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БОГДАН ГАВРИЛИШИН:
«На щастя, священик, котрий
учив нас релігії, учив нас
думати радше, ніж вірити»

Критичне мислення



аш час – це час змін і перетворень у
різних сферах життя. Входячи у нову
епоху, людство відчуває потребу
кардинальної модифікації і зміни
орієнтації в бік толерантності та
демократії. Нове ХХІ століття
ставить нас не лише перед фактом
настання (виникнення) специфічної
ситуації ПОСТ ('модернізму, '
тоталітаризму, 'індустріалізму...), а й
вимагає постійного саморозвитку,
адаптування до змін, переоцінки
цінностей. Тому саме зараз "питанням
на часі" є критичне мислення – мислення
про зміну мислення. Саме воно є ключем
до нової перманентно динамічної епохи,
оскільки заперечує будь'які авторитети
і є антидогматичним. Демократизм,
плюралізм – мабуть, найсуттєвіші його
ознаки. Передбачаючи рух і
саморозвиток особистості, критичне
мислення стає життєвою необхідністю,
чи не єдиним шансом, що допоможе
вистояти і перемогти в умовах
інформаційного і постінформаційного
суспільства.
І тому не дивно, що так гостро нині
постала проблема радикальної
модернізації освіти – галузі, що є
стратегічною основою розвитку
особистості, суспільства, держави, а
отже, безпосередньо впливає на
мислення. Реформування освіти України,
прийняття Національної Доктрини
(так гаряче і широко обговорюваної
зараз), на нашу думку, є спробою саме
критично осмислити існуючу ситуацію і
визначитись із пріоритетами державної
політики у розвитку освіти.
Найважливіше у даній ситуації – не
впасти у крайнощі категоричного
заперечення всього набутого або ж

кружляння по колу без наповнення
реальними діями декларативності.
Саме цьому може зарадити критичне
мислення.
Теми критичного мислення і творчої
спадщини М.В.Остроградського
поєднанні у цьому випуску журналу не
випадково. «Роздуми про викладання»
відомого математика, 200'річчя з дня
народження якого святкуємо у цьому
році, як і Доктрина, теж є спробою
реформування освіти, її удосконалення і
– цілком сміливо можна стверджувати
– прикладом по'справжньому
критичного мислення. 
Тож пропонуємо вашій увазі журнал,
який ми прагнули створити у
відповідності з вимогами критичного
мислення, а саме: матеріал підбирався
далеко не однорідний (і читач,
сподіваємось, це відзначить), думки
авторів – сміливі, неординарні,
викликають безліч міркувань, а часом –
навіть бажання подискутувати.
Однак, про це краще судити вам,
шановні наші читачі.
Нам же залишається сказати словами
М.В.Остроградського, який, працюючи
над «Роздумами...», написав: "Наступні
роздуми мають на меті дати начерк
історії викладання прикладних наук,
критику застарілих методів і
показати, яким може бути майбутнє
суспільства, що побажає вибрати
кращі методи, поширювати їх і
застосовувати послідовно, енергійно і
постійно", адже цей журнал теж є
якоюсь мірою роздуми – наші, наших
авторів. 
І ми зовсім не претендуємо на
категоричність.

Критичне мислення � 

стратегія освіти ХХІ століття ?

В наші часи бути гарним педагогом � це бути справжнім реформатором майбутнього житття
України, бути апостолом Правди і Науки.

Софія Русова (Вибрані педагогічні твори.� К., "Освіта", 1996 )
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ЛЛЮЮДДИИННАА ВВ РРУУССІІ

Б.Д.ГАВРИЛИШИНУ � 75!

"Я мрію? Ми мріємо? Так, але тільки частково. Великі
справи починаються із мрій, чи не так? Чи не через мрії
Жана Моне ЄС перетворився на реальність? У цей
історичний для України момент ми повинні мати
майже неосяжні мрії, потім трансформувати ці мрії у
мобілізуючі видіння, а потім важко працювати, бути
прагматичними, щоб перетворити видіння на
реальність. Це і є нашим викликом".

Б.Гаврилишин. Україна між Сходом та Заходом, 
Північчю та Півднем: геополітичні можливості і обмеження //

Наукові матеріали. – № 1. – Серпень, 2000



Торонто, одержати стипендію, а 1954 ро�
ку – диплом інженера�механіка.

На цьому він не зупинився й 1958 р.
одержав диплом Міжнародного інститу�
ту менеджменту в Женеві.

1960 року почалася багаторічна педа�
гогічна діяльність Б.Д.Гаврилишина.
Вісім років він керує навчальними про�
грамами у Міжнародному інституті ме�
неджменту в Женеві, викладає курси з
економічного розвитку, світового бізне�
сового середовища, керівництва міжна�
родними операціями та державного уп�
равління. 1968 року Богдан Дмитрович
стає директором цього навчального за�
кладу й керує ним наступні вісімнад�
цять років, а протягом 1986�1989 рр.
працює науковим співробітником
(Scholar�in�Residence) того ж інституту.
За час роботи в МІМ�Женева Б.Д.Гав�
рилишин виростив цілу плеяду
керівників вищої кваліфікації для со�
тень компаній усього світу – від Мекси�
ки до Індії та від Швеції до Японії. Од�
ночасно Б.Д.Гаврилишин плідно веде
напружену наукову роботу. 1976 р. йому
присуджено ступінь доктора філософії�
економіки (Ph.D.�economics) Універси�
тету Женеви, він стає почесним докто�
ром права Йорського Університету в Ка�
наді (1984 р.) та Університету Альберти в
Канаді (1986 р.), одержує почесну відзна�
ку [Engeneering Hall of Distinction]
Університету Торонто в Канаді, стає
членом Римського клубу (1972 р.),
Міжнародної Академії Менеджменту
(1973 р.), Світової Академії мистецтва
та науки (1975 р.). Б.Д.Гаврилишин є
членом редакційних колегій вісьмох
журналів на різних континентах. У на�
уковому доробку вченого понад 100 ста�
тей із проблем менеджменту, освіти в га�
лузі менеджменту, економічного та
політичного середовищ. Його перу нале�
жать дві книги, причому одна з них –
"Дороговкази у майбутнє – до найбільш
ефективних суспільств" – набула світо�
вого визнання і видана у перекладі
вісьмома мовами. У цій книзі, що вийш�

Писати про Гаврилишина одночасно і
легко, і важко. Легко, тому що він
відкрита людина. Важко, тому що надто
складно охопити всю надзвичайну бага�
тогранність цієї особистості.

Я спробую за перебігом фактів
біографії та різноманітних життєвих до�
сягнень Богдана Гаврилишина намалю�
вати бодай головні штрихи портрета цієї
непересічної людини.

Чоловік середнього зросту, але міцної
статури, з доброзичливою усмішкою 
з�під вусів, теплими, живими та мудри�
ми очима – таким знають і люблять Бог�
дана Дмитровича тисячі його учнів,
співробітників і друзів у всьому світі.
Він дуже енергійний, жвавий, діяльний
– ніколи не подумаєш, що цій людині
виповнюються поважні 75 років. Богдан
Дмитрович активно захоплюється гірсь�
кими лижами, він щирий футбольний
уболівальник, який не пропускає мож�
ливості відвідувати матчі улюблених ко�
манд.

Проте за плечима цієї людини вели�
кий і складний життєвий шлях.

Хлопцю із села Коропці Тер�
нопільської області України, який наро�
дився 19 жовтня 1926 року, довелося за�
знати горя й при "перших Совєтах", ко�
ли був заарештований і згинув безвісти
його старший брат�студент, і за німець�
кої навали. Довелося спізнати холод і
голод таборів для переміщених осіб і
кінець кінцем 1947 року опинитися в
Канаді без знання англійської мови. Але
Богдан Гаврилишин не поринув у
відчай. Він найнявся лісорубом, потім
офіціантом. Збирав гроші на навчання, а
у вільний від тяжкої роботи час опано�
вував англійську, живучи в одній
кімнаті разом з іще шістнадцятьма хлоп�
цями. За власною ініціативою зорганізу�
вав вечірні класи для українців, працю�
вав у профспілці. Настійливість Богдана
Гаврилишина допомогла йому скласти
іспити за курс середньої освіти, одному з
перших поміж повоєнних українських
біженців стати студентом університету в
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ЛЛЮЮДДИИННАА ВВ РРУУССІІ

ДОКТОР БОГДАН ДМИТРОВИЧ ГАВРИЛИШИН –

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ, ПЕДАГОГА,

ВЧЕНОГО, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 

Б.П.Будзан



ла 1980 року, на підставі суто наукового
аналізу автор дійшов висновку про не�
ефективність існуючої в Радянському
Союзі політико�економічної системи і
передбачив неминучість розпаду СРСР
на незалежні держави. Останнім часом у
центрі уваги доктора Б.Д.Гаврилишина
науковий аналіз розвитку процесів гло�
балізації та новітніх тенденцій світової
економіки, їх рушійних сил. Він вислов�
лює науково обґрунтоване передбачен�
ня, що в найближчі десять років світ
перестане бути однополярним із
домінуванням США і перетвориться на
триполярний, де в ролі нових центрів
світової потуги виступатимуть Євро�
пейський Союз, а також східна та
південна Азія. 

Про високий міжнародний авторитет
доктора Б.Д.Гаврилишина свідчить те,
що він є визнаним консультантом із
проблем Керівництва країнами та
міжнародного бізнесового середовища,
виступає модератором і головою на на�
укових семінарах, конференціях, читає
лекції для груп фахівців у більш ніж 70
країнах світу.

З кінця 80�х років, керуючися
внутрішнім переконанням про пра�
вильність власного прогнозу щодо
невідворотного набуття Україною неза�
лежності та глибоко патріотичними по�
чуттями до Батьківщини, Богдан Дмит�
рович Гаврилишин присвячує свою по�
дальшу діяльність Україні. Він ставить
собі за мету сприяти утвердженню неза�
лежності України, допомагати форму�
ванню її власної державної системи та
організувати підготовку сучасних мене�
джерів для нової економічної ситуації.

Реалізуючи цей задум, він ініціює за�
снування Національною академією наук
України та МІМ�Женева спільного
підприємства – Міжнародного інститу�
ту менеджменту в Києві, що почав діяти
із січня 1990 року, стає Головою Нагля�
дової ради цього навчального закладу.
Це був перший інститут в колишньому
СРСР із підготовки магістрів бізнес�
адміністрування. На сьогодні МІМ�Київ
випустив близько тисячі висококласних
фахівців, із яких 95% успішно працюють
в Україні, а половина – на провідних
керівних посадах у своїх компаніях. Бог�
дан Дмитрович спрямовує розвиток
МІМ�Київ, виступає з лекціями перед

його викладачами та слухачами, обра�
ний почесним професором інституту.

За активної участі та організаційної
допомоги Б.Д.Гаврилишина 1989 року в
Україні було створено благодійний
Міжнародний фонд "Відродження", що
фінансується Дж. Соросом. Із початку
діяльності фонду і до 1997 року Богдан
Дмитрович очолював Наглядову раду
цієї громадської організації, головним
надбанням якої став розвиток засад гро�
мадянського суспільства в культурній,
освітній, науковій та соціальній сферах.

Доктор Б.Д.Гаврилишин створив і
очолив Консультативно�дорадчу раду
при Президії Верховної Ради України,
що діяла протягом восьми років, був
членом американо�українського дорад�
чого комітету, радником Президента,
Прем'єр�міністра, Голови Верховної Ра�
ди України, очолює Наглядову раду
Міжнародного Центру перспективних
досліджень і входить до складу Нагля�
дової ради Української правничої фун�
дації, є Президентом Тернопільської
Академії народного господарства.

У всій своїй діяльності в Україні Бог�
дан Дмитрович неухильно дотри�
мується трьох принципів, що дозволя�
ють йому бути об'єктивним, незалеж�
ним і корисним, а саме: не заробляти
грошей в Україні, нікуди не балотувати�
ся, приносити сюди світовий досвід, пе�
редаючи його представникам різно�
манітних верств.

Надзвичайно плідна праця доктора
Б.Д.Гаврилишина в Україні високо
цінується найширшими колами освітян,
науковців, державних діячів. Його обра�
но іноземним членом Національної ака�
демії наук України, нагороджено відзна�
кою Президента України – орденом "За
заслуги", він є Заслуженим діячем на�
уки і техніки України.

Своєю невтомною працею наш юві�
ляр продовжує додавати до свого порт�
рета нові яскраві риси і фарби, присвя�
чуючи свою діяльність розквіту України
на етапі її трансформації і набуття по�
вноправного й заслуженого місця у
міжнародній спільноті розвинених країн
світу.

Щиро бажаємо Богданові Дмитрови�
чу сил, енергії та міцного здоров'я на
многії літа!
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ЛЛЮЮДДИИННАА  ВВ РРУУССІІ

Педагогічна громадськість Полтавщини захоплюється
шляхетним подвигом Богдана Гаврилишина у справі формування
та піднесення економічного мислення українців до вершин
світової економічної думки. Його особистий приклад
натхненного служіння Україні є зразком, який вона передає
учням та студентам. 

Із появою 1997 року на сторінках "Постметодики" публікацій
Б.Гаврилишина – інтерв'ю "Чим більше працюєш – тим більше
енергії" (1997), статей "Зловісний трикутник, або про ідею
Слов'янського союзу" (1997) та "Корпоративна ефективність:
відповідність стратегії, структури та стилю управління"
(1999) освітяни й читачі журналу отримали змогу навчитися
впевненіше орієнтуватися у нашому непростому сьогоденні,
бути ефективнішими в умовах трансформації ринку праці
завдяки використанню у своїй діяльності досвіду бізнес�
менеджменту. Освітянам Полтавщини приємно бачити
активним автором «Постметодики» вченого зі світовим ім'ям,
людину різнобічних здібностей та великого міжнародного
авторитету.

Редколегія «ПМ» долучається до багатьох вітань і зичить
Богдану Дмитровичу Гаврилишину міцного козацького здоров'я
та успіхів у натхненній праці.

Завжди рада надати сторінки “ПМ” для нових статей.

Редакційна колегія 
журналу "Постметодика" 
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ВВЕДЕНИЕ. КРИТИЧЕ

СКОЕ МЫШЛЕНИЕ
КАК ПРОБЛЕМА СО

ВРЕМЕННОГО ОБРА

ЗОВАНИЯ

Ричард Пауль, один из веду�
щих специалистов США в об�
ласти теории и практики кри�
тического мышления (КМ), в
опубликованном в 1992 году
интервью предложил следую�
щие разъяснения относительно

А.В.Тягло, Т.С.Воропай

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМА МИРОВОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ХХI ВЕКА

(Фрагменты из книги)

«Одні люди
вважають за
краще
працювати за
кордоном, інші,
залишаючись у
своїй країні,
повинні
розширювати
своє бачення,
переорієнто�
вувати своє
мислення і
розвивати
здатність до
пристосування,
щоб відповідати
новим вимогам,
які ставить
перед ними
життя».

Богдан
ГАВРИЛИШИН.

Підготовка
менеджерів для

міжнародних
операцій.

Роль інституцій
розвитку

менеджменту 

19�20 листопада 1999 року в Харкові відбувся науково�практичний
семінар "Перспективи критичного мислення в модернізації постра�
дянської освіти", присвячений критичному мисленню, питанням його
сумісності чи несумісності з вітчизняними педагогічними традиціями,
прийнятності та особливостям трансформації у нове соціокультурне
середовище. 

Проводився семінар за підтримки Міжнародного фонду "Відроджен�
ня" та Харківського благодійного фонду "Центр освітніх ініціатив".
Основна увага учасників зосереджувалася на усвідомленні не�
обхідності засвоєння наявних у світовому освітньому просторі розро�
бок з критичного мислення (КМ) та неформальної логіки (НФЛ),
поєднанні їх з доброякісними традиціями та досягненнями національ�
ної системи освіти; гносеологічних і соціальних засадах критичності;
апробації та наступному систематичному введенні "мислення вищого
рівня" до національної освіти; проблемах, пов'язаних зі специфікою
східнослов'янського менталітету.

Серед висновків та рішень, до яких прийшли учасники семінару –
ідея створити нову асоціацію, діяльність якої буде спрямовано на вив�
чення, розробку, пропаганду і впровадження в систему освіти України
(і, можливо, інших пострадянських країн) КМ і НФЛ. Найближча за�
дача асоціації – налагодження надійної системи обміну інформацією
(з електронним ListProc включно), з допомогою якої будуть допрацьо�
вані і запропоновані зацікавленим міністерствам і відомствам та на�
уково�педагогічній громадськості України висновки і рекомендації
семінару.

Учасникам семінару також було безкоштовно роздано книгу
А.В.Тягла, Т.С.Воропай "Критическое мышление: Проблема мирового
образования ХХІ века", що є чи не найпершою спробою в Україні не
тільки обгрунтування доцільності введення КМ в ранг освітніх дис�
циплін, а й виявлення його загальнокультурної, загальноцивілізаційної
значущості. Мета видання – представити вітчизняному читачу
джерела, витоки, проблеми теоретичної розробки і практичного за�
провадження КМ у сучасну вищу освіту. Інноваційний характер книги
позначився на її змісті: деякі основоположні праці просто реферують�
ся і коментуються, проблеми фіксуються, підходи до їх вирішення
описуються таким чином, щоб відкрити читачу поле для наступного
грунтовного аналізу і розробки логіко�філософських і педагогічних ас�
пектів КМ. Монографія опублікована завдяки гранту Міжнародної
ради наукових досліджень й обмінів та Інформаційного агенства США
в рамках Small Alumni Grant Program (1999).

Для наукових робітників і менеджерів у галузі освіти , викладачів
логіки і філософії, студентів, котрі вивчають ці дисципліни, а також
всіх, хто зацікавлений у підвищенні ефективності свого мислення, про�
понуємо фрагменти з книги.



его сути и значения в современном обра�
зовании.

Вопрос. Критическое мышление суще�
ственно для эффективной учебы и про�
дуктивной жизнедеятельности. Как бы
вы определили КМ?

Ответ. Во�первых, КМ может быть оп�
ределено различными, не противоречащи�
ми друг другу путями. Поэтому мы не при�
давали бы большого значения какой�то од�
ной дефиниции. Имея это в виду, можно
предложить такую рабочую версию: кри�
тическое мышление – мышление о мыш�
лении, когда вы размышляете с целью
улучшить свое мышление. При этом два
момента имеют определяющее значение.

КМ – не просто мышление, а мышле�
ние, влекущее самоусовершенствование.

Это усовершенствование приходит с
навыка и использования стандартов кор�
ректной оценки мыслительного процесса.
Короче говоря, это самоусовершенствова�
ние мышления на основе определенных
стандартов.

Вопрос. Для наших студентов важно
стать полезными членами производи�
тельных сил общества. Как учебные заве�
дения могут лучше подготовить к ответу
на этот вызов?

Ответ. Фундаментальными особеннос�
тями того мира, в который наши студен�
ты входят сегодня, являются ускоряющи�
еся изменения. Это мир умножающейся
информации, которая при этом быстро
устаревает. Это мир, где идеи постоянно
реструктурируются, перепроверяются и
переосмысливаются; мир, где никто не
может выжить с одним простым способом
мышления, где собственное мышление
нужно постоянно адаптировать к мышле�
нию других, где следует уважать стремле�
ние к ясности, точности и тщательности,
где навыки работы должны постоянно
развиваться и совершенствоваться. Ни�
когда прежде мы не сталкивались с такой
реальностью. Никогда прежде система
образования не готовила студентов к та�
кой динамике изменений, непредсказуе�
мости, сложности, к такому брожению,
смятению и отсутствию одного выделен�
ного направления. Как работники сферы
образования мы находимся сегодня на
линии огня. Готовы ли мы встретить XXI
век? Хотим ли мы переосмыслить наши
методы преподавания? Хотим ли изучить
новые понятия и идеи? Привнести новые
стандарты строгости в наше мышление с
тем, чтобы помочь нашим студентам вы�
работать такую же строгость? Хотим ли
мы, в конце концов, стать критически

мыслящими личностями с тем, чтобы на�
шему примеру последовали наши студен�
ты?

Все это – мощный вызов нашей про�
фессии. Он понуждает делать то, что до
сих пор не делала ни одна генерация учи�
телей. Те, кто желает этого, вынуждены
работать бок о бок с педагогами, не испы�
тывающими такого желания, что делает
нашу работу еще более трудной, но не ме�
нее волнующей, не менее важной и благо�
дарной. Критическое мышление состав�
ляет сердцевину хорошо задуманной ре�
формы образования постольку, посколь�
ку оно будет в сердцевине изменений
XXI века. Давайте надеяться, что доста�
точное число наших коллег будет обла�
дать силой духа и мысли для того, чтобы
"схватить" эту реальность и соответству�
ющим образом трансформировать и нашу
жизнь, и наше образование.

Приведенное Р.Паулем обоснование
значимости критического мышления как
актуальной образовательной проблемы
вытекает из фундаментальной трансфор�
мации самого способа жизни мирового со�
общества на пороге XXI века.

Описанный вызов по своей сути свя�
зан с развернувшимся с середины XX века
вхождением передовых стран в новое  ин

формационное общество. Здесь инфор�
мация не просто умножается по объему
или усложняется со все возрастающей
скоростью, но и приобретает качественно
новые функции, сравнимые с базисными
функциями землевладения в Средневеко�
вье или капитала в Новое время.

Последствия "информационной рево�
люции" охватят, как предсказывает, на�
пример, известный американский футу�
ролог Алвин Тоффлер, все сферы жизни
жителей Земли, закладывая на нашей
планете основы новой "информационной
цивилизации".

Одним из последствий такого рода но�
вовведений станет передел мира на
страны с "быстрыми" и "медленными"
экономиками. "Быстрые экономики" бу�
дут наращивать темпы своего разви�
тия не только с помощью новых техно�
логий, но и благодаря быстрому
осуществлению всех управленческих
операций, сокращению времени для при�
нятия решений.
Опасность растущего отрыва "быст�
рых экономик" от "медленных" вполне
реальна. Тем, кто стремится не допус�
тить отставания, следует, прежде
всего, уяснить новую роль знаний в про�
цессе производства материальных благ
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риканского образования осуждают пре�
небрежение критическим мышлением.
Растущее число педагогов, лидеров биз�
неса и промышленности требует раз�
работки новых курсов и учебных мате�
риалов, устраняющих имеюийся
пробел.
Без преувеличения можно сказать, что
критическое мышление является одним
из наиболее важных предметов, кото�
рые вы будете изучать в колледже, не�
зависимо от вашей области специали�
зации. Качество учебных работ, успехи
в карьере, вклад в жизнь общества, ве�
дение ваших личных дел – все будет за�
висеть от вашей способности решать
проблемы и принимать решения, – так
автор одного из широко распростра�
ненных в Северной Америке учебни�
ков В.Р.Ружжиеро объясняет начина�
ющим студентам важность приобще�
ния к КМ.
В США уже выработаны и достаточно

широко признаны стандарты "мышления
высшего уровня", базирующегося на на�
выках КМ. Имеются значительные теоре�
тические, методические и институцио�
нальные достижения в нахождении адек�
ватного ответа на описанный вызов, что
составляет существенную предпосылку
реформирования национальных систем
образования. Поскольку Украина не мо�
жет не ставить перед собой задач как ско�
рейшего вхождения в круг стран с "быст�
рой экономикой", так и закрепления в ми�
ровом образовательном пространстве, по�
стольку неотложность восприятия стра�
тегемы КМ и творческого усвоения кон�
кретных учебных курсов из этой области
не вызывает сомнений. Такой вывод, опи�
рающийся на признание общемировых
тенденций развития накануне XXI века,
может быть усилен посредством учета
специфики переживаемого Украиной и
другими новыми независимыми государ�
ствами периода посттоталитарных пре

образований. 

В тоталитарном государстве, которое
держится на силовом подчинении отдель�
ного человека державному целому, жиз�
ненно важной чертой менталитета оказы�
ваются готовность безоговорочно воспри�
нимать и точно выполнять приказы поли�
тического руководства. Нельзя не вспом�
нить в такой связи кредо одного из героев
"Фермы животных" Дж.Оруэлла: "Если
товарищ Наполеон так говорит, то так и
должно быть..." Поэтому абсолютное до�
верие авторитету и догматическое мыш�

и во всех других видах человеческой дея�
тельности, учесть необходимость по�
стоянной нацеленности на ускорение
развития. Компьютеризация с исполь�
зованием самых передовых мировых до�
стижений, развитие современных сис�
тем связи и ликвидация информацион�
ной изоляции от остального мира – не�
обходимые условия изменений, отвеча�
ющих темпам развития глобальной
экономики, – считает А.Тоффлер.

Не втягиваясь в детальное обсуждение
футурологических исследований амери�
канского мыслителя и его коллег, отме�
тим только один момент. Информацион�
ная революция имеет существенную ант�
ропологическую составляющую, предпо�
лагая совершенствование не только тех�
ники или технологии, но и самого челове�
ка, прежде всего его мышления (по край�
ней мере до тех пор, пока искусственные
творения человека не превзойдут творца
во всех отношениях).

