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Äîðîã³ äðóç³ "Ïîñòìåòîäèêè"!

Вітаємо вас з наступаючимНовимроком
таРіздвомХристовим!

Нехай на серці будуть тепло і доброта, у душі щирість і
великодушність, у помислах мудрість і виваженість, у праці
завзяття і відданістьна благо нашої рідноїУкраїни.
Хай будуть живі та здорові Ваші рідні й близькі, спокій,

злагода і любов нехай царюють у Вашому домі!
Ми бажаємо Вам щасливого й неповторного Нового року!

Ç ïîâàãîþ, ðåäàêö³ÿ

Ïåðøó ñòîð³íêó îáêëàäèíêè ïðèñâÿ÷åíî áîðîòüá³ ç Â²Ë/ÑÍ²Ä -
"÷óìîþ" ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîòðà, ÿêùî íà íå¿ íå çâåðíóòè äîñòàòíüî¿ óâàãè,
çàãðîæóº ñòàòè ÷óìîþ ³ ÕÕ², ³ âñèõ íàñòóïíèõ ñòîë³òü. Íåçàæàþ÷è íà òå,
ùî íà ïî÷àòêó 90-õ ïðî ïðîáëåìó ÑÍ

Íèí³ â Óêðà¿í³ áëèçüêî 1% íàñåëåííÿ Â²Ë-
³íô³êîâàíî, ³ ëèøå êîæåí äåñÿòèé ç öèõ 0,5 ìëí. çíàº ïðî öå. Íàä öèì
âàðòî çàìèñëèòèñü. Ïðî öå ñë³ä ðîçïîâ³ñòè ä³òÿì.

Íà áîðîòüáó ç Â²Ë ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ ñèëè óñ³õ îñâ³òÿí, çîêðåìà,
çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ïåäàãîã³÷íèõ
³ííîâàö³é, ïðî âàæëèâ ðàêóðñè ÿêèõ òèìåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ öüîãî
âèïóñêó “ÏÌ”.

²Äó ãîâîðèëè óñ³ çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, à ó øêîëàõ çàïî÷àòêîâóâàëèñü ñïåö³àëüí³ êóðñè, äå ³ ä³òÿì, ³
äîðîñëèì ðîçïîâ³äàëîñÿ ïðî çàãðîçó, ÿêó íåñå öåé â³ðóñ òà ïðî ìîæëèâ³
øëÿõè éîãî ïîøèðåííÿ, ñüîãîäí³ ïðî Â²Ë çãàäóþòü âñå ð³äøå. Öå
íåáåçïå÷íî, îñê³ëüêè íåçíàííÿ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çìåíøóº ïðîáëåìè ³
ìîæå ïðèçâåñòè äî òðàãåä³¿.

ó íàâ÷àëüí³é ³ âèõîâíé ðîáîò³
³ ³



№4(36), 2001
Ракурси педагогічних інновацій

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ
Сходження до Макаренка
С.Г.Карпенчук ................................................................................... 2

ААННААЛЛІІЗЗ  ООССВВІІТТННЬЬООЇЇ  ППООЛЛІІТТИИККИИ
Стан і перспективи реформування освіти в Україні
Документ для обговорення
Ю.Луковенко, В.Нікітін, О.Коловіцкова .................................. 13

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Педагогічні інновації як умова розвитку освіти в
регіоні
П.Г.Шемет ........................................................................................ 24
Експериментальна діяльність у системі освіти
Полтавщини
В.І.Мирошниченко .......................................................................... 28

Спеціальні дослідницькі групи педагогів 
як форма розв'язання  освітніх проблем
П.І.Матвієнко .................................................................................. 32

Елементи математичного моделювання 
у шкільному курсі математики
Л.І.Нічуговська ................................................................................. 35
Моніторинг стану фізичного здоров'я майбутніх
педагогів 
В.І.Бобрицька ................................................................................... 39

Підвищення кваліфікації вчителів 
у Великій Британії як засіб їх 
професійного удосконалення 
В.М.Базуріна .................................................................................... 44

Тренувальні методи навчання при вивченні
української мови 
М.П.Шик ............................................................................................ 47

ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  ІІ  ББІІЗЗННЕЕСС��ООССВВІІТТАА
Бізнес+освіта в Україні у контексті міжнародного
досвіду
Н.Борецька ........................................................................................ 50

Що буде основним  у процесі навчання ........................ 54

Яке значення має освіта протягом усього життя . ............. 55

Висновки і підсумки ........................................................... 56

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
Виховання в кібуці
Маловідомий досвід формування “нової людини”
Г.Хілліг ................................................................................................ 57

ССККААРРГГАА  ДДИИДДААССККААЛЛАА
Лист отця Серафима .......................................................... 62

ДДООВВІІДДККИИ � ............................................................................. 64

Журнал засновано в березні
1993 року

ВИДАВЦІ: 
Управління освіти і науки
Полтавської обласної
державної адміністрації
Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського

РЕДКОЛЕГІЯ:
О.А.Білоусько, А.М.Бойко,
Б.П.Будзан, Л.М.Булава,
М.С.Вашуленко,
І.Д.Гончаренко, С.В.
Горбаньова, М.В.Гриньова,
В.В.Громовий,  М.Б.Євтух, 
В.М.Золотухіна, І.А.Зязюн, 
В.Р.Ільченко, В.Г.Кремень, 
О.М.Кривуля, М.Д.Култаєва, 
В.С.Лутай, О.О.Мамалуй, 
П.І.Матвієнко,  В.Ф.Моргун,
І.В.Охріменко, М.М.Рогожа,
Н.М.Тарасевич, Г.П.
Шевченко

Головний редактор:
С.Ф.Клепко
Відповідальний секретар:
І.О.Кіптілий
Літературні редактори:
О.В.Стоцька, Т.О.Бондар
Технічний редактор: 
О.В.Тимчук 
Макет та верстка:
С.П.Бабенко
Оператори:
Т.В.Шарлай, 
Л.А.Криворучко

Відповідальність за підбір і
виклад фактів у підписаних стат*
тях несуть самі автори.
Висловлені в цих статтях думки
можуть не збігатися з точкою зору
редколегії. 
Рукописи не горять, але і не
повертаються.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
36029, Полтава,
вул. Жовтнева, 64 
(05322) 7*26*08;
тел./факс: 2*49*56 

e*mail: redpm@ipe.poltava.ua

Реєстраційне свідоцтво: 
ПЛ  № 51 від 17 лютого 1994
року.

© ПОІППО

Підписано до друку 17.12.2001.
Друк офсетний. Формат 61x80
1/8.
Ум. друк. арк. 9,6.
Тираж 360.

ТОВ «АСМІ»
36020, м. Полтава,   
вул. Комсомольська, 24, 
тел. (05322) 2*57*69
.................................................
Постановою Президії ВАК України 
від 09.06.1999, №1!05/7 
“ПМ” включено у перелік наукових
видань, у яких можуть
публікуватися основні результати
дисертаційних робіт.

Журнал “ПМ” №4 (36), 2001 р.
підписано до друку за рішенням вченої
ради ПОІППО (протокол 
№ 8 від 13.12.2001 р.).



Шлях до Макаренка... Він реалізувався,
мабуть, тому, що грунтувався на міцних
каркасних опорах – природній педагогічно�
творчій та науковій основах. Їх аналіз – це є
самоаналіз, до якого ми в нашій педа�
гогічній науці чомусь звертаємося рідко.
Але хто може проаналізувати пройдений
життєвий етап людини краще від неї самої?
Крім того, даний етап міцно пов'язаний із
процесом входження, вивчення і практич�
ного впровадження, наукового обгрунту�
вання педагогічної системи, яка, у цьому
переконана, має надзвичайну магнетичну
силу, потрапивши в енергетичне поле якої,
проймаєшся тим високим духом творення і
самотворення, на основі якого народилася
живодайна «Педагогічна поема». І зро�
зуміти такий стан людської душі, перепов�
неної великою повагою і любов'ю до люди�
ни, з якою ніколи не спілкувалася віч�на�
віч, може тільки той освітянин, що сам пе�
регорів, перетлів, переболів під впливом оп�
тимізму, який залишив нам у спадщину цей
талановитий педагог�гігант. Його педа�
гогічне надбання з тією ж сильною, неви�
черпною енергією вивчається й досі, кри�
тично переосмислюється, засуджується,
піднімається навіть на глум, – а його оп�
тимізм живе не лише у поколіннях
педагогів, які пройшли через його систему і
сприйняли її, а й у поколіннях тих народів,
яким властивий інший спосіб життя, спектр
поглядів, переконань, ставлень.

Народна педагогіка дитинства
Природний процес входження у педа�

гогічну систему Макаренка розпочався в
далекому босоногому дитинстві, коли, зви�
чайно, жодного уявлення про цього педаго�
га і його діяльність не мала. Це входження
здійснювалося, як і в кожної дитини, через
спілкування з природою, райдужні дитячі
мрії (кожному з нас хотілося стати надзви�
чайно розумними, талановитими), через пу�
стощі та розваги в компанії сусідської
дітвори, яка завжди була затійником корис�
них справ, пустощів і, не без цього, –
хуліганських вчинків. Але найбільш відчут�
ним було ставлення представників цієї ком�
панії, зокрема старших. Ми, менші, завжди
тягнулися до них, не розуміючи, звичайно,
тоді того, що це є основним законом
співжиття не лише дитячого середовища, а
всього загалу. Нам пощастило. Лідером на�
шої компанії був Валерій Малінін (зараз
він лікар) – високий вродливий хлопець,
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який добре вчився, був дитиною всебічно
розвиненою: малював, танцював, був гар�
ним актором, дуже багато читав художньої
літератури і любив нам розповідати цікаві
історії, а особливо захоплювався спортом,
був гарним футболістом і воротарем. Коли
він стояв на воротах, жоден м'яч не міг у
них потрапити, а коли нападаючим – то су�
перники боялися його, як вогню. Ним гор�
дилася вся школа, а ми всі ходили з гордо
піднятими головами, бо це був лідер нашої
компанії. Здібності лідера у нього були ви�
нятковими, він міг організувати будь�яку
справу. Бути під його впливом – великий
авторитет, трагедія – коли він кого�небудь
відштовхував на деякий час від себе, а це
значить, і від компанії. Коли Валерій виріс,
у нього з'явилося значно більше проблем, і
"компанійські" справи він почергово пере�
давав нам. Гордості не було меж, коли кому�
небудь із нас доводилося виконувати
обов'язки лідера. І ми його наслідували, він
завжди був поруч із нами.

Вчителі, звичайно, розуміли перевагу
над ними, якою користувався Валерій;
мудріші з них робили спроби впливати на
нас через Валерія. Звідки нам, малим, мож�
на було зрозуміти, що якраз оцей Валерій,
саме такі, як він, можуть бути основним
«гвинтом»,  що спроможний рухати весь
технологічний процес організації дитячого
колективу.

Такі об'єднання самозароджувалися, са�
морозвивалися, самовдосконалювалися,
або, навпаки, деградували і самознищува�
лися, залишаючи в кожному з нас спогади
як легенду життя.

Вулиця і школа
Наступний етап – перші кроки «педа�

гогічної діяльності» (це було зразу ж після
закінчення школи). Ще зовсім юний як для
педагога вік часто спонукав мене подумки
повертатися до прекрасних сторінок дитин�
ства, і це привчало мене перевтілюватися у
вік тих дітей, з якими доводилося працюва�
ти, проникати у світ їхніх захоплень і дитя�
чих проблем. Прокладати шлях від прак�
тичного пізнання справи до професійної
майстерності було, звичайно, нелегко. Але
сьогодні можу з певністю сказати, що педа�
гог�початківець, який спочатку відчув при�
крощі на шляху до перших нелегких пере�
мог, здобутих власним трудом, жадібніше
тягнеться до знань, до їх аналізу, синтезу,
критичного осмислення і власної творчості.

СХОДЖЕННЯ ДО МАКАРЕНКА

С.Г.Карпенчук

Передача досвіду  це передача ідеї, 
запозичення досвіду � індивідуальна 

творчість на основі ідеї.

Василь Сухомлинський



Праця, посильна для дитини, – звичайне
явище. Але той суботній день, коли дітвора
групами із усіх кінців села прямувала не до
школи, де, звичайно, її збирали перед вихо�
дом на трудові об'єкти, а на пустирі, що їх
ніхто ніколи не прибирав, здивував дорос�
лих.

І ось закипіла робота: зачищалася тери�
торія, вивозилося сміття, прямо на очах
з'являлися стовпці для волейбольної сітки,
ворота на футбольному полі, лави для
болільників, засипалися клумби для квітів.
Очолювали роботу діти старшого віку. Між
дітьми були чітко розподілені обов'язки,
визначені ділянки роботи, навіть наймен�
ших прилучили до праці.

Так продовжувався наш шлях, який
складався з поезії пошуку і прози життя.

Уже  тоді, будучи до  певної міри зрілим
педагогом, я ще не розуміла, що така опера�
тивність у досягненні передбаченої мети зу�
мовлена була тим, що наш територіальний
загін – це була вже відпрацьована модель
«зведеного», про який А.С.Макаренко пи�
сав у «Педагогічній поемі»: «На весну двад�
цять третього року ми підійшли до дуже
важливого ускладнення системи загонів. Це
ускладнення, власне, кажучи, було найваж�
ливішим винаходом нашого колективу за
всі тринадцять років нашої історії. Тільки
воно дало змогу нашим загонам згуртувати�
ся в справжній міцний і єдиний колектив, у
якому була робота й організаційна дифе�
ренціація, демократія загальних зборів, на�
каз та підлеглевість товариша товаришеві,
але в якому не утвердилося аристократії –
командної касти.

Цей винахід був – зведений загін» [9,
с. 140�141]

Макаренко багато років відпрацьовував
цей механізм, поки обгрунтував його як пе�
дагогічний винахід. У нас вийшло все на�
впаки: ми розпочали з подібної моделі, але
багато років витратили на те, щоб прийти
до першооснови – різновікового об'єднання
(загону) як первинного механізму, на ос�
нові якого створюється зведений. Але, не�
зважаючи на це, слава про наші загони по�
ширилася навіть за межі республіки, нами
цікавилися різні дитячі газети. А я відчува�
ла  безграмотність в організації цієї справи,
була в такому стані, ніби рухалася кудись
навпомацки із закритими очима, шукаючи
щось таке, що, на мою думку, було ось тут,
поруч, тільки потрібно було відкрити очі. І
ця внутрішня метушня, яка відбулася в мені
самій, коли я намагалася привести все в
якусь систему (знання, погляди, розуміння)
привела нас в Науково�дослідний інститут
педагогіки, де я вперше зустрілася із на�
уковцями, які, як виявилося, інтенсивно
займалися дослідженням цієї ж проблеми.

Сучасний «педагогічний олімп» –
це не тільки 
опоненти Макаренка
Лабораторією, куди мене запросили, ке�

рував В.В.Кумарин, відомий, як виявилося,
макаренкознавець, нині доктор педа�
гогічних наук, професор [4]. Знайомство з
цією людиною вплинуло на мої педагогічні

Самоосвіта – шлях до мого зростання, са�
мовдосконалення. Співпраця із творчими
педагогами та навчання у ВНЗ спонукало
до вивчення творів відомих педагогів, у то�
му числі і книг А.С.Макаренка. Це, звичай�
но, не означало, що я вже стала на істинний
шлях макаренківської технології вихован�
ня. До цього ще було дуже далеко.

Коли практичний і професійний досвід
певною мірою сформувався, мені було до�
ручено виконувати функції заступника ди�
ректора школи з виховної роботи. Це була
Качківська середня школа, що на Ямпіль�
щині Вінницької області, досить відомого
на той час колгоспу, багатого своїми бойо�
вими і трудовими традиціями. Колектив
цієї школи був сильний, перспективний,
творчий, захоплювався новими підходами
до навчально�виховного процесу. Тут і
пройшов тривалий етап мого становлення,
кваліфікаційної шліфовки (тоді це був до�
сить популярний метод впливу на людину),
переосмислення своїх можливостей, стилю
організації виховного процесу, співпраці з
колективом. У цій же школі розпочався і
тривав певний час етап наукового пізнання
проблем, якими ми займалися.

Зведені загони Макаренка... 
за місцем проживання
Підгрунтям цього етапу став певний

досвід організації діяльності дітей за місцем
проживання, який сформувався у нас сам
по собі, пізніше починали виникати окремі
публікації, що пропагували його ефек�
тивність. Корисним для нас стала стаття
професора, доктора педагогічних наук
Ю.Сокольникова «Особенности воспита�
тельной работы в сельськой школе» [18].

У ній автор особливо акцентував увагу
на значенні у виховній роботі сільської
школи об'єднань дітей за місцем проживан�
ня. Це пояснювалося тим, що створюються
умови для більш тісних, стійких, природ�
них зв'язків, що, звичайно, існують між
школярами, які проживають в одному селі,
на одній вулиці. І саме на ці товариські
зв'язки, що стихійно складаються між шко�
лярами, які  близько живуть, опираються
педагоги, організовуючи колективи за
місцем проживання. У статті досить чітко
були передбачені специфічні особливості
педагогізації  у такий спосіб мікрорайону,
визначені види роботи.

Ми здійснили певну реконструкцію сис�
теми нашої роботи, дещо упорядкували її, і
вона набрала романтичнішого характеру.
Були створені територіальні загони, кожен
мав свою назву («Факел», «Чайка», «Ро�
мантик» тощо), свій девіз. Організовува�
лася пошукова робота, працювали досить
популярні на той час тимурівські загони,
здійснювалися благоустрій вулиць, шефст�
во над ветеранами війни, пристарілими.
Особливо багато перспектив виникло для
організації трудових процесів. Саме з них і
почалися наші перемоги над собою.
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нарікання. Будучи, як я його сприйняла,
людиною суворою і вимогливою, відчувши
в мені, мабуть, прагнення до знань, до на�
уки, він спонукав мене до глибокого вив�
чення макаренківської методики, її техно�
логічних механізмів. Таке знайомство з Ма�
каренком значно зміцнило ту основу, на
якій ми стояли. Але якщо до цього часу ме�
не оточувала райдужна аура творчості, по�
шуку чогось нового, то подальший період
самовдосконалення супроводжувався пев�
ними ускладненнями, непорозуміннями,
посиленими і навіть упередженими вимога�
ми, оскільки шкільний практик, який пара�
лельно займався і наукою, нерідко сприй�
мається як людина, що прагне працювати
лише на себе, для задоволення власних по�
треб, а не заради блага школи чи науки.
Вчених людей я тоді сприймала як богів, і
тільки згодом зрозуміла, що наука не тво�
риться у парникових умовах. У її кулуарах
також є упередженість, неприязнь, «ре�
пресії», «реабілітації», бажання зганьбити
людину, не зрозумівши сутності її намірів і
прагнень.

Нестерпні хвилини (на жаль, і мені,
практику, довелося із ними зіткнутись)
важко давили на мене, я часто сповідалась
на сторінках свого педагогічного щоденни�
ка. Ось окремі нотатки з нього:

«Коли тривоги життьової
тебе охопить вітер злий,
По вінця сили трудової
У серце стомлене налий.
Ці слова М.Рильського стали опорою у

моєму житті. Скільки раз виводили вони
мене із складних життєвих проблем, густих
хащів і тернистих стежок. Але таких важ�
ких хвилин у моєму житті ще не було. Сер�
це настільки переповнене болем, що вже
ніщо там не може поміститися. Думкам не�
має меж, вони рояться в голові, аж гудуть, і,
здається, що вона ось�ось розколеться. Бо�
юсь, аби не з'їхати з глузду. Доля підносить
сюрприз за сюрпризом...»

Іще один запис:
«Невже закінчаться всі мої шукання?
Хотілось так багато зробити, відчула в

собі сили, які можна використати для гар�
ної справи. А ними чомусь так несправед�
ливо нехтують. Здається, вони вже зовсім
вичерпались, і долати ці перешкоди вже
неможливо...

Як потрібна мені зараз підтримка. Коли
немає кому підтримати, то ти ніби той
листок, що відірвався від гілля, кожен подо�
рожній може наступити на тебе і втоптати у
бруд...»

Іще: «... життєва хвиля б'є, немов морсь�
кий прибій об кам'янистий виступ. І знову
треба вистояти. Але проти кого і проти чо�
го? Важко зорієнтуватися, ніби обплутана
якоюсь невідомістю, не розумієш, чого від
тебе хочуть і за що карають.

Хвилини непорозумінь, переживань ду�
же впливають на якість трудового процесу.
Важко володіти собою... Здатна жертвувати
заради чогось більшого, а не інтриг, змов,
цькування...»

За битого двох небитих дають
Добре, коли прикрощі, сум’яття, пережи�

вання залишаються на сторінках щоденни�
ка. Давно від них очистилась душа, не зали�
шилось слідів від образ, немає докору. На�
впаки, якби не було в процесі творчих по�
шуків кризових ситуацій, то, мабуть, не бу�
ло б того досвіду, який більш вагомим стає
у боротьбі з перешкодами, протидія завжди
стимулює до прогресу, до ще більшого са�
моутвердження.

Окремі записи з щоденника, що промай�
нули, як тінь пережитого, слід сприймати
не як докір минулому. Мені хочеться спо�
нукати молодого шукача, що прагне до на�
уки, озброїтися великою силою волі,
мужністю, наполегливістю. А у процесі
творчих пошуків, наукових досліджень
завжди будуть надихати енергією діти, як�
що вони будуть відчувати себе не в ролі
піддослідних, а в ролі співучасників різних
винаходів і експериментів, вони, як бароме�
три, відчують ваш емоційний стан і не да�
дуть можливості довго затримуватися у
стані душевних хвилювань, пропонуючи
вам конкретні ідеї, справи, включать вас
у розв'язання тих чи  тих непорозумінь,
яких, як правило, у них багато тощо.

Як любити дітей
«Цікаві події одного дня» – одна з руб�

рик педагогічного щоденника.
– Світлано Григорівно, – схвильовано

звернувся Олександр Р., командир загону
№3, – я хочу провести розмову зі своїми
хлопцями у вашій присутності. Коли можна?

– Давай на великій перерві, – від�
повідаю, відчуваючи, що трапилося щось
особливе.

На великій перерві спішу на призначене
місце зустрічі. Усі хлопці тут як тут. У чому
ж справа? Виявляється, один із членів заго�
ну запідозрений у крадіжці лижі учня з
іншого загону. Діти того загону звернулися
до командира загону №3.

– Ти не думай, що коли я твій командир,
то буду тебе захищати. Признавайся, взяв
лижу? – звернувся Олександр до підозрю�
ваного.

Той, звичайно, не збирався зізнаватися,
але під настирливим натиском хлопців ви�
мушений був зізнатися, що в нього є три
лижі.

Вирішили хлопця відправити до дому,
щоб приніс усі три лижі. На очі винуватця
накотилися сльози, що засвідчило про те,
що попали якраз у ціль. До кінця уроків він
з дому не повернувся. Другого дня він
відмовився від своїх слів, що в нього є три
лижі.  Сумніву не було,  дитина має
схильність до крадіжок. А от п'ятикласник
Вася К. (дитина з неблагополучної сім'ї),
підійшов до засмученого потерпілого і
сказав: «Не турбуйся. У мене всього одна
лижа, пара її зламалась, я тобі її дам і ти
зможеш їздити, а інколи й мені даватимеш».
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гогіки. Кожен загін включав у себе від 7 до
15 чоловік. Керували старші.

Самоуправління ізольованих дітей
чи єдиного різновікового 
колективу дітей і дорослих?
Життя юних макаренківців пішло по�

вним ходом. Усі чергові завдання розв'язу�
валися на раді колективу, куди входили
представники від класів і командирів
різновікових загонів. У роботі ради колек�
тиву брали участь представники від ди�
рекції школи, вчителі, які мали певне відно�
шення до тієї чи іншої ділянки роботи.
Інколи виникали суперечності, але в ре�
зультаті все ж приходили до єдиної думки.
Наприклад, висунута пропозиція: під час
прополювання кукурудзи на колгоспному
полі створити зведені загони. І хоча,  супро�
тивники цієї ідеї заперечували, що без учи�
телів нічого не вийде, все�таки їх перекона�
ли. Вирішили створити окремий трудовий
загін учителів, а дитячу працю організувати
на повному самоуправлінні: керує рада ко�
мандирів. Оскільки учні I�IV класів не бе�
руть участі в трудовому процесі, старші
формують зведені загони (куди входять
члени кількох різновікових загонів, що про�
живають на одній вулиці). Зразу ж вибира�
ють і командирів, а їхніми заступниками
стають помічники постійних загонів.

Організований таким чином трудовий
процес мав більш високий виховний ефект.
Самі по собі виникали умови для форму�
вання важливих моральних якостей: умінь
управляти і підпорядковувати, почуття
відповідальності за доручену справу і
взаємодопомоги, вимогливості до себе і
інших, прагнення до зразкової праці.

Кожен командир зведеного загону разом
із своїм заступником легко могли проконт�
ролювати роботу дітей. Загальним прави�
лам підпорядковувався і загін вчителів,
який працював поруч. Але у більш склад�
них видах діяльності наявність дорослого
(не обов'язково у ролі керівника) у
різновікових об'єднаннях є дуже не�
обхідною.

Вчитися справі розбудови...
дійсним чином!
Справ у дітей було багато (психолог

В.Моргун [14] нарахував вісім типів праці у
закладах Макаренка). Під час тижня благо�
устрою школи і пришкільної ділянки ре�
монтували шкільний інвентар, розбивали
клумбу і квітникові грядки, приводили до
ладу сад, пришкільні навчально�дослідні
ділянки, обладнували ігрові майданчики за
місцем проживання, допомагали інвалідам
війни, престарілим у благоустрої дворів.

Досвід свідчив: доцільніше здійснювати
трудові процеси на різних об'єктах, ор�
ганізовуючи зведені загони (трудові
об'єднання) – шкільне майно ремонтує
загін юнаків, які володіють певними навич�
ками. У розбивці клумб і квітникових гря�
док беруть участь 3�4 загони, оскільки цей

Коли закінчилися розмови, Олександр
Р. звернувся до мене: «Я попрошу вас
вийти на кілька хвилин і тебе, Мишку (до
потерпілого), я ще поговорю з хлопцями
сам на сам».

Цей вчинок ще більше підтвердив
прагнення старшокласників до самостій�
ності. Мені нічого не залишилося, як
підкоритися командиру, тобто зважити на
його прохання й покинути дітей одних.
Хочеться додати, що Олександр раніше
належав до тих дітей, які вважалися
схильними до правопорушень, а нещодавно
запевнив, що й палити кине.

От як змінює внутрішній світ дитини те,
що ти їй довіряєш, доручаєш важливу
справу, наділяєш її правом самоуправління.

Ротація кадрів 
як школа демократії
«Засідання ради командирів. На порядку

денному – зміна командирів. (Вони у нас
обиралися на шість місяців, намагалися,
щоб кожен учень міг побути в ролі
керівника і підлеглого. В загоні вста�
новлювалася навіть черга на посаду ко�
мандира). Слово надається командирам і
заступникам. Цікаву думку висловив ко�
мандир загону № 10 Борис Г.: «Організація
різновікових загонів – дуже потрібна
справа як для школи, так і для кожного
командира. Виконуючи це доручення, ми
вчимося працювати з людьми».

«Як заступник, я відвідувала засідання
ради командирів. Командир – відповідаль�
не доручення, і я дуже задоволена, що
відсьогодні буду його виконувати», – вис�
ловилася Людмила К.

Окремих учнів не затвердили командира�
ми. Дали ще час для самовдосконалення».

«Ось підходять Михайло П. і Віталій Б.
Просяться, щоб записали їх у драматичний
гурток. Це ж чудово! Адже хлопці завжди
будуть під контролем. Діти, які беруть
участь у драмгуртку, не мають часу для
якихось зайвих справ, пов'язаних з анти�
громадськими вчинками. Заступнику ди�
ректора школи, звичайно, важко викону�
вати обов'язки ще й керівника гуртка, та�
кого масового, але коли спостерігаєш, з
яким задоволенням діти віддаються своїй
ролі, то завантажуєш себе ще й цією спра�
вою, допомагаєш дитині відчути в собі
здібності, талант».

Багато суперечливих суджень виникало в
нашому педагогічному колективі перш, ніж
ми прийшли до єдиної точки зору про твор�
чий підхід до форм і методів роботи відомо�
го педагога в умовах сучасної, школи.

Нарешті, питання про втілення в життя
ідей А.С.Макаренка було винесено на обго�
ворення педагогічного та дитячого колекти�
ву. Вирішили зробити спробу реорганізува�
ти різновікові дитячі об'єднання, керую�
чися тими положеннями, які запропонував
нам Науково�дослідний інститут педа�
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трудовий процес вимагає і досвідчених ор�
ганізаторів, і умілих винахідників, поєднан�
ня фізичної сили дітей старшого і середньо�
го віку. Для обладнання ігрових майдан�
чиків за місцем проживання створюють зве�
дені загони однієї вулиці. Для благоустрою
шкільного саду також необхідний зведений
загін: старші юнаки обрізають віття, обко�
пують дерева, дівчата білять стовбури, а
діти із середніх і молодших класів збирають
обрізані гілки, підмітають доріжки, члени
ще одного загону виносять сміття. На�
прикінці роботи командир загону і його за�
ступники, які керували діяльністю трудо�
вих підрозділів, звітують про її результати.

Така організація праці в школі допомог�
ла згуртувати дітей у єдиний колектив, кра�
ще зрозуміти та втілити на практиці ідеї
А.С.Макаренка.

Перед педагогами школи стояло ще одне
важливе питання: як проектувати фактори
виховного впливу на колектив і особистість
у процесі праці? Після деяких дискусій
вирішили організувати збір металолому
зведеними загонами. Секретар ради коман�
дирів на загальношкільних зборах пояснює
кожному загону його завдання відповідно
до кількості і віку дітей. Командири ор�
ганізовують трудовий процес, розподіляють
конкретні функції між членами загону:
старші виконують більш складну роботу,
допомагають слабшим, обмежують важку
роботу дівчат. Молодші виконують роль
розвідників. Створюється контрольно�
інформаційний центр. Результати щоденно
висвітлюються в інформаційному бюлетені
– «Хто перший у змаганні».

Кожний етап роботи, починаючи від про�
гнозування цілей, розподілу обов'язків з
урахуванням інтересів дітей і завершуючи
контролем, підбиттям підсумків, містив у
собі відповідний виховний вплив.

У результаті ми прийшли до висновку:
оптимальний варіант – діяльність
різновікових загонів за місцем проживання.
Саме у спільній праці розвиваються відно�
сини взаємної відповідальності і взаємної
залежності кожного члена шкільного колек�
тиву.

Крім того, виявилося, що набагато легше
організувати змагання, оскільки в ньому бе�
руть участь рівносильні групи школярів. Це
відзначали самі діти: «Раніше ми збирали
металолом класами. Молодшим було важче
змагатися із старшими. А тепер у різновіко�
вих загонах є і старші, і менші. Стало знач�
но цікавіше».

У чому ж цінність різновікового загону?
Це чітко і точно визначив у свій час
А.С.Макаренко: «Така організація дає
більший виховний ефект – вона створює
тісну взаємодію дітей різного віку і є при�
родною умовою постійного нагромадження
досвіду і передачі досвіду старших по�
колінь...» [8, с. 268].

Спостерігаючи тривалий час за роботою
різновікових об'єднань, беручи безпосеред�
ню участь у їх житті, ми переконувалися в

об'єктивності цієї оцінки. Адже сутність їх
виховного впливу полягає у спілкуванні
між дітьми різного віку, яке прогнозується
у процесі спільної різнопланової діяльності
дітей.

Школа як різновіковий загін
Різновікові об'єднання допомогли нам

розв'язати й інші педагогічні проблеми. Го�
ловна із них – це формування загально�
шкільного колективу, у якому важливу
роль грають внутрішньо колективні відно�
сини між дітьми різного віку. Адже
шкільний колектив – це велика різновікова
сім'я. Створивши різновікові загони, ми
значно розширили сферу діяльності
шкільного колективу, у практику впровад�
жувалася методика паралельної дії, розроб�
лена А.С.Макаренком.

Уявлення про взаємовідносини в
різновіковому об'єднанні можна одержати
із дитячих творів. Ось окремі із них: «Ба�
гато справ у мого різновікового загону. Я
люблю малювати. Моя подруга Олена та�
кож любить малювати, а ще їй подо�
бається ліпити для малюків із пластиліну
різні іграшки. Валера, Ігор, Федя змайст�
рували шпаківні для наших пернатих
друзів.

Вечорами ми збираємося на майданчику,
граємо в колективі в рухливі ігри». «Наш
загін допомагає ветеранам війни і при�
старілим, які проживають у нашому мікро�
районі. Допомагаємо один одному в на�
вчанні. Ми живемо, як дружна сім'я, пова�
жаємо свого командира і завжди йому допо�
магаємо».

Практичний досвід свідчить, що вихов�
ний вплив різновікових загонів (РВЗ) знач�
ною мірою залежить від того, чи є РВЗ
структурною одиницею шкільного колекти�
ву чи він створений лише для того, щоб роз�
ширити сітку заходів. Залежить це також і
від того, тримається ця виховна форма на
плечах окремих ентузіастів, чи органічно
входить у життя всього колективу.

Від школи навчання 
до школи життя
Створення таких загонів допомогло

розв'язати ще одну проблему – підвищити
дієвість управлінської підструктури школи,
ми змогли вивести її за межі школи. Діти
охоче виконували обов'язки командирів, за�
ступників, слідопитів, організаторів трудо�
вих справ, затійників�ігровиків за місцем
проживання тощо.

Досвід Вапнярської СШ №2 показав, що
такі загони можуть успішно діяти не лише в
селі, але й у поселеннях міського типу. Ор�
ганізація їх у містах сприяє залученню
дітей до корисної різнобічної діяльності з
метою зробити їхнє позашкільне життя
цікавим і змістовним. Школа завжди була і
має бути організуючим центром у мікро�
районі. Її виховний вплив може поширюва�
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аспіранти, які також пропагували наш
досвід і, звичайно, використовували його у
своїх дисертаційних дослідженнях. Такі га�
зетні сторінки сприймаються зараз як
реліквії, адже є частиною життєвої історії,
власної педагогічної біографії. Вони краще
розкривають нашу сутність, бо писалися
під впливом того ентузіазму, яким горіли
свого часу ми і запалювали ним інших.

Четверта влада і педагогіка
Переглядаючи газетні публікації тих

років, акцентую увагу на окремих із них,
які розкривають більш глибоко етап педа�
гогічного становлення. «Відповідати за се�
бе і за всіх» – матеріал під рубрикою
«Роздуми педагога», розміщений в об�
ласній газеті «Комсомольське плем'я» за 3
липня 1979 року:

«. . .Жити в колективі вільним від
обов'язків перед ним – так не повинно бути.
І справа не лише в тому, що це споживацька
риса характеру. У такій ситуації турбує
більше те, що наш вихованець себе збіднює
– емоційно, морально... Адже, як багато не
віддавала б людина колективу, бере від ньо�
го значно більше. Проста арифметика –
тридцять характерів, вдач, доль завжди
глибше, вагоміше, сильніше і щось зовсім
нове для кожного одинака зокрема.

