій: біографія за своєю природою є гер-
меневтичною та виявляється у низці лін-
гвістичних репрезентацій, обумовлених
прагненнями її пізнання.

В. Осипова витлумачує тезу французь-
кого філософа Ж. Дерріди про те, що
немає нічого, що було б поза текстом, у
таких смислах: «не існує нічого, що було
б поза текстом, все мислиться в тексті,
все є частиною тексту» [13, с. 9]. 

Відповідно, і біографію можемо роз-
глядати як послідовність елементів
(актів), що, як і в будь-якому тексті,
об’єднані смисловим зв’язком (сенсом
життя особи, цілями окремих періодів,
певною сферою занять, тимчасовим міс-
цем перебування і т. ін.), що детермінує
розташування частин (груп актів) за зміс-
том, значущістю, складністю та ієрархі-
єю. 

Лінгвістичні репрезентації біографії
можна розподілити на 2 типи: тексти за
авторством самого суб’єкта біографії та
створені іншими особами на основі

34 http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html
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результатів проведених біографічних
досліджень, під час яких репрезентації
першого типу використовуються як мате-
ріал для наукового аналізу. 

Біографію Іншого розглядаємо як
ресурс особистого біографічного кон-
струювання, зокрема тут може бути плід-
ним підхід, запозичений із творчих ідей
одного із найзнаменитіших учених-фізи-
ків сучасності Стівена Хокінга.

На його думку, минуле – це ймовір-
ність, «події, що відбулися у минулому,
не відбувалися якимось певним чином,
вони відбулися усіма можливими спосо-
бами… до тих пір, поки не знайдеться
сторонній спостерігач, все буде витати в
невизначеності. Незалежно від того, які
спогади ви зберігаєте про минуле в даний
час, минуле, як і майбутнє, невизначено
й існує у вигляді спектра можливостей»
[14]. І таким стороннім спостерігачем
може бути дослідник біографії, свідок
участі героя біографії у цих подіях або й
сам суб’єкт життєпису.

Явища минулого, як і майбутнього
знайшли / знайдуть індивідуальний від-
гомін у біографіях різних людей.
Неоднаково буде використаний цей
спектр можливостей тогочасності чи
сплановане використання перспектив
прийдешнього. Однак уявлення про
наявність діапазону потенцій минулого та
майбутнього на різних етапах життєвого
шляху особи, про зроблений нею вибір
можливе на основі інтерпретації біогра-
фічних текстів і проведення біографічних
досліджень. За Сартром, коли людина
померла, «тільки пам’ять Іншого може
перешкодити, щоб його життя згорнулося
у повноті в собі, обірвавши всі зв’язки з
теперішнім. Життя того, хто пішов,
характеризує те, що Інший стає його хра-
нителем» [15].

Отже, на основі інтерпретації та
дослідження біографії Іншого відбуваєть-
ся розуміння суб’єктами біографічного
конструювання (школярами, студентами)
і власних минулого та майбутнього, вони
набувають герменевтичного досвіду
пізнання біографічного матеріалу.
Тлумачення та інтерпретація біографії
Іншого веде до пізнання того, ким є пред-
мет дослідження на кожному із етапів
його життєвого шляху. 

Проте евристичні можливості наратив-
ної біографії потребують осмислення та
концептуалізації. «Наратив – поняття
філософії постмодерну, що фіксує проце-
суальність самоздійснення як спосіб
буття розповідного (або, по Р. Барту,
«того, який повідомляє») тексту» [16]. В
усній історії, як і «письмі в його проце-
суальній виконуваності» [17, с. 143],
виробляється «стратегія самовираження
автора, яка водночас є і стратегією само-

здійснення та самореалізації» [там само,
с. 143].

Усна історія (oral story) людини постає
як презентація її особистої біографії та
водночас набуває ваги в рамках науково-
го обґрунтування історичних, психологіч-
них, соціальних, освітніх процесів і
явищ. 

Прикладом є конкурс шкільних про-
ектів із усної історії «Повсякденне життя
в СРСР у період 1980–1991 років», оголо-
шений чеською громадською організаці-
єю Асоціація з міжнародних питань
(АМО). Під час виконання проекту учні
мають навчитися формулювати питання,
проводити інтерв’ю, аналізувати його,
бачити поле для дискурсу.
Організаторами запропоновано 10 різно-
манітних тем проекту, спрямованого на
допомогу учням в усвідомленні того, що
кожен має свій досвід, згідно з яким
інтерпретує події. 

У процесі розповіді відбувається актуа-
лізація особистістю наявного в неї біогра-
фічного минулого (досвіду) для тепе-
рішнього (групування значимих актів для
досягнутих цілей або актів-перешкод на
шляху їх реалізації) заради майбутнього
(означення цілей свого майбуття). На
думку О. Кокун, справжнє самоздійснен-
ня не потребує якихось особливих умов,
сенс його в тому, що людина сама знахо-
дить можливості самоздійснення в будь-
яких умовах [18]. Відповідно, вона є іні-
ціатором, організатором і реалізатором
власного cамоздійснення. Наратив і
відображає те, яким чином особі вдалося
віднайти ці можливості самоздійснення.

Узагалі навчання впродовж життя як
ідея ХХІ ст. ґрунтується на рефлексії осо-
бистості. International Association for Life
History in Adult Education наголошує на
тому, що освіта та навчання повинні
ґрунтуватися на результатах досліджень.
Наведена теза є актуальною та виправда-
ною для загальної середньої освіти. І ці
дослідження мають стосуватися як само-
го суб’єкта біографії, так і сукупності
значимих актів інших осіб. «Наратив збе-
рігає у пам’яті те, що варто пам’ятати»
[19, p. 8], те, що прорефлексовано, стає
основою обґрунтування вибору майбутніх
дій.

Можливості для рефлексії та спільних
біографічних досліджень суб’єкта біогра-
фії, акторів і глядачів, потенціал для роз-
витку освіти нині створює така форма
розповіді, як театр Playback (у перекладі
театр відтворення), суть якого полягає у
спонтанності відображення акторами
історій життя, які повідомляють саме тут
і зараз глядачі. Автор розповіді (суб’єкт
біографії) має змогу дивитися на себе
очима Іншого, зустрічатися зі своїм Я і
відкривати себе як Іншого. 

Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÎÑÂ²ÒÈ

Ïîñòìåòîäèêà. – 2017. – ¹ 4 (129). 35



Íàðàòèâè îñâ³òíüîãî êðàºçíàâñòâà ³
ë³äåðñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 

Біографія окремої людини – це, по
суті, історія всієї її Батьківщини.
Відповідно, біографічне навчання в кон-
тексті освітнього краєзнавства спонукає
до креативності та свідомого вибору стра-
тегій власної життєтворчості. Зокрема,
наративи освітнього краєзнавства можуть
бути імплементовані в технологію форму-
вання лідерської компетентності особи-
стості.

Біографічне навчання розуміємо як
«вид навчання, спрямований на утвер-
дження людини як автора і виконавця
свого індивідуального особистісного про-
екту на основі усвідомлення нею власного
біографічного потенціалу, виявленого
внаслідок рефлексії особистого біографіч-
ного досвіду, та на підставі інтерпретації
досвіду інших осіб» [20, с. 17]. 

Відповідно, концепція організації біо-
графічного навчання в сучасній школі
передбачає (рис. 1):

проведення дослідження особистості•
школяра класним керівником і працівни-
ками соціально-психологічної служби
навчального закладу;

стимулювання рефлексії учня шляхом•
організації проведення ним самодослі-
джень (резюме, автобіографія, досліджен-
ня родоводу, біографічні проекти);

залучення школяра до пошуково-•
дослідницької діяльності з освітнього
краєзнавства (укладання історій шкіл,
вивчення передового педагогічного досві-
ду вчителів крізь призму їхніх біографій,

у рамках краєзнавчо-пошукових експеди-
цій, біографічний метод у навчанні літе-
ратури, історії тощо);

ознайомлення із біографічним досвідом•
інших осіб (учителів, батьків, лідерів гро-
мади, визначних постатей українського
суспільства та світу);

забезпечення цілеспрямованої діяльно-•
сті навчального закладу з формування в
учня лідерської компетентності.

Лідерську компетентність розглядаємо
як основний елемент не лише конструю-
вання, а й реалізації особою індивідуаль-
ного біографічного проекту.

Досить складно зарахувати її до якоїсь
із виокремлених у науковій літературі
груп компетентностей, оскільки вона має
спільне з кожною із них. Лідерську ком-
петентність розглядаємо як сукупність
особистісних компетентностей у найви-
щому їх прояві, що забезпечують лідер-
ство особи перш за все для самої себе.

Із метою підготовки вчителів до вті-
лення концепції біографічного навчання
розроблений проект «Формування

лідерської компетентності в школі засоба-
ми біографічних досліджень у контексті
освітнього краєзнавства», що здійснюєть-
ся на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників Полтавського
обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти ім. М. В. Остроградського
(ПОІППО) у рамках навчального модуля
«Філософія освіти ХХІ ст.». 

Названий проект спрямований на
активізацію в закладах  загальної серед-
ньої освіти експериментальної, дослід-
ницької діяльності педагогічних праців-

Рис. 1. Концептуальна модель біографічного навчання в сучасній школі
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ників засобами біографічних досліджень
із позиції розвитку лідерської компетент-
ності вчителів і учнів області.

Мета проекту полягає у популяризації
досягнень педагогів Полтавщини в
дослідженні освіти рідного краю, обміні
досвідом організації біографічних розві-
док з освітнього краєзнавства, розкритті
основних компетентностей і особливостей
культури сучасного вчителя-лідера, ви-
вченні й актуалізації освітніх практик
області з формування лідерської компе-
тентності учнів в інноваційному суспіль-
стві та розвитку лідерства педагогів,
активізації наративних практик і само-
досліджень освітян.

Суть проекту – в організації дослід-
ницької діяльності педагогів Полтав-
щини: співробітників ПОІППО щодо роз-
відки історії становлення й розвитку осві-
ти переважно на локальному інституцій-
ному рівні та вчителів області в міжкур-
совий період стосовно біографічних
досліджень у рамках освітнього краєзнав-
ства та піднесення лідерства в освіті.

Унаслідок здійснення проекту очікує-
мо, що запровадження біографічних
досліджень в аспекті лідерської компе-
тентності сприятиме актуалізації викори-
стання біографічного методу навчання
при викладанні різних предметів як
ефективної форми особистісно орієнтова-
ного навчання.

На сьогодні ж у реалізації проекту
досягнуто таких результатів: 

активізовано проведення досліджень з•
освітнього краєзнавства щодо вивчення
біографій учнів і вчителів як лідерів
українського суспільства;

розроблено елементи навчально-мето-•
дичного комплексу з філософії освіти в
системі післядипломної педагогічної осві-
ти та імплементовано в навчальний про-
цес на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників;

актуалізовано історично-краєзнавчі•
дослідження провідних освітян-краєзнав-
ців Полтавської області: методистів
районних методичних кабінетів, директо-
рів і заступників директорів шкіл, учите-
лів загальної середньої освіти, методистів
станцій юних туристів, науковців.

Співробітники інституту у книзі
«Історія Полтавського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти
(1940–2010 рр.)» дослідили й описали
історію розвитку системи підготовки й
удосконалення діяльності шкільних учи-
телів Полтавщини, підрозділів інституту.
Ця праця є своєрідною енциклопедією
післядипломної педагогічної освіти та
одним із прикладів для закладів освіти в
дослідженні історії шкіл.

Для освітян Полтавської області запо-
чатковано серію науково-практичних
заходів з освітнього краєзнавства, спря-

мованих на активізацію проведення роз-
відок з історії розвитку освіти
Полтавської області засобами біографіч-
них досліджень, консолідацію зусиль
педагогів у підготовці матеріалів до одно-
го із томів дванадцятитомної енциклопе-
дії «Полтавіка. Полтавська енциклопе-
дія», присвяченого освіті і науці області.

Розпочато серію науково-практичних
заходів інструктивно-методичною нара-
дою «Освітнє краєзнавство і формування
лідерської компетентності у сучасній
школі», що відбулася на базі Хоріш-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Остроград-
ського Козельщинського району. 

Місце проведення наради обрано не
випадково. Козельщина – батьківщина
видатного математика світу та таланови-
того педагога Михайла Васильовича
Остроградського, біографія якого була
взірцем для людини ХІХ ст.
Відправляючи дітей на навчання у ВНЗ,
батьки бажали їм: «Ставай
Остроградським!». Педагогічні ідеї вчено-
го і на сьогодні є засадами організації
навчальної діяльності школярів. 

У Хорішківській ЗОШ І–ІІІ ст. імені
М. В. Остроградського створено шкіль-
ний музей видатного математика на мате-
ріалах, зібраних унаслідок біографічних
досліджень пошукових загонів навчаль-
ного закладу. 

На основі аналізу розвідок учасників
наради визначено основні напрями
освітнього краєзнавства полтавського
краю (напрями для реалізації лідерського
потенціалу школярів і вчителів): 

пошукова робота учнів у рамках крає-•
знавчих експедицій;

підготовка науково-дослідницьких•
робіт у рамках конкурсу-захисту МАН;

дослідницька діяльність педагогів•
регіону, учасників наради зокрема;

вивчення біографій випускників шкіл;•
дослідження історії навчального закла-•

ду (публікація історії школи, створення
музею історії закладу);

розкриття маловідомих сторінок•
життя і творчості видатних педагогів;

вивчення біографій учителів, чия•
праця стала вагомим внеском у розвиток
навчального закладу, освіти району,
області.

У збірнику матеріалів наради [21]
поряд із методичними рекомендаціями
учасників заходу та порадами провідних
дослідників історії полтавського краю
щодо проведення досліджень з освітнього
краєзнавства в закладах загальної серед-
ньої освіти висвітлено концепцію нового
тому дванадцятитомної регіональної
енциклопедії «Полтавіка. Полтавська
енциклопедія», присвяченого освіті і
науці області. Участь у цьому наймас-
штабнішому регіональному проекті стане
показником лідерської компетентності
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спільноти полтавських освітян.

Ôîðìóâàííÿ ë³äåðñüêî¿ êîìïåòåíòíî-
ñò³ â øêîë³

Навчання і виховання людини, здатної
робити розумний і сміливий вибір, бути
лідером перш за все для самої себе для
будівництва власної біографії вимагає не
лише визначення спектра ефективних
технологій формування лідерської компе-
тентності учнів, а й розвитку лідерства
вчителів. Педагоги повинні мати сформо-
ване бачення необхідних перетворень,
бути готовими до ризику та знати, як
лідирувати.

Навчальний посібник-довідник «Фор-
мування лідерської компетентності в
школі» [22] пропонує освітянам операцій-
ну систему для закладу загальної серед-
ньої освіти, який прагне стати лідерсь-
кою організацією, де працюють учителі-
лідери та формують учнів-лідерів.

У цьому виданні описано «проривні
технології» в освіті з метою розкриття
для освітян можливостей збагачення
арсеналу педагогічних механізмів впливу
на успішність школярів, запропоновано
методики визначення результативності
експериментальної роботи з формування
лідерської компетентності особистості,
матеріали для розроблення педагогами
лідерських міні-модулів. Представлено
різні моделі педагогів-лідерів, лідерство
вчителя розглядається як у рамках його
діяльності з окремими класами, так і в
роботі педагогічного колективу школи з
підвищення професійного рівня вчителів
і навчальних досягнень учнів. 

Êóëüòóðà ³ êîìïåòåíòí³ñòü ñó÷àñíîãî
â÷èòåëÿ-ë³äåðà

Запровадження компетентнісного під-
ходу до реалізації завдань сучасної систе-
ми освіти, варіативність визначень
понять «компетентність» і «культура» та
множинність представлених у науковій
літературі їх класифікацій актуалізують
питання визначення основних компетент-
ностей і видів культури, необхідних для
забезпечення ефективної діяльності
сучасного вчителя.