Заглядывая в будущее дальше, можно
предположить такую эволюцию инфор�
мационного общества, когда главным "ка�
питалом" окажется уже не сама информа�
ция, а ее эффективный производитель.
Будет ли это высокоразвитый представи�
тель рода homo sapiens или же его вытес�
нит, например, описанный Станиславом
Лемом мыслящий Океан, в любом случае
способность к эффективному усвоению,
накоплению, переработке и производству
информации будет повышаться в цене. А
значит – актуальна перспектива возраста�
ния значимости методов и инструментов
работы со все более объемными и слож�
ными по форме и содержанию информа�
ционными потоками, причем не только
посредством разнообразных искусствен�
ных средств, но и средств самосовершен�
ствующегося естественного интеллекта.
Поэтому нужно воспринимать обучение
критическому мышлению как одну из ба�
зовых форм подготовки к успешной жиз�
недеятельности в информационном и
постинформационном обществе.

Но обучение критическому мышлению
сегодня – это не только футуристическая
стратегема, но и достаточно глубоко и де�
тально разработанное поле педагогичес�
кой практики. Многообразные курсы КМ
получили широкое распространение в
учебных заведениях США, Канады и ряда
других стран Запада.

На протяжении последних десятиле�
тий многочисленные исследования аме�
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ление без какой�либо примеси критики в
адрес своего лидера оказывается естест�
венным проявлением тоталитарного мен�
талитета. В свободном демократическом
обществе на первое место выходит спо�
собность и готовность оценивать ситуа�
цию критически, но без предубеждения,
отделять истину от лжи, самостоятельно
находить решение и защищать истину в
споре. Поскольку цивилизованный спор
– естественный способ отношения двух
или большего числа свободных личнос�
тей касательно вопросов из области пере�
сечения их интересов, постольку крити�
ческое мышление оказывается необхо�
димым условием достижения успеха в
свободном демократическом обществе.
Нет ничего удивительного в том, что кри�
тическое мышление, включая его препо�
давание в разных учебных заведениях, на�
ходит заметное развитие и распростране�
ние именно в демократически ориентиро�
ванных странах. Вместе с тем, оно являет�
ся не только следствием демократическо�
го образа жизни, но и фактором его фор�
мирования. Это обстоятельство зафикси�
ровано еще в документе 1938 года "Пер�
спективы образования в условиях амери�
канской демократии". Аргумент в пользу
введения критического мышления в обра�
зовательную систему США звучал так:
критическое мышление – часть подготов�
ки граждан, вовсе не искушенных в поли�
тических манипуляциях диктаторской
власти, к жизни в лояльном и демократич�
ном обществе. Этот аргумент приобрел
актуальность в начале Второй мировой
войны после суровой экономической де�
прессии. Но разве не является он вполне
актуальным и в посттоталитарной Украи�
не, которая борется сегодня с последстви�
ями глубочайшего общесистемного кри�
зиса?! Критицизм оказывается тем более
развитым и необходимым "элементом по�
вседневности", чем более свободно и "де�
мократично то или иное общество, и на�
оборот. Поскольку сегодня Украина, вме�
сте с большей частью новых независи�
мых государств, стремится присоеди�
ниться к сообществу демократических
стран, постольку перед ее учеными и дея�
телями образования стоит задача адапта�
ции соответствующего мирового опыта,
восстановления собственных традиций
культурной критики.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ПОСТСОВЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В новых независимых государствах,
возникших на территории бывшего
СССР, обязательными в учебных планах
юристов, экономистов, педагогов и т.д. ос�
таются вводные курсы, построенные в ду�
хе формальной логики. Они традиционно
направлены на то, чтобы научить студен�
тов точно выражать свои мысли и осуще�
ствлять разные виды дедукции на основа�
нии заданных посылок. Но тем видам
умозаключений, с помощью которых
можно получить качественно новое зна�
ние, а также критически анализировать
имеющуюся информацию, и успешно от�
стаивать собственную точку зрения в спо�
ре, достаточно внимания не уделяется (с.
242).

Сегодня становится ясно, особенно в
свете североамериканского опыта, что по�
строенные на утверждении исключитель�
ного значения дедукции курсы логики не
обеспечивают релевантных оснований ни
для успешного овладения критическим
мышлением, ни для эффективного реше�
ния тех реальных задач, которые встают
перед человеком в свободном демокра�
тическом обществе или на пути к нему (с.
244).

На протяжении своей истории логика
тяготела к уходу от практически важных
вопросов о способе, которым мы имеем
возможность удержать и подвергнуть кри�
тике аргументы из разных областей прак�
тики. Имело место стремление к полной
автономности, когда логика становилась
теоретическим исследованием самой себя,
столь же свободным от непосредственных
практических забот, как и некоторые об�
ласти чистой математики (с. 224).

Действительно, сегодня остро ощуща�
ется потребность изменения преподава�
ния логики и, в широком смысле, транс�
формации тоталитарно�ориентированно�
го менталитета населения новых незави�
симых государств в направлении его под�
линной демократизации, адаптации к
сверхдинамичным условиям современно�
го открытого общества.

На киевском семинаре нами была
представлена аргументация относительно
перспективности синтеза жизнеспособ�
ных наработок традиционной логики и
логики неформальной, критического мы�
шления.

Иначе говоря, с учётом господствую�
щей в ННГ (Новых независимых государ�
ствах. – Ред.) практики преподавания ло�
гики и очевидных объективных и субъек�
тивных трудностей резких инноваций на
пути введения КМ и НФЛ, сравнительно
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ность в том, что теория аргумента не бу�
дет адекватной до тех пор, пока не обеспе�
чит систему отсчёта для понимания не�
формальных ошибок.

9. Сосредоточение внимания на дейст�
вительных составляющих навыков КМ и,
таким образом, на попытке создания яв�
ственной и действенной концепции КМ
или рассуждения.

10. Ориентация на обучение навыкам
мышления как ключевой части образова�
ния, объединяющей сознательное приме�
нение речевых навыков с подготовкой мо�
лодёжи к ответственным социальным и
политическим ролям.

11. Убеждённость в том, что теоретиче�
ское прояснение рассуждений и нефор�
мальный логический критицизм имеет
прямые последствия для таких областей
философии, как эпистемология, этика и
философия языка.

12. Интерес ко всем типам дискурсив�
ного убеждения, соединённый с интере�
сом как к определению границ между ни�
ми, так и к выявлению их взаимного пере�
сечения.

В приведённом перечне признаков
НФЛ, во�первых, обнаруживается тен�
денция к погружению КМ в проблемати�
ку НФЛ. Эта тенденция заслуживает то�
го, чтобы быть отмеченной и обсуждён�
ной далее. Во�вторых, данные характери�
стики НФЛ включают недвусмысленное
указание на её значимость в образовании
как дееспособной личности, так и актив�
ного гражданина (с.220�221).

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИ

ВА ОБУЧЕНИЯ «НАУКЕ РАС

СУЖДАТЬ»
До последнего времени КМ остаётся

для научно�педагогической общественно�
сти Украины, как и других членов СНГ,
фактически «белым пятном». В актив
здесь можно занести лишь несколько до�
статочно спорадических акций в Киеве,
Харькове, а также в Москве: они были
связаны с попытками североамерикан�
ских коллег «внедрить» идеи КМ в пост�
тоталитарное «общественное сознание»
(с. 246).

Но в решении этой нетривиальной за�
дачи нельзя сбрасывать со счетов ни на�
ционально и социально обусловленные
особенности менталитета, ни здоровые
педагогические традиции национальных
систем образования, ни известные дости�
жения отечественных учёных в области

легко реализуемым представляется по�
степенное обогащение курсов логики на�
работками этих дисциплин. Это первый –
эволюционный – путь обновления про�
цесса обучения "науки рассуждать". Од�
нако и революционные изменения, суть
которых состоит во введении курса КМ в
виде, близком тому, в каком он читается в
США или Канаде, также желательны.
Другое дело, что они должны иметь пока
что экспериментальный характер, а не
жестко предписываться всем и каждому в
обязательном порядке (с. 245).

ПРИЗНАКИ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЛОГИКИ
Ниже предлагается список признаков,

характеризирующих позицию НФЛ. Та�
ковые были извлечены из различных ли�
тературных источников.

1. Сосредоточение внимания на аргу�
ментах реального естественного языка, ис�
пользуемых в публичном дискурсе, кото�
рым присущи природная полисемичность,
неопределённость и неполнота.

2. Стремление к изучению аргумента�
ции как диалектического процесса.

3. Серьёзное сомнение в том, что под�
ходы дедуктивной и стандартной индук�
тивной логики достаточны для моделиро�
вания всех или хотя бы большинства
форм законного аргумента.

4. Неудовлетворённость формальной
логикой как источником навыков форми�
рования и оценки аргументов.

5. Убеждённость в существовании
стандартов, норм или рекомендаций по
оценке аргументов, которые являются ло�
гическими, а не чисто риторическими или
специальными, и в то же время не покры�
ваются категориями дедуктивной ва�
лидности, доброкачественности и индук�
тивной силы.

6. Желание дать полную теорию рас�
суждений, выходящую за рамки фор�
мальной дедуктивной и индуктивной ло�
гики.

7. Интерес к расширению исследова�
ний рассуждений с тем, чтобы включить,
кроме широко понимаемой аргумента�
ции, деятельность по решению проблем и
принятию решений.

8. Убежденность в том, что неформаль�
ные ошибки составляют законное поле
логических исследований. Эта убеждён�
ность часто сочетается с признанием от�
сутствия согласованного теоретического
подхода к ошибкам и стремлением обес�
печить такой подход. Возрастает уверен�
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логики, философии и родственных им об�
ластей знаний. Сегодня неуместна какая�
то очередная коренная ломка и силовое
внедрение нового. Гораздо более перспек�
тивной нам представляется постепенная
целенаправленная работа, имеющая це�
лью разработку курса КМ, синтезирую�
щего как мировые достижения и стандар�
ты, так и здоровые национальные тради�
ции и наработки (с. 247).

Стратегическая задача научно�педаго�
гического общества Украины и других
ННГ заключается в скорейшем осозна�
нии необходимости усвоения и в усвое�
нии уже имеющихся в мировом образова�
тельном пространстве разработок по те�
матике НФЛ и КМ, соединении их с хо�
рошими традициями и достижениями на�
циональной системы образования, во все

сторонней апробации и последующем си�
стематическом введении «мышления
высшего уровня» в национальное образо�
вание. Перспективны оба пути новаций –
эволюционный, состоящий в обогащении
традиционной логики соответствующими
элементами НФЛ и КМ, и революцион�
ный, представляющий учащимся вузов
ННГ курс КМ, адаптированный к требо�
ваниям и традициям национальных сис�
тем образования.

Преподавание КМ на уровне средней
школы и на вузовском уровне должно
иметь непрерывный и согласованный ха�
рактер.

Проведение КМ через ряд вузовских
дисциплин, то есть «сквозное КМ» будет
способствовать не только универсализа�
ции его навыков, но и повышению уровня
усвоения тех дисциплин, которые исполь�
зуют его ресурсы.

Освоение КМ и методики его препода�
вания требует особой и весьма сущест

венной подготовки педагогических кад�
ров. Поэтому введение соответствующих
курсов на школьном и\или университет�
ском уровне возможно в результате не
эпизодической, а целенаправленной по

литики, санкционированной и обеспе

ченной ресурсами на уровне правитель

ства. Инструментом её реализации, как
показывает опыт США, должны стать це

левые научно
педагогические центры
при ведущих университетах страны.

На этом пути апробированными фор�
мами являются:

n налаживание устойчивых каналов
обмена информацией и опытом как
между отдельными исследователями
или негосударственными организация�
ми пост�советских стран и стран Запа�

да, так и между научно�педагогически�
ми кадрами или организациями внут�
ри ННГ;
n создание местных и национальных об�
щественных организаций по разработке
и пропаганде тематики КМ, НФЛ и
других родственных дисциплин;
n перевод, адаптация и издание раз�
нообразных качественных учебных ма�
териалов, получивших распростране�
ние на Западе;
n организация научно�практических
конференций, семинаров по научно�
педагогическим проблемам КМ и
НФЛ;
n создание журнала в обычной или
электронной форме, посвящённого
КМ и НФЛ (типа «Informal Logic»,
«Inquiry: Critical Thinking Across Cur�
ricula»);
n разработка корпуса отечественных
учебно�методических материалов, на�
копление педагогического опыта.
Описанная фаза эмбрионального раз�

вития в какой�то мере необходима, по�
скольку создаёт естественные основания
для выбора и дальнейшего развертывания
целевых научно�педагогических государ�
ственных центров. Разумеется, сказанное
ни в коей мере не должно служить оправ�
данием чрезмерно длительному вы�
жиданию со стороны ответственных го�
сударственных руководителей и органи�
заций (с. 248�249).

РУКОВОДСТВА 
ПО КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕ

НИЮ
Далее приведены рефераты двух попу�

лярных учебников, предназначенные для
изучения курса «КМ» студентами амери�
канских университетов (имеются в виду
учебники М.Н.Брауна, С.М.Кили [1] и
В.Р.Ружжиеро [2]).

Специфика КМ в значительной мере
определяется его вопрошающей позици�
ей, которая проясняется, в частности, в
следующих пунктах:

n знание совокупности взаимосвязан�
ных критических вопросов;
n способность спрашивать и оператив�
но отвечать на критические вопросы;
n желание активно использовать кри�
тические вопросы.
Какие же вопросы с точки зрения КМ

наиболее важны? Разные источники по�
разному определяют их перечень, напри�
мер следующим образом:
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тации, ложный авторитет, иррациональ�
ные призывы (к эмоциям; к вере или тра�
дициям; к авторитету; к милосердию и
др.).

3. Нарушение реакции. Эти наруше�
ния происходят уже после того, как
мысль построена, заключение сформули�
ровано, вынесено на обсуждение и под�
вергнуто нелицеприятной критике. Нару�
шения возникают вследствие стремления
«сохранить лицо» и нежелания при�
слушаться к критике, даже если она обус�
ловлена благородными намерениями. К
ошибкам описанного вида относятся: ата�
ка личности (аргумент к личности), «со�
ломенный человек» (или «пугало»), пере�
кладывание ноши доказательства на оп�
понента [2, р.119�127] (с.241).

ПРОЕКТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ

МЫ «ЛОГИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ
КУРСА КРИТИЧЕСКОГО МЫШ

ЛЕНИЯ»
«Логика с элементами курса КМ» от�

личается от традиционного курса «Логи�
ки» прежде всего тем, что акцентирует
внимание не на тонкостях сложных фор�
мализмов, доступных лишь «узким» про�
фессионалам, а на практически распрост�
раненных и эффективных алгоритмах
рассуждения о повседневной реальности,
для которых всегда характерна большая
или меньшая мера неполноты и неточнос�
ти. Она имеет целью не только сообщение
знаний, но и выработку устойчивых на�
выков анализа и построения рассужде�
ний, защиты своей точки зрения и крити�
ки аргументов оппонента (с. 250).

Предлагаемый курс ориентирован на
будущих работников правоохранитель�
ных органов и юристов, однако с неболь�
шими изменениями он может быть ис�
пользован и при обучении студентов
иных специальностей.

Преподавание курса имеет целью раз�
вить у будущего специалиста рациональ�
ное мышление, коммуникативные спо�
собности и умение принимать правиль�
ные решения, вооружить его эффектив�
ными логическими и риторическими на�
выками преодоления профессиональных
проблем. Достижение поставленной цели
диктует необходимость решения ряда за�
дач, а именно:

1) овладеть теоретическими знаниями:
n об основных формах, правилах и за�
конах мышления;
n об алгоритмах рассуждений совре�
менного юриста;

1. В чём заключается суть и предлагае�
мый вывод относительно обсуждаемой
проблемы?
2. Каковы основания для принятия вы�
вода?
3. Какие слова или фразы неоднознач�
ны?
4. В чём состоит конфликт ценностей и
каковы базисные ценностные предпо�
ложения?
5. Каковы дискриптивные предполо�
жения?
6. Есть ли в рассуждениях ошибка?
7. Насколько хороши доказательства?
Не является ли статистика лживой?
8. Возможны ли иные причины рассма�
триваемого явления?
9. Какая важная информация пропу�
щена?
10. Какие ещё разумные выводы отно�
сительно рассматриваемой проблемы
возможны? [1, р.12, 169].
Ещё одним существенным элементом

КМ является фокусирование внимания
на разного рода неформальных логичес�
ких ошибках. В обоих реферируемых
учебниках этой теме посвящены специ�
альные главы, хотя классификации и пе�
речни ошибок варьируются от текста к
тексту.

Понимая логические ошибки как раз�
ного рода нарушения процесса рассужде�
ния, В.Р.Ружжиеро предлагает следую�
щую их классификацию.

1. Нарушения перспективы. Строго
говоря, нарушение перспективы соверша�
ется не в процессе анализа проблемы или
построения мысли. Напротив, оно высту�
пает как предопределяющий принцип
рассмотрения реальности. Нарушения та�
кого вида формируют конкретную пози�
цию, с которой мы подходим к решению
проблемы и принятия решения. Тот факт,
что описываемые нарушения чаще суще�
ствуют на уровне фундаментальных пред�
положений, а не на уровне произносимых
утверждений, затрудняет их идентифика�
цию и исправление. К ошибкам перспек�
тивы относятся: абсолютизм, релятивизм
и мышление по принципу «или�или».

2. Нарушение процедуры. Эти ошиб�
ки случаются в процессе анализа сути
проблемы и построения мысли. Наиболее
известные ошибки такого вида – чрезмер�
ное упрощение и поспешное заключение.
К ним же относятся: чрезмерное обобще�
ние, двойной стандарт, бессмысленное за�
явление или объяснение, пустая катего�
рия, избирательные примеры, игнори�
рование сути проблемы, круг в аргумен�
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торные занятия не разделяются на лек�
ции и практические занятия, они соеди�
няют закрепление заранее изученного те�
оретического материала с постоянным
обращением к его практическому исполь�
зованию в анализе и оценке разнообраз�
ных текстов, в дискуссии с преподавате�
лем и с товарищами.

Проведение такого рода занятий воз�
можно при ограничении численности
группы 25�30 студентами.

Курс читается на протяжении одного
семестра. Аудиторная работа составляет 2
пары в неделю, то есть 70 часов. Большое
внимание уделяется опережающей до�
машней подготовке. Контроль осуществ�
ляется на основании активности в классе,
а также подготовки письменных эссе, при�
званных продемонстрировать практичес�
кое овладение материалом курса. В конце
обучения проводится экзамен.

В Украине КМ можно предлагать либо
как ориентированное на практическую
работу дополнение к стандартному курсу
логики (а в этом случае его следует чи�
тать на 2�3 году обучения), либо как аль�
тернативу этому курсу на первом году.

Представленная программа американ�
ского профессора может быть взята как
исходный вариант, предполагающий
дальнейшую адаптацию к условиям укра�
инской системы образования (с. 257).

n о логических ошибках или уловках,
путях их выявления, критики и ис�
правления.
2) выработать умения и навыки:
n правильно анализировать наличную
информацию;
n выдвигать правдоподобные гипотезы
(версии) и проверять их;
n строить и оценивать аргументы;
n критиковать и исправлять различные
ошибки;
n принимать логически обоснованные
решения.
Курс изучается на протяжении второго

семестра первого года обучения в объёме
54 часов, включая 20 часов самостоятель�
ной работы. Его усвоение не предполагает
прослушивания никаких предваряющих
курсов в рамках вузовской подготовки.
Вместе с тем, он создаёт необходимые ус�
ловия для эффективного усвоения всех
последующих учебных дисциплин
(c.252).

ВАРИАНТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ

МЫ «ВВЕДЕНИЕ В КРИТИЧЕС

КОЕ МЫШЛЕНИЕ»
Ниже представлена учебная програм�

ма проф. С.Кили (Университет Боулин
Грин, США). Этот курс обычно читается
для студентов первого года обучения.

Специфика преподавания курса КМ
состоит в его направленности на закреп�
ление умений и навыков «практической»
деятельности по оценке, контролю и кри�
тике собственных рассуждений или рас�
суждений оппонента. Поэтому ауди�

Предлагаемая программа «привязана» к книге: Browne M.N., Keeley S.M. Asking the
right questions. A guide to critical thinking. 5 ed. Upper Saddle River, N.J., 1998. 



ресів, інтелекту, особистісних якостей,
світоглядної позиції тощо.

Наше багаторічне дослідження готов�
ності педагогічних працівників до експер�
тизи якості освіти, а отже, і результатив�
ності педагогічного процесу показало, що
існує потреба в розробці і впровадженні у
післядипломну освіту ефективної моделі
підготовки педагогічних працівників до
комплексної оцінки результативності
(ефективності) навчального процесу.
Іншими словами – потрібний інструмен�
тарій до стандартів освіти.

Модель включає такі складові: цільову,
мотиваційну, змістову, процесуальну і кон�
трольно�коректуючу.

Мета підготовки педагогічних пра�
цівників до цілісного оцінювання результа�
тивності педагогічного процесу полягає:

· в розкритті перед ними необхідності і
можливості виявлення результативності
навчального процесу, що включає значну
і в той же час обмежену кількість взаємо�
зв’язаних факторів якості освіти;

· у визначенні вмінь і знань про особли�
вості оцінювання компонентів якості
освіти та встановлення зв’язків між ними;

· у формуванні вміння здійснювати оп�
тимальний вибір педагогічних  техно�
логій з огляду на ефективність  цілісно�
го педагогічного процесу;

· у формуванні уміння довести доціль�
ність своєї діяльності з точки зору ре�
зультативності педагогічного процесу як
його суб’єктів, підвищення якості освіти
учнів.
Мотиваційна складова включає прове�

дення та аналіз педагогічних досліджень
стосовно комплексної оцінки цілісного пе�
дагогічного процесу в конкретному на�
вчальному закладі, у конкретній місцевості
(місті, районі, області).

Змістова складова відображена в спец�
курсі «Комплексна оцінка ефективності
навчально�виховного процесу», що чи�
тається у Полтавському інституті після�
дипломної освіти педагогічних
працівників. Вона містить методологічні,
психолого�педагогічні основи та інстру�
ментарій цілісної експертизи якості освіти

Процеси державотворення, що відбува�
ються в Україні сьогодні, спричинили
істотні перетворення в системі освіти.
Школа на рубежі століть повинна не про�
сто дати учням той чи інший обсяг знань і
умінь, а й сформувати таку людину, яка
здатна творчо мислити, приймати рішення,
виробити свою позицію в житті, свій світо�
гляд, ставлення до себе та інших і вміння
адаптуватися до умов життя.

Це, відповідно, вимагає зміни стратегії
управління процесом навчання, за якою ак�
центи переносяться на особистість як
суб’єкт навчальної діяльності. Тому поста�
ла проблема перебудови і підвищення
ефективності педагогічного процесу, на�
дання йому особистісно�орієнтованого ха�
рактеру. Така перебудова обумовлюється
спроможністю вчителя позбутися стерео�
типів, готовністю до перегляду власних по�
глядів, постійною самоосвітою та самовдо�
сконаленням. Сучасний педагог, особливо
керівник школи, повинен бути готовим до
змін, здатним сміливо приймати педа�
гогічні рішення, виявляти ініціативу,
творчість. Проблема ефективності, резуль�
тативності педагогічного процесу може бу�
ти розв’язана лише за умови забезпечення
високої компетентності та відповідної про�
фесійної майстерності кожного педагога.

Наше дослідження готовності педагогів,
у першу чергу директорів та їх заступників,
до виявлення ефективності цілісного педа�
гогічного процесу свідчить, що для абсо�
лютної їх більшості характерне управління
освітніми закладами, орієнтоване на педа�
гогічний процес, а не на його результат.

Перебудова школи, зокрема введення в
стандарти освіти 12�бальної системи
оцінювання, вимагає від учасників педа�
гогічного процесу, починаючи від директо�
ра і закінчуючи вчителем, орієнтації саме
на результативність навчального процесу.

Найважливішим показником останньої
є якість освіти, що її набувають учні на
різних етапах навчання.

Якість освіти – поняття складне. Воно
включає в себе рівень навченості школярів,
міцність і глибину їхніх знань, практичних
умінь, сформованість пізнавальних інте�
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на різних етапах педагогічного процесу, зо�
крема у модулях психолого�педагогічної
підготовки педагогів, розроблених кафед�
рою педагогічних технологій.

Вивчення курсу проводиться впродовж
двох тижнів під час перепідготовки педа�
гогічних працівників на курсах післядип�
ломної освіти. Викладачі, які ведуть цей
спецкурс, адаптують його зміст до конкрет�
них потреб практичної діяльності слухачів
– директорів шкіл, їх заступників, учителів
початкових класів, а також учителів при�
родничо�математичних, технологічних та
гуманітарних дисциплін 7�11 класів.

Курс дає слухачам змогу оволодіти
знаннями про методи діагностики компо�
нентів якості освіти, застосувати ці знання
у своїй безпосередній діяльності під час
практичних та лабораторних робіт, що про�
водяться в школі.