Я не кажу, що кожен з тридцяти – скарб�
ниця найкращих людських рис. Але навіть
негативне в товаришеві – це своєрідний
урок: а чи я кращий, кращий в розумінні
моральної сили, працелюбності, щирості,
щедрості; це своєрідний екзамен на вірність
своїм принципам – цільна людина не лише
творить свій характер, вона і за станов�
лення іншого бореться. Їй не байдужі
«чужі» двійки – бо це двійки її класу, її
школи; успішний виступ на предметній чи
художній олімпіаді – це її маленька гілочка
у вінок доброї слави рідної школи.

Так мислити можуть лише ті діти, які са�
мостійні у вирішенні власних і громадських
справ, які мають стосовно всього свою дум�
ку. Хай дещо запальну, категоричну, що
притаманне юності, але й самостійну, про
що завжди свідчить ця прекрасна пора...»

«Вчитель – то сама правда» – рубрика
статті «Позиція наставника» («Радянська
освіта» від 1 серпня 1979 р.).

«Подібні роздуми свідчать про те, що пе�
дагогічна преса завжди була для педагога
справжнім другом, який міг і вислухати, і
порадити, і дати можливість для власного
самоутвердження, була вихователем вихо�
вателів.

...Часто захоплюємося творами худож�
ників, музикантів, творінням рук скульп�
торів, будівельників, талантом артиста, не
замислюючись над тим, що захоплюємось
не просто талантом, а плодами праці митця.
Наполегливої і невтомної.

А як же педагогічна майстерність? Адже
вчителя теж часто називають актором, мит�
цем, людиною, яка віддає своє серце дітям.

тися і через створені різновікові об'єднання
як підструктури шкільного колективу, і че�
рез створення відповідних педагогічних
центрів при навчально�виховних закла�
дах, трудових об'єднаннях, виховних ком�
плексах за інтересами.

А.С.Макаренко вважав, що педагогічний
колектив повинен організувати побут шко�
ляра і співпрацю з сім'єю. В одній з ос�
танніх публічних лекцій він говорив: «Я
працював у Крюківській залізничній школі.
Учні жили в сім'ях. Я організував бригади
учнів за територіальною ознакою. Всі
керівники бригад кожен ранок віддавали
рапорт про те, що робиться на подвір'ях, як
поводять себе учні, члени бригад. Наказом
я періодично призначав огляд, на огляді бу�
ли присутні, окрім мене, старости класів. Я
приходив у двір, бригада була вишикувана,
і я з членами бригади обходив квартири, де
жили учні моєї школи» [11, с. 375]. В іншій
лекції педагог прямо пропонує залучати до
роботи за місцем проживання також і
батьків.

Святе місце пустим не буває
Ця рекомендація і понині сучасна. По�

гляньмо, чим займаються наші вихованці у
мікрорайоні, за межами школи. Невже не
відчуваємо, що, втративши систему вихо�
вання, яка поширювалася і на мікрорайон
школи, ми втрачаємо і той виховний
вплив, яким користувалися, втрачаємо мо�
лоду людину.

У школах, де ми впроваджували систему
А.С. Макаренка, було створено спеціальну
карту. На ній позначалися ділянки мікро�
району школи, де живуть сім'ї благопо�
лучні, неблагополучні, багатодітні, вказува�
лися об'єкти розміщення різновікових
об'єднань, базові підприємства, позашкільні
заклади тощо. Як доповнення до неї склада�
лася картотека батьківської громадськості.

Моє науково�творче становлення посту�
пово міцніло, розвивалось і набувало певної
стабільності.  Прихильність до мака�
ренківської системи все більше укорінюва�
лася. І я робила перші спроби обгрунтуван�
ня її на сторінках педагогічної преси. Пере�
важно це були газетні статті. На щастя, ре�
дакційні колегії різних видань завжди вико�
ристовували наші міркування з приводу
удосконалення виховних систем. Ця про�
блема була однією із актуальних, педа�
гогічні газети відкривали цілі рубрики для
обговорення, і це мало свій ефект, бо спону�
кало нас, педагогів, до осмислення різних
проблем, а це сприяло розвитку педа�
гогічного мислення – ми прагнули до твор�
чості, намагалися моделювати різні підходи
з метою ефективної реалізації виховних си�
стем. Газетні сторінки знайомили нас з
іншими творчими колективами, їхніми до�
робками. Нам писали листи, у яких діли�
лися своїм досвідом, просили глибше роз�
крити певні аспекти наших надбань у педа�
гогічній практиці. Нами цікавилися і

7

Постметодика, №4 (36), 2001

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



Гадаю, майстерність педагога повинна
стояти найвище, бо через його руки прохо�
дять усі майбутні творці.

Звичайно, про особистість учителя хо�
четься говорити образно. У моєму ро�
зумінні учень – це таємнича квітка, що роз�
криває пелюстки при появі перших про�
менів сонця. А вчитель – це і є те сонце, яке
має випромінювати ніжність, тепло, ласку.
Адже тільки відчувши справжню щирість
учителя, навстіж розкривається дитяча ду�
ша. І тільки тоді ти, як мудрий скульптор,
зможеш підібрати щонайцінніший матеріал
і ліпити цільну натуру. Або, як досвідчений
майстер, підібрати найдефіцітніші деталі і
поєднати в досконалий апарат. Або, як за�
коханий у свою справу садівник, прищепи�
ти на колючому кущі шипшини рідкісний
сорт троянди. Ти просто всесильний!

І, навпаки, якщо не знаєш дитини, то
безпомічний у своїх діях, як музикант пе�
ред невідомим інструментом, як шарла�
тан, що береться зцілити хворого, відки�
даючи могутню силу медицини..."

Співпраця з пресою – це спілкування,
взаємоспілкування з педагогічним макросе�
редовищем, а також це одночасно спілку�
вання із самим собою. Газетні матеріали –
це певна доля домашнього архіву, а для пе�
дагога�науковця – певні результативні
зрізи його власної педагогічної діяльності.

Поступово потреба висловитися на
сторінках газети виникла і в наших випуск�
ників, зокрема в тих, які обирали професію
педагога�філолога. І досі зберігається газет�
на замітка – свідок нелегкого становлення
як педагога уже не мого власного, а молодої
людини, яка нещодавно випурхнула з
рідного гнізда і теж прагне до досконалості.
І тільки через багато років оцінюєш, якою
великою пристрастю сповнені були ці ще
зовсім юні серця, які нині також стали
досвідченими, і можливо, мудрішими за
своїх колишніх наставників. І наставники
вдячні їм, адже вони теж формувались на
фоні своїх учнів. Наводжу матеріал, який
свого часу знайшов місце на одній зі
сторінок студентської газети Львівського
університету. На мою думку, він спонукає
до продовження подібних розмов, а отже, до
взаємозбагачення поколінь.

"ГАЗЕТА – ЧИТАЧ"

Шановна редакція!
Переді мною книги "Макаренко и современ�

ная школа" Ніжинського, "Народження грома�
дянина" Сухомлинського, різні методичні
посібники – все, що потрібно для двадця�
тидвохрічного філолога, який тільки почав
прокладати свою першу борозну на  педа�
гогічній ниві. І водночас – сторінка Вашої газе�
ти "За радянську науку", яку мені довелося
прочитати вперше в житті і котра принесла
мені безмірну радість. І ось я вирішила поділи�
тися цією радістю з Вами.

У цьому році в потік життя влилися мої
перші випускники. З великим хвилюванням і
навіть боязко виряджала в майбутнє своїх ви�

хованців, мучила невпевненість у своїх силах –
чи зумію "запасти" їх у потрібній мірі знання�
ми.

І ось перша подяка, яку принесла мені Ваша
газета. Вона висловлена устами моєї випуск�
ниці Людмили Стоцької, першокурсниці філо�
логічного факультету Львівського державного
університету. Я рада, що Людмила по�
справжньому полюбила мову і літературу,
вирішила присвятити себе справі педагога. Ми
з нею багато говорили про цю професію, але,
прочитавши її слово, як першокурсниці,
вирішила, що розмова не закінчена. Якщо мож�
на, дозвольте продовжити нашу розмову на
сторінці Вашої газети.

– Ти молодець, Людо! Нарешті змогла на�
звати себе щасливою. Адже стільки років пле�
кала мрію бути вчителькою.

І все�таки ти повинна готувати себе до
важкої наполегливої праці. Адже це тільки ча�
стка твоєї мрії, більша її частина – попереду.
Повністю вона здійсниться тоді, коли ти бу�
деш наполегливо готуватися до майбутньої
праці, і не тільки збагачуватись теорією, а й
духовно.

Твоє завдання – виховати насамперед лю�
дину, людину з високими моральними якостя�
ми, всебічно розвинену. А щоб виховати її, ти
повинна так відшліфувати свої знання, свій
духовний розвиток, щоб із перших днів стати
прикладом для учнів,  авторитетом. А
справжнім авторитетом користується той
учитель, який не тільки добре знає свій пред�
мет і цікаво організовує його вивчення, але є,
крім цього, людиною чистої і великої душі, у
якої слова не розходяться з ділом, яка не
тільки розповідає учням про високі покликан�
ня, чесність і правдивість, про необхідність
активної і творчої праці на благо свого народу,
Вітчизни, а й сама дотримується норм і пра�
вил співжиття людей.

По�справжньому щасливою ти відчуєш себе
тоді, коли твої вихованці стануть справжніми
синами своєї Батьківщини. Це буде найвища
нагорода за твою працю, за тривожні дні і
безсонні ночі.

Світячи іншим, згоряй!

Світлана Карпенчук,
учителька Качківської середньої школи

Ямпільського району Вінницької області

Моя спроба номер два
У межах останніх років мого практичного

педагогічного досвіду у Вапнярській СШ №2
Вінницької області  (1984�1988) мака�
ренківська система знову зароджувалась, екс�
периментувалась, одночасно це був і кон�
трольний експеримент. Переборовши нову
хвилю суперечок, недовір'я і окремих пере�
шкод, школа зажила новими формами дитя�
чого співжиття. Основною опорою в розвитку
нової форми організації діяльності колективу
стали діти, які завжди дивували своєю непе�
ревершеністю. Колектив цієї  школи
поставився з глибоким розумінням до ново�
введень. У такій співпраці ще більше переко�
нуєшся, яку велику роль у педагогічному
ставленні вчителя відіграє колектив школи.
Саме на цьому важливому механізмові – пе�
дагогічному колективі – акцентував свою ува�
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го сьогодення. Ми теж не відмовляємося від
концепцій шкіл нового типу, які започаткува�
ли себе як рух борців за нову школу в 20�30
рр., який очолив французький педагог Селес�
тен Френе. Навпаки, за цими системами на�
магаються працювати нині багато зарубіжних
шкіл. Лише вальдорфський досвід знайшов
своє визнання в понад 700 школах прогресив�
ного педагогічного світу. Тим більше, це кон�
цепції, які не дуже важко запровадити в су�
часних умовах. Відмовлятися від систем
тільки тому, що вони творені в інших умовах,
що вони віддалені в часі, – це те ж саме, що
відмовитись від теоретичних і практичних по�
глядів К.Д.Ушинськогго, від усього, що
ввійшло в історію як класичне, а класичне –
це завжди довершеність, досконалість, універ�
сальність. Різні варіанти класичного спонука�
ють нас до самовдосконалення, до нових по�
шуків, злетів, творінь. У наш час також була
плеяда педагогів, шкіл, районів, областей, які
працювали за системою Макаренка, творчо
видозмінюючи її. Переважно реалізували од�
ну із ідей педагога –це педагогізація мікро�
району школи. Одна із адрес досвіду – Івано�
Франківська область (матеріал публікувався
під рубрикою "Школа – центр мікрорайону" у
"Радянській освіті" за 9 вересня 1986 р.),
аналіз досвіду, здійсненого в школах Дніпро�
петровської області, був опублікований у руб�
риці "Спільними зусиллями. За місце прожи�
вання". Обгрунтовану характеристику діяль�
ності різновікових загонів давав кандидат пе�
дагогічних наук Івано�Франківського педа�
гогічного інституту ім.В.С.Стефаника В.Г.Ба�
женов.

Ціла добірка матеріалів з продовженням
"Место проживания – место воспитания. Из
дневника писателя Ивана Синицына" розкри�
вала на сторінках "Учительской газеты"
досвід Тернопільської області, який започат�
кував і розвинув свого часу у с.Велесневе
(біля Монастирська) Р.П.Расевич; будучи на
той час директором школи ("Учительська га�
зета". – 1985. – 13, 16, 20 апреля).

Письменник І.Сініцин спілкувався із нами
– цікавився проблемами організації діяль�
ності школярів у мікрорайоні школи, ділився
власним досвідом. Ось рядки одного із його
листів.

"Уважаемая Светлана Григорьевна!
С удовольствием и волнением прочитал ва�

ше большое письмо, такое содержательное и
такое искреннее, всегда радуешься, встречая
человека, творчески мыслящего и творчески
действующего.

Спасибо Вам за ваш сложный педагогичес�
кий труд, за Ваши поиски и находки. В селе,
где я живу, тоже есть такие отряды, одним
из них руководила моя дочь (сейчас она в пе�
динституте). С помощью пап и мам мы пост�
роили (а кое�где сделали из летних кухонь, по�
жертвованых родителями) отрядные беседки
(закрытые, застеклённые и рядом открытые
стены (просто помосты) и спортплощадки.
Всё это вместе стало центром жизни отряда.
И особенно важна беседка, где отряд собира�
ется проводить свои "планёрки", репетиции,
выпускает стенгазеты, устраивает конкурсы
на лучший рисунок, на лучшие поделки (ле�
том). Сюда бегут все, особенно по сигналу гор�
на. А к сцене, на концерты собирается вся
улица – мамы, бабушки. Возможно, я когда�
нибудь приеду, посмотрю отряды. 

гу й А.С.Макаренко: "Я став майстром своєї
справи, а майстром може стати кожний, якщо
йому допоможуть і якщо він сам працювати�
ме. І хорошим майстром можна стати тільки в
хорошому педагогічному колективі" [10,
с.294].

Впроваджуючи систему А.С.Макаренка,
ми прекрасно розуміли: те, що зроблено в
житті ним і його колегами у співпраці з кому�
нарами, – це ще тільки досвід. І, як вважав
сам педагог, для того, щоб із цього досвіду
можна було зробити певні висновки, потрібно
ще перевірити його не раз і не два: "У мене
свій досвід, своє життя, у вас свій досвід, свої
думки. І сьогодні до певної міри наші думки
стикнуться. Може, вони підуть паралельно;
може, перетнуться, може, під час зустрічі
розсічуть одна одну. Але від цього стикання
завжди буде користь" [12, c.343]. На мою дум�
ку, сьогодні варто прислухатися до цих порад
педагога з приводу впровадження його систе�
ми.

Одним словом, вчитуватися, прислухати�
ся, аналізувати, відбирати те, що може бути
властивим для сучасного навчального закла�
ду, а не перейматися цинізмом, скептизмом,
готовністю до нищівного удару, бо перед нами
не просто книга А.С.Макаренка, не просто
досвід, а гігантський труд, якому людина при�
святила себе, залишивши нам у спадщину свої
доробки. Він не претендував на чільне місце їх
у системі сучасного навчального закладу, на�
впаки, застерігав від сліпого перенесення, вва�
жаючи, що "...стиль відносин старших і молод�
ших є вищою формою організації виховного
процесу і вимагає кваліфікованого і вдумливо�
го педагогічного керівництва і впливу" [9,
c.268].

Перш ніж нищити працю інших, слід ство�
рити власний доробок. І тоді відчуєш, що
тільки те, як говорить народна мудрість, до
чого дійшов сам, висікається в голові, серці,
душі. Саме так міркують, мабуть, усі, хто
пройшов певний шлях самотворення.

Юні добротворці в дії... Саме так можна
синтезувати рух різновіковців, бо кожен їх
крок увінчувався добрими справами, які ми
разом проектували і прагнули реалізувати.
Особливим почуттям проймалось серце, коли
проходячи повз сільські будиночки пізнім ве�
чором зупиняєшся, звертаючи увагу на якусь
робочу метушню (хлопчаки рубають дрова
одинокій бабусі), або осторонь стоїш не�
поміченою неподалік від глибокої мальовни�
чої вибалки, де дітвора захопилась обладнан�
ням ігрового майданчика в зоні проживання.
Звичайно, вони прорапортують якимось чи�
ном про свої справи, але зараз вони діють не
заради того, щоб їх бачили, відзначали. Їх
об'єднала, згуртувала корисна справа. Саме
такі відносини А.С.Макаренко характеризу�
вав як вищу моральну якість. І таких справ у
дітей виявилось багато: прогнозованих радою
командирів і таких, які виникали спонтанно.

Нема нічого практичнішого, 
ніж хороша теорія

Досвід, що склався, можна розглядати з
позиції 70�80 рр. Але не слід його сприймати
як такий, що застарів, якого уже нема, який не
властивий сучасним умовам. Більше за те, це
роки, які ще не так далеко відійшли від нашо�
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Успехов Вам!
И.Синицын

Высокинычи, Калужская область"
Не помиляється той, 

хто не робить
Отож, етап, який ми аналізуємо, був мака�

ренківським рухом. Він характеризується
певними злетами, своїми кризами й падіння�
ми. Головна помилка полягала в тому, що ми
намагалися макаренківську технологію пере�
творити на масове явище, пристосувати до
будь�яких форм шкільного співжиття, а ще
більшою була помилка, яка полягала в тому,
що ми прилаштовували її до життя класу, не
зважаючи на те, що технологічний ефект
практичного досвіду Макаренка – різний вік
вихованців. І нині багато шкіл намагаються
виховні форми застосовувати лише на базі
класу, навіть у зоні проживання. Це, звичай�
но, досить зручно, адже результат, якого ми
досягаємо, видимий, – прибрана вулиця,
побілені дерева, засаджені квітами клумби –
все це фізична, матеріальна сфера співжиття,
але ж ми прагнемо, навпаки, духовної, яка не�
видима, – ті взаємовідносини, що характери�
зують процес передачі досвіду, можливий ли�
ше в різновіковому об'єднанні. Досягнення
результату на матеріальному рівні здій�
снюється на основі звичайних автоматизова�
них дій, у процесі яких дитина не проявляє і
не відчуває емоційних станів, що у свою чер�
гу, не спонукає її до дій, пов'язаних із почут�
тями та ставленнями, емпатійних вчинків. Їх
замінюють тільки маніпулятивні рухи з ме�
тою виконати і завершити справу. Немає
взаємодопомоги, взаємовиручки, повчань, ви�
користання власного прикладу в процесі пе�
редачі досвіду молодшим поколінням в од�
новіковому об'єднанні, оскільки це не є вкрай
необхідним. А якщо й зустрічається, то не
грунтується на тій сутності, що в різновіково�
му об'єднанні – передачі досвіду. Ці та інші
помилки  зумовили суперечності навколо пе�
дагогічної схеми А.С.Макаренка, оскільки
власні прорахунки ми приписували йому. Як�
що якийсь механізм не спрацював, то винним
завжди залишався Макаренко.

У процесі впровадження макаренківської
технології ми застосували різні форми звітів,
самозвітів, бо це був найефективніший метод
одержати різнобічну інформацію, зокрема з
місця проживання, адже загонів різновікових
добротворців у нас нараховувалось від 23 до
31. Цікаво порівняти звіти дітей у методиці
"колективних творчих справ" І.Іванова та у
методиці "аналізу досягнень учнів" І.Волкова
[13].

Самозвіти наших активістів здійснюва�
лися у вигляді відкритих анкет, доповідних
про виконану роботу, різноманітних виступів
та міркувань з приводу різних форм роботи.
До цієї справи діти ставились дуже серйозно.
Пропонуємо окремі із їхніх звітів.

Вустами "немовляти" – 
істина про життя і працю

Зі звіту на раді командирів 
(командир Олександра Баньковська,
десятикласниця, нині педагог)

"Робота різновікових загонів у нашій
школі – це одна з важливих форм виховання
учнів. Командиром різновікового загону я бу�
ла ще на початку зародження даної роботи.

Різновікові загони...
Спочатку це було для нас щось невідоме і

загадкове,  а  тому неодноразово нас
супроводжували і труднощі, і невдачі. Бо ми,
члени ради командирів, переконалися, що
потрібно самим глибоко зрозуміти суть спра�
ви. Командир мусить бути педагогом, адже
повинен виховувати кожного члена загону,
прищеплювати любов до рідного краю, до то�
варишів, до праці і людей праці, до усього
прекрасного.  Командир надихає своїх
підшефних правильно поводитись у колек�
тиві, добре навчатись.

Будучи командиром різновікового загону,
я намагалась життя дітей зробити цікавим,
різноманітним і змістовним. Кожен член заго�
ну виконував певне доручення, а доручення я
добирала кожному по душі. У нас у загоні був
заступник командира, був майстер, що ор�
ганізовував роботу по виготовленню пташи�
них їдалень і шпаківень. Голубий патруль
турбувався про охорону джерел, що протіка�
ють поблизу. Великий вклад зробили члени
загону в озеленення території. Було висадже�
но 90 дерев і кущів, багато квітів, обладнано
спортивний майданчик. Відповідав за спор�
тивну роботу в загоні спортінструктор. Неод�
норазово організовувалися спортивні змаган�
ня між нашим і сусіднім загонами. Кожен
день був насиченим чимось новим і по�своєму
незвичайним. А яку велику радість принесла
нам, командирам, звістка про те, що відбу/
деться спільне засідання ради командирів і
голів вуличних комітетів села! Це свідчило
про те, що виконком сільської ради зрозумів
важливість нашої роботи, проявив до нас ве/
лике довір'я.

На мою думку, діяльність різновікових за�
гонів слід запровадити і в інших школах на�
шого району. Адже це така потрібна справа.
Дуже багато душевного задоволення прино�
сить робота з меншими за себе. Великою
радістю наповнюється моє серце, коли я бачу
плоди своєї праці. Як приємно, коли відчу�
ваєш, що із злої дитини вдається виховати доб�
ру, із скупої – щедру. Важливу роль відіграла
робота командира для мене у виборі професії.
Адже я і багато моїх товаришів, що теж вико�
нували функції командира, стоїмо на порозі са�
мостійного життя. Ще невідомо, якою буде ця
стежина, але важливо те, що ми, працюючи ко�
мандирами, виховали в собі такі важливі
людські риси, як доброта, принциповість, ви�
могливість до себе, любов до людей".

Звіт про роботу з дітьми за період літніх
канікул

(командир загону №4 Слободянюк 
Галина, заступник – Козік Антоніна)
"Літо вже промайнуло, і ми знову пішли в

рідну школу, щоб продовжувати подорож по
неосяжній країні знань. Я продумала резуль�
тати нашої роботи за літо і зробила такі вис�
новки. Порівнянно з літом 1979 року, цей рік
ми попрацювали трохи гірше. Які ж причини
цього? А такі: у VIII класі у мене було чотири
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сить втомились, але були дуже задоволені
походом.

Недавно ми збирали металолом. Не
зважаючи на погану погоду, дощ, багно ми всі
організовано працювали. А тому й перевико�
нали план здачі металевого лому. Нам
потрібно було здати 330 кг, а ми здали 500 кг.

Сьогодні нас переобирають. На наше місце
стануть інші учні, наші заступники. Жаль, що
ми вже більше не будемо командирами наших
загонів, але це не значить, що роботу заверше�
но. Адже ми живемо на одній території. І всі
справи будуть нашими спільними.

На своє місце я пропоную учня VIII класу
Сандульського В'ячеслава.

Лопушанський Василь (здобув вищу
політехнічну освіту). "Різновіковий загін. Чи
потрібна нам така форма роботи? Якби мені
поставили таке питання, відразу б відповів:
"Різновікові загони нам дуже потрібні". Ми
зараз навіть не можемо уявити свого життя,
проведення вільного часу без таких загонів.
Ми стали згуртованішими, завзятішими,
ініціативнішими. Я заступник командира за�
гону № 12 Пасічник Галини. Вона має вели�
кий досвід і здібності організатора. На загаль�
ношкільних зборах усі учні підтримали про�
позицію обрати Галю секретарем ради коман�
дирів. Галя здібна, вона пише вірші. Вона доб�
ре вчиться, допомагає іншим. Всі її знають як
доброзичливу, чуйну людину. Виконуючи
функції командира, я також буду наслідувати
Галю".

"Професія, яку я обираю"
(Фрагменти із відкритих анкет)

"Повен океан людський різнобарв'ям душ.
Скільки людей – скільки й думок, прагнень,
почуттів. І кожен характер по�своєму гарний,
як і прагнення бути гарним. До чого ж я осо�
бисто прагну? Часто думала над цим питан�
ням, адже майбутня професія – це стежка
життя: широка, не завжди рівна. Я би хотіла,
щоб вона була учительською, адже саме про�
фесію педагога я обираю. Знаю, будуть ра�
дощі, будуть прикрощі. Але все це стає досить
мізерним у порівнянні з результатами цієї
праці. Не вирощує вчитель пшениці, не ва�
рить сталь, не добуває вугілля. Але він кожен
день, кожну мить засіває новий характер, бу�
дує нову людську "споруду". Дуже важко
скласти цеглини педагогічної науки у таку
легку, таку ще ніжну дитячу душу: кожної
миті зможе зруйнуватись будова. Але учитель
скріплює її своєю добротою, чуйністю,
мудрістю і вічною молодістю. Так, учитель
вічно молодий, бо він завжди в оточенні
юності, крилатості. А кому з нас не хочеться
мати крила?”

Галина Пасічник,
нині педагог

"Багато хто з нас уже обрав собі професію
по душі, адже в нашій країні стільки цікавих
корисних професій, що не вибрати котрусь із
них неможливо. Особисто я обрала собі про�
фесію, яка пов'язана з торгівлею. Немало
цікавих розповідей про цю професію я знахо�
джу на сторінках молодіжної преси... Ця про�
фесія дуже мені подобається. Адже як добре,

екзамени, а практики тільки п'ять днів. При�
близно 20�25 червня вже завершила усі
шкільні справи. Крім цього, місяць перебува�
ла в таборі праці й відпочинку, потім десять
днів у Білгород�Дністровському з членами та�
бору. У Тоні ті ж самі причини.

І все ж таки наші вихованці і без нас вико�
нали багато роботи: одні працювали в кол�
госпі, в полі біля жатки, інші – збирали і су�
шили лікарські рослини. Не припинялась
благодійна робота: допомога престарілим, до�
гляд за домашніми кролефермами, заготовки
на зиму сіна. Дозвілля в основному проводи�
ли вечорами, бо літо – це гаряча пора, удень
всі зайняті іншими турботами, багато дітей
роз'їжджаються на відпочинок в табори, сана�
торії. Коли з'їхались, поділились враженнями.
Також читали художню літературу. Нами бу�
ла складена проста анкета, що включала запи�
тання про зміст прочитаного. Ми хотіли зна�
ти, чи зрозуміли діти зміст книг, зокрема
цікавило, кого вважають справжніми друзями
і чому. Ці анкети ми зберігаємо.

Хочеться висловити також своє обурення з
приводу незадовільної роботи загону, який
знаходиться по сусідству зі школою. На їхній
території проживає старенька бабуся Ірина,
що живе сама. У неї дуже хворі ноги, червоні,
спухлі, вона ледве ходить. Коли ми йдемо з
Тонею, вона завжди просить нас принести їй
води. Ми носимо, але нам далеко йти додому,
три кілометри, і ми не встигаємо зробити
більше, а чому байдуже ставиться до цього
загін, на території якого вона проживає? За�
раз осінь: вона сама поле, копає картоплю, ви�
бирає. Сама�самісінька... Хіба не живуть там
такі ж учні, як ми? Хіба не можна, їй, сла�
бенькій, немічній, допомогти? Не можна при�
нести води? Нам негайно треба зібрати раду
командирів і всім нагадати про обов'язки ко�
мандира, а то за літо розходились. А якщо я в
чомусь неправа, то підкоректуйте мене".

"Я і мій загін"
(самозвіти командирів загонів) 

Валентина Нагірняк (нині педагог). "Була я
командиром нашого різновікового загону №9
один рік. Хоч це невеликий термін, але все ж
таки я багато чого навчилась, зрозуміла. Ро�
бота командира виховує організаторські
здібності, принциповість до себе, почуття по�
ваги до молодших друзів. Ця робота дуже
цікава, а разом з тим і відповідальна. Будучи
командиром, я ще більше зблизилась із
дітьми, намагалась зрозуміти їх, цікавилась
їхніми інтересами, захопленнями. У моєму за�
гоні 12 дітей. Усі вони веселі, життєрадісні,
допитливі. А тому роботи з ними було багато.
Я допомагала їм у підготовці до уроків, вка�
зувала на недоліки, порушення. Членами мо�
го загону було зроблено багато корисних і
цікавих справ. Ми брали участь в операціях
"Джерело",  "Корінь",  "Зелене вбрання
Вітчизни". Також обладнали свій майданчик,
привели до ладу свою територію, посадили
квіти і 15 дерев. Активну участь взяв загін і у
проведенні свята зустрічі птахів. Ми вигото�
вили 11 "їдалень" для птахів і відремонтува�
ли ті шпаківні, які вже висіли на деревах. Ду�
же цікавим був похід до лісу. Хоч діти до�
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коли зайдеш у магазин – і продавець дасть по�
раду, допоможе тобі вибрати ту чи іншу річ.
Школа забезпечує не лише відповідними
знаннями, а й уміннями спілкуватись з людь�
ми, розуміти їх, організовувати різні справи.
Все це мені знадобиться в майбутній роботі".

Ніна Пасарар, 
працівник торгівлі.

"Мені 17. Уже є свій, хоч і малий,
життєвий досвід. Спостерігаючи за доросли�
ми, я бачу серед них різних людей. Найбільше
подобаються ті, які живуть чесно, з усіма
відверті і головне – повністю віддаються
своїй роботі. Обираючи свій життєвій шлях, я
твердо вирішив, що ввійду до нього не через
чорний хід, а через широку головну браму.
Роботи я ніякої не боюсь, а тому з будь�якою,
здається, справлюсь. Зараз важко сказати, де
в майбутньому я буду працювати. Подо�
бається мені професія офіцера. Ця професія
для людей мужніх, освічених; а найголовніше
– обирають її люди, які здатні будь�якої хви�
лини кинутись у вогонь і воду. Зараз я готую
себе до цієї справи. У школі ознайомлююсь з
інформацією про Збройні Сили, досконало
оволодіваю наукою, зокрема фізикою, без якої
в наш час розумній людині важко жити. Ду�
маю, що моя мрія здійсниться”.

Віктор Пасічник, 
спеціаліст сільського господарства"

"Людина досягла зрілого віку, іде на ви�
робництво, в шахту чи на завод, поступає нав�
чатися в інститут, залишається працювати в
рідному колгоспі. І в цьому немає нічого не�
звичайного, адже кожна професія почесна.

Мені подобається професія інженера. З ди�
тинства мрію про неї. Можливо, моя мрія
здійсниться. Важливо дати визначення, чим
саме вона мені подобається. Найбільше своєю
суттю: це і турбота про людей, якими керуєш,
і відповідальність, і обов'язок. Професія інже�
нера – одна із головних. Інженери працюють
на заводах,  фабриках,  в науково�
дослідницькій галузі, народному госпо�
дарстві”.

Ігор Трохименко, нині інженер

Переважно наші випускники правильно
зорієнтувались у виборі своєї професії, їм ви�
стачило наполегливості оволодіти нею, усі
відзначали важливу роль школи у про�
фесійному виборі та суто життєвій підготовці.

Підсумки і перспективи
Перегортаючи дитячі самозвіти, написані

виразними почерками, багато в чому схожими
на чийсь із нас, педагогів, відчуваєш, що всі ці
діти (зараз вони уже давно дорослі люди)
ніби ось тут поруч, і знову намагаються по�
вернутись до колишнього ентузіазму, запали�
тись тією ж енергією, наснагою, творчістю.
Реалізувати себе саме такою мірою нелегко,
бо з плином часу витрачається й енергія. Але
повернутись до думки, що заради цього варто
жити, завдяки їм, вдається. 

Чомусь тільки тепер по�справжньому
оцінюєш їхні думки – оригінальні, грамотні,
творчі, передбачливі. Ділюся досвідом, але
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маю історичну [3] й теоретичну [2] праці, які
писала, пам'ятаючи про те, що наслідується
не стільки досвід, скільки ідеї.

Звертаю увагу читачів у цьому контексті
на безпрецедентний тритомник директора
Крюківського музею А.С.Макаренка (м.Кре�
менчук) П.Г.Лисенка [5], [6], [7] про долі ви�
хованців і послідовників видатного педагога,
а також сповідально�педагогічну книгу ака�
деміка І.А.Зязюна "Педагогіка добра" [1].

Не так важливо – стануть наші випускни�
ки педагогами, чи ні. Важливо те, що вони бу�
дуть на шляху до Ващенка [19], Макаренка,
Сухомлинського, Кофода [15], [16] й інших
видатних педагогів у своєму піклуванні про
цілісну особистість дитини [17], про ближнь�
ого, родину, трудовий колектив, Батьківщи�
ну, про довкілля як єдність людства і приро�
ди, адже про це так мріяли кращі уми світу.
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та батьків має складати 15�20 % загальної
вартості дошкільної освіти. Але через хро�
нічну заборгованість бюджетів реальна пито�
ма вага батьківської плати значно більша.
Конкретні розміри плати, що її мають вноси�
ти батьки, регулюються постановами Кабіне�
ту Міністрів України і не залежать від якості
наданих послуг. У 1997 році обсяг платних
послуг по утриманню дітей в дошкільних за�
кладах склав близько 98 млн. грн., у середнь�
ому 79,5 грн. на одну дитину.3

Середня освіта
Фінансування середньої освіти в Україні

здійснюється за рахунок коштів, які виділя�
ються із державного бюджету відповідно до
нормативів для території на одного учня.
Інстанції, яким делегована функція безпосе�
реднього розподілу бюджетних коштів і кон�
тролю за наданням державних послуг з
освіти, – районні або місцеві органи влади і
управління освітою. Але кошти, що мали б
виділятися місцевим бюджетам для вико�
нання делегованих повноважень, не надхо�
дять у повному обсязі.4

Однією із вагомих причин браку коштів є
зростання цін на енергоносії порівняно з ра�
дянським періодом. Це спричинило збільшення
витрат школи більш ніж на 30%. У результаті
фінансування ледве вистачає на заробітну
плату вчителям, яка, до того ж, є дуже низь�
кою, вдвічі нижчою за прожитковий мінімум.
Майже нічого не лишається на інші витрати
освіти. Плата, яку вносять батьки у формі
оплати спеціальних занять, підручників та
інших матеріалів, не може вирішити пробле�
му дефіцитних бюджетів шкіл.5

ІV.
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ

ОСВІТИ

НЕРАЦІОНАЛЬНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування освіти за роки незалеж�
ності не було приведене у відповідність до
вимог ринку і нових реалій бюджетного
процесу. Абсолютні витрати на освіту в Ук�
раїні в кінці 90�х дуже низькі і знаходяться
на рівні країн третього світу. За даними
ЮНЕСКО на одного учня в системі фор�
мальної базової освіти за 1997 рік у середнь�
ому припадало 275 грн. (близько $ 140).1

Наявний дисбаланс ресурсів у галузі має
три основні причини: макроекономічний
спад призвів до скорочення державних
коштів, що їх можна спрямувати в галузь
освіти; відмова від субсидій призвела до рин�
кових цін на електроенергію; дефіцит бюдже�
ту і його хронічне недовиконання призво�
дить до низької фінансової дисципліни і не�
ефективного використання коштів. 