На обласному науково-практичному
семінарі «Культура і компетентність
сучасного вчителя-лідера», присвяченому
290-річчю з дня народження Г. С. Ско-
вороди (2012 р.), керівниками експери-
ментальних навчальних закладів, праців-
никами районних методичних кабінетів,
відповідальними за інноваційну роботу,
вчителями-інноваторами Полтавщини
представлено результати досліджень ком-
петентнісного портрету й особливостей
культури сучасного вчителя-лідера, моде-
лей розвитку лідерства у педагогічному
колективі закладу загальної середньої
освіти, технологій формування лідерської

компетентності педагога.
Дослідницька компетентність учителя

має стати основою організації освітнього
процесу в школі. Відповідно, на зібранні
науковців і лекторів Полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти ім. М. В. Остроградського
«Стратегії шкільного навчання на базі
дослідництва» до Дня науки в Україні
(2012 р.), обґрунтовано інноваційну ідею
дослідницького навчання слухачів курсів
підвищення кваліфікації ПОІППО,
необхідність консолідації зусиль науков-
ців Полтавщини в забезпеченні впрова-
дження наукових досліджень у практику
загальної середньої освіти, взаємного зба-
гачення діяльності викладачів вищих
навчальних закладів, спрямованої на під-
вищення кваліфікації вчителів області.

Презентований на зібранні довідник
«Лектори Полтавського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського»[23],  укладе-
ний на основі резюме викладачів навчаль-
ного закладу, розкриває їхній основний
внесок у наукову діяльність закладу.

Äîñë³äæåííÿ á³îãðàô³é âèïóñêíèê³â
Із 2013 року вчителями Полтавщини

розпочато низку біографічних розвідок.
Із метою визначення потенціалу біогра-
фічного методу в освіті, популяризації
досягнень педагогів Полтавщини в
дослідженні біографій випускників шкіл
області та визначення можливостей фор-
мування лідерської компетентності вчите-
ля й учня у пошуково-дослідницькій
діяльності проведено обласний науково-
практичний семінар «Освітнє краєзнав-
ство і формування лідерської компетен-
тності в сучасній школі: дослідження біо-
графій випускників». Захід відбувся на
базі Тарандинцівської ЗШ І–ІІІ ст.
ім. В. А. Симоненка Лубенської районної
ради Полтавської області, яка носить ім’я
свого випускника, відомого українського
поета, і де функціонує створений учнями
й учителями навчального закладу зразко-
вий музей митця. Також відомими
випускниками цієї школи є: Жалдак
Мирослав Іванович – директор Інституту
інформатики, доктор педагогічних наук,
професор, академік НАПН України,
заслужений діяч науки і техніки
України; Павленко Анатолій Федорович
– Герой України, повний кавалер орденів
«За заслуги», дійсний член Національної
академії педагогічних наук України, док-
тор економічних наук, почесний академік
Віденського університету, ректор
Київського національного економічного
університету, почесний громадянин
Лубенського району; Улітко Андрій
Феофанович – член-кореспондент НАПН
України, доктор фізико-математичних
наук, заслужений діяч науки УРСР,
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лауреат премії ім. О. М. Динника, дер-
жавної премії України в галузі науки і
техніки (1989), заслужений професор
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. 

Збірник матеріалів семінару на основі
тез учителів [24] розкриває досвід закла-
дів загальної середньої освіти
Полтавської області з дослідження біогра-
фій їхніх випускників і використання
результатів розвідок в освітньому процесі
з метою формування лідерської компе-
тентності школярів.

Äîñë³äæåííÿ á³îãðàô³é ó÷èòåë³â
Актуальність проведення біографічних

досліджень особистості педагога обумов-
лена низкою основних чинників: 

учитель відіграє значиму роль у фор-•
муванні компетентності школярів щодо
прогнозування, планування, конструю-
вання та реалізації їхніх індивідуально-
біографічних проектів;

біографічний досвід педагога має ваго-•
мий вплив на визначення його філософії
освіти;

біографічні дослідження сприяють•
усвідомленню місця того чи іншого вчи-
теля в розвитку освіти на місцевому та
більш масштабному рівнях;

вивчення особистості крізь призму її•
поглядів, педагогічного кредо, біографіч-
ного досвіду розкриває можливості для
переосмислення передового педагогічного
досвіду вчителя, методик його вивчення,
узагальнення та технологій упроваджен-
ня у педагогічну діяльність більш широ-
кого кола освітян;

визначення найбільш важливих періо-•
дів життя та осіб, які мали вплив на вчи-
теля;

відстеження процесу розвитку особи-•
стості у професії;

з’ясування впливу суспільних і освіт-•
ніх змін на особистість конкретного вчи-
теля, відтворення картин життя людей
певної епохи;

виявлення особистісних рис конкрет-•
ного педагога;

відстеження біографій окремих педаго-•
гічних колективів – творців традицій
навчального закладу, розробників страте-
гій його діяльності, рушіїв розвитку;

виявлення бар’єрів у підвищенні про-•
фесіоналізму педагога [25, с. 10–11].

Біографічний досвід учителів-лідерів
Полтавщини став предметом вивчення
учасників обласної спеціальної дослід-
ницької групи «Філософія лідерства в
освіті», які обрали своїм завданням роз-
роблення в  закладах загальної середнеьої
освіти моделей формування лідерської
компетентності.

Вивчено досвід педагогів Кременчуць-
кого ліцею №11 Кременчуцької міської
ради Полтавської області, шкіл

Решетилівського району Полтавщини
[26], вчителів-лідерів краю, переможців
обласного конкурсу «Учитель року»
2009–2013 рр. [27].

Наукові розвідки учасників Всеукра-
їнської науково-практичної конференції
«Освітнє краєзнавство і формування
лідерської компетентності в сучасній
школі: дослідження біографій учителів»
(2014 р.), проведеної на базі Тахтаулів-
ського навчально-виховного комплексу
Полтавської районної ради Полтавської
області, присвячені висвітленню низки
актуальних питань: формуванню лідерсь-
кої компетентності учнів засобами крає-
знавства, використанню біографічного
методу в освітніх практиках, розкриттю
особливостей і здобутків пошукової робо-
ти вчителів і учнів окремих районів
Полтавської області, шкільних біографіч-
них проектів, дослідженню біографій
репресованих педагогів тощо. 

Á³îãðàô³÷íèé äîñâ³ä ó÷èòåëüñüêèõ
äèíàñò³é: çâ’ÿçîê ïîêîë³íü

Окремий напрям біографічних дослі-
джень у контексті пізнання та збережен-
ня пам’яті про історію та діяльність шкіл
становить вивчення вчительських дина-
стій, потенціал яких як фрагментів інди-
відуальної колективної історичної
пам’яті для здійснення біографічного
навчання школярів належно не поцінова-
ний.

Із метою об’єднання зусиль педагогів в
осмисленні феномена біографії вчителя,
збирання біографічних наративів пред-
ставників династій, обміну практичним
досвідом проведення біографічних дослі-
джень, популяризації серед педагогічної
громадськості біографічного і педагогіч-
ного досвіду вчительських династій відбу-
лась Всеукраїнська науково-практична
конференція «Біографічний досвід учи-
тельських династій: зв’язок поколінь» на
базі Войнівської ЗОШ І–ІІІ ст. Чутівської
районної ради Полтавської області
(2015 р.).

Увага учасників зосередилася на таких
проблемах:

методика дослідження біографічного і•
педагогічного досвіду вчителя;

механізми передачі біографічного•
досвіду в освіті;

зарубіжний досвід біографічних•
досліджень;

дослідження вчительських династій;•
біографічний метод навчання у після-•

дипломній педагогічній освіті.
Зокрема, 7 представників педагогічних

династій – учасників конференції, роз-
крили механізми передачі біографічного
досвіду у своїх родинах.

Освітянами Чутівського району пре-
зентовано біографічний проект із дослі-
дження династій педагогів, який здій-
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снюється з 2009 року. У його рамках ви-
вчено 34 учительські династії, серед яких
вісім мають три покоління, а педагогіч-
ний стаж однієї із них – 200 років. 

Á³îãðàô³÷íî-êîìóí³êàòèâí³ ïðàêòèêè â
îñâ³ò³ 

Біографічно-комунікативні практики –
різні способи використання методик і
технологій осягнення людської індивіду-
альності шляхом вивчення різноманітних
біографічних репрезентацій її життєвого
шляху. Їх можна зарахувати до нетради-
ційних шкільних практик або нових аль-
тернативних освітніх практик, що
сприяють демократизації навчання, фор-
муванню патріотизму, власної життєвої
позиції, критичного мислення, дослід-
ницької та життєтворчої компетентностей
суб’єктів освіти. Біографічно-комуніка-
тивні практики можуть застосовуватися в
урочній, позаурочній діяльності з будь-
якого навчального предмета, виховній
роботі школи та в позашкіллі.

Із метою дослідження біографічно-
комунікативних практик у самопроекту-
ванні особистістю своїх життєтворчих
шляхів, пізнання біографій відомих
людей краю в науково-дослідницькій
діяльності; висвітлення використання
біографічного матеріалу в освітньому про-
цесі проведено на базі Гадяцької гімназії
ім. Олени Пчілки Гадяцької міської ради
Полтавської області Всеукраїнську науко-
во-практичну конференцію «Біографічно-
комунікативні практики в освіті» (2016).

Під час заходу відбулася зустріч із
майстром біографічно-комунікативних
практик, відомим краєзнавцем Полтав-
щини, лауреатом літературно-мистецької
премії В. К. Малика, науковим співробіт-
ником Гадяцького районного історико-
краєзнавчого музею Чайкою Іваном
Федосійовичем, котрий передав у дарунок
бібліотеці ПОІППО свою найновішу
книгу «Лютенька: від землі до космосу».
Учнем 8 класу Лютенської ЗОШ І–ІІІ ст.
імені М. Л. Величая Гадяцької районної
ради Іваном Масловим представлено
дослідження свого родоводу, що охоплює
11 поколінь. 

Педагоги Гадяцького району презенту-
вали власний досвід використання біогра-
фічно-комунікативних практик в освіт-
ньому процесі школи в доповідях:
«Приклад життя і творчості Олени
Пчілки в контексті сучасного національ-
ного виховання», «Біографічно-родовідні
дослідження у вивченні історії школи»,
«Полотняні письмена про наш рід».
Широкий матеріал із використання біо-
графічно-комунікативних практик у
позашкіллі презентував Гадяцький
Будинок дитячої та юнацької творчості.

Á³îãðàô³÷í³ äîêóìåíòè â îñâ³ò³
2017 року на базі Градизької гімназії

імені Героя України О. Білаша
Глобинської районної ради Полтавської
області відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція «Біографічні
документи в освіті: теорія і практика», на
якій обговорювалися такі питання:
визначення та класифікації документів в
освіті; історія розвитку біографічної
документації у вітчизняній освіті; вико-
ристання біографічних документів суб’єк-
тів освіти в освітньому процесі; вітчизня-
ний і зарубіжний досвід використання
біографічних документів в управлінні
закладом освіти; біографічні документи в
роботі шкільного психолога; методи робо-
ти з біографічними документами у пошу-
ково-дослідницькій діяльності. 

Окрім власне дослідницької діяльності
вчителів, у рамках проекту «Формування
лідерської компетентності в школі засоба-
ми біографічних досліджень у контексті
освітнього краєзнавства» відбулось озна-
йомлення учасників заходів із досліджен-
нями біографій відомих земляків: мате-
матика М. Остроградського, філософа
Г. Сковороди, поета В. Симоненка, лі-
тописця С. Величка, художниці М. Баш-
кирцевої, ученого-артилериста О. За-
сядька, композитора О. Білаша.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що
біографічний метод навчання в освіті має
значний потенціал для формування жит-
тєтворчої компетентності особистості, що
обумовлює необхідність здійснення цілес-
прямованої підготовки педагогів до його
впровадження в загальній середній освіті.
Висвітлений проект «Формування
лідерської компетентності в школі засоба-
ми біографічних досліджень у контексті
освітнього краєзнавства» не виключає
ймовірності інших варіантів організації
дослідницької діяльності вчителів у піс-
лядипломній педагогічній освіті в рамках
реалізації запропонованої концепції біо-
графічного навчання в школі. Водночас
він не вичерпує всього комплексу
необхідних завдань, зокрема не розкри-
ває специфіки організації процесу біогра-
фічного навчання школярів. Представ-
лений проект розглядаємо як елемент
системи підготовки вчителів у післяди-
пломній педагогічній освіті до реалізації
біографічного методу навчання в школі.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ознаками
сучасного світу є нестабільність, невизна-
ченість, складність і непередбачуваність.
Поширення останніми роками у сферах
бізнесу та менеджменту концепції роботи
за умов хаосу, або роботи у VUCA1-світі,
відображає та підтверджує реалії сього-
дення. Лідери економіки, політики, біз-
несу усвідомлюють і приймають таку
ситуацію як перманентну, напрацьовують
та широко використовують у своїй діяль-
ності відповідні стратегії. 

«Стабільна нестабільність», шалений
темп життя, глобалізаційні процеси й
інформаційна революція в сучасному
світі одночасно є наслідком і умовою роз-
витку науки та освіти. За даними
Національного інституту стратегічних
досліджень при Президентові України, за
останні десятиліття кардинально зміни-
лася система генерації й передачі знань,
їх обсяг багаторазово зріс: нині щорічно
оновлюються близько 5 % теоретичних і
20 % професійних знань. Період «напів-
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гічній освіті та освітніх практик. Модель синтезована на основі вивчення теоретичних засад інно-
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1 Акронім, який складається зі слів: volatility (мінливість, нестабільність, нестійкість, вола-
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начність, невизначеність) та використовується для характеристики особливостей сучасного
світу.



розпаду» компетентності2, тобто
зниження її на 50 % унаслідок появи
нової інформації, свідчить, що для бага-
тьох професій цей період настає менш
ніж через 5 років, тобто навіть раніше,
ніж закінчується навчання у ВНЗ  [10].
Отже, у наш час годі один раз і на все
життя підготувати людину до професій-
ної діяльності. Тому особливо актуально
постає питання: до чого готувати та як
саме навчати фахівця в  мінливому,
невизначеному, непередбачуваному
складному світі? 

Відповідь на нього нерозривно пов’яза-
на із процесами сучасного українського
законотворення, ідеєю довічної незавер-
шеності освіти для дорослої людини, роз-
витку наукової сфери в Україні.
Безперечно, позитивними ознаками
реформування освітньої галузі, поглиб-
лення інтеграції науки та освіти на сучас-
ному етапі є імплементація Закону «Про
вищу освіту», «Про освіту», прийняття
Закону «Про наукову та науково-технічну
діяльність», розроблення Законів «Про
професійну освіту», «Про інноваційну
діяльність». Наголошується й на тому,
що Закон України «Про освіту» повинен
створити умови для навчання впродовж
життя – кожна людина повинна мати
можливість здобути освіту не як даність
раз і назавжди, а постійно підвищувати
кваліфікацію, змінювати її, зберігати
конкурентоспроможність на динамічному
ринку праці [5]. 

Але наразі довкола системи післядип-
ломної педагогічної освіти (далі – ППО) в
Україні склалася суперечлива (у сенсі
оцінки її ефективності та доцільності) й
невизначена щодо перспектив її існуван-
ня (збереження, реформування, руйну-
вання) ситуація. З одного боку, остання
зумовлюється браком законодавчої бази
щодо статусу та регламентації діяльності
ППО на державному рівні; негативним
«соціально-мережевим» іміджем ППО,
сформованим, не в останню чергу, мініс-
терськими функціонерами, лобістами
«злиття» системи ППО з ВНЗ, та й педа-
гогічними працівниками, котрі «пасуть
задніх» у школах і при цьому «не потре-
бують вдосконалення». З іншого –
нездатністю системи ППО переконливо
презентувати власні переваги й досягнен-
ня, набуті за останні 10–15 років унаслі-
док наполегливого саморозвитку, пошуку
мети, змісту, форм і методів навчання
дорослих. За обставин, коли система ППО
випробовується на життєстійкість, актуа-
лізується потреба в осмисленні її сильних

сторін і збереженні унікальності, у визна-
ченні чинників, здатних забезпечити її
активний розвиток у сучасному світі. 