Процесуальна складова реалізується під
час проведення вхідного діагностування,
лекцій, практичних, лабораторних та са�
мостійних робіт слухачів курсів. Корекція
та контроль сформованості знань і вмінь
слухачів здійснюються шляхом тестування
на практичних і лабораторних роботах,
групових та індивідуальних консультаціях,
захистах залікових робіт, у процесі аналізу
вихідного діагностування.

Опановуючи зміст курсу «Комплексна
оцінка ефективності навчально�виховного
процесу», слухачі набувають теоретичні
знання і практичні вміння. 

Зокрема, вони переконуються, що одне з
провідних місць у забезпеченні навчально�
виховного процесу школи належить педа�
гогічному аналізові, оскільки він дає змогу
глибоко вивчити  сутність тієї чи іншої
ланки педагогічного процесу, виявити
взаємозв’язки його розвитку. Тільки шля�
хом педагогічного аналізу можна постійно
й усебічно вивчати процеси навчання та
виховання, їхню результативність та ефек�
тивність для подальшого вдосконалення і
на підставі цього здійснювати відповідні
прогнози.

Значну роль педагогічний аналіз
відіграє в удосконаленні майстерності кож�
ного вчителя; сприяє виявленню
взаємозв’язків між методами й засобами,
що забезпечують ефективність навчально�
го процесу, та результативністю навчання.

Серед усіх функцій управління аналіз
справляє найвагоміший вплив на якість пе�
дагогічного процесу, і, як наслідок, на
якість освіти та рівень професійної май�
стерності вчителів — тобто на кінцевий ре�
зультат педагогічного процесу.

Теоретичний аналіз педагогічної, психо�
логічної, філософської літератури під час
засвоєння курсу дає слухачам змогу визна�

чити концепцію педагогічного моніторин�
гу, суть якої зводиться до сукупності таких
положень:

· педагогічний моніторинг у широкому
розумінні розглядається як інфор�
маційна база з її поточним опрацюван�
ням учителем у педагогічному процесі; у
вузькому – як супровідний контроль із
поточним корегуванням педагогічної
взаємодії вчителя й учня у педагогічно�
му процесі.

· науковою засадою педагогічного
моніторингу є теорія діяльності.

· основне завдання педагогічного
моніторингу полягає в тому, щоб сприя�
ти самоаналізу, самооцінці керівником
закладу і вчителем власної діяльності й
спільної з учнями, батьками, гро�
мадськістю.

· функціями педагогічного моніторингу
є оцінювання поточного стану діяль�
ності педагога й учня, спостереження за
динамікою цілісного педагогічного про�
цесу.
Для здійснення моніторингу необхідно

визначити його складові, а саме: мету про�
ведення, послідовність етапів досягнення
мети, техніку замірів і методи опрацювання
результатів на кожному етапі та кінцевих
результатів, засоби встановлення зворот�
ного зв’язку.

Застосовуючи моніторинг, можна
виміряти й оцінити не тільки результати
педагогічного процесу, а і якість та
кількість перетворень у діяльності його
учасників, чинники, що вплинули на ці
зміни; виробити, прийняти та реалізувати
управлінські рішення щодо спрямування
цих перетворень на заданий стандарт за�
гальної середньої освіти. 

Слухачі визначають якість знань учнів,
наприклад, за допомогою коефіцієнта рівня
засвоєння знань, умінь і навичок, що отри�
мується шляхом підрахунку правильно ви�
конаних учнем операцій і правильних
відповідей. За цією методикою визнача�
ються коефіцієнти засвоєння знань учнями
на репродуктивному, конструктивному та
творчому рівнях.

Керівники шкіл визначають про�
фесійний ріст педагогів залежно від урізно�
манітнення методів і прийомів роботи на
уроці, типів і структури уроків, збільшення
питомої ваги самостійних і творчих робіт
учнів на уроках, якості їх виконання, поси�
лення прагнення до самоосвіти тощо. Вив�
чення документації (атестаційні матеріали,
книги внутрішньошкільного контролю,
протоколи педагогічних рад, плани роботи
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внутрішньошкільного. По�третє, стара сис�
тема внутрішньошкільного управління
розхитана, а нова не створена, тому педа�
гогічна діяльність більшості працівників
освіти фактично вийшла з�під контролю,
внаслідок чого відбулося помітне загальне
послаблення трудової дисципліни, знизив�
ся професіоналізм. І, по�четверте, потрібно
довести, що оцінка — це не лише контроль.
“Оцінити” означає проаналізувати якісний
стан об’єкта, кінцевий результат діяльності. 

З огляду на це об’єктивно визріла потре�
ба створити досконалу систему оцінювання
учня, педагога, навчального закладу. Теоре�
тичною базою для неї може слугувати за�
гальна теорія оцінювання: “оцінити — виз�
начити перспективи розвитку”, “оцінка –
саморегуляція діяльності учня, педагога,
освітнього закладу”, “оцінити – визначити
засоби, механізми досягнення кінцевої ме�
ти”, “оцінка – одна із форм управління для
визначення перспектив розвитку”.

Основною характеристикою діяльності
середніх загальноосвітніх навчальних за�
кладів треба вважати якість освіти. Тому на
вихідному етапі оцінювання грунтовно
вивчається стан цілісного педагогічного
процесу та здійснюється його всебічний пе�
дагогічний аналіз.

Учителі під час практичних і лабора�
торних робіт складають тести, контрольні
роботи відповідно до загальних критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів зі
свого предмета, пов’язують їх зміст з вияв�
ленням компетентності учнів у навчально�
му матеріалі, сформованістю їхньої на�
вчальної діяльності, рівнем інтелектуаль�
ного розвитку школярів та їх навченості.
Таким чином, визначення рівня навчаль�
них досягнень учнів є одночасно і визна�
ченням ефективності цілісного педа�
гогічного процесу.

Слухачами також вивчаються й аналізу�
ються перераховані нижче критерії діяль�
ності освітньої установи.

Державне визнання (критерії оцінюван�
ня) навчального закладу: ліцензування; ак�
редитація, комплексна перевірка (районни�
ми, міськими відділами освіти, уп�
равлінням освіти і науки облдержадмі�
ністрації, МОіН України); співробітництво
з ВНЗ, науковими інституціями, держав�
ними і громадськими організаціями; ство�
рення проектів (одержання грантів); роз�
робка та впровадження освітніх технологій,
програм; впровадження концепцій розвит�
ку навчального закладу, забезпечення його
пакетом документів (статут, положення);
участь у міжнародних проектах, міжнарод�
не співробітництво.

Якість освіти: наявність системи уп�
равління якістю освіти; освітня модель на�

та протоколи засідань методичних
об’єднань, друкована продукція) дає змогу
зробити висновок про зростання про�
фесійної майстерності вчителів даної шко�
ли.

Вони приходять до узагальнення, що
визначення ефективності цілісного педа�
гогічного процесу школи має спиратися не
на суб’єктивні висновки чи роздуми, а на
факти, що об’єктивно відображають
справжні його результати. Експеримен�
тальні дослідження, проведені творчою
групою вчителів у ПОІППО, дали змогу
виділити п’ять груп показників:

1) компетентність учнів у навчальному
матеріалі;
2) сформованість навчальної діяльності
учнів;
3) рівень інтелектуального розвитку
школярів;
4) особливості розвитку учнівського ко�
лективу;
5) індивідуально�психологічні особли�
вості особистості учнів і вчителів.
Для вироблення єдиної системи кри�

теріїв ефективності цілісного педагогічного
процесу навчального закладу ми намагали�
ся об’єднати дві існуючі на практиці кла�
сифікаційні системи: педагогічну, зорієнто�
вану на обсяг і якість знань і вмінь учнів, та
психологічну, спрямовану на фіксацію
індивідуально�психологічних особливос�
тей дітей, якісних змін у їхній навчальній
роботі.

Більшість пропонованих методик уже
використовувалися у педагогічній прак�
тиці й описані у психолого�педагогічній
літературі. Нами апробовано близько соро�
ка з них. Слухачі оволодівають пропонова�
ними методиками, застосовують їх для
створення освітнього моніторингу – систе�
ми організації збирання, зберігання, оброб�
ки і поширення інформації про діяльність
педагогічної системи, що забезпечує безпе�
рервне стеження за її станом і прогнозуван�
ня її розвитку.

Ми розглядаємо педагогічний моніто�
ринг у єдності таких аспектів: соціальної
мети, педагогічного змісту й системно�
діяльнісного способу його розгляду.

Під час засвоєння змісту курсу слухачі
доходять висновку, що оцінювання діяль�
ності та характеристики її критеріїв зумов�
лені, по�перше, розвитком менеджменту в
освітній галузі (оцінка – це одна із функцій
управління), по�друге, змінами в системі
управління у перехідний період. На сучас�
ному етапі в системі управління треба бра�
ти до уваги кілька рівнів – від загальнодер�
жавного, пов’язаного з діяльністю
Міністерства освіти і науки України та
інших державних органів, і до
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вчального закладу; показник (якісний) ре�
зультатів державних випускних іспитів;
показник (%) вступу до ВНЗ України та
зарубіжжя; участь у предметних олімпіадах
(обласних, Всеукраїнських), рівень науко�
во�педагогічного складу; матеріально�
технічне та інформаційне забезпечення на�
вчально�виховного процесу.

Навчальний процес: показник (якісний)
рівня знань, умінь та навичок учнів із дер�
жавного компонента освіти; мотиваційний
аспект навчальної діяльності; оздоровчий
аспект навчального процесу (зміст освіти,
методика, форма організації занять);
оцінювання навчальних планів відповідно
до спеціалізації; розробка та впровадження
авторських програм, навчальних
посібників; кваліметричний підхід до
оцінювання глобальної мети освіти – фор�
мування творчої, гуманної особистості уч�
ня.

Виховний процес: перехід на засади осо�
бистісно�орієнтованого виховання, форму�
вання освіченої, творчої, національно
свідомої особистості, становлення її мо�
рального та фізичного здоров’я; стратегія
концепцій національного виховання, гро�
мадянської освіти та виховання; рівень вза�
ємозв’язків та взаємовпливів “учитель –
учень – родина”; розвиток учнівського са�
моврядування; робота експериментальних
майданчиків (відповідність до запитів осо�
бистості, ідея, принципи, положення, нова�
торство, актуальність, способи діяльності);
розробка змісту освіти (етапи, творчі та
цільові програми); реалізація виховних мо�
делей (ефективність діяльності); фактор�
но�критеріальні рівні розвитку особистості;
родина в розвитку особистості (психо�
логічний клімат у сім’ї; повага дитини до
людської особистості; гуманізм сімейних
стосунків). Аналіз експерименту «Школа�
родина».

Науково�методична робота: розвиток
навиків навчально�пошукової роботи (за�
безпечення науковості методичної роботи;
удосконалення наукової організації праці;
використання довідкової, енциклопедичної
літератури, науково�інформаційних дже�
рел; створення програми діяльності, цілей,
завдань науково�методичної роботи); інно�
ваційні підходи до практичної індивідуаль�
ної діяльності (проведення досліджень із
питань удосконалення змісту і методів на�
вчально�виховного процесу; вироблення
вмінь аналізувати, осмислювати чужий і
власний досвід; нестандартне, оригінальне
розв’язання завдань); інноваційні підходи
до практичної колективної діяльності (ви�
давнича діяльність, робота науково�мето�
дичної ради; діяльність предметних ка�
федр, школи педагогічної майстерності;

творчі звіти кафедр; тижні педагогічної
майстерності; педради); робота над обра�
ною науково�методичною темою (створен�
ня програм, їх апробація та впровадження;
прогнозування; оновлення навчальних
курсів (корекція); аналіз одержаних ре�
зультатів; діагностика етапів дослідження;
аналіз стану викладання свого предмета за
результатами; наставництво; уроки, ви�
ховні заходи; видавнича діяльність); ре�
алізація принципу неперервності освіти
(створення наскрізних навчальних планів
та програм; підвищення кваліфікації педа�
гогічних кадрів (координація планів
індивідуальної наукової роботи, етапуван�
ня, спільні засідання); участь у виконанні
програм, проектів). 

Управління освітнім закладом. Кінцевою
метою управління діяльністю навчального
закладу є забезпечення формування твор�
чої, гуманної особистості, створення умов
для розвитку та самореалізації учнів завдя�
ки: а) принципам пізнання та самопізнання
як основам творення й самотворення осо�
бистості; б) упровадженню нових техно�
логій навчання, особистісному підходу.

Саме сучасні вимоги та погляди сприя�
ють орієнтації: на системну (кооперативну)
модель управління з її охопленням усіх
структур і ланок навчально�виховного про�
цесу, на принципи демократизму, гу�
манізму, ініціативи, свободи вибору та
відповідальності, а також на поєднання ко�
легіального управління з одноособовим са�
моврядуванням, національною спрямо�
ваністю та її узгодженням із зарубіжним
досвідом.

Під час практичних робіт слухачі роз�
робляють критерії якості педагогічних
вимірювань, зіставляють їх із тими, що вже
розроблені іншими авторами. Наприклад,
слухачі доходять висновку, що педагогічні
вимірювання характеристик учня часто ма�
ють на меті отримати дані не лише стосов�
но його особисто, а й щодо стану, ефектив�
ності і якості системи національної освіти. 

Науковці поділяють педагогічні вимірю�
вання характеристик учня  на три великі
групи. До першої належать елементи з оче�
видними кількісними ознаками: кількість
років навчання, робочих днів, навчальних
годин, розв’язаних під час контрольної ро�
боти завдань чи задач, допущених у творі
чи диктанті помилок тощо. До другої – еле�
менти з умовними кількісними характерис�
тиками. Їх оцінювання має відносний ха�
рактер, адже суто якісній ознаці чи харак�
теристиці приписують число або те чи інше
кількісне вираження. До третьої групи
вимірювань входять суто якісні елементи,
що їх  не вдається охарактеризувати за до�
помогою кількісних параметрів, тому
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Третім аспектом контролю є орієнтація
його на визначення ступеня необхідності
внесення змін у шкільні плани у зв’язку з
виявленими змінами замовників освіти.
Реалізація цього завдання передбачає виз�
начення проблем функціонування і розвит�
ку школи, що породжуються новим станом
її середовища; прогнозування й оцінку змін
школи та середовища у випадку, якщо ці
проблеми не будуть розв’язані; виокрем�
лення тих ділянок, перетворення яких
відповідають викликам часу. Розв’язання
названого завдання дасть змогу школі не
тільки пристосуватися до навколишнього її
середовища, але і випереджально на нього
впливати, зумовлюючи тим самим нові
можливості свого розвитку.

Процеси самоорганізації, що відбува�
ються в школі, а також у рамках тери�
торіальних освітніх систем, вимагають,
щоб внутрішньошкільний контроль мав та�
ку властивість, як об’єктовідповідність. Це
означає, що контрольні функції повинні
бути орієнтовані на виявлення і відстежен�
ня динаміки змін потреб, можливостей, об�
межень і перспектив розвитку кожного
члена загальношкільного колективу (учня,
вчителя, керівника школи та ін.) або колек�
тиву загалом, кожної окремої ділянки чи
всього комплексу навчально�виховної ро�
боти. Із цими процесами наші курсисти
знайомляться під час вивчення спецкурсу
«Комплексна оцінка ефективності навчаль�
но�виховного процесу».

Слухачі курсів – керівники шкіл – та�
кож знайомляться з матеріалами інспек�
торських перевірок, різними аспектами
аналізу діяльності школи.

Таким чином, запропонована система
форм і методів підготовки педагогічних
працівників, у першу чергу керівників
шкіл, до комплексної оцінки дидактичного
процесу може стати першим конкретним
кроком у найскладнішому питанні освіти –
визначенні її ефективності, результатив�
ності та продуктивності.
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оцінювання здійснюється і суб’єктивно, і
якісно (старанність, слухняність чи вихо�
ваність, громадянська позиція чи ак�
тивність, ставлення до того або іншого
предмета тощо).

У світі є приклади практично повної
відмови від кількісного вимірювання ха�
рактеристик другої і третьої групи, особли�
во для початкової школи. Але помітна тен�
денція вдосконалення вимірювання
якісних елементів і рис учнів як суб’єктів
освітнього процесу. Перспективним вва�
жається створення і використання нових
методів і засобів вимірювання, здатних роз�
ширити спектр доступних для належного
оцінювання якісних педагогічних характе�
ристик, аж до повного переліку рис “ідеаль�
ного випускника” включно.

Вибираючи нові методи оцінювання і
обґрунтовуючи їх переваги над сучасними,
слід спиратися на науковий доробок теорії
вимірів, зокрема, послідовно враховувати
критерії якості педагогічних вимірів. Най�
важливіші з них – об‘єктивність, надій�
ність, валідність і точність. 

Під час вивчення спецкурсу слухачі ос�
мислюють призначення і методи проведен�
ня внутрішньошкільного контролю. Він
має бути орієнтованим не тільки на учи�
тельський та учнівський колективи, а,
перш за все, на конкурентноздатність шко�
ли. Шкільний контроль повинен реалізува�
ти принаймні три аспекти свого призначен�
ня. По�перше, забезпечити відповідність
набору і якості освітніх програм і інно�
ваційних проектів школи потребам замов�
ників освітніх послуг. Чим вищий ступінь
цієї відповідності, тим  престижніша й кон�
курентноздатніша школа. Для виконання
цього управлінського завдання потрібно
визначити перелік осіб і організацій, реаль�
них носіїв соціального замовлення школі,
освітні потреби яких значною мірою визна�
чають результати, що проектуються;
відстежувати зміни в запитах замовників
освітніх послуг відносно даної школи; ви�
являти можливості впливу на ці запити й
очікування.

Другим аспектом внутрішньошкільного
контролю має виступати своєчасне вияв�
лення нових можливостей і обмежень в ре�
алізації планів школи. Що більше інформо�
вана школа про ці джерела, то вільнішою
вона є у виборі напрямів свого подальшого
розвитку. Для виконання цього уп�
равлінського завдання треба встановити
ділянки зовнішнього і внутрішнього сере�
довища, що можуть породжувати або вже
породжують нові можливості й обмеження
в роботі школи; організувати збір інфор�
мації про ці можливості й обмеження; вста�
новити міру корисності отриманої інфор�
мації.
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Навіщо “мудрувати”? 
Для щасливішого 
і безпечнішого життя!
Слід одразу віддати належне сміливості

редакції “Рідної школи” – розпочати в наш
час дискусію щодо питань релігії й атеїзму
означає розворушити величезний мураш�
ник й отримати на свою голову потік несх�
вальних закликів на кшталт “ще не час…”,
“до чого це мудрування?” (лист І.Гречко,
РШ, №10, 2001, с.26). 

Тим, хто категорично заперечує доціль�
ність будь�яких дискусій і толерантного
обміну думок на тему “науки і Бог”, радимо
принаймні кілька разів перечитати останні
два абзаци статті професора О.Вишневсько�
го [1], розташованих якраз над текстом лис�
та пана Івана Гречка. Украй корисно сприй�
няти його дуже слушну пораду: “Мудрість
спонукає нас не протиставляти науковий і
релігійний світогляди”. Саме Мудрість спо�
нукає порядних людей виконувати надзав�
дання і християнства, і справжніх наук –
піклуватися не про те, “як влаштований
світ” (хоча завжди знайдуться коперніки й
галілеї, які міркуватимуть над вічними за�
питаннями), а насамперед, “як краще влаш�
туватися в ньому людині”. 

Матеріали “Рідної школи”, як і багато
інших публікацій із теренів СНД (напр.,
[2]), де також розгортається дискусія про
формування плідної співпраці науковців і
прихильників найбільш гуманних сучасних
релігій, стали для мене безпосереднім сти�
мулом до створення даної статті. Її головна
мета – дати учасникам і зацікавленим осо�
бам “факти для аргументів”. 

Науки і “науки”, знання і віра
Обмін інформацією між людьми відбу�

вається переважно за участю різноманітних
хвиль – електромагнітних (зір) і механічних
(звуки). Та ефективне спілкування звуко�
вим каналом можливе за умови надійного
сприймання і правильного розуміння сиг�
налів. Практика свідчить, що для цього да�
леко не завжди вистачає “знання мови” –
хорошого володіння обома співрозмовника�
ми однією і тією ж із тисяч наявних на
Землі мов різних країн, народів і племен. 

Яскраво і переконливо засвідчив цей
факт А.Печчеї – один із найвідоміших мене�
джерів ХХ століття, творець і керівник
Римського Клубу та багатьох інших
об’єднань науковців, експертів, політиків і
бізнесменів. Роки дискусій і співпраці з ти�
сячами осіб дали змогу узагальнити їх до�

сить критично: “Люди весьма редко доста�
точно ясно представляют себе смысл упо�
требляемых ими же самими понятий и тер�
минов. Надо ли говорить, насколько неадек�
ватно они воспринимают язык других” [3,
с.149]. 

Та не в усіх сферах людських знань ста�
новище з термінологією настільки погане,
як це стверджує А.Печчеї. Дуже високим
рівнем міжнародної узгодженості й точності
термінів і понять відзначаються природни�
чо�математичні науки, що на Заході позна�
чаються словом “Sciences”. Із самого момен�
ту свого виникнення вони були відносно
вільні від впливу націоналізму та ідео�
логічних ухилів, відтак, мали виразний
міжнародний характер. Із цим фактом раху�
валися як демократичні уряди, так і дикта�
тори. Наприклад, керівники СРСР, турбую�
чися про нормальний розвиток математики,
фізики, хімії та інших точних наук, змушені
були дозволити вільне використання в
університетах і науково�дослідних інститу�
тах зарубіжних журналів (чи передруків із
них) зі США, Великобританії, Франції,
Німеччини тощо. 

Існувало одразу кілька причин для знач�
них термінологічних негараздів у гу�
манітарній сфері, що може в наш час похва�
литися багатьма “науками”. Перша з них
пов’язана з надмірним впливом на неї
суспільно�політичної атмосфери тієї чи
іншої країни, пріоритетами керівних кіл чи
урядів. Наприклад, з утвердженням то�
талітарних режимів їхні керівники доклада�
ли особливих зусиль до ізоляції населення
країни від сусідів,  виключення чи обмежен�
ня обміну інформацією із соціальних і гу�
манітарних наук. В.Ленін наказав вигнати
за кордон практично всіх філософів, політо�
логів, економістів та інших науковців, захо�
дившися навчати молодь “правильних по�
глядів”. Непроникність “залізної завіси” у
подальшому зробила можливим спотворен�
ня в СРСР навіть найбільш концептуаль�
них понять – свободи, демократії, рівності,
справедливості, віри тощо. 

Та не лише замкненість країн та ідео�
логічні імперативи зумовлювали високу не�
узгодженість світової соціально�гуманітар�
ної термінології. Приналежність останньої
до сфери мистецтв (Arts) зумовлює поши�
рення на цю термінологію її правил вста�
новлення позначень і назв. Подібно до того,
як кожен художник намагається винайти
власну техніку, манеру і матеріали для
творів, науковець�гуманітарій часто�густо
винаходить для позначення давно відомого
поняття власний термін. У разі браку одно�
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появи homo sapiens sapiens, існуватиме і
після повного зникнення цього нахабного
біологічного виду, що безсоромно, нікого не
запитуючи, проголосив сам себе “подвійно
розумним” (!). 

Звернемося до викладацької практики і
пояснимо різницю цих понять на основі
прикладу – “академічного” анекдоту. 

Послухавши глибоконаукову лекцію про�
фесора про відмінне і спільне в наукових і
релігійних підходах до світоспоглядання,
етики, моралі  й т.ін., студенти попроха�
ли якось спростити й узагальнити пояс�
нення принципової різниці між поняття�
ми “знання” і “віра”. Після певних роз�
думів професор перейшов до “перевірки
теорії практикою”.
– Ось погляньте: у парку проводить
дозвілля родина – радісні батьки і щас�
ливі дітлахи. Так от: татусь ВІРИТЬ (зі
слів мамусі), що це його діти, вона ж
практично завжди має точні ЗНАННЯ,
чиї насправді ці діти. 
Зауважимо – ситуація досить типова. Не

раз і не двічі у пресі зустрічалися описи ре�
альних подій, коли з тих чи інших причин
татусі переходили зі стану “віри” в стан
“знання”. Як правило, ці ще досить нечасті
випадки були пов’язані із застосуванням до�
сягнень наук – сучасної генетики і нейромо�
лекулярної біології. 

Факти для аргументів
Вище наука висвітлювалася лише у по�

зитивному сенсі, що може створити вражен�
ня абсолютної довіри автора до всіх її на�
бутків і результатів. Насправді ж видобуток
та інвентаризація “брильянтів” неминуче
супроводжується (людина ж – недосконала
істота) появою значної кількості “породи” –
проміжних і не досить перевірених гіпотез,
помилкових висновків із дослідів, непра�
вильних пояснень, припущень, що дуже ча�
сто роблять зі сподіваннями на прискорен�
ня настання бажаної події. 

Єдиний порятунок науки, її єдина надія
на серйозність здобутків – невпинна і ста�
ранна перевірка всіх експериментів у яко�
мога більшій кількості лабораторій різних
країн. Тільки це дає змогу уникнути пере�
творення наук на профанацію й комплекс
припущень та особистих думок. Ось типо�
вий приклад. 