Дошкільна освіта
Витрати, що їх бере на себе бюджет, не

надходять у повному обсязі, особливо це сто�
сується сільських районів.2

Фінансування закладів дошкільної освіти
здійснюється коштом державного і місцевих
бюджетів, коштів підприємств і плати бать�
ків. За даними Міністерства економіки, пла�
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Юрій Луковенко, Володимир Нікітін, Ольга Коловіцкова

* Див. “ПМ”, №3 (35), 2001.
1 ЮНЕСКО,  1999р.
2 Так, за даними експертів, у дитячих садках Хер�
сонської області на харчування дітей у 2000 році
виділялося усього 8 коп., а у 2001 – 26 коп. (Ук�
раїнський Регіональний Вісник, № 21, 15 червня 2001
року, с.18).
3 «Політика у сфері освіти» у:  Економічне зростання
на засадах справедливості. Український погляд.
Світовий Банк; документ для обговорення № 407,
1999 р., с.41.

4 Tony Levitas, Jan Herchinsky, LARGIS, 2001.
5 «Розвиток людських ресурсів» у: Україна. Відновлен�
ня зростання на засадах справедливості: Меморан�
дум про економічний розвиток України. Економіка
країн світу: дослідження Світового Банку, 1999 рік.

Завершуємо знайомити читача із документом для обговорення, наданим
Міжнародним центром перспективних досліджень. У попередньому номері "ПМ"*
було опубліковано І, ІІІ і початок ІV�го розділу документу ("Світові тенденції,
виклики і роль освіти", "Цілі і завдання освіти України" та "Проблеми української
освіти"). Пропонуємо вашій увазі завершення ІV�го та V розділи, у яких ідеться про
проблеми нашої освіти та перспективи її реформування.



Слід також зазначити, що внаслідок
хронічної нестачі коштів зростають ви�
падки зловживань і порушення фінансо�
вої дисципліни. Згідно з незалежними
дослідженнями внаслідок негрошових
операцій кредитна заборгованість на�
вчальних закладів по платежах за спожиті
комунальні послуги і енергоносії у 1998
році зросла на 12%. У результаті вибірко�
вого аналізу у 62�х закладах освіти було
встановлено, що загальний обсяг тіньових
операцій під час проведення взаємо�
заліків сягав більше 30 млн. грн.6

Професійно�технічна освіта
Обсяги фінансування професійно�

технічної освіти скоротилися у зв’язку зі
зміною форм власності підприємств та
розвалом планової економіки. За ра�
дянських часів до 40�50% фінансування
профтехучилищ здійснювалося базовими
підприємствами, галузевими міністерст�
вами і відомствами.7

Законом встановлено, що “Про�
фесійно�технічна освіта здобувається гро�
мадянами України у державних і кому�
нальних професійно�технічних навчаль�
них закладах безоплатно, за коштом дер�
жави”.8 У результаті того, що практично
вся діяльність закладів професійно�
технічної освіти фінансується з держав�
ного бюджету, грошей хронічно не виста�
чає і ефективність такої освіти весь час
падає.9

Вища освіта
У вищій школі також очевидною є нез�

балансованість між масштабами діяль�
ності та обсягами фінансування. Заборго�
ваність по заробітній платі за 1997�98 ро�
ки сягала понад 170 млн. грн., по сти�
пендіях – понад 70 млн. грн., капітальні
ремонти приміщень за бюджетні кошти
практично не здійснювалося, не відбува�
лося належного оновлення навчальної ба�
зи, книжкового фонду бібліотек.10

Значні обсяги залучаються вищою
освітою з позабюджетних коштів, перш за

все, – за рахунок часткової плати за на�
вчання. За розрахунками, загальні суми
такої плати складають 100�120 млн. грн.,
або до 20% усіх видатків на вищу освіту.

Висновки
Дефіцитні бюджети на освіту, нерегу�

лярне надходження бюджетних коштів і
непрозорість їхнього розподілу на облас�
ному і місцевому рівні мають за наслідки
зниження якості й ефективності освітніх
послуг. Крім того, перекладання значної
частини витрат на батьків є подвійним тя�
гарем, оскільки вони вже сплатили подат�
ки. Все це, а також брак належного кон�
тролю за цільовим використанням бюд�
жету призводить до падіння довіри насе�
лення до державної системи освіти.

Фінансування освіти за рахунок над�
ходжень до державного бюджету є ефек�
тивним за умов, що кошти, призначені
державою на фінансування освіти,
виділялися в достатніх обсягах і на
стабільній, об’єктивній основі. І навіть у
цьому випадку система централізованого
фінансування має доповнюватися гро�
мадським контролем за використанням
ресурсів та якістю надання послуг на
місцевому рівні. 

Єдиних правил щодо частки місцевих
бюджетів, що їх міста або райони зо�
бов’язані виділяти на освіту з власних до�
ходів, не існує. Це означає, що міста, які
прагнуть компенсувати брак уваги до
освіти з боку держави, змушені скорочу�
вати свої комунальні послуги та згортати
інвестиційні програми. У той же час,
місцеві уряди знаходяться в різних умо�
вах і мають неоднакові можливості щодо
фінансування освіти.

Брак прозорого бюджетного процесу в
освіті робить неможливими позитивні
зрушення у фінансовому забезпеченні
освіти. Додаткові ресурси від приватного
сектора не можуть залучатися в освіту до�
ти, поки там відбуваються порушення
фінансової дисципліни.

НЕЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ
ОСВІТИ

Ефективність визначається як спів�
відношення використаних ресурсів та
досягнутого результату. В Україні до
цього часу досягнення в освіті
оцінюється по внутрішнім критеріям –
таким, як академічна успішність, участь
в олімпіадах, кількість охоплених
освітніми послугами. Бракує практики
оцінювання варіантів використання
суспільних ресурсів з огляду на їх еко�
номічність і доцільність. 
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порівнянно з 1985 роком на 20%,
кількість дітей у них зменшилася більше
ніж на 50%, а кількість дітей на одного ви�
хователя зменшилася майже в 1,5 рази.
Отже, ефективність використання дер�
жавних коштів знижується, оскільки бю�
джетні витрати на одну дитину порівнян�
но з 1985 р. зросли.12

Cередня освіта і професійно�
технічна освіта

На кінець 90�х в Україні порівняно
1985 роком середня наповнюваність
класів середніх загальноосвітніх шкіл
зменшилася – з 26 до 22 учнів. У той же
час кількість вчителів зросла на 20,7 %.
Співвідношення кількості учнів на одно�
го вчителя зменшилося з 15�ти до 12�ти
учнів.13

Принципи державного утримання про�
фесійно�технічної освіти, що складалися
у радянський період, спричинили на�
явність великих потужностей. Поновлен�
ня і підтримка їх у дієздатному стані ви�
магає від держави того, що вона не може
забезпечити. В умовах переходу до ринку
держава також не може забезпечити пра�
цевлаштування випускників. 

Для того, щоб налагодити в’язок із
підприємствами, що працюють за ринко�
вими принципами, навчальні програми
мають бути змінені. Способи управління
та фінансового забезпечення професійно�
технічних закладів також не відповідають
вимогам часу. Внаслідок такої роботи
професійно�технічної освіти розвиток ма�
лого і середнього бізнесу в Україні не за�
безпечений масовими формами підготов�
ки населення до успішної діяльності в
умовах ринку.

Цікавий у цьому відношенні є досвід
Литви та інших країн Балтії. Вони пішли
шляхом приватизації професійно�тех�
нічної освіти. Частина закладів пере�
дається професійним асоціаціям, бізнес�
структурам, зацікавленим у підготовці
кваліфікованих працівників. Держава
при цьому бере на себе частину витрат і
фінансує ту складову освіти, яка містить
в собі загальноосвітній компонент. Це дає
змогу учням продовжити своє навчання
після отримання спеціальності в закладах
професійно�технічної освіти.14

Порівняння з іншими країнами: нор�
ми площі, використання приміщень, до�
даткові та трудові витрати.

Україна використовує, щонайменше,
подвійні ресурси, які припадають на сту�
дента загальної середньої освіти на За�
ході. Найяскравішим прикладом неефек�
тивного використання ресурсів можуть
слугувати норми площі, що виділяється
на студента, додаткові витрати та тру�
дові витрати. 

Норми площі. Простір для студента в
Україні вдвічі більший, ніж на Заході. А
чим більше потрібно вільного місця для
студента, тим більше потрібно додатко�
вих коштів на будівництво та ремонт.

Використання приміщень. Методи бю�
джетного розподілу капіталу, що існува�
ли до перехідного періоду, перешкоджа�
ли компромісові між інвестиціями та
оперативними витратами. Коли будува�
ли школи, не прораховували витрат на
експлуатацію та утримання приміщень.
Сьогодні витрати на ці статті загрожу�
ють поглинути весь бюджет на освіту.
Школи, що не були побудовані з ураху�
ванням потреб енергозбереження, у се�
редньому споживають у два – три рази
більше енергії, ніж сучасні шкільні
будівлі в країнах, що входять в Ор�
ганізацію Економічного
Співробітництва та Розвитку. 

Частка бюджету на погашення плати
за енергію в освіті збільшилася, щонай�
менше, на 40%. 

Норми праці порівняно з розвинутими
країнами. 

Країни ОЕСР використовують учи�
телів, які викладають два чи більше
предметів. В Україні поки що поширена
практика використання учителів тільки
з одного предмета. 

Співвідношення не(викладацького 
складу в країнах OECР та в Україні 

і Молдові11

Неефективність спостерігається на
різних ланках української системи освіти. 

Дошкільна освіта 
За умов, коли кількість дошкільних за�

кладів у 1999 році зменшилася у

15
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12 «Політика у сфері освіти» у:  Економічне зростан�
ня на засадах справедливості. Український погляд.
Світовий Банк; документ для обговорення 
№407, 1999 р., С.36.
13 «Політика у сфері освіти» у:  Економічне зростан�
ня на засадах справедливості. Український погляд.
Світовий Банк; документ для обговорення 
№407, 1999 р.11 За даними Світового Банку, 1992�1993 рік.
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Вища освіта
Вища освіта має дуже низьке

співвідношення “студент�учитель” при
дуже високому рівні аудиторних годин.
Кількість студентів в 1998 році зменши�
лася на 1,6%. Разом із тим чисельність
професорсько�викладацького складу
зросла на 15 %.15

Висновки
У системі освіти не проводиться

аналіз альтернативних варіантів надання
освітніх послуг. Немає публічної оцінки
ефективності надання освіти різними ус�
тановами, закладами освіти, з урахуван�
ням їхньої соціальної функції – підго�
товки до успішної діяльності на ринку
праці. 

У результаті в Україні домінуючими є
такі тенденції:

· Розробка державних навчальних
планів здійснюється на основі чисель�
ності вчителів, а також обсягів навчаль�
ного матеріалу, який вважається не�
обхідним для засвоєння учнями і студен�
тами. 

· Обсяг навчальних планів обме�
жується можливостями витримати на�
вчальне навантаження, а не можливостя�
ми держави забезпечити надання
відповідних послуг.

· Доцільність навчальних програм,
приведення їх у відповідність до вимог
ринків праці, потреб суспільства і
індивіда, відповідна підготовка вчителів
вважаються другорядним завданням,
порівняно з розподілом ресурсів між
існуючими закладами і установами. 

Унаслідок падіння якості навчальних
планів знижується ефективність освіти,
не реалізуються стратегічні завдання, за�
ради яких освіта фінансується суспіль�
ством. 

Скорочення фінансування призвело
до того, що система освіти стихійно при�
стосовується до наявних умов двома
способами:

· Заробітна плата освітян падає. Коли
оплата праці вчителя не регулюється
ринком, це на деякий час компенсує інші
негативні наслідки дефіциту, прикриває
неефективність використання держав�
них коштів.

16

14 White Paper On Vocational Education and Training in
the Republic of Lithuania. Ministry of Education and Sci�
ence. Ministry of Social Security and Labour. Vilnius 1999
15 «Політика у сфері освіти» у:  Економічне зростання
на засадах справедливості. Український погляд. Світо�
вий Банк; документ для обговорення № 407, 1999 р.

· Скорочується фінансування по всіх
інших статтях, а також частина витрат
перекладається на батьків. Зокрема,
страждає ремонт шкіл і фінансування та�
ких важливих складових освітнього про�
цесу як закупівля школами підручників
та перенавчання вчителів. 

Старими методами централізованого
планування і розподілу не можна досяг�
ти покращання ефективності в умовах
обмежених ресурсів. Низький рівень за�
робітної плати працівників освіти при�
зводить до зниження кваліфікації,
падіння якості навчання, плинності
кадрів в освіті. Скорочення фінансуван�
ня по інших статтях призводить до зане�
паду інфраструкутри і дуже скоро це ма�
тиме ще більш негативні наслідки, якщо
на це не звертати увагу. 

Брак послідовної політики, невідпо�
відність управління і підзвітності нор�
мам відкритого суспільства

Показники діяльності системи освіти
в Україні не відповідають стандартам
прозорого і ефективного державного уп�
равління галуззю. Оскільки держава зай�
мається розвитком і забезпеченням нор�
мальної роботи галузі від імені плат�
ників податків, вона повинна відповіда�
ти на питання, наскільки добре вона
представляє їхні інтереси. 

ЗАЦІКАВЛЕНІ ГРУПИ, 
АБО УЧАСНИКИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Структура управління радянської си�

стеми освіти відповідала завданням
освітньої галузі радянських часів. Освіта
обслуговувала інтереси планової еко�
номіки і тоталітарного режиму і робила
це досить успішно. Сьогодні ситуація в
суспільстві змінилася, система освіти пе�
реживає трансформацію, а галузева
структура управління залишилася без
істотних змін. 

Участь у освітньому процесі основних
зацікавлених учасників – держави, при�
ватного сектора, громадськості – можна
охарактеризувати таким чином. 

Державний сектор 
Міністерство освіти, як і за радянсь�

ких часів, контролює навчальні плани і
диктує зміст навчання, встановлює норми
фінансування державних закладів освіти,
відбирає та затверджує підручники, які
належить використовувати у навчальному
процесі. До повноважень Міністерства
освіти та місцевих органів державної вла�
ди також належить розробка умов прийо�
му до закладів освіти, призначення



підпадають під загальну систему оподат�
кування податком на прибуток як при�
буткові організації.21 Відповідно, податко�
ве навантаження приватних закладів
освіти підвищує вартість навчання учнів
(студентів).

Ресурси приватного капіталу для по�
криття видатків на освіту також викорис�
товуються слабо. Підприємства і фінансові
структури висловлюють готовність ле�
гально надавати фінансову і матеріальну
підтримку закладам освіти. Але прозоро
взаємодіяти бізнесу і освіті заважають:
брак фінансової самостійності шкіл, не�
ефективність управління, правова неврегу�
льованість питань взаємодії шкіл із жерт�
водавцями, невизначеність об’єктивних
критеріїв оцінювання успішності роботи
закладів освіти, низький вплив батьків і
громади на якість викладання в школах.

Як відомо, і центральні, і місцеві орга�
ни влади можуть працювати за контрак�
тами з приватними організаціями, які ма�
ють фахівців необхідної кваліфікації і мо�
жуть забезпечити якісне виконання дер�
жавних замовлень. Але представники
приватного сектора, як потенційні учас�
ники освітнього процесу поставлені у не�
вигідні умови. Це відбувається тому, що в
Україні оподаткування організацій,
діяльність яких не спрямована на отри�
мання прибутку, мало чим відрізняється
від оподаткування звичайних приватних
комерційних фірм і підприємств. 

До того ж, участь приватного сектора у
якості постачальника для державних по�
треб в умовах дефіцитного бюджету часто
пов’язана із фінансовими порушеннями.
Наприклад, бізнес�структури «допомага�
ють» школам та інтернатам «в обмін» на
державні борги перед освітніми закладами
для того, щоб отримати компенсацію за
податок за додану вартість. При цьому
розміри такої заборгованості держави пе�
ред освітніми закладами за спожиту елек�
троенергію завищуються, що фактично оз�
начає розкрадання бюджету.22

Громадськість
Головний споживач освітніх послуг,

заради якого існує вся система освіти, –
громадянське суспільство – фактично
позбавлений можливості впливу на неї
для захисту своїх інтересів. 

Немає процедур звітування держави
перед населенням за здійснення своїх зо�
бов’язань по наданню освітніх послуг.
Діалог громадськості з державою не по�

керівників державних закладів освіти, а
також ухвалення кандидатур керівників
недержавних закладів освіти.16

Оскільки в Україні держава бере актив�
ну участь у наданні освіти, Міністерство
освіти, використовуючи владні повнова�
ження, робить усе, аби залишитися моно�
полістом. Тобто, замість забезпечення
справедливих правил гри для всіх учас�
ників процесу, Міністерство намагається
міняти ці правила на користь державного
сектора в освіті. Це ставить у невигідне
становище інших учасників освітнього
процесу, створює несприятливі умови для
розвитку ринку освітніх послуг. 

Приватний сектор 
Недержавний сектор в освіті України

не є розвинутим. Так, за даними на поча�
ток 2000/2001 навчального року частка
учнів недержавних закладів в середній
освіті складала близько 1%,17 у вищій
освіті – близько 8%.18 Серед факторів, що
зумовлюють такі низькі показники,19 час�
то називають те, що вартість навчання у
приватних закладах освіти є завеликою
для більшості українців, зважаючи на за�
гальне падіння доходів більшості насе�
лення. Але на прикладі вищої освіти
можна побачити, що достатньо велика
кількість споживачів готова платити за
освітні послуги: статистичні дані
свідчать, що майже половина студентів
ВНЗ навчається не коштом державного
та місцевих бюджетів, а за кошти фізич�
них та юридичних осіб.20 Основними пе�
решкодами розвиткові недержавної
освіти слід вважати нормативне середо�
вище, яке створює нерівні умови діяль�
ності державних та приватних закладів
освіти. Нерівність умов між закладами
освіти різних форм власності полягає у
першу чергу в тому, що державні заклади
освіти згідно із законодавством мають
статус неприбуткових організацій і
звільняються від сплати податків та
зборів, натомість приватні заклади освіти
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16 Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 ро�
ку із змінами та доповненнями.
17 Держкомстат, Статистичний бюлетень «Середні
навчальні заклади України на початок 2000/01 на�
вчального року». – Київ, 2001. 
18 Держкомстат, Статистичний бюлетень 
«Основні показники діяльності вищих навчальних 
закладів України на початок 2000/2001 навчального
року». – Київ, 2001.
19 Наприклад, у Польщі в 1999 році  понад чверть
студентів навчалася в недержавних вищих навчаль�
них закладах (див. журнал «Маркетинг в Україні»,
№3 (9), липень�вересень 2001, с. 43).
20 Зокрема, у ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації частка
таких студентів складає 40%, у ВНЗ III та IV рівнів
акредитації – 50% (див.: Держкомстат, Статис�
тичний бюлетень «Основні показники діяльності ви�
щих навчальних закладів України на початок
2000/2001 навчального року». – Київ, 2001). 

21 Див. Державна податкова адміністрація України,
Лист від 29 січня 1998 р. №846/11/15�0116 «Про
оподаткування закладів і установ освіти».
22 Дивіться розділ «нераціональне фінансування».



будований як систематична співпраця,
спрямована на розробку і впровадження
послідовної державної політики. Такий
брак політичного діалогу і співпраці в
освіті призводять до відчуження насе�
лення від процесу прийняття урядових
рішень, недовіри до уряду.

Незалежний голос при розробці ос�
вітньої політики, в оцінці якості і ефек�
тивності освіти є слабким. Це має свої
корені у соціалістичному минулому, ко�
ли радянська влада утримувала тільки ті
дослідницькі інституції,  що були
потрібні для керівництва військовою
промисловістю і «обґрунтування пра�
вильності обраного курсу». Досліджен�
ня, які б попереджали про суспільну не�
безпеку, політичні ризики, пов’язані з
негативними тенденціями в суспільстві,
не можна було здійснювати за державні
гроші. 

Сьогодні ситуація майже не змінила�
ся. Дослідницькі організації, не включені
у державний реєстр наукових і освітніх
установ, примушені платити податки як
комерційні фірми, і їхня участь в
публічній політиці через взаємодію з
державними установами утруднена. Гро�
мадським організаціям важко вступати у
контрактні відносини з державою.
Згідно з обмеженнями щодо фонду за�
робітної плати, вони не мають можливо�
стей наймати для надання інтелектуаль�
них послуг кваліфікованих експертів. 

Через брак незалежного голосу, обго�
ворення альтернативних стратегій роз�
витку освіти освітянська наука не може
розвиватися. А занепад якості розробок,
у свою чергу, призводить до неефектив�
ної освітньої політики, від якої втрачає
все суспільство. 

Урядові рішення і документи держав(
ної освітньої політики 
В Україні за роки незалежності було

підготовлено декілька документів, що ма�
ли визначати освітню політику держави.
Була підготовлена національна Програма
“Освіта” (Україна ХХІ століття)”. Були
прийняті Закони про професійно�
технічну, про середню освіту. Підготов�
лені Проекти Законів про вищу і
дошкільну освіту, розробляється наці�
ональна Доктрина розвитку освіти. Уря�
дові рішення, що приймалися після прий�
няття документів, часто суперечили їм.
Крім того, у кожного з наступних доку�
ментів не було такого зв’язку з попе�
редніми, який би давав змогу говорити
про наявність цілісної стратегії реформу�
вання освіти в Україні.23

Крім того, державні документи з освіти
не містили розгляду альтернативних
варіантів політики і були вироблені без
належних консультацій із громадськістю.
Внаслідок цього вони не передбачали
відповідальності держави, інших зацікав�
лених учасників освітнього процесу, за не
виконання прийнятих на себе зо�
бов’язань. У результаті вони не стали
інструментами реалізації освітньої
політики. 

Очевидним є розрив мiж проголоше�
ним вищим керiвництвом уряду курсом
на демократизацiю та iнновацiйний роз�
виток суспiльства i тими урядовими
рiшеннями, що визначають полiтику у
сферi освiти України. Проголошений ще
1993 року Мiнiстерством намiр здiйснити
реформу освiти так i не знайшов втiлення
в державнiй полiтицi. Постанови Кабiне�
ту Мiнiстрiв України за №896 вiд 3.10.93
та доповнення за №576 вiд 29.5.96 «Про
Державну нацiональну програму
«Освiта» (Україна ХХІ столiття)» наго�
лошують на виконаннi такого стра�
тегiчного завдання з реформування
освiти, як «виведення освiти в Українi на
рiвень освiти розвинутих країн свiту шля�
хом докорiнного реформування її концеп�
туальних, структурних, органiзацiйних
засад; подолання монопольного станови�
ща держави в освiтнiй сферi…». Серед
принципiв реалiзацiї Програми видiля�
ються такi, як «прiоритетнiсть освiти,
…демократизацiя освiти, що передбачає
децентралiзацiю та регiоналiзацiю уп�
равлiння системою освiти…, перехiд до
державно�громадської системи уп�
равлiння освiтою…, вiдкритiсть системи
освiти, …iнтеграцiя у свiтовi освiтнi струк�
тури, …багатоукладнiсть та варiантнiсть
освiти…». Отже, засади Державної про�
грами «Освiта» цiлком вiдповiдали суча�
сним свiтовим уявленням про шляхи ре�
формування освiти. Однак Закон Ук�
раїни «Про загальну середню освiту»,
прийнятий у травнi 1999 року, передбачає
лише державне регулювання освiти i, по
сутi, заморозив стан справ, що характер�
ний для освiтньої сфери. Це було кроком
назад до старої адміністративної системи. 

Функції Міністерства освіти 
і науки 
Від радянського способу керівництва

була успадкована занадто велика концен�
трація влади в руках державного органу.
До того ж, більшість повноважень, що їх
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23 Дивіться розділ глави  II. Освітня система України,
а також Додаток 5. Огляд деяких нормативних
актів та рішень уряду щодо освіти



· Висока концентрація влади в руках
Міністерства заважає зосередитися на
виконанні стратегічних завдань розвит�
ку галузі і створенні умов для учасників
освітнього процесу. 

· Брак звітування перед різними
зацікавленими учасниками освітнього
процесу призводить до низької фінансо�
вої дисципліни, що в результаті негатив�
но позначається на якості надання осві�
ти, підриває довіру населення до уряду.

На перехідному етапі державна полі�
тика не може захищати інтереси тільки
тих, хто зацікавлені у збереженні існую�
чого статус�кво. Однією із причин цього
незадовільного стану справ в освіті є те,
що в Україні на багатьох ключових поса�
дах в управлінні освітою залишаються
чиновники, які працювали ще за ра�
дянського режиму і сповідують принци�
пи управління, прийняті за соціалістич�
ної епохи. Брак високопрофесійних дер�
жавних менеджерів, які відповідають
західним стандартам і мають практичний
досвід управління в ринкових умовах,
буде і надалі гальмувати реформи в
освіті. У результаті в суспільстві досі не
створені умови для консолідації зусиль
усіх зацікавлених учасників політичного
процесу розвитку освіти.

V.
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

ОСВІТИ УКРАЇНИ
Подані вище дані мають попередній

характер. Справжній детальний аналіз
проблем української освіти потребує
більш ґгрунтовної роботи. Але вже цього
достатньо, щоб конкретизувати завдання
реформування освіти (див. III. Цілі і за�
вдання освіти України). 

ПЕРЕГЛЯџД НАВчАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Розробка нових стандартів за участю
незалежних дослідницьких центрів і
експертів
Зміст і організаційні форми ук�

раїнської освіти мають бути приведені у
відповідність до вимог ринку та демокра�
тичного суспільства. Тому вони мають
враховувати регіональні особливості,
індивідуальність навчальних закладів, не
обмежувати, а заохочувати пошук най�
більш ефективних підходів у наданні
освіти, забезпечувати індивідуальні
траєкторії навчання. Відповідно до цього
стандарти мають бути спрямовані на виз�
начення узагальнених показників резуль�
татів навчання, за якими можна було б

бере на себе Міністерство освіти і науки
згідно із Законом України про освіту,
сформульовані як заборона для інших
учасників брати на себе відповідні
функції. Це суперечить проголошеним
намірам про утвердження державно�гро�
мадської системи управління освітою,
про що йдеться у Програмі «Освіта»24 і у
проекті національної Доктрини.25

Стратегічний бізнес(план Міністер(
ства освіти Нової 
Зеландії. 
МЕТА
Вплив Міністерства на результати

освітньої діяльності є опосередкованим.
Мета Міністерства – створення можливос�
тей для посилення (а не надання) освіти. 

Освіта робить людей спроможними на�
вчатися, досягати вмінь та бути небайдужи�
ми, що дозволяє їм приймати повноцінну
участь у економічному і соціальному житті.
Роль Міністерства полягає у сприянні, а не
в директивному керівництві. Ми ре�
алізуємо свою мету через лідерство, уп�
равління інфраструктурою, спроможність
вирішувати проблеми і через допомогу тим,
хто має вади власного розвитку. 

Те, що ми робимо, впливає на мотивацію
і зосереджено на ключових проблемах сек�
тора. Ми мусимо працювати з батьками,
вчителями і менеджерами освіти для того,
щоб заохотити, підтримати і надати їм змо�
гу максимально використовувати свою
енергію, мотивацію і досвід для досягнення
якомога більшого спільного ефекту.

Ми мусимо створити сприятливе норма�
тивне середовище, що дає змогу освітянам
працювати ефективно, а студентам включа�
тися в освіту і досягати в ній визначених
для себе вершин. Ми маємо довести, що
створюємо систему освіти, яка спроможна
швидко і ефективно реагувати на соціальні
та економічні зміни, а також – на потреби
різних громад, роботодавців й суспільства в
цілому.26

Висновки
Основними негативними рисами уря�

дової політики, що заважають вирішува�
ти і розв’язувати проблеми української
освіти, є:

· Монопольне становище держави за�
важає розвитку конкурентних відносин
в освіті, участі громадськості у політич�
ному процесі.
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24 «Україна ХХІ століття».
25 Про розподіл повноважень детальніше дивіться у
додатку 8. Розподіл функцій та повноважень.
26 http://www.govt.nz/Ministry/SBP/ourPurpose.htm



порівняти досягнення учнів, які навча�
ються за різними програмами, у різних
регіонах для того, щоб учні могли перехо�
дити з однієї школи в іншу, а університе�
ти могли відбирати абітурієнтів із різних
регіонів і країн світу. Нові державні стан�
дарти повинні забезпечити безпе�
рервність освіти, збереження єдиного
освітнього простору в умовах різно�
манітності освітніх систем. 

Перетворення освітніх закладів 
і установ на організації, 
що постійно навчаються 
Досягти відповідності освіти сучасним

умовам не можна без докорінної зміни
положення освітян у суспільстві. Це озна�
чає пошук стимулів не тільки матеріаль�
ного заохочення, але також створення
умов для професійної і наукової кар’єри,
для реалізації активної соціальної ролі
освітян, особливо вчителів загально�
освітніх шкіл. Вчителі, викладачі,
працівники системи управління і фінан�
сового забезпечення освіти мають стати
фахівцями високої кваліфікації, які мо�
жуть знайти місце роботи в іншому сек�
торі. Система освіти має стати більш при�
вабливим місцем для культурної і духов�
ної самореалізації індивіда, ніж бізнес, ко�
мерція. Тому особливу роль у забезпе�
ченні відповідності освіти вимогам
ринків праці і змінам в суспільстві
відіграє моральне заохочення вчителів,
створення умов для підготовки, підви�
щення кваліфікації, навчання на робочо�
му місці, самоосвіти. 

ДОСТУП ДО ЯКіСНОї ОСВіТИ

Групи ризику 
Держава має максимально розширити

коло охоплених освітою. Особливу увагу
належить приділяти категоріям людей,
для яких доступ до освіти є ускладненим
з тих чи інших причин. До таких кате�
горій належать національні меншини, ма�
лозабезпечені, громадяни із особливими
потребами. 

Організація збору 
статистичних даних

Наявна система збору інформації не
може забезпечити прийняття рішень що�
до збільшення доступу до освіти,
оскільки була побудована на радянських
принципах. Треба розробити нову систе�
му статистичної звітності, яка б дозволя�
ла виділяти та аналізувати проблеми, а не
приховувала інформацію.

Прозорість і ефективність 
використання суспільних 
ресурсів на освіту

Упровадження прозорого 
бюджетного процесу 

Упровадження прозорого бюджетного
процесу шляхом залучення громадськості
дасть змогу більш ефективно і на регу�
лярній основі використовувати кошти
місцевих бюджетів, а також корпоративні
надходження та ресурси інших спонсорів.
Це також дасть змогу більш гнучко підхо�
дити до регіональних особливостей при
визначенні частки фінансування з цент�
рального бюджету на освіту, використо�
вувати різні інструменти при розподілі
наявних коштів. 

Раціональне використання і
розміщення ресурсів

Способом забезпечення справедли�
вості у розподілі ресурсів між відділами
освіти є розподіл за принципом «гроші
йдуть за учнем». Для скорочення
адміністративних витрат можна скорис�
татися принципом ваучерів, через визна�
чення бюджету кожного року на основі
даних про кількість студентів (учнів) за
минулий рік.

Зміна питомої ваги окремих підгалу�
зей освіти

Оскільки в Україні вартість надання
обов’язкової державної освіти перевищує
наявні ресурси, держава повинна пере�
глянути обсяги послуг, які вона забезпе�
чує. Міністерство освіти і науки шляхом
консультацій із громадськістю повинно
вирішити для себе, освіту якого рівня во�
но підтримуватиме і для яких категорій
населення. Можна пропонувати деякі
орієнтири для визначення пріоритетів
щодо різних підгалузей:

· Неповна середня освіта. Більшість
країн погоджуються в тому, що загальна
обов’язкова неповна середня освіта (кла�
си з 1�го по 9�й) повинна у першу чергу
отримувати державне фінансування. 

· Дошкільне виховання. Якісне
дошкільне виховання для майбутніх
успіхів дитини в освіті має велике зна�
чення. Але в короткостроковій перспек�
тиві пріоритетом для України має стати
збільшення доступу до дошкільних за�
кладів дітей із бідних сімей. 

· Професійно�технічне навчання.
Професійно�технічна освіта має більш
активно фінансуватися бізнесом, який
зацікавлений у підготовці якісного
людського ресурсу для своїх проектів.
До того ж, оскільки рання спеціалізація з
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послуг, від економії використання бюд�
жетних коштів. 

Створення умов для залучення при(
ватних інвестицій в освіту
Держава має заохочувати приватні

інвестиції в освіту, щоб покривати части�
ну витрат населення. Це може здійснюва�
тися за рахунок участі держави у
спільних зусиллях приватного сектора і
споживачів освіти:

· Шляхом страхування ризиків, пов’я�
заних із неповерненням кредитів, що
надаються приватними компаніями,
підприємствами громадянам для отри�
мання освіти. 
· За рахунок передачі в управління
державних навчальних закладів при�
ватним компаніям, залучення приват�
ного сектора ралі рівноправного учас�
ника освітнього процесу.
· За рахунок створення правових га�
рантій для освітніх закладів недержав�
ної форми власності, що надають
освітні послуги належної якості.

За рахунок прозорої конкуренції за
державні фінанси та їхнього більш ефек�
тивного використання, тиск на бюджет
зменшується, а загальні витрати на освіту
зростають. У результаті держава має мож�
ливості зосередити більше ресурсів на на�
данні освіти тим, хто ризикує залишитися
без освітніх послуг. 

Посилення участі громадян 
у прийнятті рішень

Роль державних органів 
Держава має захищати інтереси спо�

живачів освіти, стежити за виконанням
іншими учасниками освіти своїх зо�
бов’язань і нести відповідальність за: 

· Розвиток галузі в цілому.
· Впровадження високих стандартів на�
вчання та забезпечення якості освіти.
· Контроль за виконанням урядових
рішень, за доступність інформації щодо
роботи Міністерства, управління
освітою в регіонах.
· Регулярну публікацію матеріалів, що
характеризують діяльність системи
освіти по різних її аспектах, особливості
різних регіонів, порівняння її з іншими
країнами.
· Забезпечення справедливого доступу в
освіти, особливо стосовно категорій гро�
мадян, які мають ризик не бути охопле�
ними освітою.