У цьому контексті можемо говорити
про зростання наукового потенціалу як
одну з ключових ознак діяльності
Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського (далі – ПОІППО).
Протягом  2011–2015 рр. спостерігається
стійка тенденція до збільшення кількості
науковців і тих, хто лише робить перші
кроки на науковій ниві.  За ці роки
працівниками ПОІППО захищено
7 кандидатських дисертацій  з актуаль-
них напрямів, що стосуються управлін-
ської діяльності, інклюзивної освіти,
діяльності практичних психологів,
викладання природничих дисциплін,
роботи з учнями з девіантною
поведінкою. За станом на кінець 2015 р.
в аспірантурі навчаються три працівники
й один перебуває в докторантурі.
Вважаємо, що така динаміка забезпечу-
ється підходами керівництва  до організа-
ції діяльності у ПОІППО, що мотивують,
спонукають до наукової діяльності та
сприяють їй, а саме:

– надання працівникам можливостей
вибору при визначенні власних наукових
інтересів і напрямів дослідницької діяль-
ності; 

– узгодженість наукових досліджень у
ПОІППО із сучасними тенденціями та
пріоритетами розвитку науки; 

– єдність цілей, завдань і тісна спів-
праця управлінців, науковців і методис-
тів ПОІППО у здійсненні державної та
регіональної  освітньої політики;

– атмосфера здорової конкуренції, сти-
мулювання фахового зростання працівни-
ків «по горизонталі» можливостями зро-
стання «по вертикалі»; 

– позитивний соціально-психологічний
мікроклімат у закладі.

Унікальні ресурси розвитку науки в
ПОІППО,  можливості інтеграції науко-
вих досліджень і освітніх практик, а
також мультиплікації  досягнень дослід-
ників зумовлюються й забезпечуються
функціями, пов’язаними з координацією
діяльності методичних служб області,
наявністю широких можливостей апроба-
ції наукових розробок і здійснення експе-
риментально-дослідницької діяльності на
базі навчальних закладів у тісній спів-
праці з їх педагогічними колективами. 

Гострота питання щодо перспектив
існування й розвитку системи ППО під-
тверджує доцільність вибору та

______________________________
2 Період «напіврозпаду компетентності» – одиниця виміру старіння знань фахівця, прийнята
в США.
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розроблення упродовж 2011–2015 рр.
науково-дослідницької теми ПОІППО
«Моделі взаємозв’язку наукових дослі-
джень і освітніх практик в умовах транс-
формації українського суспільства у сві-
товий освітній простір» (державний
реєстраційний номер 00110u004628).

Ìåòà äîñë³äæåííÿ – синтезувати оригі-
нальну модель взаємозв’язку наукових
досліджень у системі ППО й освітніх
практик на основі результатів науково-
теоретичного міждисциплінарного  аналі-
зу цієї проблеми та рефлексивного аналі-
зу різнопланових моделей трансформації
наукових досліджень у практику освіти.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Проблематика інтеграції науки, осві-
ти та практики має відображення в
науковій психолого-педагогічній та філо-
софській літературі. Окремі аспекти
інтеграції науки й освіти висвітлюються
у працях класиків: Я.  Коменського,
Дж. Локка, Й. Песталоцці, І. Гербарта. 

Питанням інтеграції наукового знання
присвячено праці таких вітчизняних і
зарубіжних дослідників, як
В. Андрущенко, Б. Ахлібінський, С. Бі-
левич, В.  Вернадський, В.  Ільченко,
Б. Кедров, В. Кремень, С. Клепко, Є. Ма-
окарян, В. Огнев’юк, С. Сисоєва, О. Ча-
лий, А. Урсул, М. Чепіков. 

Змістовний аналіз інтеграційних про-
цесів у вищій, професійно-технічній осві-
ті й науці представлено в дослідженнях
А. Бєляєвої, П. Васильєва, Р. Вернидуба,
О. Глущенко, І. Дежиної, О. Кубасова,
А. Козлова, В. Левченко, О. Левчишеної,
Е. Манухіна, О. Микитюка, О. Нечаєвої,
О. Олексюк, В. Прошкіна, З. Сазонової,
Т. Торгашиної, В. Чернолєс, В.  Чорно-
бровкіна, Ю. Шагіна.

Окремі аспекти інтеграції науки та
освіти в системі ППО висвітлено в роботах
М. Артюшиної,  Н. Білик, О. Бондарчук,
Н. Волянюк, І. Драч, В. Зелюка, О. Єль-
никової, Л. Карамушки, С. Клепка,
П. Лушина, В. Олійника,  Л.  Пухов-
ської, З. Рябової, В. Семиченко, О. Сніса-
ренко, Л. Сніцар.

При цьому в досить широкому спектрі
теоретико-емпіричних розвідок інтеграції
науки, освіти та практики фокусоване
системне вивчення взаємозв’язку науко-
вих досліджень у системі ППО й освітніх
практик майже не проводилося.

Âèõ³äí³ ïîëîæåííÿ, âèçíà÷åííÿ îñíîâ-
íèõ ïîíÿòü. Як вхідні положення й клю-
чові орієнтири в цій роботі розглядаємо:

– місію ПОІППО, що полягає в удос-
коналенні професійного рівня й компе-
тентності педагогів в умовах модернізації
системи освіти, науково-методичному

забезпеченні системи загальної середньої
освіти;

– мету  діяльності  ПОІППО, що
визначається як формування якісної
ефективної системи підвищення кваліфі-
кації, перепідготовки та спеціалізації
кадрів на основі оптимізації традиційних
і впровадження нових форм, технологій
навчання для задоволення індивідуаль-
них потреб громадян у особистісному та
професійному зростанні, забезпечення
потреб держави у кваліфікованих кадрах
високого рівня професіоналізму, здатних
компетентно й відповідально виконувати
посадові функції, впроваджувати іннова-
ції в освітні процеси;

– моделі  взаємозв’язку  наукових
досліджень  і  освітніх  практик  (далі  –
МВНДОП), запропоновані Х.  Бурхар-
дом, А. Шоенфелдом: 1) вчителі знайом-
ляться з дослідженнями та запроваджу-
ють їх; 2)  дослідження забезпечують
принципи для освіти; 3) ознайомлення з
дослідженнями забезпечує розвиток педа-
гогів; 4) дослідження визначають розроб-
лення освітньої політики;  5)  тривалий
процес упровадження у практику
(20–25  років); 6)  проект-експеримент
(Design experiments), яким передбачаєть-
ся постійна рекурентна взаємодія між
дослідженням і практикою [34, 13]. 

Основні поняття, на які спираємося та
використовуємо в цьому дослідженні:

– освітня практика – соціально-куль-
турний феномен, який існує та розвива-
ється в певній соціокультурній ситуації
відповідно до законів поступу суспіль-
ства, законів функціонування соціальних
систем, принципів інноваційності; харак-
теризується цілісністю та єдністю, має
специфічні характеристики; представле-
ний досвідом певної системи освіти, конк-
ретних освітніх установ; презентує колек-
тивну або індивідуальну інноваційну
соціально-педагогічну сутність освітньої
діяльності та її концептуальну ідею [24];

– інновація – цілеспрямоване нововве-
дення у певній системі, що вдосконалює
цю систему, веде до її прогресивного роз-
витку [19, с. 71];

– інноваційний процес – перетворення
наукового знання, наукових ідей, винахо-
дів у фізичну реальність (нововведення),
яка змінює суспільство [30, с. 59];

– інноваційна діяльність – діяльність,
що спрямована на використання та
комерціалізацію результатів наукових
досліджень, розробок і зумовлює випуск
на ринок нових конкурентоздатних това-
рів і послуг [8]; особливий вид діяльності
людини, спрямований на оновлення й
удосконалення певної системи, забезпе-
чення її прогресивного розвитку [19,
с. 71];

– інноваційна педагогічна діяльність –
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особливий вид діяльності педагога, спря-
мований на оновлення й удосконалення
педагогічної системи [19, с. 71];

– інноваційний  освітній  продукт  –
результат науково-дослідної розробки, що
відповідає вимогам «Закону України
«Про інноваційну діяльність» [20].

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Логіка цього дослідження вклю-
чає три послідовні взємопов’язані етапи:

1. Теоретичний етап – аналіз джерель-
ної бази та поглиблення уявлень про
моделі МВНДОП на засадах міждисцип-
лінарного підходу.

2. Емпіричний етап – розроблення та
апробація різнопланових моделей транс-
формації наукових досліджень у практи-
ку освіти, дослідження їх специфіки та
ефективності. 

3. Рефлексивний етап – синтез оригі-
нальної моделі взаємозв’язку наукових
досліджень у системі ППО та освітніх
практик на основі результатів, отрима-
них на попередніх етапах.

Íà ïåðøîìó – òåîðåòè÷íîìó –
åòàï³ (2012–2013 ðð.) проведено науко-
во-теоретичний аналіз  проблеми взає-
мозв’язку науки та практики в системі
ППО у  психолого-педагогічних дослі-
дженнях, який засвідчив недостатність її
розроблення, спонукав до розширення
контекстуального пошукового поля та
вивів у міждисциплінарну площину.
Найбільш близькою до досліджуваної
проблематики виявилася галузь іннова-
ційного менеджменту, що визначається
як сукупність економічних, мотивацій-
них, організаційних і правових засобів,
методів і форм управління інноваційною
діяльністю конкретного об’єкта управлін-
ня з метою одержання найоптимальні-
шим шляхом економічних результатів
цієї діяльності. Інноваційний мене-
джмент націлений на забезпечення ефек-
тивного функціонування інноваційного
процесу у межах організації з метою ство-
рення можливості для її конкурентоспро-
можності на ринку в довгостроковій пер-
спективі [17]. 

Перший висновок, зроблений при
вивченні теоретичних засад інноваційно-
го менеджменту: з урахуванням специфі-
ки діяльності ПОІППО як установи, що
надає освітні послуги, дедалі більшої
комерціалізації освіти, орієнтації фун-
кціонування ВНЗ на засадах освітньої,
наукової, фінансової та економічної авто-
номії, такий підхід виявляється цілком
виправданим, оскільки відповідає сучас-
ним тенденціям розвитку системи освіти
та набуває особливої актуальності в умо-
вах трансформації українського суспіль-
ства.

Другий висновок пов’язаний із можли-

вістю екстраполяції, адаптації та вико-
ристання досягнень інноваційного мене-
джменту в науковій та практичній психо-
лого-педагогічній діяльності. 

Третій полягає у тому, що основним
поняттям інноваційного менеджменту є
«інноваційний процес», який розуміється
як створення, освоєння і поширення інно-
вацій. За визначенням американського
дослідника Б. Твісса, інноваційний про-
цес – це перетворення наукового знання,
наукових ідей, винаходів на фізичну
реальність (нововведення), яка змінює
суспільство. Такий процес має чітку орі-
єнтацію на кінцевий результат приклад-
ного характеру, що забезпечує певний
соціальний, технічний або економічний
ефект [30, с. 59]. Зазначимо,  що, згідно
із цією логікою, у нашому дослідженні у
фокусі уваги перебуває інноваційний пси-
холого-педагогічний процес і досліджу-
ється відповідний ефект. 

В інноваційному менеджменті наразі
розглядаються чотири актуальні моделі:
лінійна, маркетингова, інтерактивна та
інтегрована. Їх аналіз сприяє розумінню
причин низької значущості освітніх
досліджень для освітньої практики, а
також виявленню шляхів поліпшення
ситуації. Коротко схарактеризуймо
кожну із цих моделей, зауваживши, що
основними етапами інноваційного проце-
су в галузі інноваційного менеджменту з
1957  р. за пропозицією М.  Dodgson і
R.  Rothwell визнаються: ідея, науково-
дослідницька та дослідно-конструктор-
ська робота, виробництво, збут, вихід на
ринок. Схеми моделей інноваційного про-
цесу за редакцією першоджерела пред-
ставлено на рисунку 1 (позначення на
схемах: НИР (рос.) – науково-дослідні
роботи, ОКР (рос.) – дослідно-конструк-
торські роботи) [1].

Відповідно до першої моделі (А) «фун-
даментальні розробки» є ініціюючим ета-
пом процесу, що має лінійний та послі-
довний перебіг до впровадження нововве-
дення у процес споживання (K. Arrow,
R.  Nelson, К.  Кошкін, А.  Хачатуров,
З. Ільєнкова, В. Гриньов та інші). У педа-
гогічному професійному полі така модель
виглядає як плановий послідовний про-
цес фундаментальних, прикладних
наукових розвідок і запровадження їх
результатів у практику діяльності освіт-
ніх установ.

Друга модель – маркетингова (Б). У
ній зберігається лінійність етапів, але
змінюється їх послідовність (Р.  Гольд-
штейн, J. Bradbury, G.  Donald,
П. Дойль). Ця модель ініціюється потре-
бами та попитом споживачів; у психоло-
го-педагогічній площині, відповідно, –
потребами та запитами споживачів освіт-
ніх послуг.
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Обидві моделі критикувалися за
«закритість» і «лінійність». Під закритіс-
тю розуміється брак взаємозв’язку із зов-
нішнім середовищем (споживач, техноло-
гії, ринок тощо). Діяльність інститутів
ППО наразі також характеризується
потребою у підвищенні відкритості, фоку-
суванні наукових досліджень на потребах
освітньої практики, споживачів освітніх
послуг та наближенні до них.

Третя модель – інтерактивна (В)
(S. Line, N. Rosenberg, R. Nelson, S. Win-
ter, R. Rothwell) зберігає лінійну послі-
довність етапів маркетингової моделі, але
позиціонується як відкрита, оскільки
протягом усього процесу передбачається,
з одного боку, діалог зі споживачем для
коригування змісту інноваційного про-
дукту, з іншого – реалізується постійна
взаємодія з полем технологій для розвит-
ку виробничої платформи підприємства,
галузі. Основний недолік такої моделі
зумовлюється її лінійністю, оскільки, як
зазначають дослідники інноваційного
менеджменту, фіксована послідовність
етапів у часі не відповідає реаліям сього-
дення, «... мережевій природі господар-
ських, зокрема й інноваційних відносин
суб’єктів» [3]. 

Четверта – інтегрована модель (Г)

(K. Imai, I. Nonaka, H. Takeuchi, F. Koda-
ma) розроблена японськими дослідника-
ми як відповідь на критику інтерактив-
ної. У її основі лежить мережевий при-
нцип паралельної організації етапів інно-
ваційного процесу. 

Розгляд моделей інноваційного проце-
су у виробничій сфері дає змогу поглиби-
ти уявлення про особливості його динамі-
ки та структурні елементи  в освітній
галузі. Аналіз моделей  Х.  Бурхарда,
А. Шоенфелда також указує на те, що всі
вони за своєю суттю є динамічними і
відображають певні етапи інтеграції
наукових досліджень і практики. Це під-
тверджується й відповідними дієсловами
у їх назвах, що відбивають особливості
взаємодії/взаємозв’язків у педагогічних
системах «суб’єкт-суб’єкт» або «суб’єкт-
об’єкт», зокрема: ознайомлення, забезпе-
чення, розвиток, упровадження, взаємо-
дія.

У психолого-педагогічній площині як
етапи інноваційного процесу традиційно
розглядають: виникнення ідеї, науково-
дослідницьку роботу, апробацію іннова-
ційного освітнього продукту та поширен-
ня його у практичній діяльності освітян.
М. Артюшина із позицій системного під-
ходу аналізує, що відбувається із систе-

Рис. 1. Схеми моделей інноваційного процесу: (А)  – лінійна, (Б) – маркетингова,
(В)  –  інтерактивна, (Г)  –  інтегрована (за Н.  Глушак, Н. Репешко, В. Грищенковою,

за редакцією першоджерела [1])
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мою, коли здійснюється інновація, роз-
глядає її ключові аспекти та визначає
інноваційну педагогічну діяльність як
особливий вид діяльності педагога, спря-
мований на оновлення й удосконалення
педагогічної системи, що включає три
стадії: 1) розроблення інноваційної ідеї
для вдосконалення системи; 2) її запро-
вадження для перевірки дієвості іннова-
ції, 3) поширення інновації. Дослідження
зосереджує увагу на тому, що на кожній
із цих стадій послідовно розгортаються
орієнтувальний, виконавчий та контроль-
ний етапи, за допомогою яких реалізуєть-
ся певний цикл дій із поступового онов-
лення системи  [19, с. 71].