Якщо читачі звернуться до радянського
часопису “Наука и жизнь” другої половини
70�х років, то легко знайдуть захоплюючі
матеріали про відкриття групою радянських
учених незвичайної “капілярної води”, на�
званої “вода�2”. Ця рідина у вигляді мікро�
скопічних стовпчиків утворювалася зі зви�
чайної у мікронних капілярах із кварцу і
відзначалася дійсно унікальними фізичними
властивостями – густина значно перевищу�
вала густину води за нормальних (“кімнат�

го слова застосовується поєднання двох (чи
навіть трьох). Яскравим прикладом може
слугувати книга Г.К.Селевко зі стандартизо�
ваним аналізом півсотні навчальних техно�
логій, значна частина яких відрізняється од�
на від одної переважно назвою [4]. 

Ще одним фактором великої терміно�
логічної різноманітності в гуманітарній
сфері є перевага в ній індивідуальних на�
укових пошуків та публікацій над колектив�
ними. Дуже рідко трапляються випадки
підписів під текстом кількох фахівців. Як
правило, колективні публікації є збіркою
багатьох праць, кожна з яких має одного�
двох авторів.

У природничих науках лише на почат�
ковій стадії їх розвитку індивідуальні
дослідження переважали за поширеністю
колективні. В останні десятиріччя розміри і
складність наукового устаткування сягли
такого рівня, що в окремих наукових
публікаціях кількість авторів вимірюється
навіть не десятками, а сотнями (приклад –
праці колективів, що використовують ве�
ликі прискорювачі елементарних частинок). 

У епоху існування країн в умовах повної
чи часткової ізоляції обмеженість взаємодій
у соціально�гуманітарній сфері не вимагала
узгодження термінології і використання
міжнародних понять (виняток – підписання
угод про перемир’я чи поділ сфер впливу).
Інша справа – наш час, коли виживання лю�
дини на планеті цілковито залежить від то�
го, чи зможуть народи сформувати “спільну
мову” і перетворитися на реальну й ефек�
тивну цілісність – Людство. Вперше в
історії уміжнароднення соціально�гу�
манітарної термінології стало імперативом,
а не примхою чи дружнім побажанням. Цей
процес уже відбувається в розвинених
країнах, ми ж у ньому поки що беремо обме�
жену участь (на рівні ООН чи Ради Євро�
пи). Наприклад, ми й досі не створили ук�
раїнської версії Європейського Освітнього
Тезаурусу, продовжуючи плодити незугарні
“хутірські” слова й словосполучення, що
придатні для використання лише в нас і
створюють додаткові перешкоди для інтег�
рації у європейську та світову спільноти. 

Відтак, надалі в цій статті термін “науки”
стосуватиметься лише сфер об’єктивних
знань, отриманих шляхом інструменталь�
них вимірів чи дослідів, що пізніше неодно�
разово підтверджувалися більш кваліфіко�
ваними лабораторіями й знайшли (чи ще
знайдуть) використання у практичній
діяльності людини. В усіх інших випадках,
ведучи мову про соціологію і філологію,
політику чи педагогіку, ми уникатимемо ви�
користання терміна “наука”. 

Чітко розмежуємо також “знання” і “віру
(думку)” (Opinion). Перші є фактами, існу�
вання й сенс яких не залежать ні від чого
(включаючи існування самої людини).
Дійсно, закон гравітації діяв у Природі до
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них”) умов, показник заломлення майже не
поступався відповідній характеристиці
віконного скла, кипіння розпочиналося аж
після нагрівання мало не до 3400 С тощо. 

Заінтриговані повідомленнями з СРСР,
американські науковці повторювали експе�
рименти своїх підмосковних колег – і нічого
не отримували ні в капілярах, ні поза ними.
Звернулися в СРСР – приховуєте, мовляв,
якісь умови дослідів. “Наші” у відповідь –
нічого не приховуємо, все в статтях написа�
ли чесно: температура в лабораторії така�то,
відносна вологість – у межах від…, до… й
т. ін., капіляри – зі звичайного кварцового
скла. Бідним американцям ця відвертість
аж ніяк не допомогла – “вода�2” в них не ви�
никала. 

Успіх прийшов цілком несподівано. Од�
ного разу найвпертіший і найзахопленіший
з американців після гарячого спортивного
змагання побіг не в душ, а до капілярів – а
раптом розпочала утворюватися “вода�2”!?
Просякнута потом футболка так і залиши�
лася на вішаку у приміщенні з капілярами…
А наступного дня в капілярах зраділий мо�
лодик отримав�таки омріяну “воду�2”, що
виявилася… Ви вже здогадалися – склад�
ною рідкою сумішшю певної кількості зви�
чайної води і десятків органічних речовин із
тих приблизно трьох сотень, що можуть ви�
паровуватися з людського тіла. 

Потрапивши у Підмосков’я, ви можете
самі переконатися в тому, що тамтешні на�
уковці вперто не бажатимуть відповідати на
будь�які запитання, що хоч трішки торка�
ються теми “вода�2”. 

Не слід вважати цей випадок унікаль�
ним. Уже після цих подій майже аналогічна
історія з неправильним тлумаченням ре�
зультатів дослідів трапилася в штаті Юта в
США: на весь світ було оголошено про
здійснення заповітної мрії сучасної фізики
– злиття ядер важкого водню з утворенням
гелію практично при кімнатній температурі
(явище “холодного термояду”)! Повторення
вказаних експериментів у багатьох країнах
світу невдовзі виявило:  помилка, що зумов�
лена щирим бажанням якомога швидше
прискорити настання на Землі “енергетич�
ного раю” (нагадаємо, у кожному літрі зем�
ної води стільки важкого водню, що його пе�
ретворення на гелій еквівалентне спалюван�
ню трьох�чотирьох центнерів нафти. До
речі, фізики ЗНАЮТЬ, як отримати цю
енергію, але доки не вичерпаються нафта і
газ, їм ніхто не дасть тих мільярдів доларів
США, що необхідні для створення перших
термоядерних електростанцій). 

Отже, навіть до наукових повідомлень
слід ставитися якщо не суто недовірливо, то
доволі скептично – перевіряти, перевіряти і
ще раз перевіряти. Одночасно слід ніколи
не забувати про те, що підтверджені наукові
знання є справжнісіньким і безцінним скар�
бом. Саме вони дають змогу створювати

мости з двокілометровою відстанню між
опорами, ефективні українські космічні ра�
кети й найбільші у світі літаки, амери�
канські та японські субмікроскопічні еле�
менти комп’ютерної техніки, ліки, штучні
тканини і органи для людського тіла й
безліч інших речей, про які ми ще не знаємо
тільки тому, що вони ось тільки�що були
вперше відкриті чи створені в одній
(нерідко – одночасно в кількох) із десятків
тисяч лабораторій світу. 

Відтак, критика і звинувачення точних
наук в “антигуманізмі”, скорочення обсягу
та зниження якості їх викладання в Україні
– немудрі дії, що означають грабіж і скоро�
чення нашого найбільшого багатства, яким
є продуктивна компетентність всього актив�
ного населення. США не шкодують грошей
для закупівлі наших учителів, викладачів,
студентів і науковців. Щоправда, чомусь
вперто цікавляться не філологами й істори�
ками (не кажучи про фахівців з україно�
знавства), а біологами, фізиками, хіміками …
Вам усе зрозуміло?

Якщо ні, то вкажемо зовсім неприємний
факт – зарубіжні піклувальники про при�
скорення нашого маршу до “їхніх зразків і
стандартів життя” не шкодують коштів для
повної ліквідації найціннішого скарбу на�
шої школи. Йдеться про дискредитацію на�
укових знань (у точному сенсі цих понять)
та заміну їх у головах учнів ВІРОЮ у псев�
дознання. Для цього вони винайшли яскра�
вого “троянського коня” – проект під на�
звою “Читання та письмо для критичного
мислення” (ЧПКМ). Процитуємо безпосе�
редніх виконавців цієї антиукраїнської
акції:  “Усі знання, що їх нагромадило люд�
ство у процесі свого історичного розвитку,
під час роботи над програмою ЧПКМ було
поділено на дві частини: загальновідомі, або
знання для всіх (що викладаються в шко�
лах, ВНЗ), і ТАЄМНІ, або знання, призна�
чені для вузького кола людей. До останніх
можна віднести, наприклад, істини, що
ними  свого часу володіли давньоєгипетські
ієрофанти, алхіміки Середньовіччя, масони,
державні секретні організації різних країн.

Цей поділ, як ми помітили у процесі ре�
алізації програми ЧПКМ, є на певному
етапі об’єктивно необхідним, по�перше, тому,
що самі школярі вже читали подібну літера�
туру і їх це цікавило; по�друге, з огляду на де�
мократичність цієї програми; по�третє,
внаслідок дійсно складної інформаційної си�
туації, що склалася в країнах,  утворених
після розпаду СРСР (у т.ч. і в Україні)” [5].

На жаль, до експертизи проекту не було
запрошено жодного високоваліфікованого
фізика чи біолога. Використовуючи “дійсно
складну інформаційну ситуацію, що склала�
ся в… Україні”, невизнані в США прихиль�
ники “нетрадиційної фізики і торсійних
полів” підсунули нашим філологам здоро�
венне порося і примусили їх навчати стар�
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заздрощів – перевищений рівень життя
1990 року, отримане перше місце у світі з
успішності використання досягнень НАУК
для підвищення якості “людського по�
тенціалу” – продукційно�компетентністного
багатства народу. 

Науки і релігія
Немає нічого легшого, як критикувати

якісь окремі недоречності у виступі В.Кор�
сунського [6] чи відповіді на нього О.Виш�
невського [1]. Це тим легше зробити, що
обидва співрозмовники засвідчили надто
слабке ознайомлення з тими науками, що
виникли в останні кілька десятиріч, а тому
оперують надмірно “бородатими” теоріями і
вченнями. Дійсно, якщо вести мову про
історію еволюційного вчення, оминути
фігуру Ч.Дарвіна абсолютно неможливо.
Якщо ж серйозно спиратися на сучасні
знання щодо справжніх причин і механізмів
змінності видів, то ліпше взагалі не згадува�
ти класика – той навіть не здогадувався про
існування генів, теорію інформації, синерге�
тику й багато інших сучасних наук, без згад�
ки про здобутки яких краще взагалі не роз�
починати якісь “еволюційні” розмови.  

Дивна річ – усім відомо, що в наш час на�
укові знання подвоюються за кілька років
(у комп’ютерних науках – за кілька
місяців). І одночасно часто�густо учасники
дискусій щодо дуже складних проблем спи�
раються на ті наукові погляди, що фактично
викладені ще в Біблії. Критикувати ж ос�
танню некультурно і немудро. Це схоже на
виставлення “одиниці” Хоттабичу за те, що
він щиро рятував нашого сучасника на екза�
мені з географії, оперуючи цілковито
відмінними знаннями (відмінними для сво�
го часу – до нашої ери).

Некультурно і немудро називати атеїстів
“ворогами гуманності” і “бездуховними осо�
бами”. Не можна ж усіх атеїстів світу вважа�
ти копією більшовиків періоду початку ут�
ворення СРСР. Неупереджений і критич�
ний аналіз подій в СРСР легко переконує –
більшовики пропонували селянам (робіт�
ників було надто мало) свою релігію під на�
звою “марксизм�ленінізм” із цілком нор�
мальним раєм (комунізмом). Для перемоги
нового вчення вони просто були змушені
оголосити нещадну війну не лише христи�
янству, а всім (без винятку!!) іншим
релігіям – від наймодернішого і найкуль�
турнішого протестантизму аж до тотемізму
й інших вірувань часів кам’яної доби. Вся
історія людства переповнена прикладами
того, як прихильники однієї релігії вбивали,
палили, розпинали прихильників іншої (у
двохтисячолітній історії християнства їх аж
забагато, зокрема, більшовики були далеко
не найгірші). Відтак, більшовик був зовсім
не “атеїстом”, а носієм комуністичної ре�

шокласників зневажати всю інформацію,
внесену у підручники, радісно переповідати
баєчки, що їх у наш час можуть вільно опри�
люднювати всі “невизнані генії”, які висло�
вили безліч гіпотез і припущень, але й не
думали організовувати експерименти для їх
перевірки. 

А от ситуація з науково�популярною
інформацією в нас дійсно погана. Вона нічим
не краща, як у нетрях Амазонії чи на
батьківщині бонобо (підвид шимпанзе, що є
не лише генетично найближчим до нас, але й
непогано ходить “на двох” і формує
суспільну ієрархію не на бійках чи сутичках,
а на коханні і пестощах! Жоден філософ чи
соціолог світу не додумався до того, що
суспільство може утворюватися на подібних
засадах…). За часи незалежності передплата
на російські науково�популярні часописи
скоротилася в 1000�2000 разів (дані отримані
від відділу передплати Головпошти в Києві),
наші ж часописи фактично взагалі не вихо�
дять! Дикунство, та й годі…

За умов, коли немає надійної і перевіре�
ної наукової інформації, повну свободу дій
отримали всі наші шарлатани, які довго на�
копичували сили і бажання верескнути на
повне горло, а також зарубіжні. Разом
фінансували створення сумнозвісного
“Білого братства”, поодинці виступили з
безліччю лекцій про шляхи отримання не�
обмеженої кількості енергії з вакууму чи з
двигунів НЛО, які можна захопити і вико�
ристати дуже просто. Треба лише діяти
так… і отак (подібні оповідки непогано ви�
кладені в життєписі Буратіно). 

Фактом – до того ж незаперечним! – є те,
що всі країни світу досягають значних еко�
номічних успіхів або на базі неймовірно ве�
ликих родовищ нафти (арабські країни,
Бруней та інші) чи алмазів (Лесото), або на
основі ЗНАНЬ і ВМІНЬ – Японія, Півден�
на Корея, Тайвань, Сінгапур, Малайзія,
Фінляндія, Люксембург і багато�багато
інших. 

Найсвіжіший приклад – Фінляндія. Роз�
пад СРСР вполовинив її валовий
національний продукт, знизив рівень життя
населення. Та в цій критичний ситуації
ніхто не запропонував удвічі збільшити об�
сяг викладання історії, ліквідувати чи ско�
ротити програми з природничо�математич�
них наук під гаслом їх “антигуманності”,
відмовитися від викладання англійської мо�
ви на користь старих і нових угро�фінських
мов тощо. Країна зробила протилежні кро�
ки – зменшила до розумного мінімуму всі
предмети, що не працюють безпосередньо
на збільшення виробничо�наукового по�
тенціалу країни, поступово перетворила се�
редню професійно�технічну освіту на 4�
річну вищу, сконцентрувала зусилля лише
на високотехнологічних виробах і швидко
відвоювала частину світового ринку з елек�
троніки й іншої продукції. Наслідки варті
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лігії… ЗНАНЬ він не мав, він просто
ВІРИВ…

Для спілкування з молоддю на тему “на�
ука і релігія” абсолютно необхідно викорис�
товувати максимум ЗНАНЬ щодо обох цих
понять. Для більш�менш об’єктивної оцінки
релігії необхідно грунтовно ознайомитися з
усіма головними світовими релігіями, ак�
центуючи на їх походженні і соціально�
політичному призначенні у період виник�
нення. Говорити про Бога без найменшого
порівняння бодай його головних різновидів
– просто немудро…

Молодь має повне право отримати від
нас ЗНАННЯ 2001 року, а не минулих
сторіч. Чому б їй не знати, як виглядає рай у
християн, мусульман і буддистів? Які умо�
ви попередньо необхідно виконати згідно з
уявленнями різних релігій, щоб дістатися
того самого раю? Навіщо напам’ять завчати
Бібілію, чи ж не краще читати і думати над
промовами і творами того незвичайного Па�
пи, якому доля на схилку віку дала мож�
ливість використати знання української мо�
ви і на ній благословити рідну землю своєї
неньки?

Наука в наш час зовсім не така безсила,
як би те хотів бачити проф. О.Вишневсь�
кий. Отримано чимало Нобелівських
премій за відкриття законів організації й
діяльності людського мозку, а за важ�
ливістю й обсягами досягнень молекулярна
біологія вже років тридцять є безсумнівним
лідером усіх наук про Природу. Вже багато
років існують відповіді на всі ті запитання,
що їх професор у першій третині своєї статті
адресує В.Корсунському. Для цього досить
ознайомитися з фундаментальними праця�
ми з генетики, етики й моралі, етології, ней�
рохімії, нейро� і молекулярної біології, си�
нергетики, теорії інформації й нелінійних
систем, а також інших наук, що формуються
на наших очах. Без цієї новітньої інформації
ми всі опиняємося в становищі нещасного й
зніченого своїм провалом дідугана Хоттаби�
ча… 

Наприклад, серіями різноманітних екс�
периментів незаперечно (на даний момент)
доведено – наш мозок працює нормально і
без серйозних відхилень лише за умови по�
чергового надходження як позитивних, так і
негативних сигналів. Брак кожного із цих
видів неминуче шкодить людині. Вчені бу�
ли вражені тим, що опірність до  безперерв�
ного потоку позитивних сигналів, що вик�
ликали радість чи ейфорію, була незрівнян�
но нижчою порівняно з опірністю до нега�
тивних сигналів. “Занурення” здорових лю�
дей в умови наявності емоцій лише першого
типу вело до розвитку необоротних пошко�
джень мозку за час до одного року. Витри�
валість до негативних сигналів принаймні
ушестеро більша. 

Висновки із цих наукових ЗНАНЬ зро�
бити аж надто легко кожному з нас: рай не�

можливий, до того ж – шкідливіший від
пекла. Перебування людини в “справжньо�
му раю” з безперервними позитивними
емоціями швидко перетворює її на рослину
– безнадійного ідіота, якого за інтелектом,
емоціями і почуттями можна прирівняти
лише до дубового пенька. Відтак:

– зваблюючи своїх потенційних адептів
раєм, релігії фактично гарантують не “вічне
приємне життя”, а ідіотичну темряву зник�
нення свідомості;

– у подружньому житті всі інтелекту�
альні ресурси слід витрачати на створення
“раю для двох”. Негативні ж емоції вдосталь
забезпечить оточення, отже, з мізками все
буде у повному порядку!

На закінчення зробимо лише одне заува�
ження: не виконуйте побажання проф. О.Ви�
шневського, яке у нього звучить так: “Все
духовне не технологічне, а тому духовна
природа людини повинна бути захищеною
від технічних спроб оволодіти нею”. Врахо�
вуючи його злослів’я з приводу “сьянтистів�
сатаністів”, цю його пропозицію слід ро�
зуміти як цілковиту заборону вивчати люди�
ну та її мозок. 

Подібний підхід немудрий. Для “кращо�
го облаштування людини в цьому світі” мо�
жуть бути корисними і Віра, і Знання. На�
приклад, утримати від самогубства зго�
рьованого втратою Джульєтти Ромео може
як Віра, так і точні наукові знання про моле�
кулярну природу стану депресії, час його
існування й різноманітні шляхи виходу з
нього. 

P.S. До речі, саме два послідовних самогуб�
ства (1969 і 1971 рр.) двох закоханих
студентів спонукали свого часу автора
цієї статті весь вільний час витрачати
на те, щоб стежити за всіма доступними
повідомленнями про відкриття і досяг�
нення практично всіх точних наук – від
астрофізики до молекулярної біології. От
якби ж тільки того вільного часу було
більше!
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(xxx) 400�річчя  із дня народження Педро
Кальдерона де ла Барки; 
(xxxi) 100�річчя  із дня народження Луїса
Бунюеля; 
(xxxii) 100�річчя  із дня народження
Хоакіна Родриго; 
(xxxiii) 150�річчя  із дня народження Софії
Ковалевської; 
(xxxiv) 100� річчя  із дня народження
Миколи Володимировича Тимофєєва�
Ресовського; 
(xxxv) 200�річчя  із дня народження
Володимира Івановича Даля; 
(xxxvi) 100�річчя  із дня народження
Антуана де Сент�Екзюпері; 
(xxxvii) 300�річчя  із дня смерті Андре
Ленотра; 
(xxxviii) 100�річчя  із дня народження
Андре Мальро; 
(xxxix) 100�річчя  із дня смерті Анрі де
Тулуз�Лотрека;
(xl) 1200�річчя  "Каролінського
відродження"; 
(xli) 50�річчя  із дня смерті Джорджа
Бернарда Шоу; 
(xlii) 400�річчя  із дня смерті Джордано
Бруно; 
(xliii) 100�річчя  із дня народження Енріко
Ферма; 
(xliv) 100�річчя  із дня народження
Сальваторе Квазимодо; 
(xlv) 100�річчя  із дня смерті Джузеппе
Верді; 
(xlvi) 800�річчя  від заснування міста Риги; 
(xlvii) 150�річчя  із дня народження
Михайла Ємінеску; 
(xlviii) 50�річчя  із дня смерті Діну Ліпатті; 
(xlix) 1000�річчя  із дня народження 
Св. Мауруса; 
(l) 300� річчя  із дня смерті Юрая Лані; 
(li) 150�річчя  із дня народження і 100�річчя
з дня смерті Зденека Фібіха; 
(lii) 150�річчя  із дня народження Томаша
Масарика; 
(liii) 700�річчя  Королевского гірського
кодексу; 
(liv) 200�річчя  із дня народження Михайла
Васильовича Остроградського;
(lv) 100�річчя  із дня народження Івана
Семеновича Козловского; 
(lvi) 100�річчя  із дня народження
Олександра Смакули; 
(lvii) 100�річчя  із дня народження
Маргарет Мід.                                

(i) 100�річчя  із дня народження Роберто
Арльта; 
(ii) 100�річчя  із дня народження Леопольдо
Маречаля; 
(iii) 500�річчя  відкриття Бразилії; 
(iv) 200�річчя  подорожі Олександра
Гумбольдта в Колумбію; 
(v) 100�річчя створення Сільськогосподар�
ського університету на Кубі; 
(vi) 100�річчя із дня народження Антонио
Х. Кеведо; 
(vii) 800�річчя  із дня народження
Насреддіна Тусі; 
(viii) 150�річчя  із дня смерті Аміра Кабіра
Мірзи Тагі Хана; 
(ix) 2000�річчя від заснування  міста Тараза; 
(x) 100�річчя  із дня народження Сабіта
Мукановича Муканова;
(xi) 3000�річчя від заснування міста Оша; 
(xii) 100�річчя  із дня народження Касима
Тинистанова; 
(xiii) 2500�річчя від заснування міста Термеза; 
(xiv) 545�річчя  із дня народження
Кемаледдина Бехзада; 
(xv) 2700�річчя від створення Авести; 
(xvi) 90�річчя  із дня народження Мірзо
Турсун�Заде; 
(xvii) 80�річчя  із дня народження
Мухамеда Асимова; 
(xviii) 960�річчя  із дня народження Омара
Хайяма; 
(xix) 100�річчя  із дня народження Сомдет
Фра Шринагариндра; 
(хх) 100�річчя  із дня народження Приди
Баномьонга; 
(xxi) 990�річчя  із часу заснування міста
Тханлона�Ханоя; 
(xxii) 100�річчя  із дня народження
Мохамеда Абдель�Вахаба; 
(xxiii) 1200�річчя  із часу створення Байт�
аль�Хікми;
(xxiv) 250�річчя  із дня смерті Йоганна
Себастьяна Баха; 
(xxv) 100�річчя  із дня смерті Фрідріха
Вільгельма Ніцше; 
(xxvi) 1700�річчя  прийняття християнства
у Вірменії в якості державної релігії; 
(xxvii) 100�річчя  відкриття Карлом
Ландштейнером груп крові; 
(xxviii) 600�річчя  із дня смерті Юхимія
Терновского; 
(xxix) 150�річчя  із дня народження Івана
Вазова; 
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СУЗІР'Я ОСТРОГРАДСЬКОГО

Довідка ПМ: У 2000�2001 р.  ЮНЕСКО взяла участь у заходах

щодо  відзначення таких пам'ятних дат:



В умовах реформування системи
освіти в Україні, коли людина визнана
найвищою цінністю суспільства, метою
шкільної природничо�математичної
освіти стає не тільки засвоєння основ
наук, а й розвиток особистості засоба�
ми цих наук, формування в учнів висо�
коморальної громадянської позиції,
національної свідомості, розумного
ставлення до себе, до людей, довкілля.

Як працювати вчителю у нових умо�
вах? Які проблеми розв'язувати? Чому
надавати перевагу, щоб не згубити все
те цінне, що надбано вітчизняною ме�
тодикою та досвідом учителів Полтав�
щини? Від чого відмовлятися, а що
зберігати, адже сьогодні, як ніколи, на�
гальною потребою є не лише конструю�
вання новітніх педагогічних техно�
логій, а й запровадження у шкільну
практику педагогічних доробок мину�
лого, досягнень української педа�
гогічної філософської думки?

На ці та багато інших питань є
відповіді у творчій спадщині М.В.Ост�
роградського, відзначення у 2001 році
200�річчя від дня народження якого
рішенням 30�ї сесії Генеральної конфе�
ренції ЮНЕСКО включено до Списку
річниць видатних діячів освіти, науки,
культури та історичних подій.