Розподіл повноважень 
Повноваження з надання освітніх по�

слуг, контролю якості освіти та ефектив�

професійних предметів не узгоджується
із потребами ринкової економіки, вузько
спеціалізовані програми необхідно
замінити такими, що більш глибоко роз�
вивають базові вміння. Тому про�
фесійно�технічна освіта має бути
об’єднана із середньою загальною осві�
тою, а держава має розділити з бізнесом
її фінансову підтримку. Держава мусить
приділяти увагу у першу чергу тим про�
грамам, які разом із професією дають на�
вички більш високого порядку, що дають
змогу продовжувати навчання. 

· Вища освіта. Наростити якість і об�
сяги надання послуг з даного напрямку
освіти можна за рахунок посилення ав�
тономії вищих навчальних закладів і
створення умов для більш продуктивної
взаємодії ВНЗ з бізнесом і місцевою вла�
дою. Зростання охоплення вищою
освітою за рахунок взаємодії універси�
тетів з місцевої владою і бізнесом супро�
воджуватиметься зменшенням вартості
цих послуг для споживачів і зростанням
доступності вищої освіти для бідніших
прошарків населення. 

Оптимізація розхідних статей
Розв’язати проблеми галузі освіти із

забезпечення базових складових фінансу�
вання, таких як підручники, техобслуго�
вування шкіл, заробітна плата персоналу і
підвищення кваліфікації вчителів, ма�
теріальна база закладів, дасть змогу:

· Збільшення автономії навчальних за�
кладів у використанні бюджетних коштів
на освіту, що надасть стимулів для заоща�
джень і більш ефективного використання
ресурсів. 

· Раціоналізація оплати праці вчи�
телів на основі підвищення вимог до пе�
дагогічного персоналу і за рахунок ство�
рення умов для підвищення кваліфікації і
атестації вчителів. 

· Виділення більших ресурсів на
шкільну і взагалі освітню інфраструктуру
за рахунок програм інноваційного розвит�
ку, розбудови комп’ютерної мережі, залу�
чення приватних інвестицій у досліджен�
ня, підготовку кадрів і високі технології.

Матеріальне заохочення працівників
освіти

Заробітна плата всієї бюджетної сфе�
ри має бути підвищена. У системі освіти
вона має бути приведена у відповідність
до європейських стандартів. Щоб досягти
цього, рівень заробітної плати та її підви�
щення мають бути поставлені у пряму за�
лежність від результатів освітньої діяль�
ності, від ефективності та якості освітніх
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ності використання коштів мають бути
розділені між різними учасниками
освітнього процесу. Основними учасника�
ми, між якими розподіляється
відповідальність за надання освіти, висту�
пають: а) держава; б) приватний сектор; в)
громадські – волонтерські, виборні органи;
г) асоціації батьків, освітянські організації;
д) самі навчальні заклади. Розподіл
відповідальності між зацікавленими учас�
никами освітнього процесу має відбуватися
на принципах субсидіарності27 і відповідати
таким вимогам:

· Захищати національні інтереси у ство�
ренні людського капіталу, забезпечувати
справедливий доступ до освіти та сприя�
ти соціальному зближенню.
· Забезпечувати відповідність масштабу
економічних перетворень, сприяти ефек�
тивності, результативності освіти.
· Збільшувати можливості для конку�
ренції, забезпечувати вибір для користу�
вачів.
· Збільшувати можливості «права голо�
су», тобто участь споживачів у прийнятті
рішень щодо освітньої політики.
· Сприяти залученню ресурсів, не�
обхідних для виконання поставлених пе�
ред освітою завдань.

Перешкоди на шляху реформування
освіти
Попередній аналіз дає змогу також

виділити перешкоди, що заважають рефор�
муванню освіти:

1. Брак детального аналізу державних
документів з освіти України часів незалеж�
ності, а також брак врахування досвіду за�
конодавства в галузі освіти країн, що
успішно інтегруються у Європу. Однією із
суттєвих перешкод є також неузгодженість
існуючих державних документів із проекта�
ми нормативних актів і державних доку�
ментів, що готуються.28

2. Низька спроможність державних
службовців у системі освіти щодо вироб�
лення і впровадження урядових рішень,
низький рівень залучення незалежних
аналітичних центрів, експертів до форму�
вання освітньої політики. 

3. Брак консультацій з громадськістю і
зацікавленими учасниками освітнього про�

цесу щодо проблем і перспектив розвитку
освіти в Україні. Низька прозорість бюд�
жетного процесу в освіті, фрагментарність
залучення громадян до контролю та оцінки
якості надання послуг в освіті. 

Пропозиція плану дій

Нормативна підтримка 
нововведень 

Зважаючи на ту роль, яку Україна зби�
рається відігравати у Європі і світі, врахову�
ючи вже зроблене урядом України в на�
прямі реформування освіти, вважаємо за
доцільне:

1. Підготувати для прийняття Верхов�
ною Радою України національну програму
інноваційного розвитку суспільства шля�
хом модернізації системи освіти.29

2. Підготувати для прийняття урядом
України рішень, що забезпечують покра�
щання фінансового стану і залучення інвес�
тицій в освіту. Зокрема таких, що забезпе�
чують

· Громадський контроль фінансової
діяльності по наданню освіти. 
· Підвищення заробітної плати та інших
форм соціального захисту та економіч�
ного заохочення вчителів, працівників
сектора освіти. 
· Впровадження сучасних інструментів
фінансування сектора. 
3. Підготувати для прийняття урядом
України рішень по переходу до гро�
мадсько�державної системи управління
освітою. Зокрема таких, що забезпечать:
· Правові умови щодо участі третього
сектору в державному управлінні. 
· Автономію навчальних закладів.
· Конкретизацію ролі місцевих органів
управління освітою. 

Створення інституційних умов 
для змін

1. Пропонується створити Національну
Раду освітньої політики, до складу якої
увійдуть представники уряду, політичних
партій, громадські діячі, письменники,
вчені, діячі культури, мистецтва, бізнесу.
Повноваженням ради буде вироблення
політичних рекомендацій уряду, контроль
за здійсненням урядових рішень, зв’язок
між урядом і регіонами, консультації з гро�
мадськістю. Завданнями Національної Ра�
ди освітньої політики будуть:

· Визначити найбільш гострі проблеми
української освіти, а також показати нові
можливості, які відкриваються у зв’язку
з реформами в освіті. 
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27 Вище, у частині 1 цього документу в розділі “Підви�
щення ролі інших учасників освітнього процесу” наве�
дені приклади розподілу повноважень, що історично
склалися в розвинутих країнах світу. Вони можуть
слугувати відправною точкою для обговорення
варіантів політики щодо розподілу повноважень для
української освіти.
28 Дивіться Додаток 5. Огляд деяких нормативних
актів та рішення уряду щодо освіти.

29 Перші питання для розробки такої програми
наведені нижче, у заключенні цього документу.



равлінь освітою при активній підтримці
ЗМІ, бізнесу і громадських організацій.

Питання до розробників програми мо(
дернізації освіти 
Питання, розв’язанню яких треба

приділити особливу увагу при створенні
програми модернізації української освіти,
мають бути наступними:

· Яким чином вирішити по�різному
орієнтовані завдання: а) забезпечити базо�
вий рівень освіти для всіх; б) індивідуальну
траєкторію освіти для бажаючих; в) особ�
ливі форми підготовки для «проривних»
проектів та програм розвитку країни? Існу�
юча система управління та форми надання
освіти передбачають розв’язання тільки
першого завдання.

· Яким чином кваліфікувати та регулю�
вати форми освіти впродовж всього життя?
Існуючі сьогодні кваліфікації описують ли�
ше початкову, середню, вищу, післядиплом�
ну освіту як окремі ланки. 

· Яким чином створити умови для отри�
мання освіти для власних цілей, в умовах
швидких соціальних, культурних та техно�
логічних змін? Як забезпечити доступ до
інформації про можливості отримання
освіти для всіх? Сьогодні в Україні немає
ринку освіти, якщо його розуміти як забез�
печення вибору, а існує уніфікована, регу�
льована державою, освіта різних форм влас�
ності на заклади освіти.

· Яким чином за рахунок освіти досягти
включення в нормальне соціальне та куль�
турне життя  людей з особливими потреба�
ми? Зараз домінує практика ізоляції їх в ок�
ремих закладах.

· Яким чином перейти від стандартів
освіти, притаманних індустріальному
суспільству, тобто стандартів на уніфіко�
вані системи знань, до стандартів техно�
логічного суспільства, тобто стандартів на
процедури та формати отримання освіти?

· Яким чином створити систему оціню�
вання якості освіти, яка б забезпечувала
оцінку з точок зору різних суспільних інте�
ресів? Сьогодні ми маємо тільки державну
систему оцінки, і то тільки по окремих па�
раметрах. Наприклад, не існує такого кри�
терію оцінювання якості, як успішність на
ринках праці та кар’єра випускників різних
навчальних закладів. 

· За рахунок яких механізмів можна
створити освітню політику, яка б надала
можливість доступу до управління носіїв
різних інтересів. Проголошений перехід до
державно�громадської системи гальмується
сьогодні браком демократичних форм уп�
равління освітою.                              

· Зробити ці проблеми, а також бачення
нових можливостей, що відкриваються,
предметом широких громадських кон�
сультацій. 
· Взяти на себе відповідальність за ви�
роблення ефективної державної політи�
ки на основі обговорення альтернатив�
них варіантів і пропозицій з державними
органами влади, громадськістю і неза�
лежними експертами.
· Забезпечити впровадження освітньої
політики за рахунок участі всіх зацікав�
лених учасників політичного процесу.
2. Пропонується створити при Міністер�

стві освіти і науки центр аналізу політики і
стратегічного планування, у якому без
відриву від основної роботи державні служ�
бовці високого рівня навчатимуться ме�
тодів аналізу політики і розроблятимуть
державні документи, що охоплюють різні
аспекти реформування галузі. Такими до�
кументами мають стати аналітичні записки,
рамкові державні документи та проекти
урядових рішень щодо розвитку
дошкільної, початкової, загальної середньої,
професійно�технічної, вищої, післядиплом�
ної освіти, освіти людей з особливими по�
требами, освіти протягом життя. Через дея�
кий час центр переросте в аналітичний
підрозділ Міністерства освіти і науки, який
відповідатиме за інформаційне і аналітичне
забезпечення урядових рішень і якість до�
кументів, що їх готує Міністерство, за впро�
вадження і моніторинг державної освітньої
політики. 

3. Пропонується також створити на кон�
курсній основі мережі підготовки на робо�
чому місці: 

· Резерву менеджерів освіти для всіх
рівнів управління освітою.
· Експертів з аналізу освітньої політики
і політичного діалогу. 

Інформаційно�комунікативна
підтримка реформування освіти Ук�

раїни
Пропонується впровадити серію пілот�

них проектів із розповсюдження успішного
досвіду забезпечення відповідності освіти
вимогам ринку праці, доступу до освіти,
раціоналізації фінансування освіти, залу�
чення громадськості до управління освітою.
Опис і узагальнення кращої практики має
проводитися на базі університетів, ко�
леджів та інших навчальних закладів.
Публікація і громадське обговорення
досвіду має відбуватися за участю район�
них, міських і обласних органів влади, уп�
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II Всеукраїнський з’їзд працівників
освіти став підтвердженням великої дер�
жавної турботи про долю освітян у важких
умовах трансформації українського
суспільства. Високі збори схвалили про�
ект Національної доктрини розвитку
освіти, давши наказ Міністерству освіти і
науки України й АПН доопрацювати
текст цього стратегічного документа з ура�
хуванням висловлених делегатами пропо�
зицій. Загальну увагу викликав виступ
Президента України Леоніда Даниловича
Кучми, який окреслив ідеологію транс�
формації освіти та забезпечення її доступ�
ності для кожного громадянина. 

Історичний досвід переконує, наголо�
сив Л.Д.Кучма, що країни і народи, які пе�
реймалися цією сферою, вийшли на пере�
дові рубежі в економічному та соціально�
му розвитку. Освіченість, інтелект, твор�
чий потенціал особистості у стрімку пост�

індустріальну епоху з її бурхливим приро�
стом знань і прискореною глобалізацією
всіх процесів стають провідною продук�
тивною силою. Зокрема, розвиток інно�
вацій забезпечує 90% економічного зрос�
тання розвинутих країн. У тому числі
близько половини – за рахунок нарощу�
вання інтелектуального потенціалу.

Президент у своєму виступі вказав, що
формування інноваційного потенціалу
особистості – найголовніше завдання на�
шої освітньої системи в усіх її ланках. Ад�
же на знаннях базуються всі якісні прори�
ви за межі відомого і звичного. Тому ми
повинні виховувати наших учнів високо�
освіченими людьми, здатними вільно
орієнтуватися в реаліях та імперативах су�
часного світу, оптимально самореалізува�
тися на благо собі й усьому суспільству. 

На Полтавщині треба провести велику
роботу, щоб успішно реалізувати завдан�
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ

ОСВІТИ РЕГІОНУ

П.Г.Шемет

1 листопада 2001 року в Полтавському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського відбулася обласна науково�практична
конференція “Науково�дослідна та інноваційна робота педагогів як умова
зростання якості освіти”. Конференція мала кілька цілей:

· визначення відповідно до рішень ІІ з’їзду освітян України програми з виконання
наказу МОіН за №522 від 7.11.2000р. «Про затвердження положення про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності»,

· аналіз стану науково�дослідної роботи навчальних закладів області,

· вироблення плану розвитку експериментальної і науково�дослідної роботи творчих
педагогів на найближчу перспективу.
У роботі конференції взяли участь працівники АПН України, викладачі ВНЗ,

начальники міських та районних відділів освіти, директори та вчителі шкіл з усієї області.
У центрі уваги пленарного засідання були питання ефективного реформування

сучасної освіти, активізація роботи спеціальних дослідницьких груп (СДГ) та введення
педагогічних інновацій у навчальні заклади області як умови для розвитку освіти регіону.

Із доповідями виступили: заступник голови Полтавської облдержадміністрації
П.Г.Шемет, начальник управління освіти і науки Полтавської ОДА В.І.Мирошниченко,
ректор ПОІППО П.І.Матвієнко.

Під час секційних дискусій активно обговорювалися напрями роботи спеціальних
дослідницьких груп ПОІППО, проблеми формування комунікативної компетентності учнів
на уроках мови, впровадження Інтернету у навчальний процес, інтегративні потенціали
шкільних дисциплін, проблеми менеджменту розвитку шкільної організації та
педагогічного управління конфліктами,  теорія і практика громадянської освіти.

Зібрані матеріали мають важливе значення, як один з перших практичних кроків
у реалізації накреслених ІІ з’їздом завдань на Полтавщині, а отже, становлять
безпосередній інтерес для освітян. Сподіваємось, що опубліковані тексти
статей основних доповідачів конференції стануть для наших читачів корисною
інформацією та стимулом до активної діяльності й творчих звершень, зокрема у
новостворених СДГ ПОІППО.



відділу освіти); Ткач Ольга Олексіївна, Ко�
валенко Анатолій Іванович (довгий час він
керував обласною асоціацією директорів
шкіл) та Руденко Надія Андріївна, яка і за�
раз очолює НВК №21 м. Полтави.

Саме ці навчальні заклади стали своє�
рідною педагогічною лабораторією, пер�
шими експериментальними майданчика�
ми вищих навчальних закладів області, на�
уковці яких разом із передовими педагога�
ми відпрацьовували й добирали найв�
даліші технології навчання, виховання і
розвитку обдарованої молоді. За полтавча�
нами потягнулися комсомольчани, кре�
менчужани, лубенчани, зіньковчани...

Чиcельність таких закладів із кожним
роком зростала. У процесі перебудови
освіти з’явилися різноваріантні типи но�
вих навчальних закладів (авторські, сіль�
ськогосподарські, профільно�диферен�
ційовані, приватні школи, колегіум, ліцеї,
гімназії, комплекси). Нині таких закладів
нараховується 70 (у тому числі 61 держав�
ної та 9 недержавної власності).

Починання та інновації в освітньому
просторі області, які відбувалися за під�
тримки обласної державної адміністрації, і
на сьогоднішній день ще потребують уваги
та допомоги з боку державних органів уп�
равління, вищих навчальних закладів, на�
укових центрів.

Навчальні заклади нового типу – це ла�
бораторії творчого педагогічного пошуку,
цілеспрямованого визначення системи й
обсягу знань, умінь і навичок, реалізації їх
виховного і розвиваючого потенціалу на
практиці.

Тому педагогічній, науковій громадсь�
кості потрібно вивчити досвід навчальних
закладів нового типу і визначитися, яким
філософським та педагогічним кон�
цепціям, технологіям освіти надавати пе�
ревагу, якими можуть бути моделі се�
редніх закладів освіти у майбутньому.

Досвід їхньої інноваційної спрямова�
ності вдало узагальнений у довіднику уп�
равління освіти і науки та обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти “Навчальні заклади для розвитку
творчої обдарованості” (2000 р.).

Успішно завершилося дослідження з
проблеми “Створення стартових умов для
життєвого самовизначення учнів” у експе�
риментальному комплексі “Вибір” №17
м. Кременчука (автор програми – директор
Логвін Володимир Олександрович). До
навчальних планів уведено 60 елективних
предметів, що їх діти відвідували за вла�
сним вибором. Крім того, працювали 4
студії, 3 клуби, 3 театри, музична вітальня,
6 хореографічних колективів, шахова, ху�

ня, що їх визначив у своєму виступі перед
освітянами Президент. 

Організація і розвиток науково�дослід�
ницької роботи в навчальних закладах об�
ласті – один із перших кроків після з’їзду
освітян, які зміцнюватимуть основи інно�
ваційної системи освіти навчатимуть мо�
лоде покоління повноцінно жити й актив�
но діяти в новому світі, постійно самовдо�
сконалюватися, адекватно реагувати на
зміни у періоди технологічних та цивіліза�
ційних викликів. 

Зміни та нововведення торкнулися всіх
колективів закладів освіти. Це, зокрема,
перехід на українську мову навчання,
відкриття закладів нового типу, впровад�
ження 12�річного терміну навчання та но�
вих критеріїв оцінювання навчальних до�
сягнень учнів. 

Основні уроки досвіду інноваційної
діяльності навчальних закладів освіти об�
ласті за останні 10 років є відправними
точками як роботи спеціальних дос�
лідницьких груп Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти, так і нових експериментів на місце�
вому, регіональному та всеукраїнському
рівнях, порядок проведення яких визначе�
но у наказі Міністерства освіти і науки
“Положення про порядок здійснення інно�
ваційної освітньої діяльності” від 7.11.2000
р. за №522. 

Педагогічні інновації – це результат
творчого пошуку оригінальних, нестан�
дартних рішень різноманітних педа�
гогічних проблем. Педагогічним продуктом
інновацій як процесу творчої діяльності є
зростання педагогічної майстерності вчи�
теля і керівника, рівня його культури, мис�
лення, світогляду. 

На початку III тисячоліття навчальні
заклади нового типу відзначили
своєрідний ювілей – десять років існуван�
ня.

Яким був для їхніх колективів цей час
становлення і апробації, які нові проблеми
у постали педагогіці, які новації вже упро�
ваджені?

Для початку подамо деякі вихідні дані.
1990 року у Полтаві з’явилося 5 нових на�
вчальних закладів: школи�гімназії
№№21,31,32, 33 і школа�ліцей №28. Їх
творення відбувалося на базі сильних пе�
дагогічних колективів шкіл, що вже мали
відпрацювану систему роботи, традиції,
досвідчених керівників.

Піонерами у цій справі були колишні
директори: заслужений учитель України
Харченко Людмила Андріївна (нині мето�
дист міського методкабінету); заслужений
працівник освіти України Просвєтов Ста�
ніслав Степанович (начальник міського
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дожня школи. Новації сприяли тому, що
значно поліпшився рівень викладання та
виховання.

Вихованці комплексу – переможці
міських оглядів художньої самодіяльності,
лауреати різноманітних обласних кон�
курсів, Всеукраїнських, обласних
олімпіад. Роботи вихованців студій,
клубів, секцій неодноразово демонструва�
лися громадськості в краєзнавчому музеї
Кременчука. Комплекс став базою для
проведенння обласних заходів.

На базі Миргородського НВК
ім. Т.Г.Шевченка створений експеримен�
тальний майданчик Центрального інсти�
туту післядипломної педагогічної освіти з
проблеми “Проектування соціального роз�
витку школяра”. Експеримент розрахова�
ний на 1999�2004 рр. Під час експеримен�
ту продіагнозовано рівень оволодіння пе�
дагогами психодіагностичних методик і
технологій комплексного аналізу соціаль�
ного розвитку особистості школяра, ор�
ганізована робота соціально�психологічної
служби, розроблені експериментальні пла�
ни діяльності класних керівників. На ос�
нові досліджень видано експерименталь�
ний посібник, який класні керівники ви�
користовують у своїй роботі.

НВК №1 м.Зінькова, ЗОШ №1 м.Комсо�
мольська, НВК cмт. Нових Санжар, 
с. Жовтневого Решетилівського району за�
вдяки новаціям, упровадженямм у їхню
роботу, увійшли у Європейську мережу
здоров’я. У цих закладах розроблена ком�
плексна програма поліпшення праці вчи�
телів та учнів, пропаганди здорового спо�
собу життя, валеологічної освіти як дітей,
так і їхніх батьків, постійний моніторинг
стану здоров’я учнів.

Школа�ліцей №6 м. Лубен має статус
школи з поглибленим вивченням англій�
ської мови. 140 учнів гуманітарного
профілю вивчають англійську та німецьку
мови. Колективом школи налагоджені
стабільні й стійкі стосунки з міжнародни�
ми організаціями, зокрема Американсь�
кою Радою зі співробітництва в галузі
освіти та вивчення мов, Корпусом Миру
США, Міжнародним інститутом христи�
янських досліджень, з університетом та
кількома школами в Канаді. Протягом
п’яти років у ліцеї постійно працюють аме�
риканські викладачі, і все це дає позитивні
результати: 18 учнів ліцею стали перемож�
цями міжнародної програми і навчаються
за кордоном. Ліцеїсти гідно репрезентують
свій заклад на олімпіадах, конкурсах. Двоє
вчителів іноземної мови стали регіональ�
ними переможцями у програмі “Ук�
раїнсько�американські премії за досягнен�

ня у викладанні”. Вони отримали винаго�
роду для школи�ліцею у сумі 6 тис. до�
ларів у вигляді обладнання, навчальної та
методичної літератури і комп’ютерних
програм.

Продовжується експеримент у НВК
“Дитячий садок�школа�ліцей” м. Комсо�
мольська з наукової проблеми “Оп�
тимізація управління навчально�вихов�
ним комплексом” спільно з лабораторією
управління закладами освіти Інституту
педагогіки АПН України. “Школа�Мон�
тессорі» в цьому місті відзначила своє 5�
річчя. Вона має класи I�II cтупенів навчан�
ня. Підібрані кваліфіковані кадри: вихова�
телі, вчителі, психолог, логопед, музичні
керівники, хореограф, керівники гуртків,
інструктор з фізвиховання. До послуг
дітей музичний та спортивний зали, твор�
ча майстерня, комп’ютерний клас, класи
“Космос”, англійської мови, театральна
студія. Тут розробляються нові види робо�
ти з дітьми, напрацьовуються оптимальні
шляхи поєднання традиційної шкільної
методики та методики Монтессорі. Маля�
та стали більш самостійними, виявляють
високий рівень самодисципліни, мають
потяг до знань.

Отже, інноваційні заклади для розвит�
ку творчої обдарованості дітей, без
сумніву, є авангардом освітянської ниви
Полтавщини.

Досвід показує, що новації в школах но�
вого типу використовуються педагогами
частіше, ніж у звичайних. Однією із
провідних ознак учителя цих закладів є
активна його участь в інноваційних проце�
сах освіти в цілому та впровадження їх у
свою конкретну діяльність. По�новому
розв’язуються питання навчання і вихо�
вання як цілісного процесу на основі
співдружності учнів та вчителів, ре�
алізується принцип самоуправління. Пе�
дагоги підготовлені до інноваційної діяль�
ності, оскільки нововведення не є вказів�
ками згори, а розробляються самими учи�
телями.

Основні нововведення в цих закладах
характеризуються змінами: 

a) в управлінні навчально�виховним
процесом; 
б) у змісті освіти; 
в) в організації навчання; 
г) у відносинах “директор�учитель”,
“учитель�учень”; 
д) у методах навчання тощо. 
Ядром, смисловим центром інновацій

є нова ідея, її джерелом може бути
дослідницька діяльність ученого�педаго�
га або пошукова практика вчителя,
керівника, колективу закладу.
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області висвітлюють програми досліджен�
ня з напрямів “Довкілля”, “Перші кроки”,
“Вибір”. У них пріоритет належить
міждисциплінарним концепціям, дидак�
тичним і психологічним методологічним
моделям, найскладнішим освітнім формам
і технологіям роботи з учителями і учня�
ми.

Результат упровадження нового зале�
жить від ступеня новизни, актуальності
тієї або іншої ідеї чи технології; по�
тенційних можливостей і готовності до но�
вовведень усієї організації та окремих її
членів, управління процесом нововведень.
Це питання варто розглянути більш де�
тально.

Першим кроком в управлінні нововве�
деннями є чітке визначення мети і бажа�
ного результату. Це відбувається на основі
діагностики та аналізу стану справ у на�
вчальному закладі, виявлення сильних і
слабких сторін власних можливостей, що
дає змогу визначити необхідні зміни в ро�
боті педагогів, учнів, адміністрації. Важли�
вим етапом в управлінні нововеденнями є
оцінювання оточення навчального закла�
ду, прогнозування можливого його впливу
на результат нововведення.

Далі складається програма, що передба�
чає пошук та аналіз тих, що вже є, а також
створення власних наукових, методичних
розробок, методик, технологій, що будуть
впроваджуватися.

І нарешті, управління нововведеннями
передбачає низку умов, без яких вони не�
можливі, а саме: потребу якісних змін
існуючої практики; бажання педколективу
і адміністрації впроваджувати ці зміни; го�
товність до пошуку ідей, технологій, мето�
дик; наявність внутрішнього потенціалу
(можливостей) закладу, окремих педа�
гогів, керівників; сприятливе зовнішнє
оточення.

Таким чином, управління педагогічни�
ми новаціями – це процес цілепокладан�
ня, планування, організації, мотивації,
контролю, якісних змін у роботі освітніх
закладів. Управління новаціями має
циклічний характер і завжди орієнтоване
на результат.

Зробити нашу Україну багатою держа�
вою із передовою освітою зможе лише
освічений, працьовитий сьогоднішній учи�
тель та учень, який думає про майбутнє. 

Без сумніву, праця педагогів області в
обласних дослідницьких групах, результа�
ти їхніх наукових пошуків – посядуть
гідне місце в освіті Полтавщини і сприяти�
муть реалізації завдань Національної док�
трини розвитку освіти України у ХХІ
столітті� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Як же взагалі ставиться вчительство
області до новаторства? Зараз значна
кількість навчальних закладів охоплена
пошуком нових підходів, засобів і форм
освітньої діяльності.

Разом із тим масовий характер іні�
ціатив “знизу” породив стихійність, випад�
ковість, безсистемність новацій, їхню не�
достатню соціальну і наукову обгрунто�
ваність. І до цієї справи слід підходити,
чітко усвідомлюючи те, якими будуть май�
бутні випускники закладів нових моделей
і модулів, яку користь вони принесуть Ук�
раїні. Намагання змінити кожну конкрет�
ну школу без критичного аналізу всіх
сторін і аспектів діяльності, а також про�
гнозу можливих наслідків нововведень
призводять до захоплення новими форма�
ми без принципових змін суті, змісту, зро�
стання обсягу навчальної інформації без
зміни технології навчання.

Відсутність системного підходу, як пра�
вило, не дає результату, а породжує нові
проблеми, протиріччя, негативні тен�
денції.

Які уроки нам слід винести з досвіду
інноваційної діяльності в області?

1. Акцент інновацій потрібно перенести
з організації навчального процесу на
зміни змісту, характеру і технології на�
вчання.
2. Необхідно розробити і впровадити
нові системи контролю і оцінювання
знань, що стимулюють пізнавальну ак�
тивність, самостійність і позитивну мо�
тивацію навчання в школярів.
3. Експериментаторам необхідно вчити�
ся визначати мету, предмет експери�
ментування. 
4. Учасники інноваційного процесу ма�
ють наполегливо вести науковий пошук,
плідно співпрацювати з науковцями,
оформляти результати своєї
дослідницької праці як наукові статті,
тези, книги.
5. Позбуватися стереотипу який, на
жаль, притаманний управлінцям�
освітянам: наука має дати практичні
рекомендації. 
Отже, лише подолавши критично�зне�

важливе ставлення значної частини педа�
гогів до науки, яке часто сягає червоної
позначки – відкритого негативізму,
потрібно спільно позбуватися зосеред�
ження науки лише на власних потребах,
коли наслідки її діяльності розраховують�
ся на самих науковців, а не на практиків.
Тільки тоді ми досягнемо високої якості
розвитку освіти регіону. 

Перший позитивний досвід у справі
грунтовного експериментування в нашій
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У сучасних умовах увагу держави при�
вертають проблеми освіти, її організації і,
зокрема, проведення експериментальної
роботи.

Національна доктрина розвитку освіти у
ХХІ столітті, затверджена ІІ Всеук�
раїнським з’їздом працівників освіти, зосе�
реджує увагу на формуванні в дітей та мо�
лоді цілісної картини світу, здібностей і на�
вичок самостійного наукового пізнання. А
це неможливо без дослідницької діяльності.

Тому сьогодні ми повинні накреслити
шляхи покращення організації науково�
дослідної роботи навчальних закладів об�
ласті, залучення до неї більшої кількості
педагогів та заохочення їх до творчої
діяльності. Предметом пильної уваги має
бути також упровадження в навчально�
виховний процес результатів науково�
дослідної роботи педагогів.

У законі України “Про загальну серед�
ню освіту” обумовлюється участь загаль�
ноосвітніх закладів в інноваційній діяль�
ності, що передбачає їхню експеримен�
тальну роботу.

Функціонування системи загальної се�
редньої освіти в режимі експерименту та
інтереси учасників навчально�виховного
процесу експериментальних закладів
освіти визначені в ст. 15, п.3 даного закону,
де  наголошується, що “запровадження екс�
периментальних робочих навчальних
планів, нових освітніх програм, педа�
гогічних новацій і технологій можливе ли�
ше за рішенням Міністерства освіти і науки
України”.

Отже, всі освітні програми, що експе�
риментуються чи апробуються в закладах
освіти, повинні бути зареєстровані у
МОіН України і отримати дозвіл на їх ре�
алізацію. Потребує уваги також і  Поло�
ження про порядок здійснення інно�
ваційної освітньої діяльності,  затвердже�
не наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.11.2000 №522. 

У нашій області відповідно до діючого
законодавства під керівництвом обласно�
го інституту післядипломної педагогічної
освіти експериментальна робота здій�
снюється в 64 освітніх закладах. Із них – у

6 експериментальних майданчиках всеук�
раїнського рівня, 8 – обласного, 9 – рай�
онного рівня.

Успішно завершився експеримент з ап�
робації освітньої програми “Довкілля” у
90 закладах освіти області. Слід відзначи�
ти, що непогані досягнення роботи за цією
програмою мають такі школи: Шишацька
спеціалізована школа еколого�україноз�
навчого спрямування ім. В.І.Вернадсько�
го, Колотіївська загальноосвітня школа І�
ІІ ступенів Решетилівського району, на�
вчально�виховний комплекс “Школа�
ліцей�вуз” №30, авторська середня загаль�
ноосвітня школа ділової людини №37, за�
гальноосвітні школи І�ІІІ ступенів №18 та
26 м. Полтави, у м. Кременчуці –  гімназія
№6 та загальноосвітня школа №18.

За експериментальною програмою роз�
вивального навчання працювали 8 на�
вчальних закладів, що входять до облас�
ного експериментального майданчика.

Оригінальну експериментальну роботу
проводять навчально�виховний комплекс
№9, 31, гімназія № 33, авторська школа
№37 м. Полтави, гімназія №6, навчально�
виховний комплекс №17 м. Кременчука.

Навчально�виховний комплекс №9
м. Полтави протягом 1991�2000 років
здійснював експеримент “Підвищення
ефективності навчально�виховного проце�
су на основі раціональної організації уро�
ку”. Науково�педагогічний експеримент
проводився у 3 етапи за такими напряма�
ми:

1. Удосконалення змісту освіти.
2. Застосування прогресивних техноло�
гій та вдосконалення методів навчання.
3. Системний підхід до організації на�
вчально�виховної роботи.
Спільно з викладачами кафедр педа�

гогічного університету створені програми
курсів за вибором та 16 посібників. На
базі школи були захищені 2 кандидатські
та докторська дисертації. На основі спос�
тережень за роботою педагогів і учнів на�
писано чимало монографій та колектив�
них праць.

У результаті експерименту підвищився
рівень знань учнів та майстерність педа�

28

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У СИСТЕМІ ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ

В.І.Мирошниченко



ження програми МФ “Відродження
“Крок за кроком”. В НВК апробуються,
впроваджуються в освітньо�виховний
процес нові технології за розвивальними
програмами (іноземна мова, образотворча
діяльність, вокал, хореографія, малюван�
ня та конструювання). Три дитячі садки
області працюють, використовуючи аль�
тернативну програму МФ “Відродження”
“Крок за кроком”.

З апробації науково�методичного за�
безпечення базового компонента
дошкільної освіти започаткований експе�
римент в 13 дитячих садках області.

Під час експерименту з розвивального
навчання (охоплено 18 шкіл області) чле�
ни творчої групи опрацювали літературу з
даного питання, розробили фрагменти
уроків з математики, мови, підготували
збірку контрольних робіт із цих предметів.

Найкращі результати із впровадження
розвивального навчання в навчально�ви�
ховному комплексі “Гелікон” м. Миргоро�
да, гімназії №33 м. Полтави, навчально�
виховному комплексі №2 м. Зінькова, за�
гальноосвітній школі І�ІІІ ступенів №38
м.Полтави.

На базі Гряківської загальноосвітньої
школи Чутівського району під час експе�
рименту “Створення умов у сільській ма�
локомплектній школі для всебічного роз�
витку пізнавальних та спеціальних здібно�
стей школярів» педагогічний колектив
відпрацював механізм збору інформації, з
якої можна визначати досягнення кожно�
го учня, класу, школи і на цій основі прий�
мати рішення, які впливають на навчання,
контролювати освітні процеси.

Завершено експеримент “Психологічні
умови формування психологічної готов�
ності до гуманізації управління сучасною
школою у директорів шкіл та їх заступ�
ників з навчально�виховної роботи”, який
здійснювався на базі обласної школи
керівників навчально�виховних закладів у
Кобеляцькому районі.