Аналіз теоретичних педагогічних поло-
жень і практика освітньої діяльності свід-
чать, що порівняно із економіко-виробни-
чою сферою в системі ППО  найбільш
«розмитими» й такими, що потребують
уваги та розроблення, є етапи педагогіч-
ного маркетингу та виводу інноваційного
психолого-педагогічного продукту «на
ринок». 

Íà äðóãîìó – åìï³ðè÷íîìó – åòàï³
(2013–2015 ðð.) розроблялися й запро-
ваджувалися різнопланові навчально-
дослідницькі проекти з орієнтацією на
інтегровану модель інноваційного проце-
су (рисунок 1, «Г») та з наголосом на
недостатньо відпрацьованих етапах інно-
ваційної діяльності в освітній галузі. 

Про доцільність проектного підходу у
цій роботі свідчать результати  роботи
фокус-групи  директорів  шкіл. Оскільки
фокус-група3, з одного боку – зручний,
ефективний і доступний для освітян мар-
кетинговий інструмент, з іншого – отри-
мані результати мають змістову цінність
у контексті пропонованого дослідження,
представмо її результати більш докладно.
Власне, метою проведення фокус-групи
було дослідження ставлень директорів до
експериментів і проектів у школі.

З’ясовано, що респонденти усвідомлю-
ють значущість експериментальної діяль-
ності, але виявляють пасивність щодо її
ініціації та реалізації. До проблем,
пов’язаних із нею, відносять: недостатньо
розвинену матеріальну базу, фінансові,
бюрократичні перешкоди; формалізм у
здійсненні експерименту; залучення до
його реалізації незначної кількості пра-
цівників школи; відволікання педагогів
від основних процесів у школі, зокрема,
навчального. 

Важливі та корисні наслідки експери-
ментально-дослідницької діяльності

директори вбачають у знаходженні нових
напрямів розвитку навчального закладу;
підвищенні професійної компетентності
педагогів у міжатестаційний період, сти-
мулюванні їх до пошуку та використання
інноваційних технологій, урізноманітнен-
ні форм і методів роботи; розвитку твор-
чих здібностей учнів і вчителів; підви-
щенні рівня знань, зацікавленості дітей у
навчанні; створенні позитивного іміджу
навчального закладу; здатності мобілізу-
вати всіх учасників навчально-виховного
процесу на вирішення визначених зав-
дань; створенні  сприятливого мікроклі-
мату, здоров’язбережувального освітньо-
го простору та в згуртуванні колективу;
можливості залучити додаткові матері-
альні ресурси.

Проектна діяльність розглядається
учасниками фокус-групи як певна підго-
товка до експериментальної або її «репе-
тиція». Формальні вимоги до здійснення
проектної діяльності простіші й тому
вона є більш поширеною у навчальних
закладах. При цьому директори наголо-
шують, що одночасно реалізувати освіт-
ній процес традиційними методами та
проектну діяльність важко. Упрова-
дження інновацій потребує відмови від
чогось «старого», оскільки забирає багато
часу, відволікає від виконання прямих
посадових обов’язків, від основної
навчально-виховної роботи, вимагає енер-
гії та часу на залучення додаткових кош-
тів, тому адміністрація часто стикається з
небажанням педагогів брати участь у про-
екті. Не завжди після завершення проек-
ту є можливість застосувати набуті знан-
ня у традиційному чітко регламентовано-
му освітньому процесі. Зазначають
також, що якщо не виграно конкурс про-
ектів, у педагогічному колективі може
настати певне розчарування.

На думку оптимістично налаштованої
та переважної більшості опитаних, проект-
на діяльність у школі демонструє відда-
ність удосконаленню навчально-виховно-
го простору, дає змогу навчальному
закладу бути сучасним і  конкуренто-
спроможним; забезпечує планомірний
розвиток школи; позитивно впливає на
імідж навчального закладу, підвищує
його рейтинг і рейтинг району (міста);
дисциплінує та стимулює педагогів, спря-
мовує їх на досягнення нових результа-
тів; сприяє згуртуванню колективу, залу-
ченню учнів, батьків, громадськості до
спільної справи; є ключовим моментом
пожвавлення спільної роботи та формує

______________________________
3 Фокус-група – групове інтерв’ю, організоване у вигляді розмови кількох респондентів на
задану інтерв’юером-модератором тему, уможливлює розкрити мотивацію людей, побачити
варіанти ставлення до проблеми; якісний метод дослідження.
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зацікавленість у кінцевому результаті;
стимулює педагогів та учнів до творчої
діяльності; уможливлює скористатися
позитивним досвідом колег; сприяє залу-
ченню додаткових джерел фінансування,
зміцнює матеріально-технічну базу
школи [26].

Отже, протягом 2011–2015 рр. емпі-
ричний матеріал акумулювався під час
реалізації кафедрою педагогічної майс-
терності ПОІППО чотирьох проектів
регіонального рівня, експериментальної
роботи регіонального рівня та шкіл фахо-
вого зростання. Зазначимо, що у ПОІППО
є й інші організаційні форми взаємодії
науковців і практиків, зокрема спеціаль-
ні дослідницькі групи, авторські творчі
майстерні тощо, які сприяють розвитку
освітніх інновацій, моделюванню та ре-
алізації індивідуальних освітніх траєкто-
рій освітян. 

У цій праці на прикладі реалізації
трьох різнопланових проектів розгляньмо
характерні структурно-функціональні
елементи  МВНДОП у системі ППО та
проаналізуймо особливості взаємозв’язків
між ними. 

1. Мета навчально-дослідницького про-
екту «Сучасні інструменти підвищення
якості  освітньої  діяльності: моніторин-
гові,  соціологічні,  соціально-психологічні
дослідження»  [29] полягає у підвищенні
якості освітньої діяльності, розвитку
дослідницької компетентності працівни-
ків районних (міських) методичних
служб області шляхом оволодіння ними
сучасними професійними інструментами,
якими є моніторингові, соціологічні та
соціально-психологічні дослідження та у
дослідженні  МВНДОП у системі ППО.
Актуальність цього проекту на етапі роз-
роблення підтвердилася заявками 3-х
міських і 9-х районних методичних цент-
рів (кабінетів) області щодо участі в
ньому керівників і методистів методич-
них служб. 

Основні завдання проекту утворюють
чотири змістовні блоки: організаційно-
методичний – передбачає підготовку нор-
мативно-організаційної документації,
створення умов для навчання учасників
на базі ПОІППО, дистанційного навчання
та online-консультацій; навчальний – роз-
роблення та реалізація відповідної
навчальної програми;  науково-дослід-
ницький – дослідження за темами, акту-
альними для районних (міських) мето-
дичних кабінетів, та укладання учасни-
ками аналітичних звітів за їх результата-

ми; оцінювально-презентаційний – оцін-
ка результатів, аналіз ефективності,
інформування професійного педагогічно-
го середовища та широких кіл громад-
ськості про результати.

Формат навчання передбачав 5 очних
одноденних 8-годинних навчальних сесій
та дистанційні online-консультації між
учасниками та керівником проекту у
міжсесійний період. Дистанційна взаємо-
дія відбувалася у спеціально створеній
групі в соціальній мережі Facebook, у
спільному Google Account. Також учасни-
ки використовували можливості Google
Docs для підготовки електронних варіан-
тів анкет, тестів і проведення   онлайн-
тестування, для роботи над спільним зві-
том, а також освоювали статистичний
пакет SPSS. Нормативні, навчальні,
інформаційно-методичні матеріали проек-
ту акумульовано на офіційному сайті
ПОІППО на веб-сторінці кафедри педаго-
гічної майстерності4.

Тематика досліджень визначалася
учасниками з урахуванням пріоритетів
освітньої політики, професійних завдань,
інтересів, індивідуальних освітніх траєк-
торій. Відповідно формувалися тематичні
дослідницькі групи або учасник здійсню-
вав дослідження самостійно. Готовність
педагогів до впровадження інновацій у
навчальному закладі та професійна моти-
вація працівників психологічної служби
системи освіти – такі проблеми педагогіч-
них працівників виявилися у фокусі
уваги методичних працівників. Іншою
цільовою аудиторією методистів-дослід-
ників очікувано стала учнівська молодь:
з’ясовувалися особливості соціально-пси-
хологічного середовища учнів, вивчалися
їх медійна культура та ціннісні орієнта-
ції. 

У відгуках учасників переконливо та
лаконічно відображаються доцільність,
ефективність і специфіка описаного під-
ходу до розвитку дослідницької компе-
тентності методичних працівників, тому
наведімо декілька з відгуків: «участь у
проекті навчила мене працювати в коман-
ді», «отримані знання й навички дали
змогу застосовувати хмарні технології
при проведенні соціально-психологічних
досліджень на районному і регіональному
рівнях», «навчання дуже сподобалося –
мінімум теорії, максимум практичних
нових і  корисних  знань, які значно
спрощують роботу. Хотілося б, щоб таких
навчальних програм було більше, можли-
во, навіть і в рамках курсів підвищення

______________________________
4 Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-pedahohichnoi-maisternosti/2-i/1257-
rehionalnyi-navchalnyi-proekt-suchasni-instrumenty-pidvyshchennia-iakosti-osvitnoi-diialnosti-
monitorynhovi-sotsiolohichni-sotsialno-psykholohichni-doslidzhennia.
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кваліфікації», «моніторингова діяльність
– одне з найважливіших завдань мето-
диста, завдяки якому можна вивчити,
глибоко проаналізувати наявні проблеми
та на підставі цього спланувати подальшу
діяльність. І саме участь у проекті дала
мені змогу поглибити свої знання», «про-
ект став ще однією сходинкою до профе-
сійної мудрості, розширив поле професій-
них інтересів і уможливив отримати дуже
зручний інструментарій для роботи мето-
дичної та психологічної служби міста».

Результати зазначеної проектної діяль-
ності можемо розглядати й оцінювати в
декількох вимірах: особистісно-організа-
ційному – вони виявляються в розвитку
дослідницької компетентності працівни-
ків районних (міських) методичних
служб  Полтавської області, у підвищенні
результативності діяльності, особистого
авторитету учасників проекту та суспіль-
ного авторитету методичних служб зага-
лом; у науковому – цінними для педаго-
гічної, батьківської громадськості та
наукової спільноти є результати двох
обласних і трьох районних соціально-пси-
хологічних досліджень, проведених учас-
никами;  у навчально-методичному –
можемо говорити про збагачення дидак-
тичного компонента (зміст, форми, мето-
ди, засоби) у навчанні дорослих, а також
про можливості корегування навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах з урахуванням
результатів проведених досліджень;  у
інформаційно-просвітницькому – збіль-
шення кількості та підвищення якості
досліджень в області сприяло привернен-
ню уваги та покращенню обізнаності
широких кіл громадськості, ЗМІ, держав-
них органів щодо проблем освітньої галу-
зі. За результатами досліджень учасника-
ми укладено 5 аналітичних звітів та під-
готовлено колективну публікацію у фахо-
вому виданні [29].

У контексті дослідження МВНДОП
проект «Сучасні інструменти підвищення
якості освітньої діяльності: моніторинго-
ві, соціологічні, соціально-психологічні
дослідження» дав змогу:

– поглибити уявлення про маркетинго-
ву діяльність і стратегії діяльності ІППО
в контексті моніторингу проблем системи
освіти області та вивчення освітніх запи-
тів педагогічних працівників; 

– співвіднести в сенсі еквівалентності
динаміку проектної діяльності, що вклю-
чає постановку, досягнення конкретних
цілей та систему відстеження ефектив-
ності роботи, з динамікою інноваційного
процесу;

– відпрацювати новий формат реку-
рентної взаємодії ІППО з районними
(міськими) методичними службами облас-
ті у міжкурсовий період;

– апробувати вузькопрофільний тема-
тичний навчально-дослідницький проект
як інноваційний продукт/пропозицію для
цільової аудиторії методичних працівни-
ків області;

– оцінити ефективність і доцільність
його запровадження у найближчій пер-
спективі як альтернативної форми підви-
щення кваліфікації педагогічних праців-
ників, що відповідає сучасним тенденці-
ям в освіті дорослих, оскільки передбачає
поглиблене навчання/спеціалізацію за
певною актуальною темою/проблемою та
може обиратися відповідно до індивіду-
альних освітніх траєкторій.
2. Навчальний  проект  «Регіональні

студії  педагогічнної  майстерності»
спрямований на розвиток педагогічної
майстерності, психологічної та самоосвіт-
ньої компетентностей педагогічних пра-
цівників Полтавської області шляхом
організації тренінгового навчання у між-
атестаційний період, а також  поглиблен-
ня  уявлень про МВНДОП у системі ППО
[23]. Суб’єктність працівників районних
(міських) методичних служб, керівників,
педагогів і вихователів закладів освіти
виявляється в тому, що саме вони, вихо-
дячи зі стратегічних цілей та актуальних
завдань професійної діяльності, визнача-
ють тематику тренінгів, значущий зміст
навчання та повідомляють про це органі-
заторам проекту. Відповідно до отрима-
них заявок, науковий потенціал виклада-
чів-науковців спрямовується на розроб-
лення навчального контенту та проведен-
ня тренінгів у міжатестаційний період. 

Протягом 2014–2015 рр. проведено
53 тренінги на базі районних (міських)
методичних кабінетів і навчальних закла-
дів області, у яких узяли участь 974 педа-
гогічні працівники різних категорій: учи-
телі, заступники директорів із навчально-
виховної роботи, практичні психологи,
соціальні педагоги ЗНЗ, вихователі ДНЗ
із 14 районів і 4 міст Полтавської області
(рис. 2).

Тренінгове навчання здійснювалося за
10-ма темами, серед яких «Профілактика
професійного вигорання та розвиток
саморегуляції педагогічних працівни-
ків», «Організація навчально-виховного
процесу для дітей з особливими освітніми
потребами в закладах освіти», «Розвиток
креативності у дітей молодшого шкільно-
го віку», «Як допомогти дитині долати
труднощі», «Психологічні підходи до
розв’язання складних педагогічних
ситуацій», «Емпіричні дослідження в
системі освіти: проведення онлайн-анке-
тування з використанням інструментів
GoogleDocs», «Використання загадок для
розвитку різних типів мислення у дітей
дошкільного віку», «Розвиток креатив-
ності у дітей дошкільного віку»,
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«Психологічні особливості надання допо-
моги людям, які пережили психотрав-
муючі події», «Проектна діяльність із

дітьми дошкільного віку».
Аналіз відгуків учасників свідчить, що

такий формат роботи допомагає їм усвідо-
мити власний педагогічний досвід, пере-
осмислити його та інтегрувати отримані
знання у професійну діяльність (90  %
учасників). Педагоги позитивно оціню-
ють: створення комфортних умов під час
тренінгів для розвитку комунікативної
компетентності, неформальне, невимуше-
не, конструктивне спілкування, що дає
змогу зрозуміти інших людей, навчатися
через взаємодію (95 % учасників); ефек-
тивність тренінгового навчання у сенсі
набуття нових знань, умінь і навичок,
зміни усталених форм діяльності (75 %
учасників). Підходи до навчання, що
використовуються тренерами (міні-лек-
ція, дискусія, інтерактивні методи та
прийоми кооперативного й групового
навчання, проблемне навчання, ігрові
методи, навчальні ситуації, моделюван-
ня, методи і прийоми розвитку мислен-
ня), у подальшій професійній діяльності
планують активно освоювати та викорис-
товувати 95 % учасників.