Учений�математик світової величи�
ни, академік найвідоміших академій
наук у Римі, Нью�Йорку, Турині, Па�
рижі, професор відомого Колегіуму
Генріха ІV у Франції, Остроградський
став першовідкривачем багатьох до�
сить важливих теорем і методів, збага�
тивши національну школу надбанням
європейської педагогічної науки та
практики. За 40 років своєї наукової
діяльності він написав близько 100 на�
укових праць з математики, математич�
ного аналізу, математичної фізики,
аналітичної механіки. Понад 27 років
пропрацювавши у Головному педа�
гогічному інституті в Петербурзі, підго�
тував багатьох учителів математики,

методистів; керуючи методичною робо�
тою викладачів кадетських корпусів,
організував роботу з написання підруч�
ників для навчальних закладів різних
типів, найвідоміші з яких – "Посібник
початкової геометрії", "Програма і кон�
спект тригонометрії для військових на�
вчальних закладів", "Лекції алгеб�
раїчного і трансцендентного характеру".

Отже, внесок М.В.Остроградського
у розвиток світової і вітчизняної педа�
гогічної думки переоцінити важко.
Визначні праці вченого не втратили
свого значення як першоджерело по�
дальших численних досліджень у га�
лузі педагогіки. Широко застосовують�
ся його ідеї у процесі вдосконалення та
розвитку освіти в Україні.

Зокрема, праця "Роздуми про викла�
дання", що була написана у співав�
торстві з французьким математиком і
педагогом А.І.Блумом, містить оригі�
нальну програму реформи школи та є
досить актуальною. Погляди і думки,
висловлені у «Роздумах...», спонукають
до такої організації навчально�вихов�
ного процесу в школі, при якій діти
вчаться самостійно мислити, проявля�
ти творчість, набувають уміння вести
точний науковий виклад матеріалу.

Велике значення сьогодні мають
намічені М.В.Остроградським принци	
пи філософії національної освіти:

· орієнтація на повсякденний світ;
· залежність вивчення основ наук від
технологічної оснащеності сус�
пільства;
· диференційована інтеграція різних
форм знань у процесі викладання, у
тому числі – і математичного.
Педагогічні погляди М.В.Остро�

градського пронизані ідеями єдності
навчання, виховання, гармонійного
розвитку особистості. В умовах
національного відродження України
треба, передусім, усвідомити, що йдеть�
ся сьогодні не просто про реформуван�
ня, а про зовсім іншу, нову філософію
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мет викладається у 23 областях Ук�
раїни.

Актуальними для вчителів Полтав�
щини, як уже відзначалося, є і педа�
гогічні думки М.В. Остроградського
щодо спрямованості змісту освіти в на�
вчальних закладах на те, щоб молоді
люди з середнім рівнем здібностей ма�
ли можливість навчатися успішно.
Учні ж, здатні до самостійних
досліджень, мають можливість поглиб�
лювати свої знання: пишуть наукові ро�
боти, отримують відмінні результати
на державній атестації і підтверджують
їх на вступних іспитах до вищих на�
вчальних закладів, успішно виступають
на предметних олімпіадах різних
рівнів.

Роботу з обдарованими дітьми об�
ласті координують методисти обласно�
го інституту післядипломної педа�
гогічної освіти, дієву допомогу надають
викладачі вищих навчальних закладів
Полтави.

На часі в системі освіти України
стоїть завдання забезпечення підготов	
ки творчого вчителя, що володіє дієви�
ми засобами формування і розвитку
творчих можливостей вихованців. Та�
кому вчителю необхідний якісно новий
рівень мислення, новаторський підхід
до справи, здатність засвоювати і роз�
вивати передові педагогічні ідеї мину�
лого і сучасності. Таких учителів, як
В.М.Тристан з м.Кременчука, як
Л.Ф.Харитонова з гімназії №9 м.Пол�
тави, як П.В.Федоряка з Трудо�
любівської ЗОШ Миргородського рай�
ону, як В.О.Мишалов з Машівської
ЗОШ, як Н.Ф.Павленко і
Л.П.Приходько з Хорола має бути на�
багато більше.

В області школи одержали право на
вибір варіантів навчання, право на
творчість, що допомагає реалізувати
ідею саморозвитоку пізнавальних і осо�
бистісних здібностей учнів. Поши�
рюється застосування педагогічних
інновацій як засобу вирішення педа�
гогічних проблем.

Здійснюється перехід від авторитар�
ної педагогіки, за якою вчитель завжди
стояв над учнем, до педагогіки гуман�
ної, педагогіки співробітництва, де сто�

освіти, яка грунтується на відродженні
духовності, шлях до якої лежить через
гуманізацію та гуманітаризацію.

Нині ми маємо цілісну систему фор�
мування особистості на основі досяг�
нень психолого�педагогічних, природ�
ничо�математичних наук, славного дос�
віду вітчизняних та зарубіжних за�
кладів освіти різних типів, і глибоко
переконані, що необхідно зберегти те
краще, що дісталося нам у спадок.

Освіта Полтавщини базується на ос�
нові раціональної педагогіки, вихідним
положенням якої є підготовка учнів до
життя та навчання протягом усього
життя. Серед 61 навчального закладу
нового типу функціонують за природ�
ничо�математичним профілем 27 НВК,
авторська та 7 приватних шкіл. В 69
школах області відкриті класи з по�
глибленим вивченням природничо�ма�
тематичних дисциплін. Без сумніву, на�
вчальні заклади є авангардом освітян�
ської ниви Полтавщини, бо саме тут
оновлюється зміст освіти, відпрацьову�
ються нові освітні програми, запровад�
жуються нові педагогічні технології,
апробуються підручники, авторські
програми.

Найважливішими завданнями роз�
витку природничо�математичної освіти
в області є:

· відбір і структурування навчально�
го матеріалу на засадах інтеграції та
диференціації;
· забезпечення альтернативних мож�
ливостей для одержання освіти
відповідно до індивідуальних потреб
і здібностей;
· забезпечення системи варіативного
навчання; 
· запровадження сучасних навчаль�
них технологій. 
Ідеї М.В.Остроградського реалізо�

вані в освітній програмі "Довкілля",
яка забезпечує інтеграцію змісту при�
родничо�наукової освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки
України від 13.11.2000 року підведено
підсумки успішного завершення експе�
риментальної програми "Довкілля" та
дозволено викладати предмет "Дов�
кілля" в загальноосвітніх навчальних
закладах України. Сьогодні цей пред�
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сунки вчителя і учня будуються як сто�
сунки рівного з рівним. "Педагогіка
співробітництва" реалізується на прак�
тиці заслуженим учителем України,
вчителем математики НВК №9 м.Пол�
тави Л.Ф.Харитоновою, Соросівським
учителем, учителем�методистом гім�
назії №6 м.Кременчука О.Д.Бургун;
вчителем�методистом хімії ЗОШ №5
м.Полтави Н.В.Тупицею  та багатьма
іншими.

Перехід від традиційного інфор�
маційно�пояснювального методу до
діяльнісного, урізноманітнення прийо�
мів, форм і методів сприяє індивіду�
алізації навчання учнів і є продуктив�
ною технологією, що широко впровад�
жується у школах області.

На сучасному етапі розвитку освіти
в Україні актуальною є ідея осо	
бистісно	орієнтованої освіти. Вона теж
є продовженням ідей Остроградського,
який ще майже півтора століття тому
пропонував свою систему освіти, де
"навчання буде насолодою, а зовсім не
смутком", коли у дітей "потрібно швид�
ше стримувати запопадливість до робо�
ти, ніж спонукати їх до неї".

Створення нових особистісно�
орієнтованих навчальних технологій,
які здатні забезпечити комфортні умо�
ви для навчання дітей (без примусу,
"обов'язковості" і страху, з орієнтацією
на здібності та інтереси учня) є пробле�
мою для учителів України.

Над втіленням у життя ідеї осо�
бистісно�орієнтованої технології ре�
зультативно працюють у НВК №2
м.Зінькова, НВК №30 м.Полтави, у ав�
торській школі №37, Полтавському ко�
леджі економіки та менеджменту
"Світоч", у НВК "Надія України",
гімназії №6, ліцеї №4 та ліцеї "Ада"
м.Кременчука.

Створення моделей як реалізація
наміченого М.В.Остроградським прин�
ципу орієнтації дитини на повсякден�
ний світ, має виключне значення для
вироблення у школярів системного
мислення та системного підходу до
пізнання дійсності. У процесі моделю�
вання формується цілісна природничо�
наукова картина світу, нові елементи
знань учень включає в систему добре
знайомих речей.

Велику увагу М.В.Остроградський
приділяв роботі у майстернях, де учні
мали б змогу за інтересами вибрати
об'єкт для вивчення та метод пошуку.
Подібні кабінети створено у Ши�
шацькій ЗОШ ім. В.І.Вернадського,
гімназії №6 м. Кременчука, ЗОШ №18
та №37 м. Полтави.

Вагомий внесок в увічнення пам'яті
М.В.Остроградського та розвиток його
ідей у педагогічній теорії та практиці
здійснює Полтавський обласний інсти�
тут післядипломної педагогічної
освіти. Вже традиційними стали
щорічні педагогічні читання, присвя�
чені пам'яті М.В.Остроградського, ма�
тематичні змагання школярів імені ви�
датного математика. Працівники інсти�
туту надають допомогу у збагаченні ек�
спозицій музеїв М.В.Остроградського в
Полтавському педагогічному універси�
теті ім.В.Г.Короленка та Хорішківській
школі Козельщинського району. На
сторінках журналу "Постметодика", на
курсах підвищення кваліфікації педа�
гогічних працівників професорсько�ви�
кладацький та методичний склад інсти�
туту активно пропагує педагогічну
спадщину видатного науковця.

Ці та інші численні приклади твор�
чого, неординарного використання
спадщини М.В.Остроградського в на�
вчально�виховних закладах Полтавщи�
ни свідчать про те, що ідеї нашого виз�
начного земляка, 200�річчя якого
відзначаємо сьогодні, є актуальними в
наш час. Усе це робить Остроградсько�
го нашим сучасником, який прагнув
наблизити "ту пору, коли всі люди на�
уки із захопленням займатимуться
життєво важливим питанням викла�
дання", коли суспільство опанує науко�
ву, культурну та технологічну гра�
мотність.

У період входження в ринкову еко�
номіку освіта має стати необхідним і
надійним елементом новостворюваного
ринку, допомогти молодим людям
приймати відповідальні рішення на
благо себе і свого народу. І цьому на�
вчає нас життя, про це почерпуємо
інформацію з творчої спадщини ак�
деміка М.В.Остроградського.
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ВІДЗНАЧЕННЯ 200�РІЧЧЯ
М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО: 
НОТАТКИ З ЮВІЛЕЙНИХ ЗАХОДІВ

Міжнародна конференція до 200�річчя 
М.В.Остроградського
26 вересня 2001 року на базі фізико�математичного факультету

ПДПУ відбулася Міжнародна науково�практична конференція
"М.В.Остроградський – видатний математик, механік, педагог", ор�
ганізована МОіН України, АПН України, Полтавською облдер�
жадміністрацією, управлінням освіти і науки Полтавської ОДА,   ПДПУ
та ПОІППО.

На пленарному засіданні із доповіддю "Ідеї М.В.Остроградського та
їх вплив на розвиток освіти Полтавщини" виступив заступник голови
облдержадміністрації П.Г.Шемет. Питання "Втілення ідей М.В.Остро�
градського в курсі "Довкілля" розкрила у своїй доповіді доктор педа�
гогічних наук В.Р.Ільченко. Здобутками краєзнавчо�пошукової роботи
поділився із присутніми на зібранні учитель�методист Бутенківської
школи Козельщинського району О.М.Барабаш. Звитяжний шлях у на�
уці й актуальність наукових і педагогічних поглядів видатного вченого
розкрила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і ме�
тодики викладання математики НПУ ім. М.Драгоманова В.Г.Бевз, пред�
ставивши доповідь "М.В.Остроградський – прогресивний реформатор
математичної освіти". Про творчий розвиток педагогічних ідей вченого�
земляка у діяльності Полтавського обласного інституту ім. М.В.Остро�
градського йшлося у доповіді ректора ПОІППО П.І.Матвієнка
"М.В.Остроградський і сучасні педагогічні технології".       

На завершення пленарного засідання П.Г.Шемет оголосив привітання
ЮНЕСКО, що надійшло із цієї організації на адресу учасників конфе�
ренції. 

Усі матеріали конференції можна знайти в збірнику "М.В.Остро�
градський – видатний математик, механік і педагог".

V Всеукраїнські педагогічні читання 
ім. М.В.Остроградського "ПедагогІка математики
і природознавства"
У проведених 26�27 вересня 2001 року Полтавським обласним інсти�

тутом післядипломної педагогічної освіти  V Всеукраїнських ювілейних
читаннях до 200�річчя М.В.Остроградського "Педагогіка математики і
природознавства" взяли участь наукові працівники, методисти, учителі,
гості з інших областей України – Одеського інституту удосконалення
вчителів, Київського ліцею "Наукова зміна", Кіровоградського ННПК.
У доповіді ректора ПОІППО П.І.Матвієнка та у виступах учасників чи�
тань на пленарному засіданні і під час роботи секцій відзначалося, що
ідеї, які розвивав М.В.Остроградський ще у ХIХ ст. (а саме: орiєнтацiя
освіти на повсякденний свiт, єднiсть вивчення основ наук із техно�
логiчною оснащенiстю суспiльства, диференцiйована iнтеграцiя рiзних
форм знання у процесi викладання) залишаються актуальними і у ХХІ
столітті, у період реформування освіти України.

Ідейним вектором розвитку фiлософсько�педагогiчної спадщини 
М.В. Остроградського є розвиток шкільної організації у напрямі вiд
шкiльних майстерень, про якi вiн мрiяв, до конструктивiзму в освiтi, що
передбачає створення у школi сучасних навчально�дослiдницьких сере�
довищ, наприклад, iнтерактивних полiтехнiчних мультимедiа�музеїв,
проведення за допомогою Інтернету безпосереднiх дослiджень рiзно�
манiтних об'єктiв як на Землi, так i поза нею.

Життя, діяльність і творчість Остроградського навчає нас повно ви�
користовувати людські знання, бути максимально критичними у своїх
поглядах. 

Педагогічна спадщина вченого сповнена ідей, важливих для розроб�
ки Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті. 

Остроградський власним прикладом показав, як швидкість здобу�
вання нових знань може бути вищою за темпи змін у суспільстві. 

Зі змістом доповідей та виступів, поданих на педагогічні читання, оз�
найомлює збірник статей "Педагогіка математики і природознавства".

Матеріали
міжнародної конфе	
ренції, присвяченої
200	річчю із дня
народження
М.В.Остроград	
ського, 26	27 
вересня 2001р.–
Полтава: 
ІОЦПДПУ, 2001.

"Педагогіка
математики і
природознавства".
Всеукраїнські чи	
тання, присвячені
пам'яті
М.В.Остроградського,
26	27 вере	сня 2001р.
– Полтава: ПОІППО,
2001. – 72с. 

Методи викладання
та історія
математики. Тези
доповідей. – Київ:
Інститут матема	
тики НАН України,
2001. – 39 с.



25�27 січня у Києві відбулась Міжна�
родна науково�практична конференція
"Розвиток навичок критичного мислен�
ня учнів у контексті розробки стан�
дартів освіти України". Організована
Міністерством освіти і науки України,
АПН України, Міжнародним фондом
"Відродження" та науково�методичним
центром розвитку критичного і образ�
ного мислення "Інтелект", конференція
стала черговим практичним кроком у
реалізації програми "Читання та письмо
для розвитку критичного мислення"
(ЧПКМ). Розпочата ще у червні�грудні
1998 року під керівництвом волонтерів
з Міжнародної Асоціації Читачів – пе�
дагогів з Австралії – програма спрямо�
вана на впровадження у шкільну прак�
тику прогресивних стратегій викладан�
ня, які допомогли б школярам осмислю�
вати прочитане, виявляти самостійність
у питаннях самоосвіти, розуміти логіку
аргументів та приймати виважені
рішення. На сьогоднішній день ЧПКМ
апробується у 20 країнах світу, які вхо�
дять до складу мережі фондів Джоржа
Сороса. В Україні програма проходить у
три етапи. Серед заходів уже проведе�
них – міжнародні семінари в Угорщині
та Хорватії (1999 р.), започаткування
спецкурсів з проблем застосування ме�
тодик ЧПКМ у межах програм після�
дипломної освіти вчителів у Донецьку
та Харкові, залучення 40 нових шкіл та
15 обласних інститутів підвищення
кваліфікації вчителів до роботи за про�
грамою ЧПКМ (2000). І, нарешті, як
своєрідний підсумок трирічної роботи –
міжнародна конференція у Києві. 

У роботі конференції взяли участь
науковці з Болгарії, США, Австралії та
країн колишнього СРСР (України,
Грузії, Естонії, Латвії).

У центрі уваги пленарного засідання
були питання розбудови інтегративної
освіти та оновлення її змісту на засадах
виховання критично�мислячої особис�
тості.

Відкрив конференцію заступник
міністра освіти і науки України Віктор
Огнев`юк. З привітанням учасників ви�

ступили також М.Вашуленко і Н.Крав�
ченко. Потім про Міжнародний проект
"Читання та письмо для розвитку кри�
тичного мислення" та проблеми демо�
кратизації суспільства розповідали ав�
тори проекту Джінні Стіл та Курт Ме�
редіт – професори університету
Північної Айови (США). У виступі
йшлось зокрема про необхідність пере�
гляду освітньої практики, оскільки на�
вчання на нинішньому етапі не може за�
безпечити повною мірою умов для на�
буття учнями навичок демократичної
поведінки за рахунок виховання
відповідальності, критичного мислення,
ввічливості як вчителями, так і учнями.

Про важливість використання ре�
зультатів, отриманих в проекті ЧПКМ,
для вдосконалення національної систе�
ми контролю знань та залучення до її
інфраструктури Центру "Інтелект"
йшлось у доповіді доктора Патрісії Сміт
з Мельбурну. 

Проблемі оцінювання навчальних
досягнень учнів був присвячений вис�
туп кандидата педагогічних наук І. Гуд�
зик, яка стверджувала необхідність
зміщення акцентів із засвоєння учнями
фактичних знань на розвиток комуніка�
тивних, соціальних, полікультурних та
інформаційних компетенцій.

На конференції  також розглядались
проблеми формування мислення  учнів
засобами мистецтва (доповідь кандида�
та педагогічних наук Л.Масол) і засоба�
ми творчого письма (Н.Кіндрат), роз�
витку творчих здібностей молодших
школярів як провідного аспекту гу�
манізації освіти (М.Брикунова), розроб�
ки Національних Стандартів розвитку
освіти (Т.Дарсалія) та переорієнтації
змісту освіти на цінності кінетизації
особистісного знання (С.Клепко).

На конференції працювали секції, на
яких презентувались і обговорювались
стратегії ЧПМК. Перегляд матеріалів
секційної роботи було влаштовано на�
прикінці конференції, перед заключним
пленарним засіданням, у вигляді галереї
постерів. 
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ЧЕРЕЗ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ –

ДО РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ



Технология, о которой более подробно пойдет речь в главе 5, изме�
няет процесс обучения довольно глубоко и в степени, о которой мно�
гие из нас еще не догадываются. Приведем слова Гари Хамела и
С.К.Прахалада:

Деловой мир стоит на грани революции, по глубине не уступающей
революции, ставшей причиной рождения современной промышлен�
ности. Это будет революция в области экологии, генетики, произ�
водства материалов, цифровой технологии и, прежде всего, в облас�
ти информации. Будут созданы совершенно новые отрасли произ�
водства, находящиеся сейчас на стадии зарождения [23].
Что бы ни произошло, мы можем быть уверенными, что через де�

сять лет студенты программ МВА (диплом магистра в области дело�
вого администрирования) будут воспитываться на технологиях. Боль�
шинство из них уже сейчас владеют электронной почтой. Для многих
уже сейчас привычное дело – "бороздить" сети Интернета. Со време�
нем, технической грамотности будет уделяться такое же большое вни�
мание как чтению, письму или арифметике. Не удивительно, что
большинство студентов, обучающихся по программам МВА, уже от�
вечает этим требованиям.

Тем, кто видят в технологии угрозу традиционным методам обуче�
ния, следует искать поддержки у Энди Гроува, главного исполни�
тельного директора корпорации INTEL. Читая лекции в Станфордс�
ком университете в качестве приглашенного профессора, Гроув убеж�
ден, что ничто не может заменить прямое общение в аудитории. Тем
не менее, технология дает обучающимся огромные возможности:

Благодаря технологии, процесс обучения приобретает большую
гибкость с точки зрения места, времени, содержания, выбора, до�
ступности, квалификации и учебных ресурсов. Это дает возмож�
ность предоставлять услуги в сфере образования большей по числу
и более разнообразной по составу аудитории обучающихся. Обуче�
ние и знания исходят от непрерывно расширяющегося круга источ�
ников [25]. 
Новые технологии можно разбить на несколько широких категорий:
n Компьютерная сеть. Сюда входят сети типа LAN, WAN, Іnternet

и прикладные программы, работающие благодаря наличию сети, на�
пример, аудиоконференции, видеоконференции, электронная почта и
сетевое программное обеспечение, которое позволяет группам людей
сотрудничать с помощью компьютерных сетей.

n Мультимедийные средства. К ним относятся ряд видов средств
по обработке данных/голоса/звука, в том числе аналоговое и цифро�
вое видео, двух� и трехмерное изображение и гиперссылки. Сюда так�
же относятся носители информации такие, как диски СD�RОМ и
драйверы, средства для изображения графической информации и зву�
ковые карты.

n Мобильность. В сущности, это результат развития компьютер�
ных сетей и миниатюризации, включая переносные компьютеры и
беспроводные сети типа LAN для виртуальных рабочих групп или ус�
луги доступа по телефонной линии в любое место и время [26]. 

Уже сейчас ведущие школы бизнеса вкладывают значительные
средства в новые технологии, особенно в те, которые облегчают ком�
муникации и поддерживают профессиональные контакты, облегчают
доступ к информации и способствуют развитию обучения с исполь�
зованием компьютеров. Среди прочих преимуществ, это может спо�
собствовать развитию наставничества (консультации и рекомендации
студентам), налаживанию личных контактов между студентами, обу�
чению, основанному на выполнении проектов, чтению лекций, пере�
даваемых по средствам связи, и проведению дискуссий в интерактив�
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О ТЕХНОЛОГИИ

(§ 2.5 из главы «Во хвалу учения»)

Для освітян, які
прагнуть зробити
свою діяльність
ефективнішою 
в умовах
трансформації
ринку праці,
продовжуємо
публікувати
доповідь 
Туринської групи
"Переосмислення
розвитку сфери
управління у Новій
Європі" (початок
див. 
У "ПМ", №1 (27),
№2 (28), 2000 р.,
№2 (34), 2001 р.).
Пропонуємо два
наступних
підрозділи доповіді
("Про технологію"
і "Які викладачі
нам будуть
потрібні?"), 
з яких ви
дізнаєтеся:
– які ж переваги
мають нові
інформаційні
технології і як вони
використовуються
при навчанні
менеджерів 
(а отже, як їх з
успіхом можна
застосовувати у
шкільній освіті);
– які вимоги
ставляться перед
сучасним
викладачем
стосовно стилю й
методики
викладання;
– у чому полягає
різниця між
традиційними й
ініціативними
підходами у
викладанні.



ном режиме, хранению учебных материалов
и доступу к ним, распространению ролевых
игр в области бизнеса, поиску информации в
информационных архивах в интерактивном
режиме, сбору данных по оценке курсов и
курсовых проектов, и практике в использова�
нии новых технологий. Что нам еще предсто�
ит уяснить, так это в какой степени техноло�
гия может выступать в роли альтернативной
модели обучения. Для того, чтобы использо�
вать преимущества технологии, нам необхо�
димо обращать гораздо больше внимания на
индивидуальные стили обучения, а также ко�

му и что лучше подходит и почему, в какое
время и в каком месте. Технология, которая
лишь дублирует воспроизводимую на бумаге
информацию, недостаточна. Нам необходи�
мо лучше понять, каким образом технология
может облегчать обучение: что работает луч�
ше всего, когда и для кого. Нам также нужно
выяснить, какое воздействие технология ока�
жет на профиль занятых в сфере образова�
ния организаций, на учебные программы и
на спрос на рынке образовательных услуг. 
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Начнем с корифеев. По приблизительно�
му подсчету во всем мире есть, вероятно,
около пятидесяти человек, которых можно
назвать "суперзвездами мировой величины",
и еще 250 звезд, которые работают на различ�
ные компании мира. Многие суперзвезды
приобрели славу благодаря получившим из�
вестность книгам. Среди них Петер Друкер,
Том Петере, Гари Хамель, С.К. Прахалад и
Чарльз Ханди. К этим именам в будущем мы
все чаще будем добавлять цифровых кори�
феев, занятых тем, чтобы понять, что микро�
чип, ПК и Интернет значат для каждого из
нас [28]. Среди тех, кого сейчас можно отнес�
ти к этой категории – Николаc Негропонте
из Мичиганского технологического институ�
та, редактор Wierd (профессиональной газе�
ты, распространяемой по сети Интернет)
Келвин Келли, экономист Джордж Гилдер и
Билл Гейтс из "Микрософта".