Принагідно слід зазначити, що методис�
ти інституту не тільки здійснюють загаль�
не керівництво експериментальною робо�
тою, але і самі розробляють перспективні
проекти експериментів. Так, група
працівників інституту здобула грант (4000
дол.) на створення ресурсного центру з
громадянської освіти в Полтавській об�
ласті.

Разом з тим, у навчальних закладах об�
ласті ще недостатній рівень аналізу резуль�
тативності дослідно�експериментальної

гогів. За роки експерименту 16 чоловік
одержали звання “учитель�методист”;
“старший вчитель” – 7; двадцять вісім чо�
ловік нагороджені значком “Відмінник
освіти”.

Такі наслідки науково�дослідницької
роботи викликали потребу розробки і
втілення у практику нового експерименту.
Він розпочався в 1997 році і розрахований
на 10 років. Тема експерименту: “Розви�
ток творчої особистості в умовах НВК:
дитячий садок�школа�гімназія”.

Практична сторона експерименту пе�
редбачає написання його учасниками ав�
торських міні�підручників, їх апробацію
та вдосконалення.

Зараз уже можна підбити певні підсум�
ки першого етапу експерименту (підго�
товчий та діагностично�концептуальний).
Відпрацьований механізм наступності
між дитячим садком і початковою шко�
лою, розроблена і запроваджена інно�
ваційна модель системи навчання з еле�
ментами методики М. Монтессорі. Завер�
шена розробка моделі творчої особистості
гімназиста�випускника гімназії.

Отже, в області є позитивні результа�
ти експериментальної роботи, і нам всім
потрібно готуватися до їх активного ви�
користання.

Відрадно сказати про те, що маємо
успіхи в інноваційній діяльності і поза ме�
жами області.

За наслідками експериментальної
діяльності до Європейської мережі шкіл
здоров’я ввійшли Новосанжарський на�
вчально�виховний комплекс,
Зіньківський навчально�виховний ком�
плекс №1, Жовтневий еколого�валео�
логічний комплекс Решетилівського рай�
ону.

Грант міжнародного фонду “Відрод�
ження” в рамках програми “Сучасна шко�
ла” одержав Опішнянський колегіум мис�
тецтв Зіньківського району.

Переможцями програми “Партнерство
в освіті” стали Миргородський комплекс
“Гелікон”, Гадяцький навчально�вихов�
ний комплекс “Школа�гімназія” №1, Лу�
бенська школа�ліцей №6, середня загаль�
ноосвітня школа №5 м. Миргорода, серед�
ня загальноосвітня школа №3 з поглибле�
ним вивченням англійської мови м. Пол�
тави.

Результативно проводиться експери�
ментальна робота під керівництвом облас�
ного інституту післядипломної освіти на
базі Полтавського НВК №26 з впровад�
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роботи, формування прогнозів їхніх ре�
зультатів.

Має місце невідповідність напрямів ек�
спериментальної роботи, формування ме�
ти та гіпотез експериментів ряду закладів
сучасним вимогам.

Із поля зору відділів освіти, методич�
них кабінетів випали питання оцінювання
діяльності навчального закладу, педагога,
досягнень учнів; технологій управління;
цілісності розвитку шкільного колективу,
збереження і зміцнення здоров’я дітей під
час впровадження нових технологій.

У багатьох випадках це пояснюється
браком методично�довідкової літератури,
навчальних посібників, відсутністю ско�
ординованих планів і програм, належного
фінансування.

Дуже часто підвищення якості освіти
адміністрація пов’язує не зі змінами на�
вчально�виховного процесу в техно�
логічно�змістовому аспекті, а лише зі
змінами організаційного характеру. Це не
дає позитивних результатів.

Спостерігається зневажливе ставлення
до непростої процедурної сторони справи.
За експеримент видається наспіх проведе�
на робота, коли неможливо ні оцінити кон�
кретні її цілі, ні виділити більш чи менш
визначений результат.

Невиконання загальноприйнятих ви�
мог до експерименту не забезпечує до�
стовірності одержаних результатів, не
приносить реальну користь.

Такий стан справ свідчить про те, що
освітяни не завжди знають про першовито�
ки інновацій, їхню сутність, не уявляють,
на вдосконалення яких сторін навчально�
виховного процесу вони спрямовані.

Причини цього – поверховість знань із
теорії інноватики та управління інно�
ваційними процесами, недостатня психо�
лого�педагогічна підготовка керівників.
Але, передусім, це небажання підвищува�
ти свій кваліфікаційний рівень.

Мало помітне прагнення деяких керів�
ників навчально�виховних закладів мати
своє обличчя, свій “імідж” в освітній
структурі району, міста, регіону. Їх влаш�
товує застій і одноманітність.

Удосконалення технологій управління
освітою тісно пов’язане з трансформацією
методичної роботи. Відділи освіти по�
винні забезпечити високий рівень
функціонування системи науково�мето�
дичної роботи в районі. Пильної уваги на�
чальників відділів освіти потребують ок�
ремі керівники шкіл, які мають невисокий

рівень компетентності, недооцінюють
роль і місце науково�методичної роботи в
системі управління школою.

Деякі відділи освіти, навчальні закла�
ди без узгодження з управлінням освіти і
науки обласної державної адміністрації,
ПОІППО укладають договори на прове�
дення експериментальної діяльності з на�
уково�дослідними установами, не звіту�
ють про наслідки досліджень, що унемож�
ливлює здійснення корегуючої функції з
боку управління та інституту. Це насампе�
ред виконання наказу управління освіти
№ 315 від 28.12.2000 року про експери�
ментальну діяльність закладів освіти об�
ласті, який вимагав проаналізувати стан
впровадження інновацій, проведення на�
уково�пошукової, експериментальної ро�
боти в освітніх закладах. До цієї роботи
багато відділів поставилися несерйозно,
не прозвітувалися про свою діяльність
( Ч у т і в с ь к и й , Ч о р н у х и н с ь к и й ,
Карлівський, Кобеляцький та ін.). 

Цей наказ також вимагає узгодження в
управлінні освіти і науки експеримен�
тальних робочих навчальних планів і про�
грам, нових освітніх програм, педа�
гогічних новацій і технологій для подаль�
шого їх розгляду Міністерством освіти і
науки відповідно до Закону України “Про
загальну середню освіту” (ст.15, п.3).

У зв’язку з вищесказаним начальники
районних (міських) відділів освіти мають
звернути увагу на необхідність відповідно�
го контролю за процесом розвитку експе�
риментальної діяльності.

Безперечно, учасники інноваційної
діяльності є людьми творчими, енергійни�
ми, але необхідно наголосити, що їхню
енергію потрібно вміло скеровувати і
створювати необхідні умови.

Кожен начальник відділу освіти,
керівник навчального закладу повинен: 

1. Управляти процесом реалізації прин�
ципу демократизації та гуманізації на�
вчально�виховного процесу, бо тільки за
такої умови відбувається розвиток твор�
чого потенціалу учасників навчально�
виховного процесу.
2. Забезпечувати заклади освіти
відповідним фінансуванням з бюджету,
позабюджетних джерел, інвестицій для
підтримки інноваційної діяльності.
3. Створювати системи спеціальних
стимулів для реалізації педагогічних но�
вовведень.
4. Встановлювати юридичні та еко�
номічні зв’язки з науковими установами
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Крім всього сказаного, особливе за�
вдання методичної роботи – підготувати
вчителя до інноваційної діяльності, на�
вчити визначати ступінь актуальності ос�
вітнього процесу, оскільки це є не�
обхідною умовою творчої інноваційної
діяльності.

Необхідно забезпечувати вивчення,
узагальнення, пропаганду й впроваджен�
ня педагогічного досвіду як найваж�
ливішого джерела експериментальної
діяльності.

Важливого значення набуває створен�
ня умов для ефективної діяльності про�
фесійних об’єднань педагогів, методичних
об’єднань, шкіл педагогічної майстерності,
творчих мікрогруп, тимчасових творчих
колективів, проектних команд, експерт�
них груп, рад тощо.

Все це потребує активізації внут�
рішньошкільної методичної роботи, засто�
сування найрізноманітніших форм і за�
собів стимулювання педагогів.

У таких умовах на перший план вихо�
дять такі уміння методиста:

– проведення попередньої експертизи
експериментування в освітніх закла�
дах;

– узагальнення і опис передового
досвіду (його суті, технології, провідної
ідеї, результативності);
– розробка зразкових програм,
пам’яток, рекомендацій щодо вивчення
і впровадження досягнень науки і пере�
дового досвіду;
– трансформування загальних теоре�
тичних положень у методичні рекомен�
дації, поради, навчальні плани, програ�
ми, піготовка узагальнюючих ма�
теріалів;
– визначення і формулювання тем
публікацій;
– збір, систематизація, аналіз ма�
теріалів для публікацій;
– рецензування і редагування текстів.
Сподіваємося, що накреслені в статті

шляхи покращення інноваційної діяль�
ності на кожному управлінському рівні,
окремі аспекти залучення до експеримен�
тального пошуку педагогів, заохочення їх
до творчої діяльності стануть своєрідним
поштовхом до розгортання діяльності
спеціальних дослідницьких груп, що вже
мають певні успіхи, окремі напрацювання,
зустрілися з першими проблемами. Поба�
жаємо їм творчої праці. 

й організаціями, вищими навчальними
закладами країни та інших країн світу
тощо.
Окремо хотілося б зауважити, що ре�

алізація інноваційної освітньої політики
можлива за умов відповідної підготовки
керівників шкіл. Інституту післядиплом�
ної освіти необхідно врахувати це і готу�
вати керівний корпус під час проходжен�
ня курсів. Його навчання повинно перед�
бачити модулі з класичного менеджменту,
розвитку теорії управління (стратегічний
менеджмент, адаптивний, інноваційний,
моніторинг в управлінні).

Велика відповідальність за організацію
виконання Положення Міністерства
освіти і науки «Про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності» покла�
дається на районні (міські) методичні
кабінети.

Вони повинні відстежувати пра�
вильність організації і проведення експе�
риментів місцевого та регіонального
рівня, що приймаються на підставі вис�
новків експертизи з урахуванням таких
вимог:

– Місцевий рівень експериментування
відбувається в загальноосвітніх навчаль�
них закладах і передбачає розробку
варіативного компонента змісту освіти;
систем організації навчально�виховного
процесу; методів і форм навчання, вихо�
вання, управління, методик викладання
навчальних предметів, окремих методів,
форм управління; впровадження гу�
маністично спрямованих програм
національного виховання; експеримен�
тальна робота з апробації дидактичних си�
стем, підручників, посібників, авторських
програм тощо.

– Регіональний рівень експерименту�
вання відбувається в навчальних закладах
освіти та місцевих органах управління
освітою певного регіону і передбачає роз�
робку регіональної частини варіативного
компонента змісту освіти; методів навчан�
ня, виховання, управління; технологій на�
вчання, виховання, управління.

– На всеукраїнському рівні експеримен�
тування відбувається на основі коорди�
нації дій районних (міських) методичних
служб та ІППО і передбачає зміни
освітніх, дидактичних, виховних систем;
державних стандартів освіти; інваріатив�
ного компонента змісту освіти; систем ор�
ганізації навчально�виховного процесу;
технологій управління освітою певного
регіону.
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У Національній доктрині розвитку
освіти України у ХХІ столітті, схваленій
з’їздом працівників освіти, говориться,
що головною метою української системи
освіти є створення умов для розвитку і
самореалізації кожної особистості як
громадянина України, формування по$
колінь, які будуть навчатися впродовж
життя, створюватимуть й розвиватимуть
цінності громадянського суспільства.
Одним із шляхів неперервної освіти є її
реалізація через оптимізацію системи
перепідготовки працівників і підвищення
їхньої кваліфікації. У своєму виступі на
з’їзді Президент України Л.Кучма, вис$
ловивши серйозні зауваги щодо діяль$
ності АПН, підкреслив роль
інноваційних процесів, які ідуть у
навчальних закладах серед творчих
учителів$викладачів.

У жовтні 2000 року наказом по інституту
(№77 від 5.09.2000 р.) та рішенням вченої
ради ПОІППО ім. М.В.Остроградського
започаткувався процес створення СДГ
(спеціальних дослідницьких груп), за
мету діяльності яких як форми орга

нізації післядипломної педагогічної
освіти визначено дослідження акту$
альних педагогічних проблем, експе$
риментальну апробацію нових педтех$
нологій та підручників, підвищення
педмайстерності вчителів.

Створення цих творчих об’єднань
виходить зі світового педагогічного дос$
віду та традицій вітчизняної освіти.

Робота спеціальних дослідницьких
груп є невід’ємною частиною науково$
дослідницької роботи інституту після$
дипломної освіти, важливою
передумовою розв’язання актуальних
освітніх проблем, що стосуються
менеджменту освіти, впровадження в
навчально$виховний процес нових
педагогічних технологій та засобів
навчання, підвищення педагогічної
майстерності вчителів, впровадження
прогресивних форм дистанційної освіти. 

Робота спеціальних дослідницьких
груп має завдання:

1. Визначати найактуальніші
проблеми сучасної педагогічної теорії і
практики, розвитку освіти в регіоні.

2. Проводити наукові методичні дос$
лідження актуальних проблем розвитку
освіти в регіоні.

3. Вивчати наявні та розробляти нові
методики, ефективні педагогічні техно$
логії, експериментальні підручники та
інші засоби навчання, апробовувати та
впроваджувати їх у практику.

4. Вивчати передовий та новаторський
педагогічний досвід, популяризувати та
підтримувати його впровадження у
навчально$виховний процес.

5. Вивчати класичну спадщину пе$
дагогів минулого, висвітлювати її на
сторінках преси та педагогічних видань.

6. Готувати до друку методичні мате$
ріали, розробки кращих уроків, підруч$
ники, посібники, антології та іншу дру$
ковану продукцію за результатами роботи.

7. Підвищувати рівень професійної
майстерності учасників, спонукати їх
освоювати технології навчання, зокрема
комп’ютерні, сучасні засоби зв’язку,
Internet тощо.

У дослідницьких проектах СДГ мо$
жуть брати участь як освітяни області,
так і педагогічні працівники інших
регіонів України, а також викладачі
вищих навчальних закладів, студенти
педагогічних ВНЗ та педучилищ, аспі$
ранти, наукові співробітники та ін.

Склад учасників творчих груп
сформований добровільно. 

Організаційне керівництво спеціаль$
ною дослідницькою групою здійснюється
координатором із числа методистів та
викладачів нашого інституту. Окрім
керівника$координатора, до кожної
групи прикріплюється науковий керівник,
який забезпечує відповідність
методичної роботи сучасному науковому
рівню дослідження проблеми. Керівник
та науковий керівник визначають
проблему чи експеримент, над яким буде
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групі – 9 осіб. Найбільш зацікавили
освітян спеціальні дослідницькі групи з
проблем: 

· Управління сучасним навчально$
виховним закладом (група «Пошук»)

(керівник – зав.кафедрою, доцент
Охріменко Іван Володимирович) 

· Теорія, практика і проблеми грома$
дянського виховання учнівської молоді

(керівник – методист Зуб Катерина
Петрівна) 

· Діалог культур і художній переклад у
школі 
(керівник – Чирка Валентина Василівна)

· Інтернет і навчання англійської мови 
(керівник – Цехановська Валентина

Олександрівна)

· Формування гармонійної особистості
учнів в системі розвивального навчання 

(керівник – Дзюба Людмила Петрівна)

· Внутрішкільний контроль у початковій
школі у період реформування 

(керівник – Савельєва Олена
Володимирівна)

Багато вчителів бажають брати участь
у спеціальних дослідницьких групах з
проблем інтеграції змісту освіти. Для
цього є унікальна можливість, бо на базі
інституту як структурний підрозділ АПН
України працює методичний центр,
керівником якого є дійсний член АПН
України В.Р.Ільченко.

Найактивнішими у формуванні СДГ
виявилися вчителі Полтави:  67 вчителів
виявили бажання стати учасниками
різних дослідницьких груп. Із Реше$
тилівського району – 22, Кременчука –
12, Комсомольська –18, Хорольського та
Чутівського – по 8 чоловік, Лубенського
та Зіньківського – по 7. У решті районів
– менше ніж по 5 учасників.

Спеціальні дослідницькі групи
створені з метою вивчення актуальних
педагогічних проблем, вироблення
практичних рекомендацій та
використання їх у роботі навчальних
закладів, узагальнення, систематизації та
поширення досягнень педагогічної науки
та кращого педагогічного досвіду,
удосконалення методичного
забезпечення. СДГ працюють на
конкретний кінцевий результат. Уже

працювати спеціальна дослідницька
група, формують склад групи, складають
і погоджують з адміністрацією інституту
проект роботи, організовують засідання
СДГ, звітуються про результати роботи.

Рішення про створення СДГ, зат$
вердження наукової проблеми, над якою
працює група, координатора та керівника
здійснюється за рішенням вченої ради
ПОІППО. Робота проводиться у формі
засідань, семінарів, симпозіумів, прак$
тикумів, відкритих занять, науково$
практичних конференцій тощо.

Активна участь педпрацівників у
роботі СДГ протягом двох років за
поданням координатора СДГ та за рі$
шенням вченої ради ПОІППО прирів$
нюватиметься до проходження курсів
підвищення кваліфікації, про що будуть
свідчити відповідні записи в журналі
“проходження курсів підвищення ква$
ліфікації через участь у СДГ”.

Думаємо, що така ефективна форма
курсів підвищення кваліфікації для
учителів$майстрів дасть можливість
розкрити їх творчі можливості та отри$
мати теоретичні й практичні знання для
удосконалення кваліфікації.

Спеціальні дослідницькі групи, зокре$
ма індивідуальна діяльність учителів у
своєму районі (місті), може стати регі$
ональними опорними пунктами для
дистанційного навчання педагогів у
напрямку науково$дослідницької діяль$
ності. Така робота забезпечить високу
доступність і варіативність післядип$
ломної освіти, для багатьох наших колег
дасть можливість зекономити кошти і в
той же час ефективніше організувати са$
моосвіту.

Керівник СДГ буде щороку подавати
звіти про роботу СДГ та висновки про
доцільність продовження чи припинення
їх роботи, а також коротку характе$
ристику роботи кожного учасника групи
із персональним висновком про доціль$
ність продовження такої форми навчання
і самонавчання вчителя чи про пере$
ключення його на традиційні форми
підвищення кваліфікації.

На сьогодні під керівництвом мето$
дистів та викладачів в інституті уже
створено 23 СДГ, у їх склад включено 185
осіб, більшість з яких є учасниками цієї
конференції. Середня кількість членів у
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сьогодні викристалізувалися практичні
цілі і результати. Це:

· створення 11 методичних та
навчальних посібників;

· створення 2 відеофільмів, двох
комп’ютерних програм;

· підготовка 19 практичних реко$
мендацій.
Серед наукових керівників СДГ – 7

працівників кафедр ПОІППО та 8 викла$
дачів ПДПУ, 2 – викладачі Інституту
педагогіки АПНУ. 

Робота дослідницьких груп розра$
хована в основному на один$два роки. Це
як новостворені групи, так і СДГ, що
продовжують роботу, розпочату у
творчих групах та експериментальних
майданчиках (керівники$методисти
інституту: В.О.Цехановська, Л.О.Стрюк,
Л.П.Третьякова, Н.П.Ткаченко, В.О.Слі$
пак, Л.П.Дзюба, О.В.Савельєва та
Н.К.Павлова).

Велику роботу із систематизації та
оформлення ідей СДГ провела методист
кафедри гуманітарних дисциплін
Г.М.Заєць, яка буде і надалі коорди$
нувати роботу методистів з питань орга$
нізації роботи СДГ. 

Як і будь$яка інша нова творча робота,
СДГ неоднозначно можуть сприйматися
у педагогічному просторі області,
особливо серед працівників відділів
освіти і райметодкабінетів. Але ми
розраховуємо, що керівники шкіл і
особливо районні (міські) методичні
керівники підтримають творчі ініціативи
наших кращих вчителів, допоможуть їм у
науково$педагогічних пошуках. Як ще
один позитивний факт слід визначити
ініціативність деяких керівників СДГ,
які, не очікуючи конференції, розпочали
свою роботу – запросили до творчої
співпраці найкращих педагогів, відомих в
області своїм новаторством і схильністю
до наукової діяльності.

Серед цієї когорти варто назвати таких
вчителів: Човнову Наталію Анатоліївну
(ЗОШ №14), Чередник Людмилу
Анатоліївну (НВК №28), Нішіменко
Тетяну Павлівну (ЗОШ №3), Білоуська
Олександра Андрійовича (ЗОШ №7),
Касьяненка Миколу Миколайовича
(ЗОШ №21) – м. Полтава; Кошову
Валентину Миколаївну, Борисову
Тетяну Іванівну – смт. Решетилівка;

Кийло Олександру Іванівну (ЗОШ №1)
– м. Комсомольськ; Коробицьку
Світлану Едуардівну – м. Лубни та
багатьох інших.

Ці педагоги є переможцями районних,
міських обласних конкурсів педагогічної
майстерності, дипломантами наших
традиційних ярмарків педтехнологій.

Отже, продовження роботи з форму$
вання СДГ, залученню до них ширшого
кола зацікавлених учасників є вкрай
необхідним.

Аналогічні дослідницькі групи можуть
створюватися і при районних, міських
відділах освіти, РМК, які можуть бути як
і філіалами СДГ при обласному інсти$
туті, так і працювати самостійно. Вик$
ладачі усіх трьох кафедр нашого інсти$
туту готові надати необхідну науково$
методичну допомогу. 

Ми вдячні нашим колегам з ПДПУ,
які відгукнулися на наукові пропозиції
кращих вчителів області. 

Для багатьох педагогів участь у роботі
СДГ може стати серйозним кроком у
велику науку. Перші їхні результати,
досягнення стануть матеріалами ІХ
ярмарку педагогічних технологій, який
ПОІППО буде проводити, уже тради$
ційно, перед початком наступного на$
вчального року.

Цікавої інформації про перші резуль$
тати чекають і наші обласні освітянські
журнали «Постметодика» та «Імідж су$
часного педагога». Передбачається
відкриття спеціальної рубрики, де будуть
друкуватися кращі розробки СДГ.

Корисним було б проводити один$два
рази на рік такі зустрічі усіх учасників
СДГ або у формі конференцій, або у
формі наукової сесії, де б виступали
кращі педагоги$науковці області, а також
спеціально запрошені вчені із Києва,
Харкова та інших міст України.

Будемо сподіватися, що у нашому
скромному обласному освітянському
бюджеті 2002р. і наступних років ми
знайдемо хоч мінімальні кошти для
видання науково$методичних книжок
спеціальних дослідницьких груп, які до$
помагатимуть вчителям опановувати
непрості освітянські реформації, відточу$
вати педагогічну майстерність.

А щоб так було, я бажаю вам і нам,
шановні колеги, напруженої, цікавої,
творчої і, головне, результативної роботи. 
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У реальному житті
досить часто
зустрічаються
різноманітні
ситуації, які
потребують для
одержання
оптимального
рішення їх
математичного
опису у вигляді
математичних
моделей.
Необхідність
стратегії, що
включає елементи
математичного
моделювання, та
деякі шляхи
застосування цієї
стратегії на
практиці у
шкільному курсі
математики
розглядаються у цій
статті.

Elements of the 
mathematical models in
math course of the
school. L.I.Nichugovs#
ka. There are often
variety of situations in
real life in which we
need to have their
mathematical 
representation in terms
of the models for the
optimal solution obtain#
ing. The 
necessity of the 
strategy involving the
elments of the 
mathematical models
and some ways with
which the teacher can
help his students to
apply this strategy in
practice of the school
successfully are
cosidered in this artile.

Реформування загальної се�
редньої освіти відповідно до За�
кону України “Про загальну се�
редню освіту” значною мірою
пов’язане зі створенням та прак�
тичною реалізацією цілісної кон�
цепції диференційованого на�
вчання в умовах діяльнісно�осо�
бистісного підходу до навчально�
виховного процесу. Це у свою
чергу викликає потребу у завер�
шенні формування стандартів
математичної освіти як засобу
створення універсального осві�
тянського простору. Для цього
необхідно, перш за все, підготува�
ти і провести моніторинг матема�
тичних знань учнів різних форм
загальноосвітніх закладів
(гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх
шкіл тощо), визначивши критерії
якості математичної освіти, звер�
нувши особливу увагу на такі її
позиції:

1. Обсяг інтегрованих знань
учнів з математичних дисцип�
лін після закінчення загально�
освітньої середньої школи (знан�
ня фактичної інформації; її за�
стосування до розв’язання ти�
пових завдань; використання
математичних знань у нестан�
дартних ситуаціях.
2. Ступінь прагматичності су�
часної математичної освіти у
контексті її відповідності як
власним потребам індивідуума,
так і вимогам суспільства,
пам’ятаючи, що все�таки “non
scholae, sed vitae discimus” – “вчи�
мося не для школи, а для життя”
(Сенека).
3. Урахування сучасних тен�
денцій розвитку математики
як фундаментальної науки та
їх відображення у відповідних
програмах із математичних
дисциплін.
4. Рівень загальної комп’ютерної
грамотності як фактор, що ре�
ально пов’язує можливості пер�
сонального комп’ютера та ма�
тематичних знань у розв’язанні
практичних задач засобами ма�
тематичного моделювання.

Однак, слід відзначити, що оз�
найомлення з елементами матема�
тичного моделювання передба�
чається програмою тільки у класах
із поглибленим вивченням мате�
матики та в спеціалізованих шко�
лах. І, як результат, учні загально�
освітніх шкіл не можуть зро�
зуміти, що одна і та ж математична
структура (математична модель)
здатна мати різну інтерпретацію в
різноманітних сферах знань. Ця
здатність відкриває унікальну
можливість для узагальнення
різного роду знань, вироблення
вмінь аналізувати та інтерпретува�
ти одержані результати, що у свою
чергу сприяє формуванню
раціонального мислення як осно�
ви мотиваційного механізму опти�
мальної поведінки особистості в
ринкових умовах. Отже, у системі
шкільної освіти можна констату�
вати потребу зростання ролі і
рівня математичної підготовки
взагалі і математичного моделю�
вання як інтеграційної компонен�
ти математичної освіти зокрема.

Крім того, доцільно врахову�
вати, що для одержання вмінь та
навичок з математичного моде�
лювання та його прикладних ас�
пектів необхідно, щоб учень був у
навчальному процесі вмотивова�
ним та активним партнером,
який самостійно здійснює інди�
відуальний аналіз шляхів розв’я�
зання проблеми і при цьому вміє
обгрунтовувати зроблений вибір.
Але повторимо, що мова йде про
ознайомлення з математичним
моделюванням учнів загально�
освітніх шкіл, і тому доцільно зга�
дати Дьюї, який стверджує: “Як
загальний принцип, жодна діяль�
ність не повинна починатися з
наслідування ... і далі ... насліду�
вання має підсилювати і допома�
гати, але не бути спонукою до
дій” [1, с.34]. На основі моделі на�
вчання за Колбі, пропонуємо схе�
му навчання математичного мо�
делювання, що може реалізовува�
тися на заняттях із математичних
дисциплін (схема 1). Подана схе�
ма моделі навчання вказує на

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ

КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Л.І.Нічуговська
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циклічність даного процесу у навчальній діяльності, при якій конкретна реалізація окремих
фаз навчання значною мірою регламентується індивідуальними особливостями учнів в опра�
цюванні інформації, у результаті чого вони опиняються на різних рівнях (таблиця 1) [2, с. 24].

Таблиця 1
Індивідуальні відмінності в стилі опрацювання інформації

згідно із шкалою змісту, шкалою ініціативності
та шкалою тактики інформаційного опрацювання

Ця таблиця ще раз підкреслює важливість реалізації основних принципів особистісно
орієнтованого навчання в умовах його рівневої диференціації.

Отже, починати процес введення нової змістовної лінії – елементів математичного моде�
лювання – потрібно уже у молодших класах із формування поняття моделі, оскільки, на
думку відомого спеціаліста в галузі навчання професора Ліверпульського університету
К.Стоуна “… довга процесія символів, хоча і являє лінійну послідовність, але не створює
відповідної послідовності понять в голові …” [2, с. 437].

І тому необхідно намагатися цілеспрямовано доводити до розуміння учнів, що терміном
“модель” (або “довгою процесією символів”) називають такі поняття, як математичний опис
процесу або об’єкта, алгоритмічний опис об’єкта; формулу, що визначає закон функціону�
вання; графічне подання об’єкта (процесу) у вигляді графіка, блок�схеми або кривої, що ха�
рактеризує динаміку досліджуваного процесу та низку інших форм і понять.

Слід зауважити, що у процесі проведення занять із використанням математичного моде�
лювання необхідно максимально відходити від традиційних стереотипів у методах, формах
та засобах навчання, активніше застосовувати методи проблемного навчання, більш ціле�
спрямовано залучати учнів до самостійного пошуку та відкриття нових знань, впроваджу�
вати інноваційні технології навчання (ігри, ситуаційні завдання тощо).

У цьому контексті доцільно, наприклад, під час вивчення теми “Лінійна залежність”, крім
типових завдань запропонувати учням побудувати модель, що встановлює залежність між
температурою в градусах за Цельсієм (С0) та Фаренгейтом (F0), якщо відомо, що вода за�

Схема 1Схема моделі навчання математичного моделювання



закладів за умови поглиблення безпосе�
реднього змісту діяльності, відмови від
методичного догматизму, коли віддається
перевага тій чи тій сукупності методичних
прийомів та засобів, що, у свою чергу,
призводить до методичного одноманіття або
до протилежного ефекту, якщо фе�
тишизуються інновації форм і методичних
прийомів, не об’єднаних єдиною педагогіч�
ною метою. І тому задачі на побудову
математичних моделей, що описують
конкретні ситуації, доцільно ввести у
методичний банк завдань вчителя ма�
тематики. Так, під час розв’язування
лінійних нерівностей та систем лінійних не�
рівностей можна запропонувати задачі на
зразок:

Сергійко грає у футбол, і йому необхідні
вітамінні препарати, які продаються у
вигляді червоних пігулок, що містять 8 млг
вітаміну А, 1млг вітаміну В1 і 2 млг вітаміну
С, та зелених пігулок, що містять 2 млг,
1 млг і 7 млг відповідно вітамінів А, В1 та С.
Щоденно йому необхідно споживати 16 млг
вітаміну А, 5 млг вітаміну В1 та 2 млг
вітаміну С. Знайти оптимальне співві�
дношення червоних та зелених пігулок у
щоденному раціоні Сергійка.
Умову задачі доцільно подати у вигляді

таблиці.
Побудова математичної моделі може

бути такою.

Нехай у щоденному раціоні Сергійка бу�
де х червоних та у зелених пігулок. Тоді
лінійні нерівності:

виражають співвідношення наявності віта�
мінів А, В1 та С відповідно з щоденною
потребою у них. 

Отже, математична модель побудована у
вигляді системи лінійних нерівностей,
розв’язки якої можна знайти, використову�
ючи геометричну інтерпретацію лінійної

мерзає при 00С0 або 320F0, а закипає при
1000С0 або 2120F0 (F0 = 320 + 1,8 С0).

При ознайомленні учнів із темою “Сте�
пені з раціональними показниками” можна
акцентувати увагу на тому, що одним із важ�
ливих застосувань математики у бізнесі та
менеджменті є дослідження попиту та про�
позиції на той чи той товар. Як правило, як�
що ціна на товар зростає, пропозиція також
зростає, але попит спадає. Вивчаючи рівні
попиту та пропозиції при різних цінах, еко�
номісти можуть побудувати рівняння (мо�
дель), що описує взаємозв’язок між попитом
на деякий товар та його пропозицією.

У зв’язку із цим можна запропонувати
учням такі завдання. 

1. Залежно від кількості одиниць електро�
обігрівачів, що пропонує підприємство�ви�
робник, їх ціна визначається моделлю:

(х > 0),
де р – ціна одного еле�

ктрообігрівача, х – кількість запропоно�
ваних одиниць.
Визначити ціну одиниці товару, якщо
пропонується 64 електрообігрівачі.

2. Попит на деякий товар та його ціна
пов’язані моделлю: 

,
де х – кількість одиниць виробленої
продукції. Обчислити ціну одиниці
товару, якщо попит становить 27
одиниць.

Формуючи в учнів уявлення про моделі,
доцільно постійно підкреслювати
можливість використання математичних
моделей в різних галузях. І тому не менш
цікавою для учнів буде і така задача.

Галапагоські острови – це група ост�
ровів, площа яких коливається від 5,18 до
5825 квадратних кілометрів. Біологи в�
иявили залежність між кількістю
біологічних різновидів рослин на цих ост�
ровах та їх площею і наближено виразили
її у вигляді такої математичної моделі:

,
де S – площа острова в км2; 
С – кількість біологічних видів рослин.
Оцінити значення С, округливши до най�
ближчого цілого числа, якщо площа
острова дорівнює: 1) 1кв. милі; 2) 25 кв.
милям; 3) 500 кв. милям; 4) 1000 кв. миль
(1 кв. миля дорівнює 2,59 км2). 

Слід відзначити, що пошук нових нетра�
диційних форм проведення занять є
необхідним фактором активізації пізна�
вальної діяльності учнів загальноосвітніх

33,06,28 SC ⋅=

)0(2001000 32 >−= − xxp

3221 32 xxp +=
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нерівності з двома змінними на площині
(рис. 1).

Множину допустимих розв’язків
математичної моделі знаходимо як перетин
всіх можливих півплощин, що відповідають
одержаним лінійним нерівностям. Таким
чином, всі можливі значення х та у
належать чотирикутнику ОМКД. Для
подальшого аналізу можливих значень х та у
доцільно запропонувати учням розв’язки
знайти самостійно з наступним обговорен�
ням одержаних результатів.

Як варіант повторення методів пошуку
розв’язків квадратичних нерівностей можна
розглянути таку задачу.

Підприємець визначив, що щоденний
продаж “хот�догів” дає прибуток (Р), що
наближено виражається математичною
моделлю: 

,
де х – кількість “хот�догів”, що прода�
ється щоденно. За яких значень х його
прибуток буде додатним?
Крім того, у багатьох ситуаціях, пов’я�

заних із біологією, економікою та суспі�
льними науками, кількісні значення від�
повідних чинників змінюються пропорці�
йно до їх початкових величин, і в цьому
випадку для аналізу їх динаміки застосов�
уються експоненційні функції зростання або
експоненційні моделі. Отже, можна
ознайомити учнів із типовими прикладами
їх застосування, демонструючи універсаль�
ність математичних моделей.

Нехай а – кількість вихідної речовини,
коли t=0. Тоді за тих чи тих технологічних
умов кількість речовини у змінюється із
часом і може бути описана експоненційною
моделлю , де с – деяка константа. 

cteay ⋅=

60282 ++−= xxP

Наприклад, маємо 800 г радіоактивної
речовини. Відомо, що після 3 років її техно�
логічного використання залишилося тільки
400 г. Скільки речовини залишиться після 6
років її активного використання?