Поширення інформації серед педаго-
гічної громадськості  області про перебіг
проекту «Регіональні студії педагогічної
майстерності» та можливості участі у
ньому  відбувається через однойменні веб-
сторінку на сайті ПОІППО5 та блог6.

Також під час навчання учасники одер-
жали 61 методичну розробку та презента-
ції тренерів в електронному вигляді.

У контексті доповнення уявлень про
МВНДОП під час реалізації навчального
проекту «Регіональні студії педагогічної
майстерності» зазначимо:

– підтверджено ефективність викорис-
тання маркетингових інструментів (опи-
тування, анкетування цільової групи
тощо) на етапі підготовки/розроблення
експерименту (проекту) з метою задово-
лення потреб споживачів освітніх послуг; 

– виявлено та апробовано різні підходи
до формування цільової аудиторії, зокре-
ма, тренінгових груп,  а також проаналі-
зовано їх доцільність та ефективність за
різних цілей і умов навчання. Як засвід-
чила практика, при плануванні подаль-
шої діяльності  ІППО з підвищення ква-
ліфікації варто враховувати, що варіант,
коли у навчанні на базі одного з навчаль-
них закладів району (міста) або районно-
го (міського) методичного центру (кабіне-
ту) беруть участь по одному представнику
від усіх навчальних закладів району
(міста), є найбільш затребуваним; інші
можливі варіанти: участь у навчанні всіх
педагогічних працівників одного навчаль-
ного закладу, на базі якого й відбуваєть-
ся навчання; одна особа стає учасником
усіх можливих тренінгів; одна особа бере
участь тільки в одному  тренінгу/темі,
унаслідок чого досягається більше охоп-
лення педагогічних працівників району

Рис. 2. Географія проекту «Регіональні студії педагогічної майстерності»

______________________________
5Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-pedahohichnoi-maisternosti/2-i/1258-
navchalnyi-proekt-rehionalni-studii-pedahohichnoi-maisternosti/
6Режим доступу : http://stud-maister.blogspot.com/
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(міста);
– уточнено змістово-динамічні особли-

вості інноваційного освітнього процесу в
умовах рекурентної взаємодії науковців
ІППО та освітян-практиків.

3. Метою проекту «Підготовка обда-
рованої  молоді  Полтавської  області  до
участі в учнівських олімпіадах та інших
інтелектуальних  змаганнях  у  2013–
2015 роках» визначено формування інте-
лектуального потенціалу Полтавської
області шляхом підготовки обдарованої
молоді до участі у предметних олімпіадах
та інших інтелектуальних змаганнях,
створення сприятливих умов для її само-
реалізації в сучасному суспільстві та
вивчення МВНДОП у системі ППО [28]. 

Актуальність проекту зумовлюється
тим, що проблема виявлення й розвитку
обдарувань учнів залишається у фокусі
сучасної освіти, а її вирішення потребує
визначеності щодо багатьох питань. Одне
з найважливіших стосується підходів до
проектування освітнього середовища,
максимально сприятливого для розкрит-
тя обдарувань дітей під час їх навчання.
Інше важливе питання – мета діяльності
освітян. На що саме спрямовуються
зусилля педагогів – на виявлення обдаро-
ваних учнів чи виявлення обдарувань
учнів? Перша стратегія призводить до
«сортування» дітей на обдарованих й
інших. Друга – орієнтована на визнання
кожної дитини потенційно обдарованою,
передбачає наявність тих або інших обда-
рувань у кожної дитини, і тоді завдання
дорослих – розпізнання та створення від-
повідних умов для розвитку дитини. 

Основні завдання цього проекту  утво-
рюють п’ять змістових блоків: організа-
ційний – передбачає розроблення та
запровадження організаційно-методичної
моделі підготовки учнів до олімпіад та
інших інтелектуальних конкурсів;
навчально-методичний – орієнтований на
підвищення рівня академічних знань
учнів із базових дисциплін, сприяння
розвитку професійної компетентності та
педагогічної майстерності викладачів у
роботі з виявлення та розвитку обдару-
вань учнівської молоді; науково-дослід-
ницький – полягає у поглибленні науко-
во-теоретичних уявлень про обдарова-
ність; розробленні моделі дослідження
індивідуально- та соціально-психологіч-
них  чинників розвитку обдарувань
учнів; укладанні відповідного психодіаг-
ностичного комплексу в електронному
вигляді (з використанням форм Google);
емпіричному дослідженні психосоціаль-
ного портрета учнів – учасників інтелек-
туальних змагань; просвітницько-профо-
рієнтаційний – включає створення умов
для самопізнання та професійного само-
визначення учасників навчально-трену-

вальних зборів; оцінно-рефлексивний –
пов’язаний із розробленням системи
моніторингу результатів та аналізом
ефективності проекту,  оприлюдненням
та поширенням досвіду роботи з виявлен-
ня та розвитку обдарувань учнівської
молоді Полтавської області. 

Організаторами проекту є методичні
працівники ПОІППО, навчальний процес
забезпечують найкращі вчителі загально-
освітніх навчальних закладів та виклада-
чі ВНЗ, науково-дослідницьку частину
проекту – науковці кафедри педагогічної
майстерності ПОІППО.

У ході проекту на базі навчально-оздо-
ровчого комплексу «Ерудит» при
Кременчуцькому педагогічному коледжі
ім. А. С. Макаренка за окремим графіком
проводилися навчально-тренувальні
збори для учнів 8–11 класів із 9-ти базо-
вих дисциплін: математика, історія,
хімія, українська мова та література,
інформатика, географія, англійська мова,
біологія, фізика. Учасники (загальна
кількість 25–20 осіб) мали змогу протя-
гом 10 днів поглиблено вивчати той або
інший предмет. 

За власним бажанням і в зручний час
учні також могли пройти електронне тес-
тування за спеціально розробленим бло-
ком психодіагностичних методик на умо-
вах анонімності, ознайомитися з його
результатами та за бажання і потреби
отримати консультацію психолога.

Реалізація цього проекту сприяла під-
вищенню рівня академічних знань учнів
із базових дисциплін, збільшенню кіль-
кості учнів, умотивованих до участі у
всеукраїнських учнівських олімпіадах та
інших інтелектуальних змаганнях,  роз-
витку їх особистісного потенціалу, здат-
ності до самопізнання та професійного
самовизначення;  дала змогу поглибити
науково-теоретичні уявлення про особли-
вості розвитку обдарувань учнів,  під-
твердила валідність моделі дослідження
індивідуально- та соціально-психологіч-
них чинників обдарувань, уможливила
описати та порівняти психологічні
портрети учасників і переможців всеукра-
їнських учнівських  олімпіад; засвідчила,
що врахування педагогами наукових
результатів дослідження поряд із органі-
зацією роботи щодо вдосконалення зміс-
ту, форм, методів навчання є умовою реа-
лізації індивідуальних освітніх траєкто-
рій учнів на засадах гуманістичного та
особистісно орієнтованого підходів; роз-
ширила можливості щодо підвищення
професійної компетентності та педагогіч-
ної майстерності педагогів у роботі з ака-
демічно успішними учнями; забезпечила
підвищення суспільного авторитету учас-
ників інтелектуальних змагань та їх
наставників, привернула увагу широких
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кіл громадськості, ЗМІ, державних орга-
нів до молоді, котра є інтелектуальним
потенціалом України.

Під час реалізації проекту «Підготовка
обдарованої молоді Полтавської області
до участі в учнівських олімпіадах та
інших інтелектуальних змаганнях у
2013–2015 роках» зафіксовано такі клю-
чові моменти для врахування при розроб-
ленні МВНДОП у системі ППО:

– формат проектної діяльності сприяє
інтеграції зусиль науковців, педагогів-
практиків, учнів та батьків, розвитку їх
суб’єктності, зацікавленості у поглиблен-
ні уявлень із певної проблеми (зокрема з
проблеми виявлення та розвитку  обдару-
вань учнів);

– проектна діяльність одночасно надає
можливості науковцям для отримання
нових наукових знань, а педагогам,
учням, батькам – для використання
наукових результатів у власних програ-
мах розвитку, саморозвитку, навчання
тощо;

– розширення поля взаємодії між різ-
ними категоріями учасників проекту
(управлінські та методичні кадри,
науковці, педагоги вищої та середньої
школи, учні, батьки) дає змогу на кожно-
му етапі отримувати зворотний зв’язок,
координувати зусилля та, оперативно
реагуючи, вносити зміни й оптимізувати
інноваційний процес.

Таким чином, досвід реалізації
навчальних і дослідницьких проектів під-
твердив відповідність діяльності ПОІППО
актуальним запитам і потребам спожива-
чів освітніх послуг; сприяє акумуляції
емпіричного матеріалу для синтезу оригі-
нальної та дієвої для системи ППО
МВНДОП. 

Çàâäàííÿ òðåòüîãî – ðåôëåêñèâíîãî –
åòàïó (2015 ð.) полягало в синтезуванні
оригінальної МВНДОП у системі ППО з
урахуванням результатів теоретичного
аналізу та рефлексії емпірично-пошуко-
вої діяльності.

Чому саме рефлексія? Розкриття пси-
холого-педагогічного змісту цього фено-
мена пояснює доцільність і цінність вико-
ристання рефлексивного аналізу як
інструменту для оцінювання  переваг і
недоліків системи ППО, визначення пер-
спективних напрямів її розвитку [27]. На
рефлексії як невід’ємній складовій прак-
тичної діяльності наголошує один із
засновників рефлексивної педагогіки бри-

танський учений М. Уоллес: «Практика
стає джерелом професійного зростання
вчителя лише тією мірою, якою вона є
об’єктом структурованого аналізу: без
такого аналізу практика марна й із часом
веде не до розвитку, а до професійної де-
градації вчителя» [35, c. 25]. Інше дослі-
дження, проведене науковцями гарвард-
ської бізнес-школи, показало, що 15 хви-
лин, витрачених на обдумування своїх
дій, підвищує їх ефективність більш ніж
на 20 %. При цьому організатори експе-
рименту зазначають, що, коли ми зупи-
няємося, описуємо для інших те, що зро-
били самі, осмислюємо те,  чого навчили-
ся, то відчуваємо себе більш ефективними
та мотивованими і, як наслідок, – стаємо
більш ефективними [21]. 

Згідно з теоретичним конструктом
А. В. Карпова, індивідуальна рефлексія
як інтегративна психічна реальність роз-
глядається одночасно як психічна власти-
вість,  процес і особливий психічний
стан. Залежно від спрямованості виділя-
ють інтрапсихічну рефлексію (здатність
до самосприйняття змісту власної психі-
ки та його аналізу) й інтерпсихічну (здат-
ність до розуміння психіки інших). За
«часовою» ознакою виділяють три голов-
ні види рефлексії: ситуативна, ретроспек-
тивна, перспективна [11]. За Г. Щедро-
вицьким, основні етапи рефлексії поляга-
ють у дослідженні ситуації, виявленні
труднощів у діяльності, встановленні
причин труднощів, критиці старої норми
та виробленні нової [34]. 

Механізми, що забезпечують дієвість
рефлексивного аналізу, розкриваються в
царині психологічного знання. У соціаль-
но-психологічному контексті рефлексія
набуває ознак соціально розподіленої
якості колективного суб’єкта7 та має спе-
цифічні особливості на різних етапах
його розвитку. Із позицій екологічної
фасилітації – вітчизняного підходу неди-
рективного управління розвитком колек-
тивного суб’єкта, розробленого П. В. Лу-
шиним, рефлексія в індивідуально- та
соціально-психологічному аспектах є
ключовою ознакою/характеристикою,
завдяки якій на певному етапі групової
динаміки визначаються групова ідентич-
ність, позиція кожного учасника, вини-
кають групові катарсичні явища та інди-
відуальні інсайти [16].

Ретроспективний рефлексивний аналіз
«кризового» реагування, що зазвичай має

______________________________
7Колективний суб’єкт являє собою соціальну групу, взаємозв’язки між учасниками якої не
обмежуються просторово-часовими рамками та визначаються на відповідних етапах розвитку
різним ступенем суб’єктності учасників (потенційним, реальним, рефлексивним), розглядаєть-
ся як відкрита динамічна система, що має здатність до самоорганізації, самостійно визначає
свої цілі та засоби їх досягнення. 
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місце у перехідних ситуаціях, як міні-
мум, дає змогу відтворити індивідуальну
траєкторію спонтанного розвитку особис-
тості/організації, як максимум – каталі-
зує процес переходу до нової індивідуаль-
ної/колективної ідентичності. Рефлексія
власної діяльності з наступною екстеріо-
ризацією отриманого досвіду забезпечує
значний соціальний ефект. У соціально-
психологічному контексті рефлексія
набуває ознак соціально-розподіленої
інтегративної якості колективного суб’єк-
та, є чинником його розвитку, оскільки
уможливлює об’єктивувати процес діяль-
ності, здійснювати усвідомлений вплив
на неї та виступає як резерв толерування
невизначеності та її подолання у перехід-
них ситуаціях. Творчі, пошукові, іннова-
ційні процеси у педагогічній діяльності
за низкою ознак співвідносимо з перехід-
ними або кризовими процесами [27].

Науково-теоретичний аналіз досліджу-
ваної проблеми та рефлексивний аналіз
проектно-дослідницької діяльності дає
змогу:

– стверджувати, що найбільш типовою
для системи ППО  МВНДОП, за
класифікацією Х. Бурхарда, А. Шоен-
фелда, є Проект-експеримент (Design
experiments), яким передбачається
постійна рекурентна взаємодія між
дослідженням і практикою;

– вважати актуальною для системи
ППО таку МВНДОП, що характеризуєть-
ся динамізмом, відкритістю, паралельніс-
тю організації та забезпечує безперерв-
ність і циклічність інноваційного проце-
су;

– розглядати інноваційний освітній
продукт/послугу (далі – ІОП) як резуль-
тат інноваційного процесу та показник
ефективності МВНДОП; 

– визначити характерні для ППО
етапи інноваційного процесу, що спосте-
рігаються при розробленні ІОП: марке-
тинг, розроблення, апробація, коригуван-
ня та запровадження;

– синтезувати та унаочнити оригіналь-
ну для системи ППО МВНДОП, виходячи
з уявлення про змістово-динамічні  особ-
ливості інноваційної педагогічної діяль-
ності; спираючись на академічний прото-
тип інтегрованої моделі інноваційного
процесу, поширений у галузі інновацій-
ного менеджменту; результати проектно-
дослідницької діяльності (рис. 3).

По суті, оригінальна модель взає-
мозв’язку наукових досліджень у після-
дипломній педагогічній освіті й освітніх
практик є моделлю інноваційного освіт-
нього процесу, спрямованого на створен-
ня ІОП, з відображенням особливостей
взаємодії науковців ПОІППО і освітян-

практиків на різних його етапах. 
Освітні практики ПОІППО також

мають відображення у зазначеній моделі,
оскільки виступають ключовим інстру-
ментом мультиплікації наукових досяг-
нень його співробітників.