Будут ли эти корифеи и дальше процве�
тать? Наш ответ – "Да". Некоторые подни�
мутся к вершинам славы и потом сойдут со
сцены, и на смену им придут другие, однако
их привлекательность сохранится, особенно
в "решении больших вопросов, которые за�
трагивают всю нашу жизнь" [29]. Однако,
их подходы к обучению претерпевают изме�
нения. Они, конечно же, продолжают пи�
сать книги, статьи в "Наrvard Виsiness Revie”
и выступать с высокооплачиваемыми обра�
щениями к большим аудиториям. Но они
также все чаще прибегают к использованию
видеоконференций, кибер�форумов и иных
технологических средств, позволяющих до�
стичь большего, оставаясь на одном месте.
Благодаря таким средствам, идеи корифеев
становятся доступными все более широкой
аудитории.

А что же остальные, большинство –
"представители высшей лиги", "профессио�
налы" и "полупрофессионалы", работающие
по всему миру в школах бизнеса, институ�

тах и центрах менеджмента? По приведен�
ным Робертом Фулмером и Элом Висером
данным [30], их число составляло около 
30000 человек в 1995 году. Их численность,
вероятно, будет возрастать вместе с продол�
жающимся ростом спроса на образование и
подготовку в области менеджмента, все уве�
личивающимся числом независимых кон�
сультантов, работающих в данной области,
и по мере все более активного участия и ук�
репления репутации развивающихся стран
в сфере изучения менеджмента.

Если сделанные выше выводы правиль�
ны, многим придется дополнить "традици�
онные" учебные подходы подходами орга�
низаций, ориентированных на процесс обу�
чения. На рис. 2.6, заимствованном из науч�
ной работы Аллана Гибба из Школы бизне�
са Даремского университета в Великобрита�
нии, кратко представлены изменения, кото�
рые необходимо осуществить.

В соответствии с этими изменениями, от
"преподавателей требуется, чтобы их стиль
преподавания был ориентирован на дейст�
вие и чтобы они были в состоянии исполь�
зовать весь комплекс различных "процессу�
альных" методов, которые приводятся в
списке" [31]. Как упоминалось выше, необ�
ходимо также, чтобы причастные к обуче�
нию менеджменту люди были в одинаковой
степени специалистами как в том, как
учить, так и в том, что преподавать." Это, в
свою очередь, предполагает необходимость
уделять больше внимания, чем когда�либо
раньше, групповому преподаванию, в кото�
ром сочетаются дополнительные знания и
ориентированные на обучение подходы, а
также структуре программы обучения и
учебного процесса.

Сейчас появляется новый тип професси�
оналов в области подготовки по менедж�
менту, которые специализируются в иссле�
довании процесса обучения и в составлении

КАКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАМ БУДУТ НУЖНЫ?

(§ 2.6 из главы «Во хвалу учения»)



тают над специальными корпоративными
программами.

Но потребность в тьюторах /инструкто�
рах/ наставниках есть и будет продолжать
расти. Они работают с индивидами или не�
большими группами чтобы создать "довери�
тельные отношения, в которых менеджер,
выступая в роли лидера, может поднять и
представить проблемные вопросы из своей
повседневной деятельности" [32]. При та�
ких отношениях роль организатора учебно�
го процесса (инструктора) сводится не
только к тому, чтобы слушать и помогать
человеку найти пути решения таких про�
блемных вопросов с помощью советов и за�
мечаний, но также и в том, чтобы содейство�
вать процессу отражения, который является
движущей силой процесса обучения.

В школах бизнеса будут созданы новые
должности, на которых будут принимать со�
трудников с новыми навыками или специа�
листов, специально приглашенных для вы�
полнения этих обязанностей. Для успешной
деятельности тех, кто впервые приобщается
к этой работе, особенно важно, чтобы пре�
подаватели понимали, что вновь прибыв�
шим отводится роль, не уступающая по зна�
чению их собственной.

программ обучения, при этом вовсе не зна�
чит, что они занимаются преподаванием. В
некоторых случаях они работают в отделах
по развитию менеджмента компаний, иногда
в консультационных фирмах или школах
бизнеса. Они – "директора программ", на�
стоящие их архитекторы. Они отвечают за
подбор подходящего состава преподавате�
лей и выбор подходящих методов обучения,
а также за консультирование преподавате�
лей до и в ходе проведения программы. Они
являются основными организаторами учеб�
ного процесса. Они также внимательно на�
блюдают и прислушиваются к замечаниям
участников во время проведения програм�
мы.

В прошлом, по крайней мере, в школах
бизнеса, один из членов профессорско�пре�
подавательского состава выступал в роли
директора программы. Сейчас, однако, в не�
которых школах довольно успешно прохо�
дит эксперимент, в котором на эту роль на�
значается не преподаватель. Довольно часто
это новое поколение директоров программ
приходит из сферы производства или кон�
сультационных фирм. Можно утверждать,
что они обладают лучшим пониманием по�
требностей клиентов, особенно когда рабо�
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Рисунок 2.6
Традиционные и инициативные подходы к преподаванию

Источник: Алан Гибб

23 Hamel, G. and Prahalad, C.K., Competing for The Future, Cambridge, MA: Harvard Business School Press,
1994.
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25 Plompen, M., "Aide Memoire: Use and Impact of Learning Technologies", efmd report, 1997, p.1.
26 Там же.
27 Fulmer, R. and Vicere, F., "Executive Education and Leadership Development: the State of the Practice", The
Penn State Institute for the Study of  Organisational Effectiveness, 1995, p. 12.
28 Mickelthwaite, J. and Wooldridge, F., The Witch Doctors: What the Management Gurus are Saying, Why it Mat�
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First Century Business School?", Durham: Durham University Business School, 1991.
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Об израильских кибуцах, этих островках социализма в ка�
питалистическом мире, как и о практике общинного воспита�
ния в них, советская пресса из идейно�политических сообра�
жений практически ничего не сообщала. Показательно, что
единственная, насколько мне известно, публикация на эту те�
му – репортаж журналиста Ильи Константиновского, появи�
лась во время перестройки (весной 1990 г.) в журнале «Ого�
нек».1 За три года до этой статьи газета «Известия» поместила
материал о путешествии в Израиль делегации Советского ко�
митета защиты мира, посетившей и один из кибуцев, где обна�
ружила островки процветающего хозяйствования.2 Термин
сам по себе – в значении «военизированная деревня» и при
различном написани: «киббуц», «кибуц» – мог впервые встре�
титься в конце 60�х – начале 70�х годов в сообщениях об осно�
вании подобных поселений на оккупированных Израилем тер�
риториях.3

С педагогической точки зрения мало кто обратил и обраща�
ет сейчас внимание на этот необычный эксперимент. Напрасно
искать в двухтомной «Российской педагогической энциклопе�
дии» (М., 1993, 1999) ключевое слово «Кибуц» или «Кибуцное
воспитание»; а также ни единым словом не упоминаются ком�
муны и созданная в них оригинальная воспитательная система
в этом авторитетном справочном издании в статье «Израиль».
Кстати, первой общей энциклопедией в странах СНГ, помес�
тившей статью о кибуце, является однотомный украинский
«Універсальний словник�енциклопедія» (Киев, 1999).

В 1959 году, в самом начале учебы во Франкфуртском уни�
верситете (ФРГ), мне впервые представилась возможность во
время каникул поехать на уборку урожая в один из кибуцев.
Это было еще до начала открытого израильско�арабского кон�
фликта и до моего знакомства с педагогическим наследием
А.С. Макаренко, определившим позже мой профессиональный
путь. С того времени я уже не выпускал кибуц из поля зрения.
Как и раньше, считаю, что эта коммуна также в педагогичес�
ком отношении является поучительным экспериментом. По�
этому на семинарских занятиях в Марбургском университете,
которые я провожу несколько лет (в рамках трехсеместрового
цикла), кибуц рассматривается как один из примеров общин�
ного воспитания наряду с двумя другими моделями. Речь идет
о макаренковской колонии им. М. Горького, а также о поселе�
нии («брудерхоф») гутеров – членов анабаптистской общины,
на протяжении более ста лет бывших поселенцами в Малорос�
сии до того, как между 1874 и 1879 годами они переселились в
Америку. Быт, хозяйствование и методы воспитания у гутеров
и у Макаренко имеют впрочем определенное сходство с прак�
тикой кибуцев.

Вышеназванные примеры являются настоящей экзотикой
для сегодняшних студентов, изучающих педагогику, будь они
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родом из западных земель ФРГ, из бывшей ГДР или из�за ру�
бежа (в том числе из стран бывшего СССР). Показательно, что
попытки общинного воспитания такого рода вызывают боль�
шой интерес у студентов – вероятно еще и потому, что они в
корне отличаются от хорошо знакомой им практики индиви�
дуального воспитания и вообще от жизни детей в семье. О нео�
бычно большом интересе молодежи свидетельствует сравни�
тельно немалое количество участников семинаров, а также
число студентов, выполняющих письменные домашние рабо�
ты и сдающих устные экзамены. Особенно это относится к ки�
буцам. И поскольку эти коммуны, как отмечается в изданной в
1982 году книге под названием «Эксперимент кибуц», «пред�
ставляют собой одну из наиболее хорошо изученных общест�
венных систем в мире», к услугам наших студентов марбург�
ские научные библиотеки предлагают обширный состав лите�
ратуры на английском и немецком языках.

I. Что такое кибуц?

Кибуц – само это понятие восходит к слову на иврите «кву�
ца» (группа) – представлял собой изначально сельское поселе�
ние, организованное как социалистическое производственное
товарищество. История рассеянных по всей стране кибуцев на�
считывает более 90 лет. В настоящее время имеется около 260
такого рода коммун, примерно 115.000 человек (от 100 до 2.000
в каждой), что составляет менее 2% еврейского населения Из�
раиля. Вклад кибуцев в сельское хозяйство и производство
промышленной продукции однако значительно выше: в 1998
году он составлял соответственно 33% и 8,4%.4 Не удивительно,
что и жизненный уровень в современных кибуцах выше, чем в
среднем по стране, хотя многие поселения уже несколько лет
переживают последствия экономического кризиса.5

Статья «Киббуц» (в таком написании) стоит в ряду анало�
гичных публикаций «Огонька», в которых этот массовый об�
щественно�политический журнал пытался дать советским чи�
тателям объективную картину Израиля. Руководимый с 1986
года новым главным редактором, либеральным украинским
публицистом Виталием Коротичем, традиционно консерва�
тивный журнал стал «глашатаем гласности и перестройки»
(М. Горбачев). Для И. Константиновского кибуц является
«простым и ясным доказательством правильности коммунис�
тической идеи, ее полной осуществимости».6

Московский корреспондент, у которого в ходе «футуроло�
гической экскурсии» по разным кибуцам прямо�таки напра�
шивалось сравнение с отечественными колхозами, подчеркнул
«высокий уровень техники, рациональную организацию всех
работ и достигнутые результаты, особенно в сельскохозяйст�
венном производстве» (надои молока от десяти до одиннадца�
ти тысяч литров на корову в год7 против трех с половиной ты�
сяч литров в СССР). Сильное впечатление произвели на него
также жилые домики кибуцников в садах с субтропическими
деревьями и цветами, оснащенные современными ваннами и
санузлами.8 Кроме того он обстоятельно рассказывает о гуман�
ном отношении к престарелым, которые и после выхода на по�
кой могут принимать посильное участие в жизни родного по�
селения и не чувствуют себя таким образом лишними людь�



9 См.: там же. – С.24.
10 См.: там же. –
С.21, 24.
11 См.: Madar/Seelig$
mann. – С.13.
12 См.: Кибуц. –
Иерусалим. 1993. –
С.20; Кибуц вчера,
сегодня, завтра. –
Иерусалим. 1998. –
С.67.
13 Кибуц. –
Иерусалим. 1993. –
С.19.
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ми.9 Естественно, что будучи в кибуцах, корреспондент задавал
своим собеседникам вопрос, почему же все�таки лишь немно�
гие (тогда они составляли 3% населения Израиля) решились
жить в таком раю и почему их число не только не растет, но на�
против неуклонно сокрашается.10

Снижение доли кибуцников от численности еврейского на�
селения Израиля c 3% в 1990 году до менее 2% в настоящее
время объясняется большим наплывом переселенцев из быв�
шего СССР в начале 90�х годов. У прибывших в то время
«русских», имевших за плечами опыт «реального социализма»,
«левые» эксперименты типа кибуца не вызывали особого ин�
тереса. Они хотели наконец познать реальный капитализм,
прежде закрытый для них, и сообразно оседали прежде всего в
городах. Тем не менее, – в рамках соответствующей правитель�
ственной программы, совершенно неожиданно для поселений
открывшей дополнительные статьи дохода, – кибуцы приняли
с испытательным сроком (на один год) многие приехавшие из
стран СНГ семьи с тем, чтобы облегчить их врастание в новое
для них израильское общество и овладение основами иврита.11

Очень немногие из числа этих «испытуемых» решили затем
остаться в кибуцах: слишком велико было неприятие бывших
советских граждан против каких бы то ни было форм социали�
стического сообщества.

Предубеждения по отношению к тому кругу людей были и
все еще есть в самих кибуцах. Это особо отражается в русско�
язычной информационной брошюре, опубликованной изра�
ильским Министерством абсорбции (интеграции), два изда�
ния которой находятся в моем распоряжении (1993, 1998 г.г.).
Там подчеркивается факт, что после окончания испытательно�
го срока поселения все еще являются последней инстанцией,
решающей о приеме кандидата в кибуц. В брошюре также го�
ворится о ложных ожиданиях претендентов из круга иммиг�
рантов, которые, как и все приезжие евреи, официально назы�
ваются «репатриированными», т.е. возвращенными на истори�
ческую родину. В главе «Вступление в кибуц» дословно мож�
но прочитать: «Мотивы, по которым репатриируются многие
евреи из СНГ, их надежды мало соответствуют идее кибуцной
жизни: репатрианты стремятся к городской культуре, хотят ре�
ализовать свой профессиональный потенциал, добиться неза�
висимости и максимального материального успеха. Им кажет�
ся невозможным осуществить эти чаяния в кибуце с его кол�
лективизмом и сельским обликом. Ярлык «коммунальщины»,
глубоко укоренившийся в сознании этих репатриантов, выра�
жает их чувства к собственному прошлому, с которым они бы�
ли намерены расстаться».12 Несмотря на тенденцию к смягче�
нию отдельных высказываний во втором издании брошюры,
бросается в глаза, что ее первое издание также содержит еще
четкие положения по поводу иммигрантов, предубежденно от�
носящихся к коллективу. Там сказано, что те кибуцы, которые
принимают участие в вышеупомянутой программе по присое�
динению «репатриантов» из бывшего Советского Союза, хоть
«радушно» их принимают, «но предварительно внимательно
анализируют кандидатуры. Дело в том, что не каждый человек
обладает характером, позволяющим ему жить в коллективе».13

(Продовження в наступному номері)  
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НЕЗАЛЕЖНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ РЕФОРМ” 

ЗА ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬ�
КОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС РОБІТ МОЛОДИХ 
ЕКОНОМІСТІВ

Конкурс проводиться в чотирьох номінаціях.
Перша номінація – учні старших класів. 
Друга номінація – студенти І�ІІІ курсів навчальних закладів І�ІV рівнів акредитації.
Третя номінація – студенти ІV�V курсів, аспіранти, викладачі, економісти�практики,
вік яких не перевищує 30 років.
Четверта номінація – студенти, аспіранти та викладачі факультетів журналістики,
працівники ЗМІ, вік яких не перевищує 30 років.

Тема робіт у першій номінації:
Чому я вірю (не вірю) в те, що в найближчий час економіка України стане 

ефективною і успішною?

Теми робіт у другій і третій номінації:
Якби я став міністром економіки, я б у першу чергу …

Як подолати в Україні бідність?
Як Україну зробити “житницею” Європи?

Як сформувати в Україні потужний середній клас?
Чи можна Україну зробити туристичною “Меккою” світу?

Чи потрібний Україні державний сектор економіки?
Що потрібно сьогодні Україні: ”сильна” гривня чи “сильний” долар?

Як створити українську модель соціальної ринкової економіки?

Тема робіт у четвертій номінації:
Журналістське дослідження резонансних економічних подій (на вибір автора).

Визначальними критеріями оцінки роботи є її актуальність, новизна, самостійний ха�
рактер зроблених висновків, оригінальність, обгрунтованість, реальність пропозицій щодо
розв’язання проблеми в сучасних умовах України. 

Підсумки конкурсу будуть оголошені на Всеукраїнському форумі “Молода економіка”,
що відбудеться в грудні цього року в Києві. У кожній номінації встановлюються премії: 

за І місце – 1000 грн., за ІІ місце – 700 грн., за ІІІ місце – 500 грн. 
Преміальний фонд сформовано за сприяння об’єднання підприємців “Нова формація”.
Вимоги до конкурсної роботи:
1. Обсяг – до 20 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал

між рядками – 1,5). Для школярів допускається подання рукописного варіанта роботи, на�
писаної розбірливим почерком.

2. Робота повинна бути написана українською мовою (за попереднім узгодженням з ор�
ганізаторами робота може бути подана російською мовою).

Останній термін подання робіт – 25 листопада 2001 року.

Роботи на конкурс та коротку інформацію про автора надсилати на адресу: 
03150, м. Київ, вул. Димитрова, 149Б, “Інститут Реформ” з приміткою “На конкурс

молодих економістів”. 

Бажано продублювати роботу (у форматі rtf) ел. поштою:olinyk@ir.org.ua 
По додаткову інформацію звертайтеся на сайт Інституту  або за тел. (044) 246�6525,

220�5151 (Юрій Давиденко, Маркіян Дацишин).

Шановні друзі!
Оголошуючи цей конкурс, Інститут Реформ мав на меті: 
– визначення тих формалізованих (неформалізованих) молодіжних об’єднань, що мо�
жуть стати регіональними партнерами Інституту Реформ;
– пошук обдарованої молоді, яка має нахил до економічних досліджень, з метою залу�

чення її до співпраці з Інститутом Реформ;

Інститут Реформ
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– пошук молоді, яка може стати кадровим резервом для підрозділів Міністерства еко�
номіки та з питань європейської інтеграції України;
– налагодження конструктивної взаємовигідної співпраці з окремими журналістами

або виданнями, що спеціалізуються на економічній проблематиці або принаймні мають ба�
жання та можливість нею займатися.

Інститут Реформ має намір залучити до участі в конкурсі молодь з усіх областей Ук�
раїни, хоча ми чудово розуміємо, що технічні чи організаційні можливості, скажімо, шко�
лярів невеличкого районного центру і студентів Київського національного університету є
різними. І тому теми робіт сформулювано таким чином, щоб в них ми змогли побачити
природний розум та інтелект, а не той чи інший набір банальних загальновідомих істин.
Ми не приймаємо іспит, відповідно, нас цікавить не сума знань, а цікавить їхня якість. То�
му під час оцінювання робіт у першу чергу будемо звертати увагу на оригінальність та еко�
номічний прагматизм запропонованих рішень.

У склад конкурсної комісії включені експерти Інституту Реформ, фахівці Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції, народні депутати України, підприємці. Та�
кий персональний склад комісії, як і те, що кожна робота буде мати індивідуальний шифр і
жоден експерт не буде знати, чию роботу він перевіряє, дає змогу стверджувати, що оціню�
вання робіт відбуватиметься об’єктивно і неупереджено.

Разом із тим, практично розв’язано питання про встановлення премій не тільки у межах
визначених номінацій, але й за кращу тематичну роботу. 

Окрім того, щоб вирівняти шанси, ми, напевне, в одну номінацію виокремимо роботи,
надіслані з Києва та обласних центрів, а в другу – з інших населених пунктів України.

Найбільш цікаві з них (і не обов’язково тільки роботи�переможці) будуть надруковані в
спеціальному випуску видання Інституту Реформ “Економічні есе”. Переможців та
найбільш активних учасників ми запросимо для участі в роботі Всеукраїнського Форуму
“Молода економіка”, де і будуть офіційно оголошені результати конкурсу. Успіхів Вам!

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ 
ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ “МІЖНАРОДНА АМНІСТІЯ”

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ

БЮРО ІНФОРМАЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
ХАРКІВСЬКИЙ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ”

ЛЬВІВСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ АКАДЕМІЇ 
ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

О Г О Л О Ш У Ю Т Ь 
ШОСТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ ТА СТУДЕНТСЬКИХ

ТВОРІВ�ЕСЕ З ПРАВ ЛЮДИНИ

“ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗНАННЯ – СТАВЛЕННЯ – ЗАХИСТ” 
Шановні друзі! Запрошуємо Вас, учнів 9�11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій,

ліцеїв, коледжів, професійно�технічних училищ, студентів ВНЗ України та молодь віком
до 28 років взяти участь у конкурсі. 

Конкурс відкритий для молоді, учнів та студентів відповідних навчальних закладів
Білорусі, країн Балтії, Молдови та Росії.

Ми чекаємо ваші твори�есе на одну із запропонованих тем:
1. Які саме права та свободи людини Ви вважаєте найбільш важливими для себе і чому?
2. Свобода світогляду та віровизнання в Україні: сучасна ситуація і перспективи.
3. Свобода інформації: безмежність та межі.
4. Свобода слова: безмежність чи обмеженість?
5. Право людини на навчання й користування рідною мовою: сучасна ситуація і перспективи.
6. Як співвідносяться права людини і право нації на самовизначення?
7. Що Ви вдієте, якщо Ваші права порушено державою?
8. Якби омбудсменом був я...
9. Для чого потрібні недержавні правозахисні організації? Як оцінити ефективність
їхньої роботи?
10. Вільна тема, що відповідає загальному спрямуванню конкурсу.
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Загальні вимоги до творів. Робота повинна відповідати запропонованим темам конкурсу

і бути викладеною у формі твору�есе (есе – це невеликий прозовий твір, що у вільній
формі висвітлює особисте ставлення автора до тієї або іншої проблеми). Оргкомітет відхи�
лятиме наукові повідомлення, аналітичні звіти, реферати тощо, навіть якщо надіслані ро�
боти будуть відповідати за змістом темі конкурсу. Робота має бути обсягом до 8000 друко�
ваних знаків (приблизно 5 сторінок формату А4 друкованого тексту), надрукована або на�
писана розбірливим почерком українською чи російською мовою з одного боку аркуша.
Поля – не менше 2 см, сторінки пронумеровані. Назву роботи подавати перед текстом тво�
ру. Інформацію про конкурсанта, консультанта та навчальний заклад (місце роботи), у то�
му числі адреси конкурсанта та навчального закладу розміщувати тільки на окремому ти�
тульному аркуші. Для зручності копіювання сторінки роботи не потрібно скріплювати. 

Автори 20 найкращих учнівських та 10 студентських творів�есе нагороджуються дипло�
мами фіналістів конкурсу, цінними подарунками і братимуть участь у фінальній частині
конкурсу в Києві орієнтовно у березні 2002 року. 

· Три учні�переможці Конкурсу нагороджуються стипендією для навчання у ВНЗ.
· Три студенти�переможці нагороджуються спеціальними призами Оргкомітету.
· Кращі конкурсні роботи будуть опубліковані у бюлетені Харківської правозахисної
групи (ХПГ) “Права людини”, інших періодичних виданнях або видані окремою книгою. 
· Конкурсанти отримають “Диплом учасника VI Всеукраїнського конкурсу учнівських
та студентських творів�есе з прав людини”, а також брошуру з текстом Європейської
конвенції прав людини і протоколів до неї та матеріалами для звернення до Європейсь�
кого суду з прав людини.

Для участі в конкурсі Ви маєте надіслати роботу 
поштою до 1 грудня 2001 року за адресою: 
МТПЛ�УС, “На Конкурс”, майдан Лесі Українки, 01196, м. Київ 
або ел. поштою: igfm_us@zeos.net (тільки як прикріплений файл/attachment Doc. Word

95�98).
Конкурс проводиться за сприяння Національного фонду підтримки демократії (США).
5 вересня 2001 р.

Інформацію про наступні конкурси подаємо 
за інформаційним вісником списку розсилки 

Інформаційно�видавничих програм 
Міжнародного фонду “Відродження” 

від 15 жовтня 2001 року 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИКЛАДАЧIВ ІСТОРІЇ, ГРОМАДЯНОЗНАВСТВА 
ТА СУСПIЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН “НОВА ДОБА” ОГОЛОШУЄ ПРО ПОЧАТОК ПРОВЕДЕН�

НЯ 
III ВСЕУКРАїНСЬКОГО КОНКУРСУ УЧНIВСЬКИХ ПОШУКОВИХ РОБIТ

“ХХ СТОЛIТТЯ. ДОЛЯ ЛЮДИНИ”
Запрошуємо до участi в конкурсi школярiв України вiком вiд 14 до 17 рокiв та їхніх

консультантiв.
Про умови проведення конкурсу Ви можете дiзнатися на нашiй веб�сторiнцi:

www.doba.lviv.ua.
Органiзатори конкурсу готовi безкоштовно надiслати на Ваш запит брошуру iз мето�

дичними рекомендацiями.
Контактна адреса: Асоцiацiя “Доба”, вул. Старомiська, 1, 79019, м.Львiв
Конкурс триватиме до 15 березня 2002 року. На переможцiв чекатимуть цiннi призи,

а також дводенна культурна програма у м. Львовi.
(Інформація електронного бюлетеню “ГУРТ”).