За умовою у = 800, коли t = 0, тому 

(г).
Одержана математична модель розпаду

радіоактивної речовини .
За умовою через 3 роки залишилося 400г

радіоактивної речовини, тому у = 400, коли
t=3. Маємо 

.

Прологорифмуємо обидві частини рів�
няння і знайдемо с.

Отже, математична модель розпаду
радіоактивної речовини для нашого прикла�
ду має вигляд: .

Якщо t = 6, то
Після технологічного використання ра�

діоактивної речовини протягом 6 років
залишається (наближено) ще 200 г цієї
речовини.

Таким чином, подібний підхід до орг�
анізації і проведення навчальних занять п�
отребує розробки методичної стратегії для
реалізації прикладної спрямованості
шкільного курсу математики шляхом
уведення нової змістовної лінії – елементів
математичного моделювання протягом
усього курсу. Реалізація цієї стратегії, на
нашу думку, сприятиме активізації піз�
навальної діяльності школярів, тому що ств�
орює яскравий фон для перебування учнів в
атмосфері різноманітності, зацікавленості,
поглиблює їхню мотивацію до навчання,
демонструючи доцільність і корисність
математичних знань, можливості їх
застосування в різних галузях життя,
формує уявлення про роль математики в
розвитку інших наук.
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У статті проаналізо�
вані результати
моніторингу стану
фізичного здоров’я
майбутніх педагогів.
Це дозволило дійти
висновку про те, що
серед цільових груп
населення, які потре�
бують уважного
ставлення з точки
зору формування, збе�
реження і зміцнення
здоров’я, є сту�
дентська молодь. У
завдання дослідження
входив пошук шляхів
удосконалення педа�
гогічного процесу у
вищій школі з метою
забезпечення май�
бутнім педагогам
умов для підтриман�
ня й зміцнення свого
здоров’я, формування
готовності бути у
майбутній професії
“вчителями здо�
ров’я”.

In the article the results
of monitoring of the
condition of the physical
health of future teachers
were analyzed. It helped
to come to a condusion
that among groups of
population which need
atteutive attitude from
the point of view of
forming, keeping and
streugthening the health
are young students. The
task of investigation
contains the search of
the ways of improve�
ment of pedagogical
process in high school to
provide future teachers
the conditions for sup�
port and streugthening
the health, to form the
readiness to be “health
teachers” in the future
profession.

Учитель загальноосвітньої
школи є ключовою фігурою на�
вчально�виховного процесу,
ефективність якого багато у чому
визначається як професійною
компетентністю педагога, так і
його психічним та фізичним бла�
гополуччям, ставленням до влас�
ного здоров’я й здоров’я учнів.

Здоров’я вчителя, як і будь�
якої людини, формується впро�
довж усього його життя, одним із
найважливіших етапів якого є на�
вчання у вищій школі.

До числа факторів, які мають
безпосередній вплив на стан здо�
ров’я  майбутніх педагогів, нале�
жать специфічні особливості
складної і багатопланової діяль�
ності з оволодіння професійними
знаннями, вміннями та навичка�
ми.

Фізичне й психічне благопо�
луччя майбутніх учителів зале�
жить також і від суб’єктивних
факторів, зокрема ставлення до
свого здоров’я. Зумовлене об’єк�
тивними обставинами та визначе�
не провідною діяльністю й по�
ведінкою особистості, ставлення
до свого здоров’я у студентів зна�
ходить прояв у діях і вчинках, у
переживаннях, думках й суджен�
нях, що впливають на їх фізичний
і психічний стан. Ставлення окре�
мого індивіда до свого здоров’я,
що реалізується у поведінці, вис�
ловлюваннях, думках про здо�
ров’я, може бути адекватним і не�
адекватним.

Метою даного дослідження є
виявлення ступеня відповідності
(адекватності) дій, вчинків, уяв�
лень про своє здоров’я майбутніх
педагогів вимогам здорового спо�
собу життя та реальному, об’єк�
тивно продіагностованому стану
їх фізичного здоров’я. Це допомо�
же створити таку модель навчаль�
но�виховного процесу, яка б
сприяла свідомому, особистісно
орієнтованому сприйняттю, ос�
мисленню й засвоєнню знань,
практичних умінь і навичок ве�
дення здорового способу життя,

що, без сумніву, лежить у сфері
життєвих та професійних інте�
ресів майбутніх учителів.

Дослідженням (1997�2000 рр.)
було охоплено 287 студентів І�ІІІ
курсів природничого факультету
Полтавського державного педа�
гогічного університету ім. В.Г.Ко�
роленка.

Дослідження проводилося в
три етапи. На першому етапі
провідним методом збору інфор�
мації був вибраний соціологічний
метод – анкетування, а також ме�
тод пролонгованого дослідження,
метод бесіди та його похідні.

На другому етапі дослідження
був здійснений моніторинг стану
фізичного здоров’я майбутніх пе�
дагогів. Як відомо, моніторинг –
це комплекс морфофункціональ�
них діагностичних досліджень,
що проводяться впродовж відпо�
відного часу і  дають сумарний
(інтегральний) показник “кіль�
кості” та “якості” здоров’я окремої
людини, групи людей або попу�
ляції. На цьому етапі була вибра�
на одна з діагностичних моделей,
прийнята у валеології – донозо�
логічна діагностика, яка
найбільше відповідала меті дано�
го дослідження.

Як відомо, донозологічна діаг�
ностика базується на певних тео�
ретичних позиціях. Вважається,
що діагноз “здоровий” обґрунто�
ваний, якщо не виявлені ознаки
маніфестації патологічного про�
цесу, а всі показники функцій
знаходяться у межах
фізіологічної норми. Перехід від
стану здоров’я до хвороби відбу�
вається через ряд стадій, на яких
організм намагається пристосува�
тися до нових для нього умов
існування шляхом зміни
функціонування і напруженості
регуляторних механізмів. При
цьому адаптаційні властивості
людини є мірою її здатності збе�
регти нормальну життєдіяльність
у неадекватних умовах середови�
ща.

МОНІТОРИНГ СТАНУ ФІЗИЧНОГО

ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

В.І.Бобрицька 
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Усе вищесказане дозволило розробити новий принцип дослідження в системі координат

“здоров’я – передхвороба” – донозологічну діагностику за ступенем напруження адап�
таційних механізмів з виділенням чотирьох груп: задовільна адаптація, функціональна на�
пруженість механізмів адаптації, незадовільна адаптація і зрив адаптації.

Схарактеризувати стадію адаптації можна трьома параметрами: рівнем функціонування
системи, ступенем напруження регуляторних механізмів і функціональним резервом. Саме
ці підходи й використовують для характеристики донозологічних станів – стадій  адап�
таційного процесу.

Для комплексної оцінки донозологічних станів використовується система експрес�кон�
тролю КОНТРЕКС (С.А.Душанін та співавт.), експрес�система оцінки фізичного стану
(Г.Л.Апанасенко й співавт.), система оцінки адаптаційного потенціалу серцево�судинної сис�
теми (Р.М.Баєвський й співавт.), система розрахункового прогнозування максимальної пра�
цездатності і рівня фізичного стану (О.А.Пирогова та співавт.).

Моніторинг стану фізичного здоров’я студентів природничого факультету ПДПУ
ім.В.Г.Короленка проводився на базі обласного Центру здоров’я (м.Полтава).

На етапному контролі фізичного здоров’я досліджуваного контингенту на кожного учас�
ника заповнювалася Особиста картка респондента. Результати дослідження статистично об�
роблялися і заносилися до спеціальної таблиці, фрагмент якої наведений у таблиці 1.

Таблиця 1 (фрагмент)
Комплексна оцінка рівня фізичного стану та адаптаційного потенціалу організму

Комплексна оцінка рівня фізичного здоров'я студентів
природничого факультету ПДПУ



Порівняльний аналіз даних діаграми 1 і 2
свідчить про те, що студенти демонструють
неадекватну оцінку рівня свого фізичного
здоров’я, причому переважно завищену (див.
серію діаграм 3�7). Кількість таких респон�
дентів становить 48%.

За результатами проведеного анкетного
опитування майбутніх педагогів тільки 8%
займаються фізичною зарядкою не менше від
трьох разів на тиждень, 12% сплять не менше
ніж 7�8 годин на добу.

1 – низький рівень; 2 – рівень ФЗ нижчий
від середнього; 3 – середній рівень ФЗ; 4 –
рівень ФЗ від вищий від середнього; 5 – ви�
сокий рівень ФЗ.

Діаграми 3�7. 
Самооцінка та комплексна оцінка 
фізичного здоров’я респондентів 
(за Г.Л.Апанасенком і системою 
експрес�контролю КОНТРЕКС)

Під час ознайомлення студентів із ре�
зультатами моніторингу стану їх фізичного
здоров’я їм було запропоновано дати
відповіді на такі запитання: “Чи став для

Третім етапом дослідження було здійснен�
ня якісного та кількісного аналізу результатів
моніторингу стану здоров’я студентів ПДПУ.

Слід відзначити, що до етапу проведення
комплексної оцінки рівня фізичного здоров’я
студентам було запропоновано здійснити йо�
го самооцінку. Уявлення майбутніх педагогів
про рівень свого здоров’я розподілилися та�
ким чином: високий – 11%; вищий від серед�
нього – 22%; середній – 49%; нижчий від се�
реднього – 12%; низький рівень – 6%.

Ці дані ілюструє діаграма 1.

Під час аналізу результатів донозологічної
діагностики фізичного здоров’я досліджува�
ного контингенту виявилися розбіжності між
судженнями студентів і об’єктивними даними.

Так, середньостатистичні дані комплекс�
ної оцінки рівня фізичного здоров’я сту�
дентів (за Г.Л.Апанасенком) показують: ви�
сокий рівень ФЗ має  3% респондентів;
рівень вищий від середнього –5%; середній –
26%; нижчий від середнього – 20%; низький
рівень – 46%.

Ці дані ілюструє діаграма 2.
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Діаграма 1. 
Дані самооцінки рівня фізичного здоров'я

студентів природничого факультету ПДПУ 

Діаграма 2. 
Розподіл респондентів за рівнем фізичного здоров'я
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Діаграма 3.                        Діаграма 4. 
А.А.Білич                      Н.Б.Головня
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Діаграма 5.                        Діаграма 6. 
С.Г.Заритовська                 І.В.Сахно
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Діаграма 7.
С.А.Новописьменний



Вас несподіванкою результат донозо�
логічної діагностики?”; “Чи хотіли б Ви
поліпшити стан Вашого фізичного здо�
ров’я? Які б заходи для збереження та
зміцнення свого здоров’я Ви б вибрали, на�
вчаючися у вищому закладі освіти?”; “Що
об’єктивно і суб’єктивно впливає на процес
формування, збереження й зміцнення
фізичного здоров’я у Вашому віці?”

На запитання “Чи став для вас не�
сподіванкою результат донозологічної діаг�
ностики?” 72% респондентів відповіли
“так”, 11% –  “ні”, 17% зазначили, що у про�
цесі виконання фізичних проб (“20
присідань”, на гнучкість, кистьова динамо�
метрія, швидкісна витривалість тощо)
відчували труднощі й суб’єктивно передчу�
вали, що у них низький рівень фізичної тре�
нованості.

На запитання “Чи хотіли б ви поліпшити
стан Вашого фізичного здоров’я?” 94%
відповіли “так”, 6% – зазначили, що він їх
задовольняє.

На запитання “Що об’єктивно та су�
б’єктивно впливає на процес формування,
збереження і зміцнення фізичного здоров’я
у Вашому віці?” відповіді розподілилися та�
ким чином: 

об’єктивно впливають:
· недосконалість планування навчаль�
ного навантаження впродовж навчаль�
ного дня й тижня – 61%; 
· нестача матеріальних коштів для ор�
ганізації повноцінного харчування –
92%;
· відсутність умов (для тих, хто мешкає
у гуртожитку) для проведення загарту�
вальних процедур і фізичного тренуван�
ня – 27%;
· завантаженість побутовими справами –
74%;

· відсутність достатніх знань про методи
відновлення розумової працездатності,
подолання перевтоми, зняття стресових
станів, раціональне харчування тощо –
86%;
суб’єктивно впливають:

· нераціональне харчування (одно�
манітна дешева їжа з переважанням кар�
топлі  та  борошняних виробів) – 72%;

· відсутність часу та бажання займатися
фізичними вправами вранці (фіззарядка)
– 66%;

· шкідливі звички (куріння,  вживання
алкоголю) – 54%;

· недоладно організований режим дня –
41%;

· відпочинок від навчальної діяльності
перед телевізором чи комп’ютером – 79%;

· відсутність бажання й організованості
щодо впровадження у своєму життєвому
трибі ряду елементів здорового способу
життя (загартування, володіння технікою
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зняття психоемоційного напруження,
подолання розумової перевтоми, культу�
ра відпочинку тощо) – 63%.
Наведені дані свідчать про назрілу не�

обхідність розроблення, вдосконалення й
корекції педагогічних заходів для форму�
вання, збереження і зміцнення здоров’я
майбутніх учителів – представників однієї з
найбільш соціально значущих професій.

Корекція педагогічного процесу, яка має
за мету формування здорового способу
життя майбутніх учителів, повинна базува�
тися на принципах методології сучасного,
системно орієнтованого людинознавства,
бути спрямованою на створення адекватно�
го ставлення особистості до здоров’я, пози�
тивного сприйняття профілактичних,
просвітницьких, рекреаційно�оздоровчих
заходів, власної активності. Ще Гіппократ
звертав увагу та те, що зусилля зцілювача
можуть видатися марними, якщо сама лю�
дина не проявляє активності у зміцненні
свого здоров’я.

Загальновідомо й те, що у подібних
об’єктивних умовах життєдіяльності при
відносно рівних природних передумовах,
але при різному ставленні до здоров’я
вірогідність бути хворим або здоровим мо�
же суттєво відрізнятися. Тому поряд із не�
обхідністю створення об’єктивних умов збе�
реження і зміцнення здоров’я майбутніх пе�
дагогів існує проблема підвищення відпові�
дальності самої людини за досягнення його
прийнятного рівня, індивідуальний відбір
форм та засобів оздоровлення, усвідомлене
сприйняття навчальної інформації валеоло�
гічного спрямування, цілеспрямоване дотри�
мання принципів здорового способу життя.
Слід підкреслити, що перехід  до здорового
способу життя означає  зміну індивідуальної
свідомості, формування суб’єктивного моти�
ваційно�поведінкового фактора зміцнення
здоров’я. А це завдання не менш складне, ніж
забезпечення об’єктивних умов фізичного і
психологічного благополуччя майбутніх пе�
дагогів.

Традиційно суб’єктивний аспект форму�
вання,  збереження і зміцнення здоров’я
пов’язується з поінформованістю й оволо�
дінням валеологічними знаннями (тобто з
когнітивним компонентом структури осо�
бистості), що досягається змістовою напов�
нюваністю та використанням певної систе�
ми форм, методів і засобів валеологічної
освіти й виховання.

У Полтавському державному педаго�
гічному університеті ім. В.Г.Короленка
впродовж 1995�2001 років проводиться
постійна робота з удосконалення змісту ва�
леологічної освіти і виховання. Результатом
цієї роботи стало створення експеримен�
тального навчального посібника “Валео�



педагогічного навчального закладу. Згрупо�
вані за змістом, скориговані згідно з вимога�
ми сучасної науки про здоров’я (валеології),
вони можуть розглядатися  як основи для
навчально�просвітницької та виховної ро�
боти з майбутніми педагогами.

Рис.1. 
Піраміда переваг оздоровчих заходів 

у вищій школі
Проведене дослідження свідчить про те,

що моніторинг стану здоров’я майбутніх пе�
дагогів, зокрема донозологічна діагностика
фізичного здоров’я, дозволяє знайти важелі
для корекції педагогічного процесу у вищій
школі.

Вивчення валеології повинно бути побу�
доване таким чином, щоб майбутній педагог
залучався до свідомого сприйняття інфор�
мації валеологічного спрямування, культи�
вував у себе звички, а потім і потребу до ве�
дення здорового способу життя, вдоскона�
лював навички прийняття рішень у питан�
нях підтримки й зміцнення свого здоров’я,
формував у себе готовність бути у май�
бутній професійній діяльності “вчителем
здоров’я”.
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логія” для студентів вищих закладів освіти,
апробація якого здійснюється з 1999/2000
навчального року. При створенні даного на�
вчального посібника та корекції його змісту
враховувалися результати численних дос�
ліджень, зокрема й результати моніторингу
стану фізичного здоров’я майбутніх педа�
гогів, їх інтереси й побажання.

У процесі освоєння змісту курсу “Валео�
логія”, оволодіння практичними навичками
формування здорового способу життя важ�
ливо було донести до свідомості кожного
суб’єкта навчальної діяльності те, що набут�
тя знань та валеологічних умінь і навичок
не досягнуть мети поза зв’язком із моти�
ваційними компонентами психічної сфери
особистості. Крім того, дієвість освітньої і
виховної роботи з досягнення фізичного та
психічного благополуччя визначається сту�
пенем актуалізації морального потенціалу
особистості майбутнього педагога, що у
своїй єдності й цілісності інтегративно відо�
бражає його загальну культуру, життєву ме�
ту та ціннісні орієнтації, мотиви про�
фесійної діяльності і поведінки, систему
диспозицій, установок, ставлення до вихо�
ванців, колег та самого себе. Це можливо
лише за умов розуміння кожним сутності
поняття “здоровий спосіб життя” як систе�
ми індивідуально усвідомлених і вибраних
дій, які визначають його фізичне та
психічне благополуччя. У зв’язку із цим у
процесі вивчення курсу “Валеологія” у ви�
щому педагогічному закладі формування
настанов щодо дотримання здорового спро�
собу життя повинно базуватися не лише на
інформаційно�пізнавальній діяльності, але
й на органічному включенні у цей процес
системи заходів для збереження і зміцнення
здоров’я загалом. До їх переліку входять ор�
ганізаційно�педагогічні, профілактичні, ре�
креаційно�оздоровчі, діагностичні, прос�
вітницькі заходи.

Які ж заходи, на думку майбутніх педа�
гогів, доцільно проводити у вищому на�
вчальному закладі з метою формування,
збереження і зміцнення здоров’я? За ступе�
нем значущості до їх числа відносяться
(див. рис.1): удосконалення режиму навчан�
ня; активний відпочинок, раціоналізація
харчування (у студентській їдальні і вдома);
просвіта з питань організації здорового спо�
собу життя; безкоштовні путівки у сту�
дентські санаторії�профілакторії; ово�
лодіння технологіями зняття стресів, підви�
щення розміру стипендій; поліпшення по�
бутових умов (у гуртожитку, на квартирах);
масові спортивні заходи, медичні консуль�
тації та ін.

Запропоновані студентами заходи явля�
ють собою достатньо широке коло заходів,
реалізація яких можлива в умовах вищого
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Стаття присвячена
проблемі перепід�
готовки педагогічних
кадрів Великої
Британії. Після�
дипломна освіта,
підвищення профе�
сійного рівня та
кваліфікації – над�
звичайно важлива
ланка британської
системи освіти.
Підвищення квалі�
фікації англійського
педагога – це процес
його поступового
росту як особистості
і як професіонала про�
тягом усієї прак�
тичної діяльності.
Про особливості
педагогічної перепід�
готовки, а також про
те, у чому полягають
особливості курсів для
працюючих вчителів
та дипломні курси у
Великій Британії ви
дізнаєтесь, прочи�
тавши цей матеріал

The article is devoted to
the problem of the post�
graduate education in
Great Britain. The post�
greduate education is a
very important part of
improving the level and
quality of the British
educational system. The
author writes about
courses for working
teachers which can be
divided into a long�term
and short term courses.
There are also two types
of courses: the first
courses are finished
with receiving a diplo�
ma which gives the right
for getting the Master
degree, the second
courses give the diplo�
ma of professional
knowledge in the field
of education.

В останні роки педагогічна
освіта України зазнає істотних
змін, оновлення та вдоскона�
лення в руслі розвитку
суспільства в цілому. Створен�
ня багатоступеневої освіти пе�
редбачає розв’язання проблем,
пов’язаних із приведенням сис�
теми підготовки та перепідго�
товки педагогічних кадрів до
відповідного рівня розвинених
країн Європи та всього світу.
Це вимагає розробки змісту пе�
дагогічної освіти для вищих на�
вчальних закладів із врахуван�
ням можливості самостійного
розв’язання багатьох проблем
фундаменталізації та підбором
власних моделей педагогічної
освіти на основі зарубіжного та
вітчизняного досвіду.

В умовах інтеграції країн
Європи своєї актуальності на�
була проблема підготовки вчи�
теля нової генерації, вчителя�
професіонала, готового до ро�
боти в навчальних закладах
різного типу.

У контексті цих завдань
досвід розвитку та вдоскона�
лення педагогічної освіти у
З’єднаному Королівстві є ко�
рисним у процесі конкретизації
змісту педагогічної підготовки
в Україні. Оновлення підготов�
ки педагогічних працівників у
Великій Британії дає змогу ук�
раїнським вченим�педагогам
дати реалістичну оцінку тим
змінам, що відбуваються в
Західній Європі, передусім у
педагогічній галузі, і скориста�
тися досвідом індустріально
розвинених країн для піднесен�
ня вітчизняної педагогічної
освіти до рівня світових вимог.

Перші курси підвищення
кваліфікації британських вчи�
телів виникли ще в 40�х роках.
Їх метою було не стільки удос�
коналення працюючих учи�
телів, скільки підготовка най�

більш талановитих з них для
роботи на відповідальних і ви�
соких посадах або для викла�
дання у вищих навчальних за�
кладах. Велика зацікавленість в
освіті педагогічних працівників
у період їх роботи в школі – так
званій “In�service training”
(Курси підвищення
кваліфікації по місцю роботи) –
стала проявлятись після
опублікування у 1963 році до�
кументів урядової комісії про
ситуацію в системі підготовки
та освіти вчителів (1). У реко�
мендаціях цієї комісії було виз�
начено, що вчителів, які
успішно викладають у школах,
після декількох років роботи
потрібно заохочувати ма�
теріально для подальшого на�
вчання і вдосконалення. Саме
тоді почали зароджуватися і
розвиватися різноманітні су�
часні форми безперервної осві�
ти вчителів у період їх роботи в
навчальних закладах, створюва�
тися основи цілісної системи
підвищення кваліфікації педа�
гогічних кадрів. 

У 1972 році британський
уряд опублікував нові рекомен�
дації щодо покращення якості
освіти в педагогічних коледжах.
Однією з основних пропозицій
було створення при університе�
тах і педагогічних коледжах
інститутів та курсів для пере�
підготовки вчителів і підвищен�
ня їх кваліфікаційного рівня
протягом трудової діяльності.
Згідно з цим при всіх універси�
тетах та коледжах стали ор�
ганізовуватися різноманітні
курси, які різнилися між собою
програмами та термінами на�
вчання, його формами і метода�
ми, але які мали одну чітку ме�
ту – підвищення професійної
кваліфікації та педагогічної
майстерності працюючих учи�
телів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

ЯК ЗАСІБ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО

УДОСКОНАЛЕННЯ
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чення дисциплін зі спеціальності, теорії та
методики викладання, методики прове�
дення наукових досліджень. Основними
формами навчання вважають лекції,
семінари, індивідуальні чи групові занят�
тя викладача з 1�3 студентами, дискусії,
різноманітні види науково�дослідної ро�
боти.

Курси що завершуються отриманням
ступеня бакалавра освіти, є переважно для
тих педагогів, які закінчили учительські ко�
леджі до того часу, коли ця ступінь стала
обов’язковою для викладання не тільки в
старшій, але й початковій школі. На таких
курсах, поряд із здобуттям ступеня бакала�
вра освіти, можна отримати ступінь бака�
лавра мистецтв чи науки. Не дивлячись на
розбіжності в програмах навчання, ступінь
бакалавра освіти, мистецтв чи науки, що
присвоєна вчителеві по закінченні курсів, є
першою академічною сходинкою у системі
професійного навчання і прирівнюється
до ступеня бакалавра, отриманої студента�
ми в коледжах та університетах. Вона дає
педагогу право викладання у початковій
школі, а інколи у середній (у залежності
від спеціалізації педагога) і дає йому мож�
ливості для подальшого вдосконалення
своєї професії (3).

Зараз у Великій Британії працюють
дипломні курси двох видів: перші закінчу�
ються врученням після випускного дип�
лому, що є документом, який дає право
подальшого навчання на ступінь магістра
освіти, другі – диплому професійних
знань у галузі освіти, який засвідчує
підвищення кваліфікації педагога в тій чи
іншій сфері. Перші дипломні курси, з от�
риманням після випускного диплома
з’явились у 60�х роках. У даний час на цих
курсах навчання проводиться у двох фор�
мах – очній і заочній, із тривалістю
відповідно 1 і 2 роки. Вчителі ознайомлю�
ються тут з існуючою в країні системою
освіти, вивчають методику викладання
окремих дисциплін, вікову та педагогічну
психологію.

У програмах дипломних курсів при
університетах велика увага приділяється
теоретичним дисциплінам, у той час як
предмети вивчення на курсах при колед�
жах вищої освіти носять, в основному,
прикладний характер. Кандидати на на�
вчання на курсах, що закінчуються вру�
ченням після випускного диплому, по�
винні мати академічний ступінь бакалавра
чи кваліфікаційний рівень, що прирів�
нюється до нього, великий досвід викла�
дання і деякі наукові спостереження. Про�
тягом навчання вчителі пишуть курсову
теоретичну роботу і дві роботи, основою
яких є практичний шкільний досвід.

На думку британських спеціалістів,
курси підвищення кваліфікації надають
учителям прекрасну можливість краще
пізнати один одного, обмінятися досвідом.
Навчання на курсах дозволяє вчителеві на
деякий час самому стати учнем, таким чи�
ном, якоюсь мірою позбавляючи його
схильності до стереотипності, догматизму,
авторитарності.

На наш погляд, як навчання, так і
підвищення кваліфікації вчителів у Ве�
ликій Британії не має якоїсь однієї схеми.
Це зумовлено, перш за все, тим, що
університети та інші ВНЗ підпорядкову�
ються різним відомствам та органам вла�
ди, які тією чи іншою мірою відповідають
за систему освіти, або є практично неза�
лежними, що вносить велику різно�
манітність у систему підвищення квалі�
фікації педагогічних кадрів. Разом з тим, у
роботі всіх без винятку курсів удоскона�
лення вчителів можна виділити загальні
напрямки, які визначаються названими
вище функціями підвищення
кваліфікації.

Найбільш поширеними і популярними
є програми підвищення кваліфікації,
спрямовані на покращення роботи всього
педагогічного колективу школи, групи пе�
дагогів та окремих вчителів (наприклад,
програми для вчителів�початківців); на
розширення досвіду окремого вчителя
для його подальшого просування по
службі; на розвиток професійних знань та
вмінь учителя (наприклад, навчання на
ступінь магістра освіти); на підняття рівня
загальної освіти (отримання ступеня ба�
калавра чи магістра в інших, не педа�
гогічних сферах). У цілому ж система
підвищення кваліфікації працюючих учи�
телів розглядається як частина системи
безперервної освіти, спрямованої на само�
вдосконалення вчителя, оновлення основ�
них елементів його індивідуальної куль�
тури і, звичайно ж, на підтримання і
підвищення його професійного рівня (2).

Курси для працюючих учителів у Ве�
ликій Британії поділяються на довготри�
валі та короткотривалі. Навчання на дов�
готривалих курсах (що проходять протя�
гом 1�3 років) завершується отриманням
ступеня бакалавра освіти, так званого
підвищеного диплома про освіту чи ступе�
ня магістра освіти. Такі курси проходять
поза стінами школи, як правило, в універ�
ситеті чи коледжі. Заняття на курсах про�
водять викладачі тих же вищих навчаль�
них закладів, які беруть участь у розробці
програм.

Довготривалі курси по формі навчання
можуть бути очними, заочними, вечір�
німи. До змісту занять включається вив�
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Другий тип дипломних курсів, що
закінчується отриманням диплома про�
фесійних знань, з’явився у 1978 році і слу�
жить потребам педагогів будь�якої
кваліфікації, які бажають удосконалити
педагогічну майстерність, підняти про�
фесійний рівень (4). Для вступу на такі
курси необхідно мати не менше двох років
трудового стажу. Програмою навчання пе�
редбачено знайомство з різноманітними
галузями педагогічної науки, що є істот�
ним внеском у підвищені кваліфікації пе�
дагогічних кадрів. Диплом професійних
знань, який вручається після закінчення
курсів, прирівнюється до першого ака�
демічного ступеня бакалавра освіти. Дип�
лом з відзнакою дає право на подальшу
освіту і отримання ступеня магістра
освіти.

Третій тип довготривалих курсів – це
курси, після закінчення яких при�
своюється ступінь магістра освіти. На�
вчання тут має дві форми – очну і заочну.
Перша (очна) має певні переваги і поля�
гає у відвідуванні лекцій, семінарів, фа�
культативів, здачі випускних екзаменів і
написанні дисертації. Такий вид курсів
існує для підготовки викладачів на зазда�
легідь визначені професійні посади (на�
приклад, директора школи), він базується
на вивченні окремих дисциплін (історія
освіти, психологія навчання і т.п.), кон�
кретного ступеня освіти (початкової, се�
редньої, вищої), організації та функціону�
вання школи чи іншого навчального за�
кладу (програми навчання, управління
школою).

Інший шлях за основу має дослідниць�
ку роботу вчителя, котрий отримує
ступінь магістра. Статистика свідчить, що
5/8 усіх, хто навчається, закінчують курси
заочно (1). В цілому курси на отримання
ступеня магістра освіти спрямовані як на
розширення особистих і професійних
знань, так і на навчання майбутніх інспек�
торів, методистів, адміністраторів, менед�
жерів у галузі освіти, викладачів вищих
навчальних закладів, тобто надають мож�
ливість для підвищення по службі чи над�
бавки у заробітній платні (5).

Поряд з курсами, що діють поза стіна�
ми школи, у країні працюють курси, що
організовуються на базі шкіл. Такі курси
різноманітні за тривалістю, навчання на
них продовжується, як правило, не більше
року. Заняття проводять найбільш
досвідчені вчителі, а також консультанти і
методисти, запрошені з університетів, ко�
леджів чи учительських центрів. На кур�
сах використовуються такі традиційні
форми роботи, як відвідання уроків і їх
подальше обговорення, візити в інші шко�

ли для обміну досвідом, дискусії, семіна�
ри, лекції, перегляд кінофільмів, ділові
ігри, моделювання, показові уроки мето�
дистів учительських центрів. Навчання на
цих курсах базується на принципах обмі�
ну досвідом і взаємонавчання працюючих
учителів, що значною мірою сприяє
підвищенню їхнього професійного рівня.

Важливу роль у системі підвищення
кваліфікації британських учителів
відіграють методичні курси�семінари, або
об’єднання вчителів за спеціальностями.
Вчителі у Великій Британії отримують
“робочий час” для участі в них: “У той час,
коли вчитель є поза школою, роботою,
менше проблем і більше “свіжої крові”
припливає до професії, саме тоді вкрай
істотною і необхідною є робота на таких
курсах,” – відзначає відомий англійський
педагог Дж. Волкер (6).

Таким чином, післядипломна освіта
покликана забезпечувати поглиблення
професійних знань та умінь за спеці�
альністю, здобуття нової кваліфікації, на�
укового ступеня або одержання нового
фаху на основі наявного освітнього рівня і
досвіду практичної роботи.

Отже, як бачимо, підвищення квалі�
фікації англійського педагога — це процес
його поступового росту як особистості і
як професіонала протягом усієї практич�
ної діяльності. При цьому розвиток педа�
гога як особистості здійснюється за умо�
ви, коли він займає позицію активного
суб’єкта діяльності, в якій реалізуються
його творчі сили і здібності. З цього по�
гляду, як ми вважаємо, вчителеві слід да�
вати для вибору гнучкі, мобільні і ди�
намічні форми навчання, які стимулюва�
тимуть його професійний ріст як розви�
ток. Основним же компонентом системи,
на нашу думку, слід визнати школу або
установу, в якій працює педагог.
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поля проводився експеримент під час вивчення
теми “Дзвінкі та глухі приголосні”. На першому
уроці було написано контрольний диктант.
Протягом чотирьох наступних діти виконували
поданий нижче комплекс вправ із даної теми.
Третій урок завершився написанням словнико!
вого диктанту.

Метою експерименту було з’ясування
доцільності проведення тренувальних вправ
для формування та закріплення вмінь учнів
правильно вимовляти і писати парні приго!
лосні звуки.

1. КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Мета. Перевірити рівень умінь правильно
писати дзвінкі та глухі парні приголосні в се!
редині слів.

Вид роботи. Контрольний диктант.
Методика проведення. Учитель зачитує

текст, потім диктує окремими реченнями.
Після написання диктанту вчитель читає
текст ще раз, а учні перевіряють написане і
здають вчителю.

Лісова казка
Білим сніжком занесло лісові доріжки. Ось

легко стрибнула з дерева на дерево прудка
білочка. Незабаром у її кігтиках опинилася со�
снова шишка. До своєї нори майнула руда лиси�
ця в теплій шубці. Швидко пробіг і сховався під
дубком полохливий зайчик.

І знову тихо.
На основі аналізу поданої нижче діаграми

можна зробити висновок: загальний рівень
знань та умінь учнів із наданої теми не пере!
вищує середній, бездоганно написаних робіт
немає. Отже, можна вважати за доцільне про!
ведення на наступних уроках тренувальних
вправ для закріплення мовленнєвих умінь.
Оскільки найбільшу складність викликає на!
писання оглушених дзвінких звуків у сере!
дині слова, потрібно приділити увагу трену!
вальній роботу на закріплення саме цих умінь.

Діаграма

Для процесу розвитку методики викладан!
ня “других” мов і, у першу чергу, іноземних,
характерне застосування таких методів на!
вчання: прямого, перекладного (порівняльно�
граматичного), комбінованого, тренувального.

Прямий ігнорує рідну мову, тобто знання з
“другої” мови одержуються без жодної опори
на рідну. “Друга” мова засвоюється неусвідо!
млено, шляхом механічного заучування слів і
фраз, повторюваних за вчителем. Для пояс!
нення нових слів використовуються предмети
або предметні малюнки. Багато уваги відво!
диться заучуванню напам`ять.

Недолік цього методу полягає у невраху�
ванні труднощів, повязаних із впливом
рідної мови.
Процес переборення їх відбувався сти!

хійно, а тому й довго. 
Перекладний (порівняльно$граматичний),

навпаки, тісно повязаний із рідною мовою.
Його основою є переклад на рідну мову,
зіставлення явищ “другої” мови та рідної.

Прикладний метод сприяє точному ро!
зумінню значень слів та змісту речень. Фоне!
тичні й граматичні явища засвоюються свідомо
завдяки зіставленню з рідною мовою.