Згідно з пропонованою моделлю, про-
цес створення ІОП включає 6 етапів, на
кожному з яких науковці й практики,
виходячи з професійних завдань, потреб,
інтересів, виконують відповідні функції у
межах своєї фахової компетентності та
посадових обов’язків. У цьому сенсі
погоджуємося з М.  Артюшиною, яка
зазначає: «Функції науковців і практиків
в інноваційній діяльності можуть відріз-
нятись у залежності від того, у якому
циклі інноваційної діяльності вони
беруть участь. Винахідники, новатори,
творці будь-якої сфери працюють пере-
важно у першому циклі інноваційної

Рис. 3. Оригінальна модель взаємозв’язку наукових досліджень у післядипломній педаго-
гічній освіті й освітніх практик

______________________________
*Примітка: ІОП – інноваційний освітній продукт
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діяльності, створюючи нове. Учасники
запровадження певних інновацій також
займаються інноваційною діяльністю,
адаптуючи й пристосовуючи нове до
конкретних умов, особливостей певної
системи. Популяризація інновацій також
утворює особливу сферу інноваційної
діяльності, бо має специфічні задачі,
вимагає особливих дій її учасників» [19,
с. 73].
На  етапі  маркетингу здійснюється

вивчення запитів різних категорій учас-
ників освітнього процесу (педагогів,
учнів, батьків, менеджерів освіти тощо)
стосовно необхідності та доцільності роз-
роблення та використання нових освітніх
продуктів/послуг, при цьому, як показує
досвід, ініціаторами розроблення новацій
можуть виступати і науковці, і практики. 
Етап розроблення ІОП також характе-

ризується активною взаємодією між
науковцями та практиками, що відбува-
ється у форматі консультацій, мозкових
штурмів, «круглих столів», проблемно-
орієнтованих дискусій тощо. 
Етап апробації ІОП, як правило, від-

бувається на базі навчальних закладів,
ступінь активної участі вчених і практи-
ків визначається контекстуально. 
Етап  оцінки  ефективності,  корегу-

вання  та  вдосконалення  ІОП зазвичай
включає аналіз відповідності поточних
результатів заздалегідь розробленим кри-
теріям, співвіднесення проміжних
результатів із плановими показниками,
за наявності розходжень можуть вносити-
ся корективи у поточну діяльність або
уточнюється/трансформується очікува-
ний результат.
Етап  упровадження,  поширення  ІОП

у освітній діяльності може відбуватися
планово (відповідно до державних, регіо-
нальних стратегій розвитку освітньої
галузі; планів, програм розвитку  окре-
мих освітніх установ;  програм обміну
досвідом між закладами освіти;  діяль-
ності шкіл новаторства тощо), або за сти-
хійним» сценарієм, коли  ІОП показує
себе настільки ефективним, відповідним
вимогам життя, здатним вирішувати
нагальні проблеми учасників освітнього
процесу та суспільства загалом, що
береться «на озброєння» значною кількіс-
тю освітян, опановується ними за влас-
ним бажанням і широко запроваджується
у щоденній роботі. 

У такій динаміці створюються переду-
мови для перетворення ІОП через певний
проміжок часу на традиційний освітній
продукт. Тобто етап поширення, запро-
вадження  може бути позначений і як
завершальний. 

Але ж з діалектичної точки зору будь-
який кінець є початком нового. Тому цей
етап є одночасно й етапом поглиблення

науково-теоретичних уявлень про освітні
продукти/послуги, і відправною точкою у
визначенні зони інноваційного розвитку
на вже новому підґрунті та, зрештою, –
переходу в новий пошуково-дослідниць-
кий цикл.

Зазначимо, що наразі ми не претендує-
мо на довершеність і досконалість оригі-
нальної моделі взаємозв’язку наукових
досліджень у післядипломній педагогіч-
ній освіті та освітніх практик, а розгля-
даємо її як проміжний результат тема-
тичного наукового пошуку. При цьому
сподіваємося на конструктивну критику
зацікавлених фахівців і відкриті до діа-
логу.

Âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ
äîñë³äæåíü. Логіка наукового пошуку
при виконанні загальної науково-дослід-
ницької теми інституту «Моделі взає-
мозв’язку наукових досліджень і освітніх
практик в умовах трансформації україн-
ського суспільства» передбачала аналіз
відповідної джерельної бази; апробацію
різнопланових моделей трансформації
наукових досліджень ПОІППО у практи-
ку освіти, дослідження їх специфіки та
ефективності з використанням теоретич-
них, емпіричних, інтерпретаційних мето-
дів; оприлюднення отриманих результа-
тів у наукових фахових публікаціях.

Науково-теоретичний аналіз  засвід-
чив, що серед відомих МВНДОП най-
більш характерною для системи ППО є
Проект-експеримент (Design experiments,
за Х. Бурхардом, А. Шоенфелдом), яким
передбачається постійна  рекурентна
взаємодія між наукою та практикою.
Дослідницький пошук у площині міждис-
циплінарного знання та екстраполяція
досягнень інноваційного менеджменту у
сферу педагогічних інновацій дали змогу
розробити актуальні для ППО на сучасно-
му етапі МВНДОП, що відповідають
таким ключовим характеристикам  інтег-
рованої моделі інноваційного процесу, як
динамізм, відкритість, паралельність
організації (за K. Imai, I. Nonaka,
H. Takeuchi, F. Kodama). Їх реалізація та
рефлексивний аналіз уможливив синтезу-
вати оригінальну модель взаємозв’язку
наукових досліджень у післядипломній
педагогічній освіті й освітніх практик.
При цьому циклічність синтезованої
моделі розглядаємо як важливу характе-
ристику, що уточнює уявлення про моде-
лі інноваційного розвитку та відрізняє
синтезовану модель  від її прототипів.

Проведена робота не вичерпує всіх
нагальних завдань, пов’язаних із освітою
дорослих  на сучасному етапі, але визна-
чає орієнтири для вдосконалення сталої
основи розвитку освітніх досліджень і
практик у найближчій перспективі. Їх
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пов’язуємо з аналітичною й маркетинго-
вою діяльністю ІППО, спрямованою на
моніторинг проблем системи освіти облас-
ті, вивчення професійних потреб та інте-
ресів педагогічних працівників. У науко-
вій та організаційній діяльності ІППО
важливо зосереджувати увагу на проект-
ному підході як такому, що передбачає
постановку та досягнення визначених
цілей при ефективному використанні
внутрішніх і зовнішніх ресурсів.  Щодо
освітніх практик у ІППО, то актуальним
завданням є розроблення програм курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, які передбачають поглибле-
не навчання/спеціалізацію за певною
актуальною темою/проблемою та можуть
обиратися слухачами відповідно до інди-
відуальних освітніх траєкторій. 
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Çì³íà òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè
ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà º àêòóàëüíîþ
ïîòðåáîþ ñüîãîäåííÿ. Âèêëàäà÷ ÂÍÇ ìàº
âèêîðèñòîâóâàòè òâîð÷³ ï³äõîäè ó
ðîçâ’ÿçàíí³ ð³çíèõ ìåòîäè÷íèõ, íàâ÷àëü-
íèõ òà âèõîâíèõ ïðîáëåì.

Îñíîâí³ ïåäàãîã³÷í³ ³ííîâàö³¿ âèêëàäà-
÷³â ÂÍÇ ñòîñóþòüñÿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ;
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ïðîãðàì; îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ
³íôîðìàö³éíèõ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é
(²ÊÒ), ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ àóäèòîð³é,
ëàáîðàòîð³é; îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ êðåäèòíî-ìîäóëü-
íî¿ ñèñòåìè; òîëåðàíòíèõ âçàºìîâ³äíîñèí
ì³æ âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòîì.

Ïðîáëåìó âèêîðèñòàííÿ îñâ³òí³õ, ïåäà-
ãîã³÷íèõ, âèõîâíèõ, íàâ÷àëüíèõ òåõíîëî-
ã³é âèâ÷àëè çàðóá³æí³ òà â³ò÷èçíÿí³
â÷åí³: Â. Áåñïàëüêî, Î. Áîãîìîëîâà,  --
Äæ. Áðóíåð, Ä. Ãàññ, Ì. Ãóçèê, Î. Çà-
õàðåíêî,  Ë. Êàðàìóøêà, Ì. Êëàð³í,
Ï. Êåíåñ-Êîìîñüêèé, ². Ëåðíåð, Î. Ìà-

ë³áîã, À. Í³ñ³ì÷óê, Â. Ïàíîê, Î. Ïà-
äàëêà, Î. Ïåõîòà, Î. Ïîìåòóí, Ñ. Ñè-
ñîºâà, Ì. Ñêàòê³í, Â. Ñëàñòüîí³íà, À. Ñî-
ëîãóá, Ñ. Ñòåáëþê, Ì. ×óìàðíà, Î. Øïàê,
Ô. ßíóøêåâè÷ òà ³íø³. Ñó÷àñí³ îñâ³òí³
³ííîâàö³éí³ êîíöåïö³¿ äîñë³äæóâàëèñÿ
Þ. Âàñüêîâèì [1], Ñ. ªðìîëåíêîì,
Ë. Ìàöüêî [2] òà ³íøèìè.

²ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê – ö³ëåñïðÿìî-
âàíèé ïðîöåñ ÷àñòêîâèõ çì³í, ùî âåäóòü
äî ìîäèô³êàö³¿ ìåòè, çì³ñòó, ìåòîä³â,
ôîðì íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, àäàïòàö³¿
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ äî íîâèõ âèìîã [1,
ñ. 24]. Ïîãîäæóºìîñÿ ç äóìêîþ Ñ. Â. Ñòå-
áëþê, ùî ³ííîâàö³éí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíî-
ëîã³¿ – öå ö³ëåñïðÿìîâàíå, ñèñòåìàòè÷íå
é ïîñë³äîâíå âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòèêó
íîâàòîðñüêèõ ìåòîä³â, ïðèéîì³â, çàñîá³â,
ùî îõîïëþþòü íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ â³ä
âèçíà÷åííÿ éîãî ìåòè äî î÷³êóâàíèõ
ðåçóëüòàò³â. Ââàæàºìî, ùî ïåäàãîã³÷íà
³ííîâàö³ÿ º ðåçóëüòàòîì  ïîøóêó êðåà-
òèâíèõ ðîçâ’ÿçàíü ïåäàãîã³÷íèõ ïðîáëåì.
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Í.Ì. Àòàìàí÷óê

Ç’ÿñîâóºòüñÿ ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ «ïåäàãîã³÷í³ ³ííîâàö³¿», âèçíà÷àþòüñÿ îñíîâí³ íàïðÿìè äîñë³-
äæåííÿ ç îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè. Äîâîäèòüñÿ, ùî ïåäàãîã³÷í³ ³ííîâàö³¿ ó âèù³é øêîë³ äàþòü çìîãó
âèêëàäà÷àì çàñòîñîâóâàòè  ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ñòóäåíòà, ïðè öüîìó âðàõîâóâàòè
éîãî çä³áíîñò³ é óïîäîáàííÿ, ôîðìóâàòè ãîòîâí³ñòü ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïåäàãîã³÷í³ ³ííîâàö³¿, ³ííîâàö³éí³ îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿.

Àòàìàí÷óê Í. Ì. Ïåäàãîãè÷åñêèå èííîâàöèè â âûñøåé øêîëå 
Îïðåäåëÿåòñÿ ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ "ïåäàãîãè÷åñêèå èííîâàöèè", îñâåùàþòñÿ îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ èññëåäîâàíèÿ ïî îòìå÷åííîé ïðîáëåìå. Äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïåäàãîãè÷åñêèå èííîâàöèè â âûñ-
øåé øêîëå äàþò ïðåïîäàâàòåëÿì âîçìîæíîñòü ïðèìåíÿòü èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó
ñòóäåíòó, ïðè ýòîì ó÷èòûâàòü åãî ñïîñîáíîñòè è ïðåäïî÷òåíèÿ, ôîðìèðîâàòü ãîòîâíîñòü áóäóùå-
ãî ïåäàãîãà ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåäàãîãè÷åñêèå èííîâàöèè, èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè.

Atamanchuk N. Pedagogical Innovations in Higher Education
This paper is about the essence of concept “pedagogical innovation” and the main directions in explo-
ration of this theme. Innovative pedagogical technologies in a higher school make professors possible
to design a personal approach for student’s training, take into account his/her abilities and prefer-
ences, form readiness of the of the future teacher for innovative professional activities.

Keywords: pedagogical innovations, innovative educational technologies.
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Ìåòîþ ñòàòò³ º âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â
ïðîâåäåíèõ àíêåòóâàíü ùîäî âèâ÷åííÿ
ïèòàííÿ âïðîâàäæåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ
³ííîâàö³é âèêëàäà÷àìè ÂÍÇ ÿê çàñîáó
ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòíüîãî ïåäà-
ãîãà äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íàø³ ñïîñòåðåæåííÿ òà ïðîâåäåíå îïè-
òóâàííÿ ó ôîðì³ àíêåòóâàííÿ äàþòü ï³ä-
ñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî âèêëàäà÷³ ÂÍÇ
ñïðÿìîâóþòü ïåäàãîã³÷í³ ³ííîâàö³¿ íà: 

• ïåðåõ³ä â³ä òðàäèö³éíèõ äî ñó÷àñ-
íèõ ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ùî ñïðèÿº
ôîðìóâàííþ òâîð÷î¿, êðåàòèâíî¿ îñîáèñ-
òîñò³, ÿêà âì³º ïîºäíóâàòè òåîð³þ ³ç ïðàê-
òèêîþ; 

• ìîòèâóâàííÿ ñòóäåíò³â äî ñàìî-
ñò³éíî¿, òâîð÷î¿ ðîáîòè ç ìåòîþ ïîãëèá-
ëåííÿ çíàíü òà çäîáóòòÿ âì³íü ³ íàâè÷îê;

• çàáåçïå÷åííÿ êîìï’þòåðèçàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ñòâîðåííÿ
êîìï’þòåðíèõ (³íôîðìàö³éíèõ) ñèñòåì
éîãî ï³äòðèìêè; 

• ³íòåíñèô³êàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó ç ìåòîþ ñêîðî÷åííÿ àóäèòîðíèõ
çàíÿòü ³ç ó÷àñòþ âèêëàäà÷à ïðè íàäàíí³
ïîâíîãî îáñÿãó çíàíü ³ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; 

• ðîçðîáëåííÿ, îíîâëåííÿ  ñó÷àñíèõ
³íòåðàêòèâíèõ êîìïëåêñ³â íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äèñöèïë³íè
(²ÊÍÌÇÄ).

Âèêëàäåíå âèùå äàº ï³äñòàâè ñòâåð-
äæóâàòè, ùî ïåäàãîã³÷í³ ³ííîâàö³¿ âèêëà-
äà÷³â ÂÍÇ ñïðèÿþòü: óäîñêîíàëåííþ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ï³äâèùåí-
íþ ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; ïðî-
ôåñ³éí³é çàö³êàâëåíîñò³; ðîçøèðåííþ
íàâ÷àëüíîãî ñâ³òîãëÿäó, ï³çíàâàëüíî¿
àêòèâíîñò³; äîïèòëèâîñò³; âñòàíîâëåííþ
çâ’ÿçêó òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ; ï³äâèùåííþ
ð³âíÿ ñàìîîñâ³òè, ñàìîðîçâèòêó, ñàìî-
âäîñêîíàëåííÿ; ôîðìóâàííþ ñàìîñò³éíîñ-
ò³, ³í³ö³àòèâíîñò³, ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ
ÿêîñòåé òà âì³íü ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â; ðîç-
âèòêó òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, òâîð÷èõ çä³á-
íîñòåé ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.

Îòæå, çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é ðåôîðìóº òðàäèö³éíó ñòðóêòó-
ðó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ñïðèÿº ôîðìó-
âàííþ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà äî
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â åôåêòèâí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ âèêëàäà÷àìè ïåäàãîã³÷íèõ
³ííîâàö³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³
âèùî¿ øêîëè. 
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Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåìè âèùî¿ ìåäè÷íî¿
îñâ³òè çóìîâèëà ïîÿâó íîâèõ çàâäàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïåðåáóäîâîþ îñâ³òíüîãî
ïðîöåñó ó âèù³é øêîë³, éîãî íàóêîâî-
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îðãàí³çàö³¿
ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âè-
êëàäà÷³â ³ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñòóäåíò³â. Â³äòàê, íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ ó çàêëàäàõ âèùî¿ ìåäè÷íî¿ îñâ³òè
ìàþòü çä³éñíþâàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, ïðîâ³ä-
íîþ ñêëàäîâîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ º êîìïå-
òåíòí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì ³ òâîð÷³ñòü. Öå,
ñâîºþ ÷åðãîþ, ïîòðåáóº òåîðåòè÷íîãî
ïåðåîñìèñëåííÿ ï³ñëÿäèïëîìíîãî íàâ÷àí-
íÿ âèêëàäà÷³â ÂÌÍÇ ç òî÷êè çîðó ðîç-
âèòêó ¿õ ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, îñê³ëü-
êè âîíè º ïðîôåñ³îíàëàìè ó ìåäè÷í³é
ãàëóç³, ïðîòå íå ìàþòü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³-
òè. 