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БIЗНЕС9ПЛАНIВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI СЕРЕД МОЛОДI

Державний комiтет молодіжної полiтики, спорту i туризму України, Державний
комiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Київський мо�
лодiжний центр працi, Київський молодiжний бiзнес�центр оголошують Всеукраїнський
конкурс бiзнес�планiв підприємницької дiяльностi серед молодi.
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Постметодика, №3 (35), 2001

Метою проведення конкурсу є реалiзацiя економічної iнiцiативи молодi та практичне її
втiлення у сферi малого та середнього бiзнесу.

До участi в конкурсi запрошується молодь віком до 28 рокiв.
Переможцi визначаються у двох номiнацiях:
· “Студентськi iнiцiативи” (проект має навчальний характер i не передбачає впровад�
ження).
· “Молодий підприємець” (реальнi проекти, автори яких мають той чи інший досвiд ро�
боти та бажання їх впроваджувати).

Прiоритетнi напрями:
· соцiальнi творчi проекти;
· вiтчизняне виробництво;
· розвиток агробiзнесу;
· iнновацiйне підприємництво;
· iнформацiйнi технології.

Головнi критерії вiдбору:
· соцiально�економiчне значення;
· вiдповiднiсть належним стандартам i структурi бiзнес�плану;
· чiтке фiнансово�економiчне орієнтування;
· реальнiсть проекту;
· створення нових робочих мiсць для молодi. 

Переваги для переможцiв конкурсу:
· створення або розвиток бiзнесу у сприятливому середовищi;
· спiвпраця з провiдними бiзнес� та техноекспертами мiжнародних та вiтчизняних ор�
ганiзацiй;
· отримання грошових та цiнних призiв;
· можливiсть отримання додаткових знань, контактiв, стажувань;
· кращi соцiально значущi проекти будуть представленi на здобуття гранту Президента
України.
У рамках конкурсу молодим людям надається можливiсть вiдвiдати освiтньо�консуль�

тативний семiнар “Як розпочати власний бiзнес” із питань бiзнес�планування
підприємницької дiяльностi, фiнансового аналiзу, управлiння проектами та iнших актуаль�
них питань підприємництва.

Для участi в конкурсi потрiбно подати такi документи:
· заявку на участь у конкурсi;
· бiзнес�план за даною структурою в друкованому виглядi бажано українською мовою;
· рекомендаційні листи та презентацiйнi матерiали (за бажанням).

Остання дата подачi заявок – 15 березня 2002 року.
Прийом робiт проводиться до 2 квiтня 2002 року за адресою:
Молодiжний бiзнес�центр КМЦП,
вул. Б. Хмельницького, 44, к.304.
Тел. (044) 244�40�03.
Тел/факс (044) 234�43�97.
Директор Людмила Беленюк.
Координатор проекту Iрина Боднар.

(Інформація електронного бюлетеню “ГУРТ”).

ПРОГРАМИ AMERICAN COUNCILS

American Councils адмініструє програми, що їх здійснює Бюро у справах освiти та культу�
ри Державного Департаменту США i працює в тiсному союзi з Мiнiстерством освiти і на�
уки України. Програми розрахованi на навчання школярiв, студентiв, молодих
спецiалiстiв, учителiв, викладачiв та наукових спiвробiтникiв з метою пiдтримки демокра�
тичних iнiцiатив i ринкових перетворень в Україні та скерованi на створення вiдкритого
громадянського суспiльства, формування якостей майбутнiх лiдерiв.
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“АКТ У ПIДТРИМКУ СВОБОДИ”
“Акт у пiдтримку свободи” – програма обмiну майбутнiх лiдерiв (FSA�FLEX). У цiй

програмi можуть брати участь учнi 9�10 класiв середньої школи, що народилися у перiод з
1 сiчня 1986 р. по 15 липня 1987 р.

Програма обмiну студентами “Акт у пiдтримку свободи” (FSA Undergraduate) – студен�
ти 1�3 курсiв ВНЗ отримують повну фiнансову пiдтримку на один академiчний рiк для на�
вчання в американських унiверситетах та коледжах.

Програма стипендiй iменi Едмунда Маскi та “Акт у пiдтримку свободи” (Muskie/FSA
Graduate) – програма розрахована на навчання на рiвнi аспiрантури в американських
унiверситетах за фахами: управлiння у бiзнесi, економiка, освiта, охорона природи, мiжна�
роднi вiдносини, ЗМІ /журналiстика, право, бiблiотечна справа та iнформатика, громадсь�
ке управлiння, охорона здоров’я, суспiльна полiтика.

Українсько�американські премії за досягнення у викладаннi (TEA) – програма розрахо�
вана на вчителiв англійської мови та країнознавства США, якi викладають у 5�11 класах
середньої школи.

Партнери в освiтi (PiE) – програма обмiну мiж США i Україною в галузi викладання
суспiльних наук (Civics Education). Областi, якi можуть брати участь у програмi, визнача�
ються щороку. У програмi беруть участь адмiнiстратори шкiл, учителi середнiх шкiл (5�11
класи) та середнiх спецiальних закладiв, викладачi педагогiчних ВНЗ гуманiтарних пред�
метiв: історії, країнознавства, основ філософії, соціології, державознавства. Переможцi
програми запрошуються на 6�8 тижневi семiнари в школи окремих регiонiв США, щоб на�
далi спiвпрацювати із середнiми школами України. 

Анкети приймаються до 30 листопада 2001 р. вiд Донецької, Вінницької, Житомирської,
Закарпатської, Iвано�Франкiвської, Полтавської та Чернівецької областей.

Iншi програми та послуги:
American Councils має два освiтньо�iнформацiйнi центри: IEAC – у Києві та EIC в

Одесi. Центри надають iнформацiю і мають лiтературу щодо вступу до вищих навчальних
закладiв США. Центри також мають реєстрацiйнi бюлетенi та пiдготовчi матерiали для
складання тестiв TOEFL, GRE, GMAT, SAT.

По анкети та інформацію звертайтеся в найближчий офiс American Councils у Вашому
регiонi.

Бiльш детальна iнформацiя в Iнтернетi: http://www.actr.org
(Інформація електронного бюлетеню “ГУРТ”).

КОНКУРС НА УЧАСТЬ У РIЧНIЙ ПРОГРАМI НАВЧАННЯ ЦИВIЛЬНО9
ГО ПРАВА ТА ПРАВ ЛЮДИНИ В РАМКАХ GLOBAL PUBLIC SERVICE

LAW PROJECT
Нью�Йоркський унiверситет оголошує конкурс на участь у рiчнiй програмi навчання

цивiльного права та прав людини в рамках Global Public Service Law Project.
Метою програми є пiдвищення уваги та розумiння різноманітної дiяльностi, що

здiйснюються юристами в iнтересах суспiльства по всьому свiту.
Фiнансова пiдтримка: стипендiя покриває витрати на навчання, проживання, транс�

портнi витрати та медичне страхування.
Остання дата подання аплiкацiйних форм – 1 грудня 2001 року.
Аплiкацiйнi форми можна отримати за адресою:
NYU School of Law Office of Graduate Admissions
110 West 3rd Street,
New York, NY 10012,
e�mail: law.gpslp@nyu.edu, http:// w ww.law.nyu.edu/admissions

(Інформація електронного бюлетеню “ГУРТ”)
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ПРОГРАМА “УКРАЇНСЬКО 9 АМЕРИКАНСЬКІ ПРЕМІЇ ЗА 
ДОСЯГНЕННЯ У ВИКЛАДАННІ”

Організація “Американські Ради з Міжнародної Освіти: ACTR/ACCELS” (American
Councils) разом із Бюро в справах освіти і культури Державного Департаменту США роз�
починає п’ятий рік програми “Українсько�американські премії за досягнення у викла�
данні” (ТЕА) по всій Україні.

Ця програма є результатом співробітництва уряду Сполучених Штатів Америки та
Міністерства освіти і науки України. Важливий аспект програми полягає в сприянні і по�
ширенні тісних зв`язків, що виникли й розвивалися впродовж дев’яти років незалежності
України. Перші чотири роки програми були визнані як успішні обома державами. Це дало
підставу продовжувати програму й обрати наступну групу вчителів, які спеціалізуються у
викладанні англійської мови та країнознавства США.

Для участі у програмі вчитель повинен :
� бути вчителем англійської мови та або країнознавства США 5�11 класів у акредито�
ваній школі України;
� бути громадянином України;
� мати не менше трьох років викладацького стажу;
� бути випускником університету, педінституту або інституту підвищення кваліфікації
вчителів;
� мати намір продовжувати викладання в школі протягом наступних двох років;
� не перебувати більш як 30 днів у США за програмою, фінансованою урядом США,
впродовж останніх п’яти років.
Як і у минулі роки, програма проводиться в три тури:
1 тур. Більш ніж 200 українських вчителів будуть відзначені за участь у конкурсі за по�

даними аплікаціями двосторонньою комісією, що складатиметься з фахівців з англійської
мови, випускників американських освітніх програм, американських викладачів, які працю�
ють в Україні, вчених обох країн. 

2 тур. Принаймні один переможець буде обраний Регіональним відбірковим комітетом
із кожної області України, що братиме участь у конкурсі. Регіональні переможці та їхні
школи вибиратимуть призи зі списку технічного обладнання та навчальної літератури
($2000 та $200).

3 тур. 15 українських національних переможців будуть запрошені в США на 7 тижнів
для підвищення професійної майстерності, де вони зустрінуться з американськими колега�
ми, обміняються методиками навчання, отримають нову інформацію про Сполучені Шта�
ти, підвищать свій рівень знання англійської мови та візьмуть участь у різноманітних захо�
дах з культурного обміну.

Детальнішу інформацію та анкети для участі в конкурсі можна отримати в офісах
American Councils у Києві (вул. Володимирська, 60, кімн. 201, тел (044) 224�73�56, ел. по�
шта: tea@accels.kiev.ua), у Дніпропетровську (просп. К. Маркса, 35, корпус 5, кімн.31;
тел/факс (0562) 45�23�40), Львові (вул. Ференца Ліста, 4, тел/факс (0322) 97�11�25; ел. по�
шта: accels@accels.lviv.ua), Одесі (вул. Старопортофранківська, 26, кімн. 60, тел/факс:
(0482) 32�15�16; ел. пошта: fsa@accels.odessa.ua).

У електронній формі анкети можна отримати, звернувшися до tea@accels.kiev.ua або з
Інтернетівської сторінки Відділу преси освіти та культури Посольства США в Україні: 

http://www.usinfo.usemb.kiev.ua/exchange/exchnge.htm.

УВАГА! Кінцевий термін подання заповнених аплікацій – 15 січня 2002 р.
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"Для мене
найважливішим
є дати людям
справжню
відповідальність
за їхню власну
долю,
індивідуальну
та колективну. 
І чим більше
централізова!
ною буде влада,
тим меншою
буде така
відповідаль!
ність. Дійсна
зрілість
приходить зі
збільшенням
відповідаль!
ності. 
70% швейцарців
не знають, хто
в них президент,
тому що вони
його обирають
щороку та його
повноваження
дуже обмежені. 
Тому населення
його не
критикує."

Богдан
ГАВРИЛИШИН  

"Шведський Інститут" – наша нова рубрика, покликана
представити багатий досвід Швеції в різних сферах сучасно!
го життя – освіті, культурі, науці, бізнесі, економіці, ме!
неджменті.
У першому випуску рубрики пропонуємо стислу розповідь про
Шведський Інститут – неурядову агенцію, що займається
поширенням досвіду та контактами з іншими країнами.
Стаття "Шведські омбудсмени" ознайомлює із системою за!
хисту прав громадян у Швеції.
Двома публікаціями з полтавських міських газет – "Зустріч
із шведськими бізнесменами" та "Шведська "Еко!Логіка" до!
поможе полтавським учителям" підтримуємо тему співпраці
та використання шведського досвіду на Полтавщині.

ШВЕДСЬКИЙ

ІНСТИТУТ

Шведський Інститут займається поширенням знань, нала�
годженням зв'язків між людьми, ознайомленням зі Швецією
інших країн.

Шведський Інститут – громадська організація, уповнова�
жена розповсюджувати знання про Швецію за кордоном та
організовувати обміни з іншими країнами у сфері культури,
освіти, наукових досліджень та громадського життя загалом. 

Поруч із цим Шведський Інститут також має особливе
призначення брати постійну участь у міжнародній роботі з
розвитку та проводити роботу в Центральній та Західній
Європі, особливо у північно�західній Росії, Естонії, Латвії,
Литві, Польщі та Україні. Мета діяльності Інституту на іншо�
му березі Балтики – зміцнювати демократичну культуру.

Штат Шведського Інституту нараховує 110 праців�
ників. 2001 року Інститут отримав асигнування обсягом
160 млн. крон. Рада Інституту, включаючи Генерального
Директора та регіональних представників різноманітних гро�
мадських секторів у Швеції, призначається урядом. 

Значна робота, що проводиться Інститутом, здійснюється
в кооперації зі світовою мережею Шведських посольств та
консульств. 

Шведський Інститут публікує приблизно 30 мовами світу
серію бюлетенів з інформацією про шведське суспільство, ус�
танови, промисловість та культурне життя.

Інформацію українською мовою можна отримати по лан�
кам. Усі версії українською мовою та бюлетенів на інші теми
англійською, російською, французькою та німецькою мовами
можна також одержати у Посольстві або безпосередньо у
Шведському Інституті в Стокгольмi.



ведливої рівноваги між вимогами
суспільства і свободою особистості. Ба�
гато скарг надходить від людей, яких
“засмоктала” бюрократична тяганина. 

Риксдаг наділяє парламентських ом�
будсменів цілковитими повноваження�
ми у питанні вирішення, які справи бра�
ти на розгляд. Окрім того, омбудсмени
наділені правом передавати іншим уста�
новам та урядовим органам ті справи,
що стосуються радше їхньої юрисдикції. 

До обов’язків парламентських ом�
будсменів входить перевіряти час від ча�
су діяльність підконтрольних їм
інстанцій. Так, останнім часом неодно�
разово проводилося інспектування ор�
ганів центральної влади, місцевого само�
управління, судових установ, в’язниць,
органів правопорядку, військових влас�
тей тощо. 

Окрім того, парламентські омбудсме�
ни проводять і довготривалі перевірки.
Переважно це пов’язано з аналізом за�
конів та наглядом за їхнім дотриманням.
Здійснення такого контролю часто обу�
мовлене питаннями, порушеними пре�
сою чи громадськістю. Утім, парла�
ментські омбудсмени не зобов’язані об�
грунтовувати підстави для здійснення
тієї чи іншої перевірки. 

Коли йдеться про зловживання з бо�
ку державних службовців, парла�
ментські омбудсмени виступають у ролі
особливого звинувачувача і мають право
в таких випадках вживати дисциплінар�
них заходів. І хоч звинувачень і актів
розслідування, що тягнуть за собою дис�
циплінарні покарання, не так уже й ба�
гато щороку, однак те, що парламентські
омбудсмени мають право ініціювати по�
переднє розслідування, судовий процес і
дисциплінарні рішення, дуже важливо
для авторитетності їхнього офіційного
статусу. 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ОМБУДСМЕ�
НИ
Інститут парламентських омбуд�

сменів бере витоки з 1809 року, заснова�
ний із метою забезпечити риксдаг ме�
ханізмом нагляду за тим, щоб судді, дер�
жавні та військові службовці суворо до�
тримувалися законів і встановлених
правил. 

Чотирьох омбудсменів обирають на
чотирирічний термін. Один із них
відповідає за керівництво парламентсь�
ким інститутом омбудсменів і визначен�
ня головного напряму його діяльності.

Парламентські омбудсмени контро�
люють усі центральні та місцеві урядові
установи й органи, їхніх працівників, а
також усіх інших осіб, що представля�
ють державну владу. Але є і винятки.
Парламентські омбудсмени не вповно�
важені контролювати Кабінет міністрів,
членів риксдагу і керівників місцевих
урядів. Кожен парламентський обмуд�
смен має свою окрему сферу нагляду. 

Будь�який громадянин, який вважає,
що з ним повелися несправедливо, може
подати письмову скаргу до парла�
ментського омбудсмена. Щороку роз�
глядають близько 5 000 таких скарг.
При цьому з різних причин приблизно
40 відсотків із них відкидають відразу.
Так, скарга може стосуватися особи, дії
якої парламентський омбудсмен не кон�
тролює. Може також ітися про події по�
над дворічної давності. Або ж – що най�
частіше – позивач вимагає якихось дій,
що виходять за межу повноважень пар�
ламентського омбудсмена, скажімо, пе�
регляду судового вироку. Ще 35�40
відсотків скарг відкидають після почат�
кового розгляду, залишаючи 20�25
відсотків для всебічного дослідження.
Парламентські омбудсмени зосереджу�
ються на важливих справах, тобто на
тих, що пов’язані з порушенням спра�
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ШВЕДСЬКІ ОМБУДСМЕНИ

Головним принципом законочинства у Швеції є захист прав громадян у їхніх
взаєминах з органами влади. У цьому розумінні гарантом проти утисків і переви!
щення влади з боку судових і державних органів управління виступає система ом!
будсменів. Інститут парламентських омбудсменів, покликаний сприяти збережен!
ню громадської довіри до діяльності судових та державних установ, призначає у
Швеції риксдаг (парламент). 

Є омбудсмени і з багатьох інших питань, їх призначає уряд, тож відповідно вони
підпорядковуються інституту парламентських омбудсменів, однак зобов’язані так
само здійснювати нагляд кожний у своїй окремій галузі. Окрім того, існує ще омбуд!
смен по пресі, який фінансується коштом засобів масової інформації, а отже, пред!
ставляє недержавну інституцію. 



Якщо парламентські омбудсмени ви�
являють порушення, але не настільки
серйозне, що вимагало б покарання чи
дисциплінарного стягнення, суперечило
б чи не відповідало адміністративній
процедурі, вони можуть обмежитися
висловленням критичних зауважень чи
особливої думки. Саме до цієї категорії
належать щороку близько 650 рішень
парламентських омбудсменів. 

Парламентські омбудсмени уповно�
важені також звертати увагу законодав�
чих органів (риксдагу і/чи уряду) на
невідповідності, прогалини або інші ва�
ди в чинній правовій системі, що з’ясу�
валися під час проведення перевірки.
Кілька подібних ініціатив на рік вилива�
ються, як правило, у поправки до того
чи іншого закону чи постанови. 

Інститут парламентських омбуд�
сменів цілковито незалежний від чільної
організації, риксдагу, що не має права
видавати йому розпорядження. Однак
офіційний звіт парламентських омбуд�
сменів розглядає одна з постійних пар�
ламентських комісій. Окрім різно�
манітних статистичних показників щодо
діяльності інституту парламентських
омбудсменів, щорічний звіт містить
повідомлення про найцікавіші й най�
важливіші, з точки зору закону, рішення
– як правило, близько 130 щороку. До
цього додається також стислий виклад
англійською мовою. Після вибіркової
перевірки змісту комісія представляє
свій висновок риксдагові. 

Можна сказати, що і засоби масової
інформації здійснюють контроль над
діяльністю парламентських омбуд�
сменів, оскільки часто виносять на обго�
ворення суперечливі справи. 

ОМБУДСМЕНИ, 
ПРИЗНАЧЕНІ УРЯДОМ 

Омбудсмен із захисту прав 
споживачів 
Посаду омбудсмена із захисту прав

споживачів було засновано 1971 року з
покладеним обов’язком забезпечити до�
тримання двох законів про захист спо�
живачів: “Закону про ринок” і “Закону
проти нечесних умов купівлі�продажу”. 

1976 року інститут парламентського
омбудсмена із захисту прав споживачів
було об’єднано з Національною радою з
питань захисту прав споживачів у єди�
ний орган, очолюваний омбудсменом,
який став також генеральним директо�

ром ради. 1976 року набув чинності но�
вий і розширений “Закон про ринок”. 

Закон стосується компаній і тор�
говців, що постачають на ринок товари,
послуги тощо; поширення ж поглядів чи
політичних ідей регулює “Закон про
свободу преси”. Якщо будь�яка ко�
мерційна ринкова діяльність суперечить
установленій практиці чи вважається
неправильною з якихось інших причин,
вона може підлягати забороні. Так, до
закону вдаються, щоб захистити спожи�
вачів і торговців переважно від неправ�
дивої реклами, коли, скажімо, рекламо�
давець обіцяє надміру або приваблює
споживачів цінами, яких пізніше не до�
тримується. 

У “Законі про ринок” міститься важ�
ливий принцип, а саме “зворотний тягар
доведення”, згідно з яким особа, яка
відповідає за ту чи іншу ринкову
діяльність, має бути спроможною довес�
ти правильність інформації, заяв та
обіцянок, що їх вона вміщує в реклам�
них оголошеннях, на упаковках, у дру�
кованих матеріалах тощо. 

Компанії можуть бути зобов’язаними
надати споживачам важливу інфор�
мацію у своїх рекламних оголошеннях
чи в іншій формі організації збуту, а са�
ме дані про ціни чи про характер своїх
товарів і послуг. Товари та послуги, що
явно не відповідають своєму основному
призначенню, можуть підпасти під забо�
рону. 

1989 року набув чинності “Закон про
безпечні продукти”. На продаж того чи
іншого товару і/чи надання послуги мо�
жуть накласти заборону, якщо це загро�
жує життю людей або може завдати
шкоди власності. Закон містить також
правила про вилучення товару і про су�
провідну попереджувальну інформацію. 

“Закон проти нечесних умов купівлі�
продажу” захищає споживачів від не�
справедливих умов купівлі, що їх вико�
ристовують торговці, зокрема в стан�
дартних угодах із продажу товарів три�
валого використання чи послуг. Будь�
які умови угоди, що несправедливо на�
дають переваги продавцям за рахунок
покупців, підлягають забороні. Згідно з
переглянутим варіантом цього закону,
що набув чинності 1 січня 1995 року
(внаслідок постанови Європейського
Союзу), ця заборона може поширювати�
ся тепер не тільки на окремих торговців,
а й на об’єднання, скажімо, галузеві ор�
ганізації, що застосовують чи висувають
нечесні контрактні умови. Цей закон
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Метою закону є забезпечити чо�
ловіків і жінок рівними правами щодо
праці, трудових угод та інших умов зай�
нятості, а також можливостей службо�
вого росту. Насамперед закон спрямова�
но на поліпшенння умов для жінок на
виробництві. 

Закон накладає відповідальність на
працедавців. Саме вони зобов’язані не
допускати випадків сексуального пе�
реслідування, дискримінації в зарплатні
за ознаками статі чи якихось інших
умов, що відверто перешкоджають до�
сягненню рівності. 

Працедавці, які мають десять і більше
службовців, мусять також складати
план конкретних заходів щодо
поліпшення умов рівності між чоловіка�
ми та жінками. Ці плани необхідно що�
року переглядати. 

Від липня 1994 року працедавці зо�
бов’язані також піддавати аналізу різни�
цю в зарплатні на окремому робочому
місці, а якщо така існує між представни�
ками різної статі й саме із цієї причини,
сприяти її усуненню. 

Ще однією важливою ознакою закону
є те, що працедавцям поставлено за
обов’язок полегшувати і жінкам, і чо�
ловікам, які у них працюють, мож�
ливість поєднувати оплачувану працю з
доглядом за дітьми. 

Дієві заходи з поліпшення рівності
між чоловіками та жінками мають бути
спільною метою і працедавців, і служ�
бовців, і їхніх спілок. 

Інститут омбудсмена по рівних пра�
вах застосовує обидві частини закону.
Дієві заходи з досягнення рівності між
чоловіками та жінками на робочих
місцях набувають форми інфор�
маційних матеріалів, освіти, семінарів,
періодичних видань, повідомлень у засо�
бах масової інформації або перевірок
планів окремих працедавців чи галузей
ринку праці щодо рівності між чоловіка�
ми та жінками. 

Положення про заборону дис�
кримінації піддають перевірці щоразу,
коли надходить скарга про випадок дис�
кримінації. Скаргу має висунути особи�
сто зацікавлений позивач. При розгляді
випадків дискримінації у питаннях оп�
лати праці має бути знайдена для
порівняння особа протилежної статі, що
працює в того самого працедавця. У ви�
падку численних скарг омбудсмен по
рівних можливостях може вибрати
кілька контрольних випадків для пе�
ревірки. 

охоплює також раніше не захищену га�
лузь, а саме умови фінансових угод. 