Однак, недоліком цього методу є надто ши�
роке використання рідної мови на уроках.
Це призводить до того, що формування
практичних умінь висловлювати думки
іншою мовою відходить на задній план.
Комбінований поєднує позитивні сторони

прямого і перекладного методів.
Згідно з ним рекомендується під час на!

вчання другої мови враховувати особливості
рідної і під час засвоєння теоретичного ма!
теріалу, перекладу, читання, заучування на!
пам’ять спиратися на знання її.

На сучасному етапі розвитку методики
вивчення української мови як другої в на!
вчальному процесі широко застосовуються всі
прийоми, характерні для комбінованого мето!
ду навчання.

Тренувальні методи використовуються на
етапі формування вмінь та навичок і мають
реальний вияв у практичних вправах, що ви!
користовуються на уроках української мови
для закріплення знань та формування мовних
умінь.

Завдяки систематичному використанню
тренувальних методів навчання на уроках
формування та закріплення знань, умінь та
навичок, учні набувають стабільних орфо�
графічних, граматичних та мовленнєвих
умінь з української мови.
Для підтвердження цієї думки протягом

двох тижнів у 2!А класі школи №25 м. Севасто!
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2. ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Мета. На основі результатів контрольного
експерименту провести комплекс тренуваль!
них вправ для формування вмінь правильно
вимовляти та писати дзвінкі та глухі парні
приголосні в середині слів.

Методика проведення. Протягом чотирьох
уроків одночасно з опрацюванням інших тем
проводилися подані нижче вправи з теми
“Дзвінкі та глухі приголосні”, спрямовані на
формування вмінь правильно писати і вимов!
ляти парні приголосні звуки в середині слів.
Учні працювали самостійно за картками та ко!
лективно (усно).

Пропонуємо фрагменти проведених уроків.
І.

Мета. Закріпити вміння правильно вимов!
ляти парні приголосні звуки, складати речення
зі словами на подану орфограму.

1. Прочитай слова.
Гриб�грип, кізка�кіска, дерти�терти.
Спиши ці слова. Підкресли букви, що по!

значають голосні звуки, однією лінією, а букви,
що позначають приголосні звуки, – двома
лініями. Подумай, скільки складів у кожному
слові. Яка різниця у вимові звуків, позначених
виділеними буквами, у словах першого і друго!
го стовпчика? Які із цих звуків глухі, а які –
дзвінкі?

Склади й запиши кілька речень з окремими
словами (на вибір).

2. Прочитай слова.
Зірка�сірка, жерсть�шерсть, ворог�ворох.
Спиши ці слова. Назви голосні і приголосні

звуки в них. Скажи, скільки складів у слові.
Яка різниця у вимові звуків, позначених
виділеними буквами, у словах першого й дру!
гого стовпчика? Які із цих звуків глухі, а які –
дзвінкі?

Склади й запиши два речення зі словами
“зірка”, “сірка”.

3. Прочитай слова, виразно вимовляючи
звуки, позначені виділеними буквами.

Колодка, стежка, скибка, сад, шишка, суп,
сніг, мороз, обід, лікті, хатка, редька.

Спиши ці слова. Скажи, котрі із звуків, що
позначені виділеними буквами, є глухими, а
котрі – дзвінкими. Підкресли однією лінією
букви, що позначають дзвінкі приголосні, а
двома лініями букви, що позначають глухі при!
голосні.

Склади й запиши з окремими словами (на
вибір) два речення.

ІІ.
Мета. Закріпити вміння вимовляти чітко

парні приголосні звуки в словах.
1. Прочитай скоромовку, виразно вимовля!

ючи звуки, позначені виділеними буквами.
Лісоруб зрубає дуб,
З нього потім зроблять зруб,
А на зруб постелять стелю,
Щоб закінчити оселю,
Молотками вдарять дзвінко
І накриють дахом з цинку.
Буде в домі тепло й гарно –
Дуб у лісі ріс не марно.
Проговори швидко скоромовку.
Скільки звуків і букв у словах “вдарять”,

“дзвінко”?

ІІІ.
Мета. Сформувати вміння правильно

підставляти глухі та дзвінкі приголосні, підби!
раючи перевірні слова.

Прочитай слова і подумай, які букви треба
вставити замість крапок.

Во...кий, ми...тить, ні...ті, дьо...тьовий, на�
дя...ти, моло...ьба, ле...кий, дви...тить, боро...ьба.

Спиши ці слова, вставляючи замість крапок
пропущені букви. Добери до кожного слова
спільнокореневе і запиши поряд. Склади й за!
пиши два речення з окремими словами (на
вибір).

ІV.
Мета. Сформувати вміння чітко вимовляти

звуки.
Прочитай прислів’я, виразно вимовляючи

звуки, позначені виділеними буквами.
1. Червона ягідка, але на смак гірка. 
2. Легко сказати, а важче зробити. 
3. Ложка дьогтю зіпсує бочку меду.
Спиши прислів’я. У виділених словах вка!

жи приголосні звуки, що вимовляються неви!
разно. Добери до цих слів перевірні й запиши
поряд. Скільки звуків і скільки букв у слові
“дьогтю”?

V.
Мета. Сформувати вміння добирати пе!

ревірні спільнокореневі слова й записувати
правильно дзвінкі та глухі приголосні.

1. До поданих слів добери перевірні й запи!
ши поряд.

З р а з о к. Нігті�ніготь.
Кігті, легкий, мигтить, просьба, молотьба,

боротьба.
Склади й запиши з окремими словами

кілька речень.
2. Прочитай і подумай, які букви треба вста!

вити замість крапок.
Спиши, вставляючи пропущені букви. До

слів із пропущеними буквами добери перевірні
слова й запиши в дужках поряд.

1. Боро...ьба за мир об’єднує чесних людей в
усьому світі.

2. У небі ми...тіли вогні літаків.
3. Ле...кий вітер подув із моря.

VI.
Мета. Сформувати вміння самостійно

підбирати слова на задану орфограму, користу!
ватися словником.

Добери й запиши по два слова, у кінці яких
треба писати букви б, в, г, д, ж, з.

Підкресли в цих словах букви, що позначають
дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.

VII.
Мета. Закріпити вміння правильно вжива!

ти слова в тексті.
Спиши, вставляючи потрібні слова.
1. В акваріумі плавали красиві ... 
2. На гілку дерева сіла ... 
3. Туристи йшли гірською ... до водоспаду. 
4. Тремтить ... від ... вітерця.
Слова для довідок: стежкою, рибки, берізка,

голубка, легкого.
У словах для довідок підкресли букви, що

позначають дзвінкі приголосні. Пригадай, як
вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слів і
складів.

VIII.
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Б) 1. У банці плавали золоті рибки. 2. Я відгадав
загадку. 3. У дідуся була кізка. 4. У село із лісу вовк
забіг. 5. Тато зробив нову діжку.

В) 1. Мама затопила грубку. 2. Через рівчак
поклали кладку. 3. На лаві лежала мотузка. 4.
Сашко вийшов на доріжку. 5. Петрик ліг на
траву.

Г) 1. У землю врізався плуг. 2. Тьотя зробила
гарну мережку. 3. Брат виконав мою просьбу. 4.
Мій молодший брат ходить у дитячий садок. 5.
Голубка сіла на гілку.

XІII.
Творчий диктант.

Мета. Закріпити вміння правильно вживати
парні приголосні звуки, складати зв’язні речен!
ня зі словами, що містять вивчену орфограму.

Складіть колективно речення з кожним із
поданих слів.

1. Зубки, голубки, грубка.
2. Поміг, ніг, друг, нігті.
3. Загадка, вигадка, грудка, ягідка.
4. Книжка, пряжка, стежка, важко.
5. Різкий, берізка, просьба, молотьба, бо�

ротьба.

3. КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Мета. Зясувати доцільність проведення

комплексу тренувальних вправ з теми “Дзвінкі
та глухі приголосні”, який було спрямовано на
формування умінь правильно вживати парні
приголосні звуки та правильне їх написання.

Вид роботи. Словниковий диктант.
Методика виконання. Учитель диктує сло!

ва, що містять дану орфограму, учні записують
їх у зошитах. Після написання диктанту слова
зачитуються ще раз, після чого роботи здають!
ся на перевірку. 

Голубка, грубка, трубка, коробка, дубки,
шибка, яструб, шубка, зубки; будка, грудка, сад�
ки, загадка, вигадка, швидко, молотьба, бороть�
ба, ягідка, борідка, солодкий, знахідка, рідкий;
казка, в’язка, мотузка, гарбуз, просьба, приказ�
ка, берізка; стежка, книжка, діжка, дужка, по�
дружки, доріжка, віжки, пряжка, важко, ріжки,
сніг, поміг, ніг, плуг, друг, поріг, вогко, нігті.

(Результати написання цього диктанту див.
у діаграмі на с. 47).

4. ВИСНОВОК
Із таблиці результатів та порівняльної діаг!

рами видно, що рівень знань учнів із теми
“Дзвінкі та глухі приголосні” після виконання
тренувальних вправ підвищився.

Експеримент довів, що систематично вико!
нуючи тренувальні вправи із тієї чи іншої теми,
можна досягти суттєвих змін у розвитку умінь
та навичок дітей із даної теми, домогтися за!
своєння та формування мовленнєвих умінь,
підвищити рівень знань.

Саме тренувальні методи найдоцільніше
використовувати на етапі формування вмінь та
навичок під час вивчення української мови як
другої, близькоспорідненої.    

Мета. Сформувати вміння утворювати нові
форми слова, правильно вживаючи дзвінкі та
глухі приголосні.

1. Запишіть слова, утворюючи від них нові
за допомогою суфікса !к!:

З р а з о к. Риба�рибка.
Береза, груба, борода, коза, коса, ріпа.
2. Запишіть слова й доберіть до них

спільнокореневі за зразком.
З р а з о к. Возик�віз.
Ножик, дідок, льодок, садок.
3. Запишіть слова. Доберіть до кожного з

них спільнокореневі із суфіксами !ечк!, !очк!.
З р а з о к: Книжка�книжечка.
Ложка, діжка, різка, казка, коробка, кладка.

IX.
Мета. Закріпити вміння виділяти дзвінкі та

глухі приголосні звуки у словах.
1. Запишіть тільки дзвінкі приголосні зву!

ки, що чуються у словах:
Зошит, дуб, жабка, дзига, дзьоб, сито,

діжка.
2. Запишіть слова тільки із дзвінкими при!

голосними в кінці.
Сад, ріг, ліс, лебідь, хлопець, гудзь, шалаш, га�

раж, сніп, голуб.
X.

Мета. Закріпити вміння правильно вжива!
ти звук ж у середині слова.

Методика проведення. На попередньому
уроці учням було задано вивчити вірш на!
пам’ять. Перед написанням диктанту 2 учня
читають його напам’ять. Потім всі учні запису!
ють його з пам’яті. Написаний текст пе!
ревіряється в класі колективно.

Самодиктант.
Білий падає сніжок,
Заміта доріжки.
Вибіг зайчик погулять –
заморозив ніжки.

XI.
Графічний диктант (із застосуванням

графіки учні роблять аналіз речень із наступ!
ним аналізом слів, а також звуковий і буквений
аналіз і синтез виділених слів).

Мета. Сформувати вміння виділяти глухі
та дзвінкі приголосні.

1. Рибалка піймав маленьку рибку. 2. У
кімнаті стояло маленьке ліжечко і велике
ліжко. 3. Мама посолила дві діжечки помідорів
і діжку капусти. 4. Діти багато бігали. Під го�
ру було важко бігти. 5. Селяни молотили хліб.
На полі почалася молотьба.

XII.
Попереджувально!зорово!слухові диктанти.
Мета. Закріпити вміння правильно вжива!

ти глухі та дзвінкі парні приголосні.
Методика проведення. На дошці записано

текст, підкреслено потрібні орфограми. Учні
уважно дивляться на буквений склад слова,
звертають увагу на виділені орфограми (зорове
сприймання) – і роблять складовий і звуковий
аналіз слів. Після цього текст закривається,
диктуються речення, учні, повторюючи його,
записують у зошит. Після написання текст
відкривається і одразу перевіряється.

А) 1. У гайку росли молоді дубки. 2. Мед – ду�
же солодкий. 3. Мама нам розповіла цікаву каз�
ку. 4. Батько подарував Володі книжку. 5. У полі
легко дихати.
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Формування
нової генерації
майбутніх фахів�
ців та підпри�
ємців, які були б
конкурентноздат�
ними не тільки на
національному,
але і міжнародно�
му ринку праці,
неможливе без
належного інтег�

рування того чи іншого досвіду й досяг�
нень кожної окремої країни із досвідом
передових країн Європейського співто�
вариства.

Саме інтеграція національної системи
бізнес�освіти із сучасними зарубіжними
системами в рамках європейського та
світового освітнього простору розгля�
дається як пріоритетний напрям її подаль�
шого розвитку і надання якісної освіти уп�
равлінцям, підприємцям, бізнесменам,
працівникам фінансових структур, інве�
сторам, студентам економічних і фінан�
сових факультетів навчальних закладів,
слухачам бізнес�шкіл та іншим кате�
горіям населення.

Вона здатна забезпечити вищим на�
вчальним закладам лідерство у ство�
ренні й упровадженні сучасних ефек�
тивних технологій бізнес�освіти на ос�
нові вітчизняних та зарубіжних освітніх
стандартів.

На сучасному етапі трансформації
суспільства в Україні ефективне
розв’язання пріоритетних завдань у
сфері провідних галузей економіки по�
требує подальшого розвитку системи
бізнес�освіти.

В останні роки термін «бізнес�освіта»
став поширеним. Незважаючи на те, що
немає його чіткого і багатостороннього
визначення, в широкому смислі під ним
розуміють підготовку кадрів для підпри�
ємницької сфери. Більш конкретно
бізнес�освіту трактують як підготовку
тих, хто уособлює собою сучасний
бізнес. По�перше, це менеджери всіх
рівнів у акціонерних та інших компаніях

і фірмах. По�друге, самостійні підпри�
ємці малих та середніх фірм.

Мережа навчальних закладів, що
здійснюють бізнес�освіту, представлена
як державними, так і недержавними
освітніми установами. Так, у передових
країнах Європи й Америки розвиток
бізнес�освіти має певні особливості. На�
приклад, у США наприкінці 80�их років
ХХ ст. з’явилися найбільш потужні цен�
три бізнес�освіти – корпоративні
університети, чисельність яких на сьо�
годні перевищує 1500. Це цілком забез�
печені в кадровому, методологічному,
матеріально�технічному та інфор�
маційному плані вищі навчальні закла�
ди, що здійснюють підготовку високок�
валіфікованих фахівців у галузі велико�
го, середнього та малого бізнесу не
тільки для своєї, але і багатьох за�
рубіжних країн. Відносно новим напря�
мом удосконалення системи бізнес�
освіти є створення чартерних шкіл, що за
структурою подібні до державних ВНЗ,
але свою діяльність здійснюють на прин�
ципах повного самоврядування. Нині в
США нараховується 5 таких шкіл. У
Японії на економічних факультетах на
початку 90�их років навчалося більше
ніж 40% студентів, а у Польщі 42,6%
ВНЗ проводили освітню діяльність з
економічних спеціальностей.

У наш час в західних країнах розроб�
ляються 3 варіанти розв’язання проблем
«перехідних епох» за рахунок внутріш�
ніх резервів:

1) збільшення потенціалу інфор�
маційних технологій коштом бюдже�
ту (державні програми інформати�
зації «Internet�2»);
2) створення на основі аутсерсингу,
«радикальних інновацій» (уп�
равління знаннями) нових бізнес�мо�
делей, адекватних національній еко�
номічній системі;
3) одночасне використання вказаних
варіантів.
Експертні оцінки свідчать, що у світо�

вому масштабі держави витрачають на
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Істотним надбанням сучасної вітчиз�
няної освіти є можливість дослідження
різноманітних тенденцій і напрямів, що
характеризують особливості навчальних
програм у зарубіжних університетських
центрах. Ці дослідження допомагають
об’єктивно оцінити різноманітні підхо�
ди до розробки навчальних програм та
курсів, спрямованих на підготовку
фахівців у сфері бізнес�освіти, врахува�
ти зарубіжний досвід у цій галузі.

Одним із найбільш важливих завдань
є визначення нових підходів до розроб�
ки сучасної парадигми бізнес�освіти. Це
можливо лише на основі симбіозного
розвитку всіх напрямів, форм та ме�
тодів, переходу від моноцентризму до
полісистемності.

Аналіз свідчить, що у низці випадків
сучасний комплекс дисциплін, що ви�
кладаються у бізнес�освіті, переважно є
еклектичним, надлишковим, безсистем�
ним.

Схематично структуру педагогічної
діяльності в галузі бізнес�освіти можна
подати так:
Рис. Структура педагогічної діяльності в галузі

бізнес�освіти

Цю структуру можна розглядати як
систему компонентів, пов’язаних струк�
турними та функціональними, прямими
та зворотними зв’язками, що відбивають
їх взаємодію та взаємозалежність. Кож�
ний навчальний заклад, отже, виступає
як біполярний, двохполюсний контур, у
межах якого відбувається взаємодія слу�
хачів (студентів) і викладачів. З огляду
на це, важливою є реалізація комплексу
заходів з упорядкування зворотного
зв’язку між ними. Необхідно відмовити�
ся від думки, що слухачі – це лише
об’єкт, матеріал для навчального та ви�
ховного впливу. Без активної взаємодії
між викладачами та слухачами (студен�

системи освіти все більше коштів. У рам�
ках окремих компаній і фірм організову�
ються навчання, перенавчання та пла�
номірна система безперервного (за ета�
пами і завданнями) навчання всього пер�
соналу. Так, у Гарвардському універси�
теті діють 648 короткотермінових про�
грами, що дають змогу реалізувати ідею
навчання протягом усього життя.

Відставання у бізнес�освіті, безсум�
нівно, буде впливати на подальший роз�
виток економіки та суспільства загалом.
За даними зарубіжних досліджень, по�
ловина національного прибутку США є
результатом підвищення освіченості ро�
бочої сили. Згідно з дослідженнями, що
проводилися у Японії, рівень освіче�
ності робітників впливає на технічні пе�
ретворення: якщо рівень освіти
працівників підвищується на один клас,
то рівень техніки – на 6%. У Японії
збільшення інвестицій у систему освіти
привело до зростання національного до�
ходу на 25%. Встановлено, що чим ниж�
чим є рівень освіти, тим менший
національний прибуток країни. У су�
часній постіндустріальній економіці, що
просувається в інформаційну стадію
(коли на перший план постають вироб�
ництво знань, їх накопичення, перероб�
ка й розподіл за допомогою електронних
носіїв та комп’ютерних мереж), саме лю�
ди та їхній інтелектуальний потенціал
перетворюються на головний ресурс
розвитку багатьох галузей економіки.
Отже, інвестиції (перш за все, з боку
держави) у ці ресурси, у «людський
капітал», є не тільки пріоритетними, але
й найбільш ефективними.

Аналіз свідчить, що ставлення до
«людського капіталу» (і, відповідно, до
освітньої сфери, що формує його та
сприяє його накопиченню) у низці країн
не відповідає основним принципам
розв’язання економічних проблем. Су�
дячи з офіційних документів, усі про�
блеми економіки обумовлені лише недо�
статньою кількістю інвестицій у неї: бу�
дуть інвестиції – почнеться оновлення
та розширення виробничого обладнан�
ня, площі. Усе інше, включаючи кадрове
забезпечення економічного зростання,
додасться. Але, як випливає з історично�
го досвіду, підйом у країні можливий
лише при значних зусиллях у сфері
освіти, що охоплює і загальнокультурну,
і професійну підготовку.
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тами) у процесі бізнес�освіти неможли�
во досягти її ефективності. Водночас
змінюється і роль викладача в аудиторії.
Якщо раніше він був головним джере�
лом нових знань, то із розвитком інфор�
маційних технологій, створенням
стабільних інформаційних мереж, перш
за все системи Internet, з’являються нео�
сяжні можливості доступу до різних
джерел необхідної інформації. Тому
відносини у підсистемі «викладач�сту�
дент» повинні трансформуватися в су�
часних бізнес�школах у відносини парт�
нерства та кооперації. Для удосконален�
ня бізнес�освіти вкрай потрібне парт�
нерство між усіма зацікавленими сторо�
нами: особами, які відповідають за
політику на національному та інсти�
туціональному рівнях, урядом і парла�
ментом, засобами інформації, студента�
ми (слухачами), сферою праці та основ�
ною рушійною силою освіти – виклада�
чами й науковцями ВНЗ. Головними за�
вданнями викладача стають формуван�
ня в студента (слухача) менталітету й
цінностей, що відповідають нинішнім
реаліям, розвиток управлінських здат�
ностей та навичок. З огляду на це, особ�
ливу роль у процесі навчання менед�
жерів починає відігравати організація
роботи в «командах». У бізнес�освіті, як
і у будь�якому освітньому процесі, важ�
ливим є уміння як навчати, так і вміння
(бажання) вчитися. Успішність кінцево�
го результату навчання у вищій школі,
за матеріалами експертної оцінки, зо�
мовлюється на одну третину виклада�
чем, на дві – слухачем. У процесі вив�
чення кожної дисципліни і викладачам, і
студентам (слухачам) необхідно визна�
чити, які основні поняття, зако�
номірності і проблеми потребують безу�
мовного й тривалого засвоєння, а які мо�
жуть бути вивчені слухачами са�
мостійно на основі опрацювання тих чи
інших джерел. Подібний підхід, очевид�
но, повинен бути відображений і в дер�
жавних стандартах щодо окремих
спеціальностей, і в навчальних програ�
мах.

В останнє десятиріччя у багатьох
країнах світу стала поширеною еко�
номіка участі, що передбачає різнобічну
участь персоналу компанії у прибутках,
акціонерному капіталі і частково – в уп�
равлінні. У тому ж переліку знаходяться
і “культивування” загальної справи,
створення сприятливої психологічної

атмосфери, значення яких неухильно
зростає. Успіх у цій роботі в наш час не�
можливий і без педагогіки участі та пе�
дагогіки співробітництва, особливо у
бізнес�освіті, розрахованій на різні кате�
горії слухачів.

Для поглиблення загальної фунда�
ментальної підготовки менеджерів як
основи формування управлінського
світогляду необхідне вдосконалення
технології бізнес�освіти. Традиційний
підхід, спрямований на отримання тих
чи інших знань у спеціалізованих галу�
зях менеджменту, у наш час недо�
статній.

Потрібна максимальна широта погля�
ду, що включає і поглиблене розуміння
зовнішніх факторів, які впливають або
здатні у майбутньому вплинути на ту
сферу діяльності, що її охоплює менед�
жер. Особливо важливим є формування
підприємницького мислення, спрямова�
ного на генерацію і втілення принципо�
во нових бізнес�ідей. Для розробки та
реалізації відповідних ефективних про�
грам навчання необхідна більш тісна ко�
операція бізнес�шкіл із фірмами,
клієнтами. Ключовими завданнями
підвищення якості викладання є розви�
ток кооперації між різними бізнес�шко�
лами та запрошення до участі у міжна�
родних програмах провідних викладачів
з інших країн, котрі повинні вільно во�
лодіти діловою іноземною мовою, щоб
здійснювати ефективне навчання.

Підвищенню ефективності бізнес�
освіти сприятиме реалізація таких за�
ходів:

– трансформація мережі ВНЗ на за�
доволення потреб особистості і
регіонів відповідно до вимог ринкової
економіки;
– реалізація принципів універсально�
го підходу до розвитку бізнес�освіти;
– забезпечення відповідності бізнес�
освіти сучасним вимогам та умовам,
за яких потреби розвитку держави й
регіонів будуть у центрі соціально�
економічних рішень і перетворень;
– формування демократичних відно�
син між викладачами і студентами
(слухачами).
З метою вдосконалення сучасної

бізнес�освіти необхідно використовува�
ти новітні інформаційні технології
(віртуальне навчання, комп’ютерні кон�
ференції, пакети навчальних комп’ютер�
них програм на компакт�дисках для вив�
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ковому ринку копіюють не тільки
західні приклади, але й саму назву –
«кейси».

Особливо важливим у бізнес�освіті є
викладання іноземних мов. У процесі їх
вивчення слухачі повинні засвоїти вели�
кий обсяг економічних, комерційних,
фінансових термінів, мовленнєву та
ділову культуру. Викладачі іноземної
мови мають сприяти оволодінню слуха�
чів основами етичних норм, кодексом
честі цивілізованого підприємця.

Для підвищення ефективності систе�
ми бізнес�освіти ще в середині 90�их рр.
була створена європейська динамічна
модель оцінки і підвищення якості ме�
неджмент�освіти бізнес�шкіл, що роз�
роблена міжнародною робочою групою
(EQWEL�модель). Вона включає 9 ос�
новних блоків:

1) впровадження, місія, стратегічні
цілі;
2) студенти;
3) програми;
4) персональний розвиток учасників
програм;
5) суспільна значущість;
6) викладачі;
7) ресурси; 
8) зв’язки з компаніями;
9) міжнародна діяльність.
Ці блоки і напрями діяльності в га�

лузі бізнес�освіти потребують постійно�
го наукового забезпечення. Тому слід
працювати над пошуком та затверджен�
ням принципово нових форм, методів і
технологій бізнес�освіти. Для цього не�
обхідно подолати стереотипи нашого
мислення.

Отже, удосконалення сучасної бізнес�
освіти можна розглядати в рамках трьох
основних підсистем: між бізнесом та
освітою; установами бізнес�освіти; ви�
кладачами і студентами (слухачами). З
огляду на це першочерговими завдання�
ми є розв’язання правових, кадрових,
соціально�економічних, методологічних,
матеріально�технічних, організаційних
та інформаційних проблем. Саме про�
фесіоналізація діяльності у сфері бізнес�
освіти є життєво важливою і необхідною
не тільки для малого і середнього бізне�
су, але і для більшості галузей еко�
номіки та країни в цілому.      

чення окремих управлінських дис�
циплін, навчання за програмою MBА в
режимі «он�лайн», комп’ютерні мережі,
у т.ч. Internet для доступу до віддалених
баз даних). Особливо важливим є ство�
рення підручників нового покоління, у
яких би гармонійно поєднувалися всі
дидактичні функції: інформаційно�
пізнавальна, розвиваючо�виховна та мо�
тиваційно�прикладна. Велике значення
має організація навчально�методичних
комплексів, що включають різні предме�
ти в галузі бізнес�освіти.

Слід підкреслити, що в сучасний
період діяльність компаній (як великих,
так і середніх та малих) значною мірою
набуває міжнародного масштабу. Це
знайшло відображення в широко засто�
совуваному понятті глобального ме�
неджменту, засвоєння якого потребує
спеціальної підготовки. Тому посібники
та підручники з управління нового по�
коління повинні містити як один із
обов’язкових розділ «Глобалізація і ме�
неджмент». У процесі навчання
провідне місце має відводитися пробле�
мам багатокультурного світу, у якому
діє сучасний менеджер, впливу на бізнес
різних культурних, освітніх, релігійних,
сімейних, психологічних, філософських
та інших особливостей і традицій.

Найбільш важливим питанням у
бізнес�освіті є вибір оптимального
співвідношення лекцій і практичних за�
нять (у т.ч. ситуаційних) під час вивчен�
ня спеціальних дисциплін. Як правило,
це співвідношення варіюється з різних
предметів, але в основному, за мате�
ріалами експертної оцінки, розподі�
ляється у пропорції «п’ятдесят на п’ят�
десят». За кожним розділом лекційного
курсу мають проводитися заняття, а
весь курс у цілому повинен бути логічно
закінчений узагальнюючою, багатоетап�
ною діловою грою, що реалізується за
допомогою персональних комп’ютерів.

До речі, майже 50% часу аудиторних
занять у французьких університетах та
вищих комерційних школах відводиться
аналізу конкретних ситуаційних задач.
Практично всі французькі підручники
мають доповнення – збірники вправ та
ситуацій. Причому в ролі об’єктів ситу�
аційного аналізу виступають французькі
підприємства, компанії та фірми, а та�
кож їхні європейські конкуренти і парт�
нери. У цей же час збірники маркетин�
гових ситуацій на українському книж�
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Разве нужны будут только “новаторские
педагогические теории”? Кончено, нет. Если
мы собираемся уделять значительно боль�
шее внимание опыту обучающихся, то зна�
чение адекватности обучения и активнос�
ти участников программы будет непрерыв�
но повышаться. В 1990 году Фондом Карне�
ги было проведено крупное исследование,
цель которого – совершенствование мето�
дов преподавания. Исследование определи�
ло четыре вида академической работы, свя�
занной с образованием и изучением бизне�
са: мастерство открытия (исследования);
мастерство интеграции (ответ на вопрос:
“Каково значение получаемых нами резуль�
татов?”); мастерство применения (теории на
практике); мастерство преподавания (спо�
собность сделать академическую работу по�
нятной другим). На основании результатов
исследования был сделан следующий вы�
вод:

соответствие работы школ бизнеса по�
требностям и условиям становится ключе�
вым вопросом. В этом контексте, напри�
мер, отправной точкой для исследования
должны скорее стать вопросы практики
или политики, а не теория. Междисципли�
нарные подход более предпочтителен, и,
наряду с этим. признание того, что в обще�
стве реальные жизненные проблемы с тру�
дом поддаются разбивке на категории с
обозначением типа “экономическая”, “соци�
альная”, “психологическая” и т.д. Вопросы
также возникают в связи с традиционной
структурой организации знаний о бизнесе,
ориентированной в большей степени на
функции, а не процессы развития бизнеса.33

Хотя продвижение в этом направлении
было медленным, оно, тем не менее, заметно.
В школах бизнеса преподавание все чаще ве�
дется с созданием команд преподавателей
разных кафедр. Более того, наметилась тен�
денция – которая будет крепнуть – к слия�
нию функциональных кафедр и кафедраль�
ных территорий, таких, как маркетинг и
стратегия или стратегия и организационное
поведение. Хорошим примером последнего
является книга Самантры Гошаль “Новый
моральный договор”.34 И это правильно, ибо
стратегия – особенно, когда она нацелена на
реализацию – в значительной степени дела�
ет упор на процессы.

Кроме этого, в подготовке по менедж�
менту – по крайней мере, на уровне выше

диплома МВА – уже намечается смещение
акцента с академических дисциплин на ре�
шение ключевых проблем, с которыми стал�
киваются менеджеры и организации. Среди
программ, предлагаемых в последнее время
в ІМП в Лозанне, Швейцария, можно, на�
пример, назвать программу по выработке
инструментов, позволяющих добиться вы�
соких показателей в работе, развитию ком�
петентности в международном бизнесе и
лидерских качеств. Как это видно из назва�
ния последней программы, в последнее вре�
мя все большее внимания уделяется разви�
тию навыков управления. В то же самое
время, ведутся многочисленные дискуссии
на тему о том, можно ли развить в индиви�
дууме управленческие навыки и как этого
можно добиться.35

Бесспорно, происходит смещение акцен�
тов в изучении менеджмента. Программы
обучения традиционно составлялись в соот�
ветствии с тремя принципами, показанны�
ми в левой части рис. 2.7. В порядке убыва�
ния значимости на нем представлено:

• приобретение теоретических знаний
(самое главное);
•приобретение практического ноу�хау,
включая ключевые навыки (знания);
•формирование адекватных взглядов и
поведения, включая личные качества (тре�
тье)
Чтобы удовлетворить существующие на

сегодня потребности в образовании, нам

ЧТО БУДЕТ ОСНОВНЫМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ?

(§ 2.7 из главы «Во хвалу учения»)

Традиционная   Неустойчивая  Преобазованная
триада                          триада               триада

Ключевые
елементы:

Теоретические
знания
Практическое
ноу�хау

Ïодходы
и навыки

Рисунок 2.7
Изменение приоритетов в системе

образования

Пропонуємо вам продовження доповіді Туринської групи, публікацію якої ми розпочали у

попередніх номерах (див. «ПМ», №№1(27), 2(28) 2000 р., №№2 (34), 3(35) 2001 р.).

Чи справді акценти в навчанні і, зокрема, у вивченні менеджменту, настільки зміняться?

Яка роль у навчальному процесі буде відводитися удосконаленню практики управління і

набуттю ноу$хау? Яке значення взагалі має навчання упродовж усього життя? Відповіді

на ці та на багато інших не менш важливих для сучасного педагога питань ви знайдете

у наступному матеріалі.



случаев разрабатывались для студентов
университетов и слушателей программ
МВА, а впоследствии те же самые подходы
применялись и в практической подготовке
менеджеров и высших руководителей.

В вышеупомянутой статье дается обзор
различных теорий стадий и циклов в жизни
человека и приводится убедительный спи�
сок причин, почему их следует принимать
во внимание. Среди этих причин на уровне
отдельной личности можно назвать такие
факторы, как потеря самоуважения и рост
сомнений, пустая трата времени (никаких
изменений в жизни или застой), упадок
энергии, отсутствие навыков за пределами
рабочего места. Для организаций последст�
вия также могут иметь негативный харак�
тер, включая потерю ключевых работников,
снижение уровня новаторства в работе, час�
тые ошибки и нарушение обязательств. Да�
лее, авторы предлагают возможные пути ре�
шения проблем для людей, находящихся на
разных этапах жизни и циклов карьеры.
Среди этих рекомендаций можно привести
следующие:

Людям, заинтересованным в выборе ме�
неджмента как карьеры, следует начи�
нать профессиональное обучение с рабо�
чим стажем от пяти до семи лет, в конце
двадцатого – начале тридцатого десят�
ка. Это переходный период, когда человек
осознает свою индивидуальность, отде�
ляясь от родителей и других референт�
ных групп своей молодости. Основы про�
граммы должны включать изучение бух�
галтерского учета, финансов, управления

Несмотря на многочисленные разговоры
о необходимости образования на протяже�
нии всей жизни, очень немногие институты
в настоящее время делают попытки постро�
ить свои программы обучения менеджменту
с такой позиции. Хотя население Запада в
целом “стареет”, программы в подавляющем
большинстве ориентированы на двадцати� и
тридцатилетних, лишь немногие на сорока�
летних, и почти нет программ для люден бо�
лее старшего возраста. Создается впечатле�
ние, что тех, кому за пятьдесят, или не при�
нимают на работу, или они не способны
учиться. Однако, приведем в ответ цитату
из статьи Ричарда Бойатзис, Скотта Кауена
и Дэвида Колби: “Так как они ждут от жиз�
ни большего и ищут (разрешения своего
растущего чувства неудовлетворения, эта
непропорционально большая категория I
рабочей силы представляет уникальную
возможность для образования в области ме�
неджмента.”39 

С целью удовлетворить эту конкретную
потребность, наряду с общим спросом на
образование на протяжении всей жизни,
Школа (Weat herhead в Университете Саsе)
Western Reserve Кекегуе разработала “под�
ход к обучению, который позволяет нам ви�
доизменять построение программы в соот�
ветствии с индивидуальными потребностя�
ми людей, находящихся на разных этапах
своего жизненного пути и карьеры.”40 Идея
такого подхода заключается в том, что учет
этих стадий или циклических изменений
приведет к повышению качества образова�
ния в области менеджмента. Традиционно,
программы по менеджменту в большинстве
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к заключению, сделанному Робертом Фал�
мером и Элом Висером в их статье “Обра�
зование для руководителей высшего звена и
совершенствование стиля руководства”. Их
заключительные слова гласят следующее:

будет наблюдаться меньший спрос на
традиционные программы и больший – на
новую форму образования. Это образова�
ние будет в большей степени ориентиро�
вано на рынок, опираться на прикладные
исследования, в его основе будут лежать
партнерские отношения, и достигнутые
результаты будут оцениваться по росту
и успешной деятельности корпоратив�
ных спонсоров и отдельных участников
обучения.38

Источник: Ражун (1992 г.)