Àíàë³ç àêòóàëüíèõ äîñë³äæåíü ³ç ïðî-
áëåìè ôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåí-
íÿ (Î. Àáäóëë³íà, Î. Ï³ñêóíîâ,
ª. Ïîëÿêîâ, Â. Ñëàñòüîí³í, Ì. Ñòåïàí-
ñüêèé, Â. Òàìàð³í, ß. Òóðáîâñüêèé,
Ë. Òóðèùåâà, Ä. ßêîâëºâà òà ³í.) äàâ
çìîãó ä³éòè âèñíîâêó, ùî ó ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ íåìàº ÷³òêîãî
âèçíà÷åííÿ äåô³í³ö³¿ «ïåäàãîã³÷íå ìèñ-
ëåííÿ». Çàóâàæìî, ùî íàóêîâ³ ðîçâ³äêè,
ñïðÿìîâàí³ íà äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ôîð-
ìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, äîñ³ íå âè÷åðïàëè ðîçãëÿä
îñòàííüîãî ó çì³ñòîâîìó, ïðîöåñóàëüíîìó
òà ðåçóëüòàòèâíî-îö³ííîìó àñïåêòàõ.

Ìåòà ïóáë³êàö³¿ ïîëÿãàº ó âèñâ³òëåíí³
ïðàêòèêè ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåí-
íÿ âèêëàäà÷³â ÂÌÍÇ ó ï³ñëÿäèïëîìíîìó
íàâ÷àíí³ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ åâðè-
ñòè÷íèõ òåõíîëîã³é.
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Äîñë³äæóºòüñÿ ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàäà÷³â âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â (ÂÌÍÇ) çàñîáàìè ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Äîâåäåíî, ùî íàâ÷àëüíà åâðèñòè÷íà ä³ÿëü-
í³ñòü ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè  ñïðèÿº ö³ëåñïðÿìîâàíîìó ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ  âèêëàäà÷³â âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ íå ìàþòü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
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Êàñüÿíîâà Å. Í. Ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ïðåïîäàâàòåëåé ñðåäñòâàìè ýâðèñòè÷å-
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Èññëåäóåòñÿ âîïðîñ ïîâûøåíèÿ êîìïåòåíòíîñòè ïðåïîäàâàòåëåé âûñøèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé (ÂÌÓÇ) ñðåäñòâàìè èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Äîêàçàíî, ÷òî ó÷åáíàÿ ýâðèñòè÷åñêàÿ
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Kasianova O.M. Development of High Medical School Teachers’ Pedagogical Thinking by Means of
Heuristic Technologies in Postgraduate Education
This paper deals with the problem of improvement of medical high school teachers’ competence by
means of innovative technologies. It is proved that educational heuristic activity in the system of
postgraduate education encourages target development of teachers’ pedagogical thinking of teachers
those have not special pedagogical education but work at medical higher educational establishments.
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Ç îãëÿäó íà ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü, ïåäàãîã³÷íå ìèñëåííÿ ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê ñâîºð³äíå «ïåäàãîã³÷íå
áà÷åííÿ» íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, ùî â³äî-
áðàæàº ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ³ ïðîôåñ³é-
í³ çíàííÿ, ñïîñîáè ðîçóìîâèõ ä³é ³ íàñòà-
íîâ îñîáèñòîñò³ âèêëàäà÷à [3]. Ïåäàãîã³÷-
íå ìèñëåííÿ ôîðìóºòüñÿ òà ðîçâèâàºòüñÿ
ÿê ïðîôåñ³éíà ðîçóìîâà çäàòí³ñòü âèêëà-
äà÷à, ùî äàº éîìó çìîãó îñìèñëþâàòè,
àíàë³çóâàòè, ïîð³âíþâàòè, óçàãàëüíþâà-
òè, îö³íþâàòè ïðàêòèêó íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
âàííÿ ñòóäåíò³â, ñòâîðþâàòè àâòîðñüê³
ïåäàãîã³÷í³ ñèñòåìè, ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî ³
òâîð÷î çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ
ôàõ³âö³â.

Ó Õàðê³âñüê³é ìåäè÷í³é àêàäåì³¿ ï³ñ-
ëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè öèêëè òåìàòè÷íîãî
âäîñêîíàëåííÿ äëÿ âèêëàäà÷³â âèùèõ
ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â áóäóþòüñÿ
íà îñíîâ³ åâðèñòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Ï³ä ÷àñ
íàâ÷àëüíî¿ åâðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âè-
êëàäà÷³â ÂÍÇ ö³ëåñïðÿìîâàíî ðîçâè-
âàþòüñÿ çäàòí³ñòü óñâ³äîìëþâàòè øëÿõè ³
ìåòîäè ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òâîð÷î âèêîðèñòîâó-
âàòè íàáóòèé äîñâ³ä; ñèñòåìàòèçóâàòè,
óïîðÿäêîâóâàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ â
ì³æïðåäìåòí³ êîìïëåêñè òà îïåðóâàòè
íèìè â åâðèñòè÷íîìó ïîøóêó; àäàïòóâà-
òèñÿ äî íîâèõ âèä³â ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ òà ïåðåäáà÷àòè ¿¿ ðåçóëüòàòè; ïëàíóâà-
òè ³ ïðîãíîçóâàòè ³íòåëåêòóàëüíó ä³ÿëü-
í³ñòü íà îñíîâ³ åâðèñòè÷íèõ ³ ëîã³÷íèõ
îïåðàö³é; ôîðìóâàòè òà ïðèéìàòè ð³øåí-
íÿ ïðè îðãàí³çàö³¿ ñêëàäíèõ âèä³â
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ åâðèñòè÷-
íèõ îïåðàö³é ³ ñòðàòåã³é ç íàñòóïíîþ
ëîã³÷íîþ ïåðåâ³ðêîþ [1]. ²ç ö³ºþ ìåòîþ ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ìåòîäè ìîçêîâîãî øòóðìó, ñèíåêòèêè,
ã³ðëÿíä àñîö³àö³é, ôîêàëüíèõ îá’ºêò³â,
ñåìèêðàòíîãî ïîøóêó, ìîðôîëîã³÷íîãî
àíàë³çó òà ³íø³ [2].

Àíàë³ç ïðàêòèêè âèêîðèñòàííÿ åâðè-
ñòè÷íèõ òåõíîëîã³é ó ï³ñëÿäèïëîìíîìó
íàâ÷àíí³ âèêëàäà÷³â ÂÌÍÇ óìîæëèâëþº
âèñíîâîê ïðî ¿õ äîö³ëüí³ñòü äëÿ ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ âèêëàäà÷³â, ùî
ïîçèòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà àäàïòàö³¿
îñòàíí³õ äî åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ êîí-
êðåòíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ñèòóàö³é. 
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Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ÿê³ñíà ï³äãîòîâêà
ñòóäåíò³â îçíà÷àº ôîðìóâàííÿ ¿õ òâîð÷èõ
êîìïåòåíòíîñòåé, ðîçêðèòòÿ é ðîçøèðåí-
íÿ òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé ìîëîä³ òà ðîçâè-
òîê ¿¿ ôàõîâî¿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿.

Ó äîñë³äæåííÿõ ïåäàãîã³â Ã. Ã. Âà-
ùåíêà, ². À. Çÿçþíà, À. Ñ. Ìàêàðåíêà,
Â. Î. Ñóõîìëèíñüêîãî, Î. Â. Òóòîëì³íà,
À. Ê. Ìàðêîâî¿, ïðàöÿõ ïñèõîëîã³â
Í. Ì. Àòàìàí÷óê, Ã. Î. Áàëëà, Ì. Ô. Áà-
á³é, Ì. Ä. Áîéïðàâ, Ì. É. Áîðèøåâñüêî-
ãî, Î. Ô. Âîëîáóºâî¿, Ë. Ì. Êàðàìóøêè,
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ó÷åíèõ ïðåäñòàâëåíî îñîáëèâîñò³ òâîð÷î¿
ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ó ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³. 

Íàìè ðîçðîáëåíî Ïðîãðàìó, ùî ïåðåä-
áà÷àº çàáåçïå÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ ³
÷èííèê³â, ÿê³ àêòèâ³çóþòü òâîð÷ó, ï³-çíà-
âàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â.
Ïðîãðàìà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóêóïíîñò³ áëî-
ê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³

ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â äî àäåêâàòíîãî ³ ïîâíîãî ï³çíàííÿ
âëàñíèõ òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé.
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ çàñîáè òàêîãî ðîç-
âèòêó âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ
êóðàòîðñüêèõ çàíÿòü ç³ ñòóäåíòàìè (äèâ.
òàáë. 1). 

Äîðå÷íî çàñòîñîâóâàòè ¿õ ó õîä³
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ñïåöêóðñ³â – «Ïñèõîëîã³ÿ òâîð÷îñò³»,
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âèêëàäàííÿ ïñèõîëîã³¿», «Ïñèõîëîã³ÿ
âèùî¿ øêîëè» òîùî. 

Ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè ðîçâèòêó òâîð÷îñ-
ò³ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ â óìîâàõ îñâ³òí³õ
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Yalanska S. P. Psychological Aspects of the Development of Future Educators Creative
Competencies in the Context of Changing Education
This paper presents Program, aimed at laying the psychological conditions and factors need to fos-
ter creative investigative learning activity of future teachers in the environment of changing edu-
cation.

Keywords: students’ creative thinking development program, psychological conditions and tools,
cognitive activity.
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íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç
Ò. Ñ. Ï³ëüãóê  «Ïñèõîëîã³ÿ ðîçâèòêó ïåäà-
ãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³» (2015 ð.).

Ðåçóëüòàòè íàøèõ äîñë³äæåíü óïðîâà-
äæåíî ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ Ïîëòàâñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Â. Ã. Êîðîëåíêà (äîâ³äêà â³ä
07.06.2011 ð. ¹ 2988/01-30/26),
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óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ã. Ñ. Ñêîâîðîäè (äîâ³äêà
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Ìåë³òîïîëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
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óí³âåðñèòåòó (äîâ³äêà â³ä 9.06.2011 ð.
¹ 29-381), Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî ³íñòè-
òóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
³ìåí³ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî (äîâ³äêà â³ä
06.06.2011 ð. ¹ 800).

Îòæå, ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèò-
êó òâîð÷îñò³ ñòóäåíò³â ó ñó÷àñíîìó îñâ³ò-
íüîìó ïðîñòîð³ âèùîãî ïåäàãîã³÷íîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïîëÿãàþòü ó ñòâîðåí-
í³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà, ùî
çàáåçïå÷óº ñïåöèô³÷í³ ïñèõîëîã³÷í³ òà

ïåäàãîã³÷í³ çàñîáè, ÿê³ ñïðèÿþòü ôîðìó-
âàííþ ó ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ êîìïåòåíò-
íîñòåé äëÿ òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿.
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Òàáëèöÿ 1

Ïðîãðàìà ðîçâèòêó òâîð÷îñò³ ñòóäåíò³â

Íàçâà áëîêó Îñíîâí³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ çàñîáè

1. Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ
ö³ííîñòåé ³ ìîòèâ³â òâîð÷î¿
ä³ÿëüíîñò³.

Âñòóïíå ñëîâî âåäó÷îãî.
Âèðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè.
Âïðàâà «Ìîòèâàö³ÿ ñàìîñò³éíîãî òâîð÷îãî ïîøóêó».

2. Îïàíóâàííÿ îðãàí³çàö³é-
íî-ìåòîäè÷íî¿ áàçè.

Âñòóïíå ñëîâî âåäó÷îãî.
Âèðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè.
Âïðàâà «Âîëüîâ³ çóñèëëÿ òà òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³».
Âïðàâà «Áàíê ³äåé: ìàþ òâîð÷³ çä³áíîñò³». 
Äèäàêòè÷íå çàâäàííÿ «Òâîð÷³ ïðèïóùåííÿ».
Ï³äñóìêè. 

3. Îïàíóâàííÿ  ïåäàãîã³÷íî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ.

Âñòóïíå ñëîâî âåäó÷îãî.
Âèðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè.
Âïðàâà «Ä³àëîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ».
Âïðàâà «Áàíê ³äåé: ÿ  – õîðîøèé ñï³âðîçìîâíèê».
Äèäàêòè÷íå çàâäàííÿ  «Êðåàòèâíèé ðåïîðòåð».
Ï³äñóìêè.

4. Îïàíóâàííÿ  çì³ñòîâèõ
ïîíÿòü.

Âñòóïíå ñëîâî âåäó÷îãî.
Âèðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè.
Âïðàâà «Ðîçâèòîê ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè».
Âïðàâà «Ïîÿñíè ïîíÿòòÿ».
Ðóáðèêà «×è çíàºòå Âè, ùî…?».
Ï³äñóìêè. 

5. Íàáóòòÿ äîñâ³äó ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Âñòóïíå ñëîâî âåäó÷îãî.
Âèðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè.
Ä³ëîâà ãðà «Ðîçâèòîê òâîð÷îãî ìèñëåííÿ».
Âïðàâà «Áàíê ³äåé: ÿ ñàìîâäîñêîíàëþþñÿ».
Äèäàêòè÷íå çàâäàííÿ «Òåêñò äëÿ òâîð÷îãî àíàë³çó».
Ï³äñóìêè.
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Êîëåêòèâ Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî
³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ³ì. Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî íàìàãà-
ºòüñÿ ñòâîðèòè ìàêñèìàëüíî ïðîäóêòèâíå
êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå äëÿ ïåäàãîã³÷íîãî
çàãàëó îáëàñò³. Öüîìó çàâäàííþ â³äïîâ³-
äàº åñòåòèêà åêñòåð`ºðó òà ³íòåð`ºðó
çàêëàäó: ïåðåä âõîäîì ó íàâ÷àëüíî-àäì³-
í³ñòðàòèâíå ïðèì³ùåííÿ –  ëîãîòèï
³íñòèòóòó, âèêîíàíèé ó òåõí³ö³ ãðàô³ò³; â
îäí³é ³ç íàâ÷àëüíèõ àóäèòîð³é îáëàäíàíî
ïëîù³ äëÿ ðîçòàøóâàííÿ çì³ííî¿ êàðòèí-
íî¿ ãàëåðå¿; ó çîí³ ðåêðåàö³¿ äðóãîãî
ïîâåðõó ðîçòàøîâàíà ïîñò³éíî çì³ííà
ôîòîâèñòàâêà. Ïîíàä äâàäöÿòü âåðí³ñàæ³â
íà ð³çíîìàí³òíó òåìàòèêó (“Ïðîñòî ë³òî”,
“Çèìîâ³ â³çåðóíêè”, “Îñ³íí³ ôàíòàç³¿”,
“Ìèòòºâîñò³ æèòòÿ”,  “Ïîëòàâùèíà – ì³é
ð³äíèé êðàé” –  äî 75-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, “Áàòüêè. Â³ðà.
Ãîðä³ñòü. Ïîâåðíåííÿ”, ïðèñâÿ÷åíà áàòü-
êàì – ó÷àñíèêàì ÀÒÎ) ïîäàðóâàëè ãëÿäà-
÷àì áàãàòî ïîçèòèâíèõ åìîö³é. Ñëóõà÷³
êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çàõîïëþ-
þòüñÿ ðîáîòàìè, ïåðåéìàþòü äîñâ³ä îðãà-
í³çàö³¿ âèñòàâîê ³ âïðîâàäæóþòü éîãî ó

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îáëàñò³, àäæå öå ùå
é ïðèêëàä ñòâîðåííÿ åñòåòè÷íîãî ñåðåäî-
âèùà ³ç ì³í³ìàëüíèì âèêîðèñòàííÿì ãðî-
øåé.