Новий, 1996 року “Закон про ринок”
накладає на торговців «мито за ринкове
збурення» в разі недотримання закону.
Це мито стягується з того чи іншого тор�
говця, якщо він умисно, необачно або
через недогляд порушив те чи те поло�
ження вказаного закону. Розмір мита
може коливатися від 5000 шведських
крон до 5 мільйонів, але не повинен пе�
ревищувати 10 відсотків обороту ком�
панії�штрафника за попередній рік. Но�
ве мито не підміняє штрафні й забо�
ронні санкції, що існували раніше, а рад�
ше доповнює їх. 

Секретаріат омбудсмена із захисту
прав споживачів розпочинає судові про�
цедури по справах, пов’язаних із ринко�
вою діяльністю, небезпечними продук�
тами чи нечесними умовами. Це сто�
сується також висунення позовів. 

Коли Рада з питань захисту прав спо�
живачів викриває – завдяки пові�
домленню ззовні чи внаслідок власного
дослідження – підозрілу ринкову обо�
рудку чи контрактну умову, то спершу
намагається шляхом обговорення спра�
ви з відповідальними особами змусити
підприємця виправити становище доб�
ровільно. Якщо домовленості про ви�
правлення становища досягти не
вдається, омбудсмен із захисту прав спо�
живачів може передати справу на роз�
гляд суду з вимогою, щоб тому чи іншо�
му підприємцеві заборонили продовжу�
вати сумнівну діяльність чи наклали за�
борону на контрактну умову. Суд, як
правило, видає постанову про заборону
чи стягнення штрафу. Рада з питань за�
хисту прав споживачів розглядає щоро�
ку близько 4000 справ, 2000 � 2500 з
яких стосуються “Закону про ринок”. У
середньому 15 справ на рік передають на
розгляд суду. 

Омбудсмен по рівних 
можливостях 
Посаду омбудсмена по рівних можли�

востях було засновано 1980 року, саме
тоді набув чинності “Закон про рівність
між чоловіками та жінками на вироб�
ництві”. 

Закон стосується умов на ринку
праці. Він складається з двох частин:
дієвих заходів зі створення рівних умов
для чоловіків і жінок на місці праці й за�
борони дискримінації за ознаками статі. 
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За винятком 1995 року, коли
надійшло багато скарг зі сфери медоб�
слуговування, щорічна кількість скарг
щодо випадків дискримінації – близько
100 – практично не змінюється. Так,
1997 року до омбудсмена по рівних
можливостях надійшло 82 скарги. 

Омбудсмен по рівних можливостях
щонайперше повинен спробувати пере�
конати того чи того працедавця діяти
згідно із законом. Якщо працедавець
опирається, якщо дійти згоди вияв�
ляється неможливим, омбудсмен по
рівних можливостях може передати
справу до суду з питань праці. 

У випадках небажання дотримувати�
ся тієї частини закону, що стосується
дієвих заходів, скажімо, відмови випра�
цювати чи переглянути план поліпшен�
ня рівних можливостей, омбудсмен по
рівних можливостях може звернутися
до Комісії з питань рівних можливостей.
Комісія має право зобов’язати до сплати
штрафу, якщо положення закону не бу�
дуть виконані до визначеного терміну. 

Омбудсмен із питань етнічної дис�
кримінації
Посада омбудсмена з питань етнічної

дискримінації існує у Швеції від 1986
року, її було впроваджено на підставі
Закону 1986 року «Проти етнічної дис�
кримінації», заміненого 1994 року но�
вим із такою самою назвою. Згідно із за�
коном, проявом етнічної дискримінації
вважаються випадки, коли з якоюсь лю�
диною чи групою людей поводяться не�
справедливо по відношенню до інших,
або ж коли причиною нерівного та об�
разливого ставлення є расові ознаки,
колір шкіри, національність або етнічна
належність та релігійні переконання.
Закон визначає, що омбудсмен із питань
етнічної дискримінації повинен бороти�
ся з проявами такої дискримінації на ви�
робництві чи в інших сферах суспільно�
го життя. При цьому вказаний омбуд�
смен має протистояти розвиткові расиз�
му та ксенофобії. На омбудсмена з пи�
тань етнічної дискримінації, який діє не�
залежно від уряду та риксдагу, покладе�
но такі завдання:

· Омбудсмен повинен через дорад�
ництво та інші подібні заходи допомога�
ти жертвам етнічної дискримінації ско�
ристатися своїми правами.

· Омбудсмен повинен через обго�
ворення з представниками органів вла�

ди, компаній та організацій, формуван�
ня громадської думки, розповсюдження
інформації тощо ініціювати вжиття за�
ходів, спрямованих проти етнічної дис�
кримінації.

· Омбудсмен повинен надавати
пропозиції урядові щодо внесення по�
правок до конституції та щодо вжиття
інших заходів, спрямованих проти
етнічної дискримінації. 

Якщо працедавець ставиться неспра�
ведливо до окремого шукача роботи чи
працівника через расові ознаки, колір
шкіри, національність або етнічну на�
лежність та релігійні переконання, ом�
будсмен із питань етнічної дис�
кримінації має право від 1 липня 1994
року притягти цього працедавця до суду
з питань праці. Для цього мають бути за�
доволені певні умови. По�перше, інтере�
си позивача не повинні представляти
паралельно профспілки чи інші про�
фесійні організації, по�друге, або справа
має бути важливою з огляду на дотри�
мання закону, або ж мають існувати
особливі підстави для виконання омбуд�
сменом із питань етнічної дискримінації
своїх функцій. 

Окрім того, на вимогу омбудсмена з
питань етнічної дискримінації кожен
працедавець зобов’язаний брати участь
в обговореннях і надавати необхідну ом�
будсменові інформацію про відносини з
шукачами роботи чи працівниками.
Існує ще й загальна вимога до органів
державної влади брати участь в обгово�
реннях, скликаних омбудсменом з пи�
тань етнічної дискримінації, та всіляко
сприяти йому у межах своїх повнова�
жень. 

Більшість із тих, хто звертається до
омбудсмена з питань етнічної дис�
кримінації, скаржаться на утиски у пра�
вах під час влаштування на працю чи на
виробництві, на ринку житла, на ринку
кредиту в тій чи тій формі, під час
відвідання ресторанів, спілкування з
поліцією чи митними службами. Омбуд�
смен із питань етнічної дискримінації
знайомить позивачів із правовими та
практичними засобами, до яких можна
вдатися. За визнання слушності омбуд�
смен зв’язується з протилежною сторо�
ною і досліджує питання, щоб знайти
вихід чи прояснити непорозуміння. Так
само він може зв’язатися з професійни�
ми об’єднаннями, керівництвом тощо.
Якщо про порушення повідомлено
поліції, омбудсмен із питань етнічної
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справи, що стосуються дітей і молоді. У
своїй діяльності омбудсмен спирається
на Конвенцію ООН. Кожна справа, що
підпадає під регуляцію Конвенції, нале�
жить до компетенції омбудсмена з пи�
тань захисту дітей. Однак і ті випадки,
що виходять за межі дії Конвенції, мо�
жуть також братися до уваги, якщо тор�
каються тих прав і кола інтересів, що їх
контролює даний омбудсмен. 

Інститут омбудсмена з питань захис�
ту дітей є незалежним неполітичним ор�
ганом, що зовсім не означає його нейт�
ральної позиції. Завданням омбудсмена
є обстоювати права та інтереси дітей і
молоді в суспільстві. 

Одна з найважливіших функцій ом�
будсмена з питань захисту дітей полягає
в представленні інтересів дітей і молоді
у парламентських дебатах, щоб дати їм
самим можливість бути почутими й до�
могтися поважання їхніх поглядів. Про
думки молоді щодо поточних справ ом�
будсмен дізнається шляхом різно�
манітних опитувань і досліджень, із
листів і телефоном, а також із «Дитячо�
го каналу» в Інтернеті. Метою «Дитячо�
го каналу» є розширення зв’язку з юна�
ками та дівчатами через прямі запитан�
ня до них та надання їм інформації про
їхні права і Конвенцію ООН. Окрім то�
го, омбудсмен із питань захисту дітей
відвідує школи, центри відпочинку шко�
лярів та інші місця, де збираються
підлітки і молодь. Діти і підлітки мо�
жуть також зателефонувати по
спеціальній «Інформаційній лінії» без�
посередньо до омбудсмена, щоб запита�
ти про свої права й отримати пораду що�
до того, де і як їм зможуть допомогти у
розв’язанні різноманітних проблем. Ом�
будсмен із питань захисту дітей має пра�
во зберігати будь�яку отриману ним
інформацію щодо окремого приватного
випадку в таємниці. 

Стратегічна мета діяльності омбудс�
мена з питань захисту дітей полягає в
нагляді за дотриманням положень Кон�
венції ООН відносно всіх шведських
дітей як групи. Омбудсмен, скажімо, по�
дає рекомендації щодо внесення змін у
законодавство для більшої узгодженості
Конвенції ООН зі шведським правом.
Омбудсмен намагається забезпечити за�
стосування положень Конвенції як ос�
нови для діяльності муніципальних і ок�
ружних рад у питаннях, що стосуються
дітей і молоді. 

Омбудсмен із питань захисту дітей
жодним чином не контролює діяльність

дискримінації наглядає за діями поліції
та звинувача в цій справі. 

Використовуючи зв’язки з впливови�
ми в суспільстві установами, омбудсмен
із питань етнічної дискримінації нама�
гається змусити їх докладати більше,
ніж раніше, зусиль на боротьбу проти
етнічної дискримінації, ксенофобії та ра�
сизму. Із цією метою омбудсмен із пи�
тань етнічної дискримінації підтримує
постійні зв’язки, скажімо, з учасниками
ринку праці, професійними об’єднання�
ми, релігійними спілками, збройними
силами, поліцією, урядовими установа�
ми та іншими такими закладами й ор�
ганізаціями. Спрямувати всі сили
суспільства на успішне розв’язання про�
блеми є одним із найважливіших і най�
нагальніших завдань омбудсмена з пи�
тань етнічної дискримінації. 

Омбудсмена з питань етнічної дис�
кримінації та його штатних помічників
часто запрошують виступити з до�
повідями на семінарах і конференціях у
Швеції та за кордоном. Більшість свого
часу працівники інституту омбудсмена з
питань етнічної дискримінації присвя�
чують зв’язкам із пресою, радіо і телеба�
ченням, висвітлюючи й окремі випадки,
і загальніші справи. Для формування
громадської думки здійснюються
спеціальні проекти, пов’язані з тими чи
іншими окремими випадками або спря�
мовані на особливі цільові групи,
скажімо, школярів чи поліцейських. Ок�
рема увага приділяється становищу у
Швеції саамі (лопарів) і ромів (циганів). 

Щороку омбудсмен із питань етнічної
дискримінації реєструє 800�900 справ.
Окрім того, багато консультацій на�
дається телефоном. 

У травні 1998 року уряд запропону�
вав проект нового закону, що має забез�
печити дієві заходи у боротьбі проти
етнічної дискримінації. Новий закон, за
умови його прийняття, має набути чин�
ності від січня 1999 року, впроваджую�
чи широкі зміни в існуюче законодав�
ство. 

Омбудсмен із питань захисту дітей
У шведських дітей і молоді до 18

років є власний омбудсмен із питань за�
хисту дітей, чиїм головним завданням є
захист прав та інтересів дітей і молоді,
як це записано в Конвенції ООН про
права дитини. 

До кола обов’язків омбудсмена з пи�
тань захисту дітей входять, по суті, всі
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інших органів влади й не втручається в
розгляд окремих випадків. Разом із тим
він може використати окремий випадок
як відправний пункт для тлумачення
Конвенції ООН зі шведського погляду.
Омбудсмен надає юридичні поради та
інформацію й виконує функцію кон�
сультативного органу при випрацюванні
законодавства з питань дітей та молоді. 

Іншим важливим завданням омбуд�
смена є участь у парламентських деба�
тах, формування громадської думки та
вплив на ставлення політиків, держав�
них діячів і громадськості до проблем,
пов’язаних із дітьми та молоддю. Це до�
сягається завдяки різноманітним захо�
дам, таким як статті у пресі, лобіювання
парламентських комітетів, організація
конференцій та семінарів. 

Омбудсмен із питань захисту дітей
тісно співпрацює з іншими державними
органами та установами, які займаються
справами, що зачіпають інтереси дітей і
молоді в різних сферах суспільного жит�
тя. В окремих випадках може йтися про
прийняття спільного підходу до тієї чи
іншої особливої справи, в інших метою є
вироблення спільного погляду і стра�
тегії щодо низки проблем. 

Звіт містить також сучасний опис
умов, у яких зростають діти і молодь у
Швеції. 

Оскільки потреби і права дітей та мо�
лоді охоплюють надзвичайно широку
сферу, то омбудсмен з питань захисту
дітей мусить регулярно переглядати
пріоритети. Діяльність омбудсмена зо�
середжена на п’яти головних напрямах. 

· Конвенція ООН про права дитини –
інформація, впровадження, застосу�
вання.
· Уразливе становище дітей, скажімо,
залякування, розбещення малолітніх.
· Вплив дітей і молоді в школі та
суспільстві.
· Умови для дітей і молоді у перспек�
тиві закону, політики й суспільства.
· Координація і розвиток державних
заходів, спрямованих на захист дітей і
молоді. 
Омбудсмен із питань захисту дітей є

генеральним директором інституту ом�
будсмена з питань захисту дітей, штат
якого складається з 13 службовців. По�
саду омбудсмена з питань захисту дітей
було засновано на підставі парламентсь�
кого закону 1993 року. Омбудсмена при�
значає уряд на шестирічний термін.
Окрім того, уряд призначає спеціальну
дорадчу раду в складі шести осіб. Голо�

вою цієї ради є омбудсмен із питань за�
хисту дітей. У суто адміністративному і
фінансовому плані інститут омбудсмена
з питань захисту дітей підпорядко�
вується Міністерству охорони здоров’я і
соціального захисту населення. 

Інститут омбудсмена з питань 
захисту інвалідів
Інститут омбудсмена з питань захис�

ту інвалідів був заснований 1994 року,
щоб контролювати питання, пов’язані з
правами та інтересами людей із фізич�
ними чи іншими вадами. Діяльність ом�
будсмена спрямована на досягнення за�
гальних цілей політики захисту
інвалідів – повноцінної участі й рівних
прав інвалідів у суспільному житті. 

Обов’язки омбудсмена регулюються
спеціальним актом парламенту. Одне з
положень цього акту зобов’язує органи
влади не відмовляти в наданні інфор�
мації чи проведенні переговорів з інсти�
тутом омбудсмена з питань захисту
інвалідів. 

Омбудсмен шукає засобів для ви�
правлення недоліків законодавства і –
через подання справ на розгляд уряду –
для постановки питання про внесення
поправок до закону тощо. Окрім того,
омбудсмен вживає заходів для пом’як�
шення впливу правової недосконалості
відносно інвалідів. Широке юридичне
дорадництво виявилося необхідним не
лише для інвалідів та їхніх родичів, а й
людей, які працюють у цій галузі. Кон�
сультації з правових питань є відповідно
стрижнем діяльності омбудсмена з пи�
тань захисту інвалідів, тому наголос
зроблено на важливості існування
кваліфікованої юридичної експертизи у
межах інституції. 

Поряд із наданням послуг телефоном
і поштою омбудсмен пропонує основні
юридичні поради на своїй wеb�сторінці
в Інтернеті. Очікується, що доступність
інформації через Інтернет допоможе де�
далі більшій кількості інвалідів обстою�
вати свої права та інтереси. 

Одне з головних завдань омбудсмена
полягає у з’ясуванні, оцінці і поширенні
інформації про нормативні правила що�
до рівних можливостей для інвалідів,
ухвалені Організацією Об’єднаних
Націй 1973 року. Окрім надання відомо�
стей про нормативні правила, омбуд�
смен досліджує, якою мірою цих правил
зазвичай дотримуються і як їх застосо�
вують, скажімо, урядові установи та ор�
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уповноваженого, окрім того, розглядати
справи за власною ініціативою, якщо на
те є згода зацікавлених особи чи осіб. 

Громадяни можуть звернутися до ом�
будсмена по пресі з оскарженням газет�
них матеріалів, якщо вбачають у них по�
рушення встановлених норм жур�
налістської етики. Але ті особи, яких
зачіпає певна стаття, повинні гарантува�
ти згоду, у разі якщо їхня скарга призве�
де до засудження газети. 

Завдання омбудсмена по пресі, після
отримання скарги, з’ясувати, чи можна
розв’язати справу шляхом поправки чи
спростування у відповідній газеті. Для
цього омбудсмен може зв’язатися з ре�
дакцією газети. Якщо справу не
вдається розв’язати в такий спосіб, ом�
будсмен може – за переконання, що бу�
ли порушені норми журналістської
практики – розпочати розслідування,
з’ясувавши насамперед думку головного
редактора газети. Однією з умов є
обов’язкове подання скарги в тримісяч�
ний термін після публікації матеріалу. 

Після завершення розслідування ом�
будсмен по пресі має дві можливості:
або (1) вирішити, що справа не заслуго�
вує на висунення позову проти газети,
або ж (2), що отриманих свідчень досить
для збудження розслідування Радою з
питань преси. 

Рішення (1) може бути оскаржене в
Раді з питань преси. За бажання позивач
має змогу передати справу до звичайно�
го суду після розслідування омбудсмена
по пресі й Ради з питань преси. 

За подання скарги омбудсменові по
пресі не платять жодних зборів. Омбуд�
смен відповідає також на запити гро�
мадськості з питань порушення жур�
налістської етики. 

Газеті, у якій виявлено порушення
норм журналістської практики, пропо�
нується опублікувати висновки Ради з
питань преси. На неї можуть накласти
також адміністративне стягнення. 

Останнім часом було зареєстровано
400�450 скарг щороку. Вони переважно
стосувалися висвітлення кримінальних
процесів і втручання у приватне життя.
Близько 30% цих скарг були розглянуті
Радою з питань преси після передачі їх
омбудсменом по пресі або після оскар�
ження рішення омбудсмена позивачем.
Решта були анульовані з різних причин,
скажімо, оскільки не підтвердилися або
ж газета надрукувала поправку. При�
близно 15% скарг призвели до засуд�

гани місцевої влади. Так, було виявлено
дуже незадовільне становище щодо
можливості інвалідам відвідувати гро�
мадські місця. 

Для того, щоб зробити товари і по�
слуги загальнодоступними, важливу
роль покликаний відігравати підприєм�
ницький сектор. Не менш важлива і йо�
го роль як працедавця. Згідно із законо�
давчим актом, омбудсмен зобов’язаний
розвивати зв’язки з підприємцями й за�
охочувати приватний сектор приділяти
належну увагу інвалідам. 

Співпраця з організаціями інвалідів і
організаціями, очолюваними інваліда�
ми, лежить в основі діяльності омбуд�
смена. Двічі на рік омбудсмен
відповідно відвідує кожну із цих ор�
ганізацій, що субсидуються державою. 

Омбудсменові з питань захисту
інвалідів допомогає рада в складі 12
осіб, яких призначає уряд. Члени ради
мають особисті повноваження і опіку�
ються різними сферами життя. 

ОМБУДСМЕН ПО ПРЕСІ
Самодисциплінарна система шведсь�

кої преси не спирається на законодавст�
во. Вона повністю добровільна і фінан�
сується цілковито коштом трьох жур�
налістських організацій. Ці організації
відповідають також за випрацювання
шведського Кодексу етики для преси,
телебачення і радіо. 

Рада з питань преси Швеції, заснова�
на 1916 року, є найдавнішим у світі три�
буналом такого типу. Вона була створе�
на Національним пресовим клубом,
Спілкою журналістів Швеції та
Асоціацією газетних видавців. 

Рада з питань преси складається з
судді, який виконує обов’язки голови,
по одному представникові з кожної з ви�
щезгаданих організацій і двох представ�
ників громадськості, що не повинні бути
пов’язаними ні з газетними видавцями,
ні з пресовими установами. 

Інститут омбудсмена по пресі для
широкого загалу був створений 1969 ро�
ку. Службовця на цю посаду призначає
спеціальна комісія в складі парла�
ментського омбудсмена, голови
Асоціації адвокатів Швеції та голови
Пресового клубу. 

До створення інституту омбудсмена
по пресі скарги про порушення норм
журналістської практики збирала Рада з
питань преси. Тепер ці скарги надходять
у першу чергу до омбудсмена по пресі,
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Цього разу шведи приїхали з новими
пропозиціями. Міський голова Анатолій
Кукоба запевнив їх у цілковитій надійності
полтавських партнерів. «У нас є подібний дос�
від роботи, – сказав він. – Завдяки партнер�
ській співпраці з «Південмашем» Полтава
стала своєрідним полігоном для вітчизняних
тролейбусників».

Гості зазначили, що шведська сторона
надзвичайно зацікавлена в розвитку спів�
праці, оскільки Полтава політично стабільна,
і, у той же час, міське керівництво виробило
гнучку систему управління містом в умовах
ринкової економіки. Пан Рисхольм
повідомив, що у Швеції створено товариство
«Швеція�Полтава» і полтавський міський
голова Анатолій Кукоба обраний його
почесним членом.

Передбачається, що автобуси з Полтави
продаватимуться не лише в Україні, а й у
Росію, Польщу, Узбекистан. Є вже одне за�
мовлення із самої Швеції. Адже при
задовільній ціні полтавські ремонтники
гарантують високу якість.

У зустрічі взяв також участь голова
правління акціонерного банку «Полтава�
банк» Олександр Некрасов та генеральний
директор ТОВ «Полтаваавтомаш»
Володимир Латиш.

Прес!служба міської ради
«Полтавський вісник»,  №40 (568),

5 жовтня 2001 р. 

Міський голова Анатолій Кукоба зустрівся
з представниками ділових кіл Швеції,
зокрема, Андерсом Ларссоном, провідним
менеджером відомої фірми «Сканія Бас
Нордік», та Алексом Рисхольмом, прези�
дентом компанії «Бусмаркет Свіден».

На зустрічі йшлося про подальший розви�
ток співпраці між шведською компанією і
полтавськими партнерами. «Бусмаркет Сві�
ден» – єдиний представник концерну
«Вольво�Сканія» не лише в Україні, а в
усьому СНД. Завдяки створеному у Полтаві
спільному підприємству «УМАК» шведські
виробники автобусів вийшли на український
ринок. Однією з найбільших угод останнього
часу став продаж ста автобусів «Сканія»
Києву. До речі, СП «УМАК» стало першим і
поки що єдиним шведсько�українським
спільним підприємством.

Завдяки шведським автобусам великої
місткості полтавцям вдалося не лише
розв'язати транспортну проблему, а й, за
висловом шведських гостей, першими в СНД
створити систему транспортного обслугову�
вання європейського типу.

Цього року у Полтаві почало діяти ще одне
спільне підприємство «Полтаваавтомаш», яке
капітально оновлює шведські автобуси, що
були в користуванні, і готує їх до експлуатації
в умовах України. У створенні цього
підприємства, крім шведської сторони, взяли
участь полтавський акціонерний банк
«Полтава�банк» та СП «УМАК».

Зустріч із шведськими
бізнесменами

Шведська «Еко�Логіка»
допоможе полтавським учителям

Шведські гості ділилися своїм досвідом еко�
логічної освіти, зокрема, про оригінальні
методи роботи з молоддю. На прикладі кількох
вправ вони продемонстрували особливості
шведської педагогічної методики. А це й ігри,
що допомагають оцінити сприйняття дітьми
проблем довкілля, навчання на свіжому повітрі.

Стефан і Ульф подарували учасникам
семінару книги «Екологіка». Це – видання ук�
раїнською, здійснене Шведським інститутом у
співпраці з Фондом «За чисту Швецію»
спеціально для подібних акцій. Разом із
шведськими екологами учасники заходу роз�
робили «Екологічний порядок денний на ХХІ
століття», переглянули відеофільм «Концерт
«Еволюція», слайди про Шведський націо�
нальний парк. Також обговорили питання не�
урядового екологічного руху в Україні. Завер�
шальним етапом екологічної акції стала
подорож визначними місцями Полтави. 

«Вечірня Полтава», №41 (450), 
11 жовтня 2001 р.

Олеся Кучеренко для «Вечірньої Полтави»

Уже всьоме в Україні відбувся семінар
«Еко�Логіка», програма якого має назву «Еко�
логічна освіта – методи та приклади». Услід за
Києвом, Харковом, Горлівкою, Славутою та
іншими містами він дійшов і до нас.

У приміщенні Полтавського обласного ін�
ституту післядипломної педагогічної освіти
імені Остроградського два дні було людно.
Сюди приїхали ті, кому не байдужі екологічні
проблеми сьогодення: представники об'єднан�
ня «Зелений гомін» (Гола Пристань Херсон�
ської області), скаутської організації «Пласт»
(Кривий Ріг), молодіжного клубу «Кудесник»
(Сіверськодонецьк), освітнього центру
«Довкілля» (Полтава), екоклубу «Природа»
(Кіровоградська обл.) та інших громадських
організацій, а також вчителі біології, географії
й вихователі дитячих садків Полтавщини.

Організувала семінар Українська еколо�
гічна асоціація «Зелений світ» за підтримки
посольства Швеції в Україні та Шведського
інституту. А провели його члени неурядової
фундації «Bosmina» Стефан Сванберг та
Ульф Пілерот.
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