нужно перевернуть этот треугольник, или,
по крайней мере, подвергнуть его карди�
нальному пересмотру. Совершенствованию
практики управления, приобретению ноу�
хау в бизнесе и вопросу о том, кого и как
учить36, должно уделяться такое же внима�
ние, как и изучению теории, как бы важны
они ни были. Одинаковое значение должно
придаваться как искусству эффективного
управления, так и лежащей в основе этого
науке.

Впереди у нас еще долгий путь. Можно
утверждать, что консультационные фирмы
и те, кто оказывает услуги в области разви�
тия менеджмента за пределами университе�
тов, опережают на этом пути традиционные
школы бизнеса. Те, кто стремится достичь
успехов в будущем, должны прислушаться

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ?

(§ 2.8 из главы «Во хвалу учения»)
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Если мы принимаем взгляд, что суть об�
разования заключается как в приобретении,
так и в применении знаний, то тем, кто уча�
ствует в организации программ и процессов
подготовки по менеджменту, следует идти
дальше, не ограничиваясь только аспектом
преподавания. Они должны будут обратить
больше внимания на процесс обучения, а не
на передачу знаний: то, как мы преподаем,
должно иметь такое же значение, как и то,
что мы преподаем.

В этой главе мы рассмотрели ряд подхо�
дов, направленных на оптимизацию процес�
са обучения менеджменту. В краткой форме
их можно свести к следующему:

• поставить во главу угла и обучение, и
соответствие его потребностям и условиям;

• больше узнавать о том, как люди учат�
ся, и исследовать новые, нетрадиционные и
экспериментальные методы обучения, обра�
щая особое внимание на приобретение зна�
ний как в явной, так и в косвенной форме;

• способствовать тому, чтобы обучающи�
еся несли ответственность за свое собствен�
ное обучение, разрабатывая индивидуаль�
ные подходы к обучению и удовлетворяя
индивидуальные потребности с учетом раз�
личных стадий в жизни и карьере человека;

• при преподавании уделять внимание в
равной степени знаниям и опыту участни�
ков и нашим собственным знаниям;

• использовать потенциальные возмож�
ности технологии, особенно гибкость в от�
ношении пространства, времени, содержа�
ния и доступности, а также с точки зрения
выхода на более широкую аудиторию обу�
чающихся;

• подчеркивать необходимость подготов�
ки не только отличного преподавательского
состава, но также и подготовку выдающихся
разработчиков программ и директоров, тью�
торов, инструкторов, наставников обучения;

• сосредоточить усилия на преподавании
не только дисциплин, связанных с бизнесом
(маркетинг, финансы, бухгалтерский учет,
стратегия, организационное поведение и
др.), но также и на междисциплинарном пре�
подавании, на выработке ценностей, компе�
тентности, навыков, взглядов и образа пове�
дения;

• использовать изучение менеджмента
для расширения взглядов, пробуждения во�
ображения и расширения кругозора;

• непрерывно искать новые пути закреп�
ления обучения, оценивая результаты обу�
чения и оптимизируя процесс оценки про�
грамм.

Говоря все это, мы не призываем к пре�
кращению формального преподавания в ау�
дитории. Скорее мы призываем продолжить
исследование новых путей обучения. Учение
должно приносить радость. Давайте до�
бьемся этого!

_____________
33 Gibb, см. выше.
34 Ghoshal, S., The New Moral Contract.
35 Boyzatis, R., “Competencies Can be Developed: But
Not in the Way We Thought”, Capability, vol. 2, no. 2,
1996, p. 35.
36 Gibb, см. выше.
37 Rajan, см.выше, стр. 78.
38 Fulmer and Vicere, см. выше, стр. 29.
39 Boyzatis, R., Cowen, S. and Kolb, D., “A Learning Per�
spective on Executive Education”, Selections, 1995.
40 Там же.
41 Там же.
42 Там же.
43 Rajan, см. выше.
44 ERT, “Education for Europeans: Towards the Learning
Society”, ERT publications, 1994.  

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ È ÂÛÂÎÄÛ

(§ 2.9 èç ãëàâû «Âî õâàëó ó÷åíèÿ»)

выразить несогласие с предложенными ре�
комендациями. Тем не менее программа
Школы (Weat herhead)  с разбивкой на эта�
пы в жизни и карьере человека выглядит,
безусловно, интригующе. Другие, как на�
пример, Амин Ражан43 и Круглый стол про�
мышленников Европы44, также связывают
потребности в образовании с жизненными
циклами человека. Вследствие этого, и осо�
бенно в силу демографического развития
Европы в настоящее время, нам всем, воз�
можно, следует остановиться и взглянуть на
наше собственное развитие менеджмента в
этом свете. В этом могут таиться увлека�
тельные возможности для школ бизнеса бу�
дущего.

операциями, статистики, управления
людскими ресурсами и организационного
поведения, управленческой информацион�
ной системы. Для того, чтобы в макси�
мальной степени настроиться на новые
интересы и восприятие человека четвер�
того десятка лет, программа обучения
должна учитывать жизненные ценности,
жизненные цели и задачи и давать воз�
можность проанализировать свою жизнь
в целом. Когда возраст приближается к
пятидесяти годам, в обучение следует
включать целый ряд аспектов непрофес�
сионального характера, таких как искус�
ство, музыку, философию.42

Слышим ли мы одобрение Чарльза Хан�
ди? Возможно. Некоторые, однако, могут



14 См.: Liegle L. Familie
und Kollektiv im Kibbutz.
Eine Studie uber die
Funktionen der Familie in
einem kollektiven
Erziehungssystem. 4., erg.
Aufl. Wien, Basel, 1977
(ссылки как на: Liegle).
– С.27; Folling
Albers/
Folling. – С.29, 33).
15 См.: Liegle L.,
Bergmann T. Krise und
Zukunft des Kibbutz.
Vom Wandel einer
genossenschaftlichen
Wirtschafts
 und Lebens

form. Weinheim, Berlin,
1994 (ссылки как на:
Liegle/Bergmann). –
С.175; Folling
Albers/
Folling. – С.10.
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II. Идеология кибуцного движения
При этом первым кибуцникам в свое время не были чужды «экс�

пансионистские», как определил И.Константиновский, настроения.
Они верили, что создание небольших, свободных от всякого господ�
ства и насилия ячеек общества, организуемых как товарищества,
приведет, как ожидалось, к тому, что все «пролетарии» в их стране
добровольно присоединятся к сообществам, осуществившим «выход
из капитализма», и что таким образом, шаг за шагом, без той или
иной степени принудительной революции и без такого инструмента
насилия как централизованное государство возникнет социалисти�
ческое общество. 

Такого рода идеи разрабатывал немецкий анархист Густав Ланда�
уэр (1870�1919), объявившийся позже на политической арене и уби�
тый как член правительства Баварской советской республики. Он
был вдохновлен взглядами известного русского анархиста Петра
Кропоткина. Что касается значения физического сельскохозяйст�
венного труда, «возврата к земле, к своему клочку земли», наконец,
«освобождения посредством труда», то такой авторитет в этой обла�
сти, как родившийся в России Аарон Давид Гордон (1856�1922), ис�
пытал на себе влияние народников и Льва Толстого.14 Из Россий�
ской империи происходили в большинстве своем также первые ев�
рейские переселенцы в Палестину. Однако они составляли лишь не�
значительное меньшинство среди примерно двух с половиной мил�
лионов российских евреев, покинувших свою родину между 1880 и
1914 годами, – приблизительно 98% из них эмигрировали в Амери�
ку или Европу.

Первые кибуцы были основаны в период Османской империи
группами выходцев из России, а также Галиции, относившейся тог�
да к Австрии. Молодые, светски образованные люди, прибывшие в
Палестину со второй волной иммиграции («алия», 1904�1914 гг.),
считали себя сионистами и социалистами.15

Сионизм (по названию горы Сион в Иерусалиме) означал: нацио�
нально�освободительное движение постоянно преследуемого рассе�
янного меньшинства с целью организации своего государства. Тер�
риторией для основания «национального еврейского очага», как это�
го требовал «отец сионизма», венский журналист и писатель Теодор
Герцль (1860�1904) в программной книге «Der Judenstaat» (Еврей�
ское государство; 1896 г.), на I�ом сионистском конгрессе в Базеле,
состоявшемся в 1897 году, была объявлена Палестина («Эрец�Исра�
эль»). Цель сионизма – возрождение после двухтысячелетнего пере�
рыва независимого еврейского государства. Будущие основатели ки�
буцев, среди которых находилось много гимназистов и студентов,
покидая Российскую империю, бежали от царской тирании и погро�
мов – прежде всего после неудавшейся революции 1905 года, в кото�
рой участвовали многие из них, – а также и от жизни в «местечке»,
определявшейся патриархальным укладом еврейской семьи и строго
выполнявшимися ею религиозными обычаями.

В организации труда и жизнедеятельности коллективных поселе�
ний ориентация была направлена на социалистический, согласно
Марксу и Энгельсу («Манифест Коммунистической партии»), даже
коммунистический принцип «От каждого по способностям, каждо�
му по потребностям». Это означало: физический производительный
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ВОСПИТАНИЕ В КИБУЦЕ

Малоизвестный опыт формирования 
«нового человека»
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труд, а именно личный труд (авода измит), т.е. запрещение наемно�
го труда (эксплуатации), «обобществление» средств производства и
вообще отмену частной собственности, отказ от платы за произве�
денный труд, «дух пионеров�первопроходцев», добровольное член�
ство, всеобщее равенство, включая равенство полов, солидарность,
демократическое самоуправление, совместное потребление и не в
последнюю очередь широкую концепцию общинного воспитания.

Высшим органом самоуправления кибуца является общее собра

ние, вплоть до 80�х годов проводившееся еженедельно, но в настоя�
щее время собираемое во многих поселениях всего несколько раз в
год. На нем принимаются важнейшие решения, в том числе утверж�
даются годовой бюджет и прием в члены, образуются комиссии, ко�
торые занимаются вопросами производства, финансов, жилищного
строительства, здравоохранения, воспитания и обучения, культуры
и др. Исполнительным органом кибуца является секретариат в со�
ставе председателей комиссий, секретаря и казначея.16

В этой связи И. Константиновский особо подчеркивает для со�
ветского читателя: «Основной принцип управления – абсолютное
равенство всех членов коммуны», о котором корреспондент слышал
во многих кибуцах. При этом он спрашивает себя: “Но разве мог я
забыть опыт и практику «реального социализма»?” Его вопрос «о
привилегиях координаторов и других «руководящих» лиц кибуца»
наталкивается, однако, на непонимание собеседников. В итоге ему
пришлось «отказаться от всяких аналогий и признать, что мир кибу�
цев не похож на миры, которые я знал. Отличался он прежде всего
тем, что был основан на строгой добровольности, на возможности
покинуть его в любой момент».17

Осуществляя вышеназванные социалистические принципы, ки�
буцы на протяжении всей их истории находились в известном про�
тиворечии с их несоциалистическим окружением, что приводило к
кризисам и вынуждало идти на определенные изменения. При этом
к ним надо подходить с разными мерками. Если в период действия
британского мандата в Палестине кибуцы сыграли решающую роль
в организации, формировании и обеспечении существования еврей�
ского сообщества до создания государства (1948 г.), то после обрете�
ния суверенитета и в ходе его последующего развития они все боль�
ше утрачивают функцию первооткрывателей.

Поначалу, однако, кибуцники, члены левых партий, еще занима�
ли многочисленные руководящие посты в политике. Так, из кибуцев
вышли два самых известных израильских премьер�министра Давид
Бен�Гурион и Голда Меир – последняя раньше была первым послом
Израиля в СССР. До 1969 года кибуцники составляли 15�20% от
числа депутатов Кнессета и около 40% членов правительства.18 При
этом, будучи политиками, они и в дальнейшем продолжают оста�
ваться членами своих кибуцев, куда обычно приезжают на субботу
(«шабат») и в праздники. О сочетании «принадлежности к кибуцу с
политической и дипломатической работой» корреспондент «Огонь�
ка» рассказывает на примере одного кибуцника, который «дважды
уже был послом Израиля в двух разных странах» и, – что немысли�
мо в отношении к какому�нибудь советскому политику, начинавше�
му в колхозе, – «в перерывах между своими дипломатическими ко�
мандировками возвращался в свой родной кибуц, надевал рабочий
комбинезон и снова становился таким же кибуцником, как и все ос�
тальные».19

Когда в 1977 году правительство Израиля впервые было сформи�
ровано не из представителей рабочих партий, прекратилась его ши�
рокая финансовая поддержка (соответствующие средства выделя�
лись на создание еврейских поселений на оккупированных террито�
риях20), начался существенный рост влияния окружающей среды на
кибуцы, в первую очередь на молодежь. Особенно это коснулось си�
стемы воспитания.
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III. Становление кибуцного воспитания

Классическая модель общинного воспитания, существовавшая в
кибуцах вплоть до последней трети ХХ столетия, возникла в 20�е
годы на основе различных элементов, обусловленных конкретной
ситуацией, экономическими и идеологическими факторами. Ки�
буцное движение в его начальной фазе характеризует радикальный
отход от семьи, ярко выраженный «антифамилизм», резко отрица�
тельное отношение к семье – в семье и браке усматривали угрозу
идентификации с сообществом, косо смотрели даже на продолжи�
тельную внебрачную связь мужчины с женщиной. Первые кибуц�
ники считали себя к тому же революционным авангардом, элитой
создающегося нового общества, в котором традиционно «буржуаз�
ные» ценности следовало заменить идеалом сообщества.

С появлением в них первых детей кибуцы столкнулись с про�
блемой их материального обеспечения и воспитания. Поначалу
женщины (в особенности матери) подменяли друг друга в течение
дня, обеспечивая уход за детьми, которые оставались ночью вместе
с родителями. Модель общинного воспитания, когда дети остаются
в ночное время в специально для этого построенных домах
интер

натах, впоследствии ставшая «педагогической вывеской кибуцно�
го движения» (Мария Фeлинг�Альберс21), сформировалась в посе�
лениях, организованных в ходе 3�й алии (1919�1923 гг.), то есть не�
посредственно после I�ой мировой войны. Обществу первых посе�
ленцев необходим был труд всех находившихся в его распоряже�
нии работников, как мужчин, так и женщин, и оно не могло себе
позволить освободить матерей для ухода за детьми. Да это бы и не
соответствовало настрою самих «товарок», которые, судя по доку�
ментам тех лет, отказывались работать только на кухне и в прачеч�
ной, стремились не ударить лицом в грязь на сельскохозяйствен�
ных работах.

В начале кибуцного движения состоялись женские конференции,
на которых обсуждались названные проблемы. На первом из этих
совещаний (1914 г.) делегатки говорили «с горечью о пренебреже�
нии... мужской части товарищей трудом в сфере обслуживания.
Они требовали организовать подготовку женщин к работе в сель�
ском хозяйстве, обеспечить им равное положение с мужчинами и
одинаковые с ними условия труда».22 При таком понимании кибуц�
ницами их участия в производительном труде, исключавшем воз�
можность полноценно заботиться о своих детях, стать им хороши�
ми матерями, не удивляет то, что тогда именно сами «товарки»
предлагали нанимать для ухода за детьми женщин со стороны, ко�
торым не знакомы такого рода противоречивые чувства.23

Введение совместного ночлега детей – в англоязычной литера�
туре известного как «communal sleeping arrangement for the children»
– состоялось скорее по воле случая. В 1919 году, когда жителей од�
ного кибуца в Галилее потребовалось эвакуировать и на восемь ме�
сяцев разместить в другом еврейском поселении, там не оказалось
никакой возможности оставить детей спать вместе с родителями, и
их поместили в отдельном доме, что им необычайно понравилось.24

С учетом этого опыта было решено, руководствуясь соображением
безопасности, впредь размещать всех детей вместе в центре поселе�
ния и осуществлять совместный уход за ними. Не стоит забывать,
что кибуцники большей частью жили тогда в палатках, и дом для
детей часто был единственной каменной постройкой.

Организованная затем в большинстве кибуцев система общин

ного воспитания означала, что дети с момента своего рождения
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должны были жить и спать не с родителями, а в специальных до�
мах�интернатах. При этом за них отвечала воспитательница – ме

тапелет. В первые недели и месяцы после рождения, особенно в
период грудного кормления, мать ребенка, которой помогала мета�
пелет, сама заботилась о нем. Постепенно детей переводили из до�
ма младенца в ясельную группу, потом в дом для детей начального
школьного возраста и наконец, по мере взросления, в дома�интер�
наты для подростков, причем постоянно менялись и метапелет.25

Дети и подростки питались вместе с воспитательницей, в том чис�
ле в выходные дни, то есть по субботам и праздникам, даже если
весь день они были у родителей. Маленькие дети находились вмес�
те также и во время дневного сна.

В будни, лишь во второй половине дня, дети гостили в роди�
тельском доме всего два�три часа. После совместно проведенного
времени родители (как правило, матери) оставляли своих отпрыс�
ков у порога дома�интерната на попечение их метапелет, которая
затем укладывала их спать. Эта практика соблюдалась довольно
строго вплоть до конца II�ой мировой войны – нередко родителям
запрещалось дополнительно навещать детей в доме�интернате, так
же как матерям добавочно кормить их. Ответственность за воспи�
тание возлагалась практически исключительно на назначавшийся
кибуцем персонал, а именно: на метапелеты, воспитательниц дет�
ского сада, на учителей и руководителей подростковой группы. Ре�
шающим для организации совместного размещения детей и подро�
стков – по крайней мере с 40�х годов – было не соображение эко�
номического характера или бедственное социальное положение де�
тей (например, в сиротских домах), а представление о возможнос�
ти создать таким образом «нового человека», «нового еврея», кото�
рый придет на смену «воздушному человеку» (Luftmensch). Этот
тип еврея из «местечка» известен по художественной литературе
на языке идиш: он не привязан сельскохозяйственным трудом к
земле, но кое�как пробивается в жизни своим ремеслом и торгов�
лей, потому он и примет как нечто само собой разумеющееся образ
жизни в кибуце, внутренней потребностью которого станет разви�
тие данной социальной модели в будущем. Определенным при
этом было стремление воспитать подрастающие поколения как
«хороших кибуцников». Мордехай Сегал, один из основоположни�
ков кибуцной воспитательной системы, сформулировал это следу�
ющим образом: «Мы осуществили наше воспитание в соответствии
с целями кибуца: прежде всего выращивать тип человека, который
в результате воспитания находит гармонию жизни кибуца».26

Положение о том, что с помощью тяжелого физического труда и
аскетического образа жизни можно сформировать «нового челове�
ка», носит односторонний, антиинтеллектуальный характер. Пред�
ставители первого поколения кибуцников, многие из которых по�
лучили в родительском доме классическое буржуазное образова�
ние, не могли не видеть, что из их детей и внуков получались крес�
тьяне, техники, учетчики, люди скорее практического склада, поч�
ти не проявлявшие интереса к образовательным ценностям буржу�
азной культуры, философской и идеологической рефлексии. Так,
немецкий педагог и специалист по воспитанию в кибуцах Людвиг
Лигле уже в своей первой публикации (1971 г.) сформировал сле�
дующее суждение: «Часто наблюдается, что молодежи, родившейся
и воспитанной в кибуцах, недостает интеллектуально�душевной
ориентации, которая типична для поколения европейских евреев,
организовавших в свое время кибуцы».27 В беседе с Марией
Фелинг�Альберс и Вернером Фелингом, другими такими специа�
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листами, в 70�е годы один из педагогов периода становления дан�
ной системы выразился по этому поводу следующим образом: «Мы
воспитывали из наших детей рабочих и крестьян. И они стали хо�
рошими рабочими и крестьянами. Но от этого становится и немно�
го грустно».28

Решения о развитии общинного воспитания детей – вначале в
форме продленного дня – были приняты на пятой женской конфе�
ренции в 1918 году.29 Но и позже сопротивление против планов об�
щинного воспитания не утихло. Так, на первом общем слете еврей�
ских коллективных поселений в 1923 году возникли резкие споры
по поводу «communal sleeping arrangement». При этом стало оче�
видным, насколько сильно проблема воспитания затрагивает пони�
мание сущности кибуцев. Сторонники организации совместного
проживания детей рассматривали его как первый шаг на пути к ос�
вобождению женщины от ее обязанности, которую обычно счита�
ют ее наипервейшей и единственной задачей. Но на этом же слете
данная практика подверглась острой критике, причем с мужской
стороны, со стороны «главного идеолога» одного из объединений
кибуцев Ицхака Табенкина.30 Годом позже он подтвердил свою
точку зрения: система общинного воспитания привела к тому, что
была разрушена жизнь семьи и исковеркана жизнь женщины, так
как они, по словам докладчика, могли лишь в неудовлетворитель�
ной мере отдаваться их естественной потребности быть вместе с
детьми и заботиться о них. Не следует приносить в жертву эманси�
пации женщины благо ребенка и само материнство. Табенкин
сформулировал это в форме вопроса: «Можем ли освободить жен�
щину, освобождая ее от своего ребенка или жертвуя ребенком для
ее освобождения?»31

Разноречивые чувства тех, кого непосредственно затрагивало
общинное воспитание, выразила впоследствии бывшая метапелет в
израильском телефильме о пятерых зачинательницах кибуцного
движения «Ану бану – дочери утопии» (1982 г.): «Часто я прово�
дила ночи без сна, боясь, что сделала что�то не так. Мы были суро�
вы с детьми. И суровы с самими собой. Наверное, это должно быть,
иначе здесь никогда не было бы ничего создано. Матери часто пла�
кали, они хотели бы оставить детей у себя. Но они принимали это
как закон, потому что это должно было так быть».32

Однако о воздействии общинного воспитания на детей выступа�
ли не только его «исполнительницы», но также и «жертвы» этой
системы. Так, на страницах авторитетной израильской газеты «Ха�
арец» в течении первого полугода 2001 г. велась оживленная дис�
куссия о воспитании в кибуце, вызванная двумя статьями о случа�
ях «коллективного наказания» (29 декабря 2000 г.) и о сексуаль�
ных злоупотреблениях над девочками, в первую очередь мужскими
членами киббуца, ночными сторожами (19 января 2001 г.). Автора�
ми материалов в основном являлись бывшие «дети кибуца».33

Настроение такого ребенка отражается в необычном стихотво�
рении кибуцного мальчика Алия А. «Новый человек»:

Мать – не мать,
Отец – не отец,
Семья – не семья,
Очаг – не очаг,
Я – не я.34

Постметодика, №4 (36), 2001

28 Fоlling
Albers/Fоlling.
– С.297.
29 См.: Melzer/Neubauer.
– С.95.
30 См.: Porat. – С.69.
31 Цит. по: тот же. –
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Neubauer. – С.97.
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nach Erez Israel. Die
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Diss. Psych. Fak., TU
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Уважаемый архимандрит Игнат!

Hизко кланяется вам отец Серафимий, на�
стоятель Hовой церкви всех скорбящих дикой
радости в Чертаново. Слава Господу, дела в
нашей обители идут хорошо, обживаем пома�
леньку с Божьей помощью. Пока более пахнет
краской и известью, нежели фимиамом, но по�
слушник Hастасий сказал, что это всегда так в
новых строениях и, даст Бог, выветрится. Мо�
лимся чтобы выветрилось. Молимся за здоро�
вье строителей, так скоро сотворивших эти
хоромы из стекла и камня – храни Бог турков,
финов и стройбат.

Как помните, первого января сего года вы
упомянули в своей речи современные техно�
логии служения Господу, повелев мне обосно�
вать в нашем храме Интернет, электрическую
почту и домашнюю страницу как это  заведено
у отца Евлампия в Жулебинской обители
Пресвятой Девы. Через три дни, следуя ваше�
му повелению, я ополовинил кружку пожерт�
вований у входа и поехал по адресу, что вы
мне написали. Пресвятая Богородица, там хо�
ромы не хуже наших! А прихожан толпилось
и поболе. С Божьей помощью я отсчитал
должное количество денег, терпя насмешки
кассирш по поводу медяков и серебра. И вот
на мое имя выписали Интернет ! Видит Бог –
я просил написать имя на старославянском,
но они ответили что сие невозможно и записа�
ли меня латинскими буквами. При этом меня
походя обхамили, назвав безглазой собакою,
но я стерпел это смиренно.

Вернувшись в храм, я сразу позвонил отцу
Евлампию из жулебинской обители в мобило
и сообщил радостную весть.

Отец Евлампий немедля отправил две де�
пеши из своего Интернета в наш Интернет, но
мы их никоим образом не получили, хотя
ждали смиренно до пятницы. Тогда я вызвал
послушника Hастасия, и он сказал, что для
Интернета поперед всего нужен компьютер.
Пришлось полностью опустошить кружку по�
жертвований и с Божьей помощью отправить�
ся за компьютером, взяв Hастасия с собою для
разумения.

Уважаемый архимандрит Игнат!
Компьютер стоил такую цену что никакоих

денег нам не хватило, и пришлось пустить в
ход с Божьей помощью мою карту Визу. Мы
купили компьютер и к нему в изобилии раз�
ных деталей, что советовал отрок Hастасий.
Вернулись в церковь и Hастасий наладил
компьютер за алтарем, потому что там много
евророзеток, да и телефонная имеется. Hа за�
ре я вновь позвонил отцу Евлампию в мобило
и тот справил в наш Интернет новую депешу,
но мы опять ничего не получили. Послушник
Hастасий сказал, что надо позвонить в службу
Интернет и узнать, почему не работает элект�
рическая почта. Hазначив Hастасию обживать
компьютер, я пошел во двор звонить. Кстати,
я уже не раз спрашивал Hастасия, почему мо�
било в церкви работает плохо, а под чистым
небом хорошо, но он тоже не разумеет. Дозво�
нился я не сразу, а, дозвонившись, спросил
смиренно как нам получать электрическую
почту в церкви? Видит Бог – меня снова гру�
бо обхамили, сказав что я поп, что у меня глаз
нет и еще что–то про "точку Ру", что я не по�
нял. Смиренно стерпев оскорбление, я подста�
вил левую щеку к мобилу, но они уже повеси�
ли трубку.

Hеприятности продолжались с того дня – с
утра снова запил наш звонарь Егор, а послуш�
ник Hастасий, хоть и умен в мирских делах,
но колокольному делу не обучен.  Помолив�
шись, я помчался сам в службу Интернет, да
так спешно, что меня дважды останавливало
ГАИ, правда сразу отпускало с Богом. При�
ехав к ним в службу, я отбросил смирение и
пошел сразу к начальнику. Увидев меня в ря�
се, начальник оказал радушный прием, всяче�
ски меня привечал, поил кофием, дал свою ви�
зитку и написал на ней для нашего Интернета
много слов не русских и даже не греческих. А
услышав мои смиренные жалобы, долго уве�
рял, что его работники не хамили, ибо, дескать
"поп глаз нет точка Ру" означает на их языке
совсем иное.

"Глаз нет" – дескать, пишется в одно слово
и это, якобы, название всей ихней фирмы.
"Точкой Ру" они именуют всю Русь, а поп –
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свет. Говорил, мол, сканирую. Я поискал это
слово в словаре живаго великарусскаго языка
Владимира Даля и нашел только СКАHДО�
ВАТЬ, СКАHЮЧИТЬ и СКАПУТИТЬ. Чую,
что дело бесовское, но обосновать не могу.

Возился Hастасий дотемна, но у него ниче�
го не вышло – сказал он что новая беда с Ин�
тернетом, и надо ехать снова в ихний "глаз�
нет" разбираться. Все утро он порывался ехать
со мною, но я решил уберечь младую душу от
греха и не брать отрока в бесовское место.

Уважаемый архимандрит Игнат! Воистину
нет слов описать, что произошло там! Вышел
ко мне волосатый муж, представился админом
Александром и сказал, что начальник говорил
обо мне и просил всяко оказать содействие. И
я, говорит, сейчас лично все улажу и покажу.

Повел он меня к себе в задние комнаты, где
стояло множество компьютеров. Подвел он
меня к своему компьютеру и я воочию увидел
черта! Черт с рогами и вилами скакал по экра�
ну компьютера! Истово перекрестившись, я
спросил грозно волосатого мужа, что сие озна�
чает, но тот ответил туманно, что это, дескать,
"нормальный юниксовский скринсейвер", но
черта проворно убрал. Затем подсел он к ком�
пьютеру, набрал мое имя нерусскими буква�
ми, поколдовал немного и заявил, наглец, что,
дескать, не те у меня права! Я было возмутил�
ся такой наглостью, но тот ответствовал, что
сейчас он мне немедля нужные права выпи�
шет, опосля чего все будет хорошо. Сейчас, –
сказал он, – я сделаю чмод.  Hе зная что такое
"чмод" и опасаясь новой беды, я склонился
над его плечом чтобы видеть какие кнопки он
нажимает. Господи спаси и сохрани, я ожидал
всего, но не такого! Клянусь всем святым, мне
не померещилось!  Сей волосатый муж набрал
мое имя и "chmod 666"...

Hемедля проклял я ихний "глазнет" и весь
бесовский Интернет! Я бежал оттуда быстрее
ветра и до сих пор молюсь чтобы Бог ниспос�
лал мне прощение за то, что увидели мои гла�
за! Я запер послушника Hастасия, велев ему
поститься и молиться. А компьютер и все его
детали мы с Егором скинули в речку Черта�
новку под лед.

Держитесь Интернета подальше, архиман�
дрит Игнат, ибо Сатана искушает нас!

Искренне ваш, отец Серафимий. 19 февра�
ля 2000, Чертаново.

H �Леонид Каганов по мотивам рассказа
Александра Hедоспасова

это протокол. Слыханое ли дело, чтоб на по�
пов протоклы заводить? Hе стерпев, я спро�
сил лукаво, как тогда расшифровать ихние
слова "Серафим собака", что были мне броше�
ны давече?

Hачальник смутился на миг и начал сходу
лгать что, дескать, собака, это тоже такое сло�
во, точнее буква, и даже знак, что пишется, де�
скать, знак собаки после имени в адресе, а Се�
рафим – мое имя, а значит Серафим – собака.
И еще много подобной ереси он изрекал. Я не
перебивал его и слушал смиренно, лишь твер�
до смотрел ему в глаза и беспрестанно осенял
крестным знамением.  Hаконец, сила Господ�
ня подействовала – смутился бесстыдник под
моим ясным взором, сбился и умолк. Бог ему
судья. Вижу в душе его благое стремление за�
гладить вину своих подчиненных, но к чему
лгать невесть что, будто я ничего не смыслю?
Честно бы покаялся – я бы отпустил грех. Hе
нравится мне это место, чую что бесовщина,
но обосновать не могу.

Возвращаясь к церкви, я услышал издали
звон колокола, да такой искуссный, что диву
дался и съехал в кювет, чуть не задавив чело�
века, что лежал там. Решил я, что Господь со�
творил чудо – протрезвил Егора и дал ему не�
виданное искусство звонаря. Hо оказалось,
что человек, на коего я чуть не наехал в кюве�
те, это и есть мертвецки пьяный Егор. А звон
происходил от того, что послушник Hастасий
за это время приладил на колокольню хитрое
устройство, что именуется Сабфувер, и через
наш компьютер играет с лазерного диска ко�
локольный звон. Я велел ему немедля выклю�
чить бесовскую технику и ступать на задний
двор замаливать грех. Затем позвонил в моби�
ло отцу Евлампию пожаловаться, но тот ска�
зал, что сам давно крутит колокольный звон
через сабвуфер и даже ведет службы под фо�
нограмму когда не в голосе. Я поискал в сло�
варе живаго великорусскаго языка Владимира
Даля слово "Сабвуфер" и не нашел. Покрутил
слово в уме так и эдак, и явилось мне прозре�
ние, что сие смесь слов "Сатана", "Вельзевул"
и "Люцифер". Господи спаси и сохрани!

Перекрестившись и окропив компьютер
святой водкою, я вновь позвал послушника
Hастасия и велел ему продолжать чинить нам
Интернет. Hастасий прочел визитку с нерус�
скими словами, воскликнул вслух "как я сразу
не догадался, что поп глаз нет" и уселся за
компьютер, не замечая моей укоризны. Отрок
потрудился у компьютьера дотемна и все сде�
лал, после чего принес мне бумагу с тремя де�
пешами от отца Евлампия, в которых было
"тест", "тест" и "тест". Хоть бы слово Божье
употребил. Чую я бесовщину за отцом Евлам�
пием, но обосновать не могу.

Hазавтра после обедни послушник Hаста�
сий стал делать домашнюю страницу нашей
церкви – снимал со стен иконы и укладывал
их в ящик, источающий мертвенный зеленый
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26�30 листопада 2001 р. тренери
Джуніор Ечівмент Україна, працівники
Черкаського Бізнес�центру Товариства
фахівців з промислового менеджменту
Юрій Новіков, Анатолій та Ольга Рекуни у
ПОІППО провели  нав�
чальний семінар для
вчителів Полтавщини, які
будуть викладати у 9�11
класах загальноосвітніх
шкіл  прикладну еко�
номіку.

Курс  прикладної еко�
номіки призначено для
навчання підприємництва
учнів середніх шкіл і
забезпечується підруч�
никами,  задачником (міс�
тить кросворди, вправи,
задачі); набором ділових
ігор. Також програма
включає дві комп'ютерні
гри: «Моделювання економічних і
управлінських ситуацій» та «Банки в дії».
Вони дають гравцям змогу у віртуальній
реальності виступити в ролі бізнесменів і
конкурувати на ринку певного продукту.
Блок "Студентська компанія" передбачає
організацію міні�підприємств у школі для

того, аби учні на практиці змогли побачити,
що таке бізнес, як його провадити.

Пропонуючи українським учителям свій
варіант впровадження прикладної
економіки, Джуніор Ечівмент надала

учасникам семі�
нару, які розпоч�
нуть викладання
прикладної еко�
номіки у своїх
школах саме за
цією програмою,
підручники, збір�
ники завдань, дис�
кети із комп'ю�
терними еконо�
мічними іграми та
методичні реко�
мендації щодо їх
проведення.   

Семінар у
Полтаві, уже 15�й

в Україні, залучив до роботи 24�х учителів
загальноосвітніх шкіл Полтавщини і став
дуже важливою частиною професійної
підготовки вчителів нашої області до
викладання економіки, давши їм змогу
отримати і цінну теоретичну інформацію, і
практичні навички.  
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