Ñê³ëüêè ïîä³é â³äáóâàºòüñÿ â æèòò³
³íñòèòóòó ëèøå çà îäèí ðîáî÷èé äåíü?
Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ äàëà ôîòîâèñ-
òàâêà ïîä³é 12 ãðóäíÿ 2013 ðîêó:
Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ó Âàðøàâ³,
Îáëàñíèé ôîðóì áàòüê³âñüêî¿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ â Êðåìåí÷óö³, çàñ³äàííÿ àâòîð-
ñüêî¿ òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ â÷èòåë³â ñâ³òîâî¿
ë³òåðàòóðè, íàâ÷àëüíèé òðåí³íã “Äå ïî÷è-
íàþòüñÿ ïðàâà ëþäèíè: óðîêè ³ñòîð³¿ ³
ñó÷àñí³ ï³äõîäè” â ðàìêàõ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî òèæíÿ ïðàâà, àòåñòàö³ÿ ßõíèöüêî¿
ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-
³íòåðíàòó Ëîõâèöüêîãî ðàéîíó, êóðñè
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, êîíñóëüòàö³¿ òà
ïîâñÿêäåííà ïðàöÿ â ³íñòèòóò³ é ãóðòî-
æèòêó. Â³äâ³äóâà÷àìè áóëî â³äçíà÷åíî
ïîçèòèâíèé íàñòð³é ôîòîðîá³ò, á³ëüø³ñòü
ÿêèõ çðîáëåíî ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòîì
ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ïîëòàâñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëîäèìèðîì Êîðîòêîâèì. 

ÓÄÊ 77.04

ÏÎÁÀ×ÈÒÈ ÊÐÀÑÓ ÍÀÂÊÎËÎ : ÌÀÉÑÒÅÐÍ²ÑÒÜ 
ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎÃÎ ÔÎÒÎÕÓÄÎÆÍÈÊÀ 
ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ

Ë.Ë. Õàëåöüêà 
Âèñâ³òëåíî ïðîáëåìó ñòâîðåííÿ êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà ó Ïîëòàâñüêîìó îáëàñíîìó ³íñòèòóò³ ï³ñ-
ëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ì. Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî. Îäí³ºþ ³ç ôîðì ö³º¿ ðîáîòè º îðãàí³-
çàö³ÿ ôîòîâèñòàâêè â îäí³é ³ç ðåêðåàö³é çàêëàäó. Ñåðåä ð³çíîìàí³òíî¿ òåìàòèêè âåðí³ñàæ³â ð³ç-
íèõ àâòîð³â çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ñâ³òëèíè ïîëòàâñüêîãî ìàéñòðà-àìàòîðà 
Âîëîäèìèðà Êîðîòêîâà, ôîòîïåéçàæ³ ÿêîãî ïðèêðàøàþòü é ³íø³ çàêëàäè Ïîëòàâè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå, ôîòîâèñòàâêà, ôîòîïåéçàæ, Âîëîäèìèð Êîðîòêîâ.

Õàëåöêàÿ Ë. Ë. Óâèäåòü êðàñîòó âîêðóã: ìàñòåðñòâî пîëòàâñêîãî ôîòîõóäîæíèêà
Âëàäèìèðà Êîðîòêîâà
Ðàñêðûâàåòñÿ ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ êóëüòóðíîé ñðåäû â Ïîëòàâñêîì îáëàñòíîì èíñòèòóòå ïîñëåäè-
ïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ èì. Ì. Â. Îñòðîãðàäñêîãî. Îäíîé èç ôîðì ýòîé ðàáîòû 
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ôîòîâûñòàâêè â îäíîé èç ðåêðåàöèé  çàâåäåíèÿ. Ñðåäè ðàçíîîáðàçíîé 
òåìàòèêè âåðíèñàæåé ðàçíûõ àâòîðîâ çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ ôîòîãðàôèè ïîëòàâñêîãî 
ìàñòåðà-ëþáèòåëÿ Âëàäèìèðà Êîðîòêîâà, ôîòîïåéçàæè êîòîðîãî óêðàøàþò è äðóãèå 
ó÷ðåæäåíèÿ Ïîëòàâû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êóëüòóðíàÿ ñðåäà, ôîòîâûñòàâêà, ôîòîïåéçàæ, Âëàäèìèð Êîðîòêîâ.

Khaletska L. L. To See the Beauty Around: Mastery of Poltava photographer Vladimir 
Korotkov 
This paper describes one of the forms of creating a cultural environment in M.V. Ostro-
gradsky Poltava regional institute of in-service teachers training. Among such forms are 
organizing various photo exhibitions of different authors in the hall recreation of the 
institution. Vernisage of Volodymyr Korotkov, master-amateur from Poltava, whose photo-
paintings one can see in the other institutions of the spiritual capital of Ukraine are worth 
seeing. 

Keywords: cultural environment, photo exhibition, photo-painting, Volodymyr Korotkov.
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Âîëîäèìèð Êî-
ðîòêîâ çà îñâ³òîþ
³íæåíåð-ìåõàí³ê. ²ç
2005 ð. ïðàöþº â
ì³ñüêîìó ìåòîäè÷íî-
ìó êàá³íåò³. Ôîòî-
ãðàô³ÿ – áàãàòîð³÷íå
çàõîïëåííÿ Âîëî-
äèìèðà Ñåðã³éîâè÷à.
Ïîëòàâöÿì â³äîì³
éîãî ðîáîòè çàâäÿêè
âèñòàâêàì: “Ïîë-
òàâà ïîñì³õàºòüñÿ”,
“Ïðèðîäà Ïîëòàâè â
äçåðêàëàõ ð³÷îê,
îçåð òà ³íøèõ
âîäîéì”, “Æèâà
êðàñà Ïîëòàâè”,

“Ïîëòàâà ÷àð³âíà: ïîðè ðîêó”,
“Íåïîâòîðí³ñòü ïîëòàâñüêèõ õðàì³â”. Ïðî 
ìàéñòðà ïèñàëè “Ïîëòàâñüêèé â³ñíèê” òà 
“Ñèëà äóõó” (âèäàííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â “Ñîþç îðãàí³çàö³¿ 
³íâàë³ä³â Óêðà¿íè”). Ïðî Â. Êîðîòêîâà 
çíÿòî ïåðåäà÷³ íà ÎÄÒÐÊ “Ëòàâà” òà òåëå-
êàíàë³ “Ì³ñòî”. Ñâ³òëèíè Âîëîäèìèðà 
Ñåðã³éîâè÷à ïðèêðàøàþòü íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ì. Ïîëòàâè: ÇÍÇ ¹ 4, 18, 26, 
ÍÂÊ “Êàëèíêà”, ïðèì³ùåííÿ 
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ 
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ ². Ï. Êîòëÿðåâ-
ñüêîãî, Ïîëòàâñüêî¿ äèòÿ÷î¿ á³áë³îòåêè 
¹ 12, Ïîëòàâñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ 
³ìåí³ Âàñèëÿ Êðè÷åâñüêîãî, óïðàâë³ííÿ 
Ï³âäåííî¿ çàë³çíèö³ ì. Ïîëòàâè. Ðîáîòè 
ìàéñòðà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîëòàâñüêèìè 
ïñèõîëîãàìè ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³. 

Õóäîæíèê ïðèíöèïîâî íå êîðèñòóºòü-

ñÿ ôîòîøîïîì, ìîæå, òîìó âñ³ì éîãî òâî-
ðàì â³ðèø, âîíè çàõîïëþþòü, íå çàëèøà-
þòü áàéäóæèì. Ìàéñòåð ïåéçàæíîãî
æàíðó ñàì ââàæàº, ùî éîìó íàéêðàùå
âäàþòüñÿ ðåïîðòàæí³ ôîòî, çîêðåìà,
ïîðòðåòè, âèêîíàííÿ ÿêèõ íå çàâæäè äî
ñíàãè íàâ³òü ïðîôåñ³îíàëàì.

Áóäü-ÿêî¿ ïîðè ðîêó, çà áóäü-ÿêî¿
ïîãîäè Â. Ñ. Êîðîòêîâà ìîæíà ïîáà÷èòè ç
ôîòîàïàðàòîì íà âóëèöÿõ  Ïîëòàâè —
ì³ñòà éîãî äóø³ é ñåðöÿ. Ðåïîðòàæí³ ôîòî
ìàéñòðà ìàëè  íàéâèùó îö³íêó íà
Ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ ïðîôñï³ëêîâîãî
ðóõó çàë³çíè÷íèê³â ó ì. Êèºâ³, äå â³í ñòàâ
ïåðåìîæöåì.

Ñï³âïðàöÿ Â. Ñ. Êîðîòêîâà ç ÏÎ²ÏÏÎ
òðèâàº.

“Ïîëòàâà – êâ³òêà âåñíÿíà” – òàêó
íàçâó ìàº ôîòîâèñòàâêà, íà ÿê³é ïðåä-
ñòàâëåíî îäèíàäöÿòü ñâ³òëèí Âîëîäèìèðà
Êîðîòêîâà. Ìàéñòåð ôîòîïåéçàæó ùèðî
ä³ëèòüñÿ âëàñíèìè øåäåâðàìè, àäæå
êîæíà éîãî ðîáîòà — öå çàâæäè âèòâ³ð
ìèñòåöòâà: ³ç ïîñò³éíèì ïîøóêîì ðàêóð-
ñó, ïîáóäîâè êîìïîçèö³¿… À êîëüîðè! ßê³
âîíè ÿñêðàâ³, íåñïîä³âàí³, ñïðàâæí³! 

Âèáëèñêóþòü çîëîòîì áàí³ ïîëòàâ-
ñüêèõ õðàì³â. Çäàºòüñÿ, ïîâ³ÿëî àðîìàòîì
áóçêó, ùî ðîçêâ³òíóâ á³ëÿ Ñâÿòî-
Óñïåíñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó. Íà÷å
íàðå÷åíà, ÷åêàº ÿáëóíÿ á³ëÿ éîãî äçâ³íè-
ö³... Çàïðîøóº äî ñåáå îøàòíà ñàäèáà
². Ï. Êîòëÿðåâñüêîãî… Ñèäèòü á³ëÿ
áóäèíêó Â. Êðè÷åâñüêîãî çàäóìëèâèé
Ò. Øåâ÷åíêî… Ñîíöå, ùî ñõîäèòü íàä
Á³ëîþ àëüòàíêîþ, äàðóº íàä³þ ÿê³éñü
ðîäèí³… ² âñ³ì íàì… Íàä³þ íà  ìèð ó ð³ä-
í³é Ïîëòàâ³ — âåñíÿí³é êâ³òö³ Óêðà¿íè!

Ïîñòìåòîäèêà. – 2017. – ¹ 4 (129). 64

Ôîòîâèñòàâêà Â. Êîðîòêîâà “Ïîëòàâà – êâ³òêà âåñíÿíà” ó ÏÎ²ÏÏÎ

ÏÅÄÀÃÎÃ²×Í² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

______________________________

Öèòóâàòè: Õàëåöüêà Ë. Ë. Ïîáà÷èòè êðàñó íàâêîëî: ìàéñòåðí³ñòü пîëòàâñüêîãî ôîòîõó-
äîæíèêà Âîëîäèìèðà Êîðîòêîâà / Ë. Ë. Õàëåöüêà / Ïîñòìåòîäèêà.  –  2017. – ¹ 1. – Ñ. 63– 
64.

© Ë. Ë. Õàëåöüêà, 2017. Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ 12.04.2017n

Âîëîäèìèð Êîðîòêîâ



UKRAINIAN KOLO
To the 80-th Anniversary of V. R. Ilchenko. The Main
Ideas and Scientific School of Patron of “Dovkillia”.
Pashko L. F. 
To the 70-th Anniversary V. F. Morgun. Principal
Immeasurability of Multidimensionality
Ustymenko T. A.
To the 70-th Anniversary of M. V. Shevchenko. To 
Act According to His Conscience and Honour is the 
Main Choice of the Poet. 
Romanets G. O., Kostenko V. G. 
Projects Activities of Municipal Education
Institutions in the System of Local Government (on
the Example of the M.V. Ostrogradski Poltava
Regional In-Service Teachers Training Institute)
Dubynka O. V.

PFILOSOPHY OF EDUCATION
Biographical Approach in Education: Life-creating
Prospects
Lytvyniuk L. V.
The Model of Integration Between Science in
Postgraduate Pedagogical Education and
Educational Practice: Interdisciplinary Discourse 
Sukhenko Ya. V. 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
Pedagogical Innovations in Higher Education
Atamanchuk N. M.
Development of High Medical School Teachers’
Pedagogical Thinking by Means of Heuristic
Technologies in Postgraduate Education
Kasianova O. M. 
Education Institutions in the Modern Social and
Cultural Contexts
Yalanska S. P. 
To See the Beauty Around: Mastery of Poltava
Photographer Vladimir Korotkov
Khaletska L. L. 

EXPLOSION OF PROJECT AND INNOVATION
APPROACHES IN UKRAINIAN EDUCATION

НА ШІ АВ ТО РИ

Àòàìàí÷óê Í³íà Ìèõàéë³âíà,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри
загальної, вікової та практичної психології
Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка

Äóáèíêà Îëåíà Â³êòîð³âíà,
проректор із науково-методичної роботи
Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського

Êàñüÿíîâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки, філософії та
мовної підготовки Харківської медичної
академії післядипломної освіти

Êîñòåíêî Â³êòîð³ÿ Ãåííàä³¿âíà,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
іноземних мов з латинською мовою та
медичною термінологією ВДНЗУ
«Українська медична
стоматологічна академія» 

Ëèòâèíþê Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філософії і економіки освіти Полтавського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
(ПОІППО)

Ïàøêî Ëþäìèëà Ôåäîð³âíà,
кандидат педагогічних наук, доцент

Ðîìàíåöü Ãåííàä³é  Îëåêñàíäðîâè÷,
викладач історії, ветеран педагогічної праці
(смт. Нові Санжари)

Ñóõåíêî ßíà Âàëåð³¿âíà,
кандидат психологічних наук, завідувач
кафедри педагогічної майстерності ПОІППО

Óñòèìåíêî Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà,
кандидат психологічних наук, доцент, в. о. про-
фесора кафедри менеджменту освіти ПОІППО

Õàëåöüêà Ë³ë³ÿ Ëåîí³ä³âíà,
методист ПОІППО

ßëàíñüêà Ñâ³òëàíà Ïàâë³âíà,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної, вікової та
практичної психології Полтавського
національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка 

Íà 3 ñòîð. îáêëàäèíêè: Оксана Макаренко, радниця Міністра 
освіти і науки України, співззасновниця ГО «Батьківський 
контроль» та ГО «СМАРТ ОСВІТА»

Íà 1 ñòîð. îáêëàäèíêè: "Infinity Room" (2012) /"Áåçê³íå÷-
íà ê³ìíàòà" ― ëåãåíäàðíà ìèñòåöüêà ³íñòàëÿö³ÿ àìåðè-
êàíöÿ Äàãà Â³ëåðà / Doug Wheeler, ùî º ñïðîáîþ 
ðåêîíñòðóêö³¿ íåñê³í÷åííîñò³. 32 õâèëèíè ó ñâ³òëîâ³é 
êàìåð³   Â³ëåðà ― öå íåçâè÷íà ô³çè÷íà âçàºìîä³ÿ ç 
â³äñóòí³ñòþ áóäü-ÿêî¿ ñòðóêòóðè. Äæåðåëî: https: //
www.wikiart.org/ru/doug-wheel-er/infinity-room-sa-mi-75-dz-
ny-12-2012

CONTENTS



ISSN 1815-3194


	ПМ оновлений - те що буде
	ПМ  (129), №4
	Слово до читача
	ПМ (129), 2017
	0 zmist-02.06.18
	1 Пашко по новому по новому по новому
	3 Романець по новому
	4 Дубинка
	5 Литвинюк
	6 Сухенко
	7 Атаманчук
	8 Касьянова
	9 Яланська
	10 Халецька нова
	Obkl3-new


	ПМ оновлений - те що буде2



