


... В одній із країн, якій набридло бути найвідсталішою у Європі, � Україні �
триває боротьба за ефективну школу. Зауважмо: характеристики
ефективних шкіл, їх філософія і діяльність дуже близькі до характеристик
ефективної держави. І ефективна школа, і ефективна держава мусять
мати компетентного лідера; ясну і сфокусовану мету для всіх; безпечне і
здорове довкілля; клімат високих очікувань від усіх; регулярне
відслідковування результатів і їх корекцію тощо. "ЕШ мають за основу дві
головні цінності � якість освіти (а коли говорити про ефективну державу �
якість життя. �Ред.) і справедливість. Ці поняття неподільні. Якщо вони
будуть ігноруватися, то можна не говорити про демократію" ("ПМ", 2004,
№6, стор. 2).

...Школа мусить постійно проводити самооцінюваиня своєї праці, щоб
виявити власні сильні й слабкі сторони. Тоді на основі "живих" потреб школи
можна скласти план її роботи та покращення. Існує спеціальна методика
самооцінювання із залученням дітей, учителів, батьків, яку було
представлено у 2004 р. в Полтаві на семінарах у рамках українсько�
польського освітнього проекту "Підвищення якості роботи шкіл в Україні".
Розповідь про цей цікавий проект та матеріали семінару "Самооціиювання
роботи школи. Впровадження змін" � логічне продовження теми (стор. 7�
22).

...Про педагогічний досвід та життєву позицію ефективного учителя �
педагога навчально�дослідницького центру учнівської молоді, а також
полтавської середньої школи № 2 Наталії Асташової�Бабенко читайте на
стор. 28�33. В іитерв'ю із майстринею�вчителем представлено її творчий
доробок (стор. 27).

... Чи знаємо ми великих зіньківців і що вони "вміють робити", з'ясовано у
блоці матеріалів, присвячених святкуванню 400�річчя Зінькова, що стало
доброю нагодою оцінити поступ ефективних шкіл на теренах Зіньківщини
упродовж: століть (стор. 55�63).
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Творча зустріч
працівників відділу
освіти Реше�
тилівського району
Полтавщини і
працівників закладів
післядипломної
освіти Білорусії з пи�
тань розвитку
освіти, методики,
ефективності робо�
ти, що відбулася у
вересні 2004 року,
мала обопільну ко�
ристь. Спілкування
державними мовами
стало справжнім
святом для пред�
ставників двох на�
родів. Серед обгово�
рюваних питань і
входження наших
країн у світовий
освітній простір.
Завідуючий кафед�
рою педагогіки Ака�
демії післядипломної
освіти Білорусії, кан�
дидат педагогічних
наук, доцент М.І.За�
прудський поділився з
українськими колега�
ми своїми враження�
ми від поїздки, при�
свяченої вивченню
досвіду підготовки
менеджерів освіти і
керування школами у
США. На основі по�
баченого в США й оп�
рацювання
відповідної літерату�
ри М.І.Запрудський
написав статтю
"Ефективна школа",
яку люб'язно переда�
ла в редакцію "ПМ"
завідувачка Реше�
тилівського метод�
кабінету Надія Ми�
хайлик.
Пропонуємо цю

статтю вашій увазі
мовою оригіналу.
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История движения эффективных школ

Движение эффективных школ в США имеет почти сорокалет�
нюю историю. В 1966 году был опубликован доклад "Образование
для всех" (J.S.Coleman). Автор заключил, что семья, а не школа, –
главный определитель успехов учащихся. Он считал, что семей�
ные факторы предопределяют успех в обучении независимо от
применяемых в школе методов. Подтверждением высказанной в
докладе гипотезы было то, что в школах хуже учились дети из се�
мей с малыми доходами. Этот доклад стимулировал создание ме�
тодик компенсаторного образования. Были написаны соответству�
ющие программы, которые имели целью компенсировать издерж�
ки семейного воспитания. Эти программы, главным образом, пред�
назначались для внешкольного воспитания. 

Поскольку доклад Колмена отрицал положительное влияние
школы на успешность учащихся, то он этим спровоцировал много�
численные исследования, которые стали основой для начала дви�
жения эффективных школ. 

Образовался целый банк результатов исследований, который
подтвердил идею, что все дети могут учиться, что все дети могут
освоить основные предметы учебного плана независимо от семей�
ного положения. Движение эффективных школ не сбрасывало со
счетов важный фактор влияния семьи. В то время как школы в
первую очередь отвечают за функционирование детей адекватно
правилам школы, семьи предопределяют, будут ли их дети очень
успешными. У исследователей была задача определить условия, в
которых дети были успешны, независимо от их семейного положе�
ния. Нужно было найти общие характеристики успешных школ:

Під ефективною школою (ЕШ) в
цій статті мається на увазі ус�
танова, що забезпечує загальну
середню освіту, яка максималь�
но задовольняє освітні запити
замовників: учнів, батьків,
соціуму і держави. Ефективний
– той, який здійснює корисну
роботу.
Сформовані теоретичні уявлен�
ня про ефективну школу дають
змогу шкільним адміністрато�
рам осмислено й цілеспрямовано
здійснювати у своїх закладах
змістовні й організаційні зміни.
Модель ефективної школи, ухва�
лена в педагогічному колективі,
може стати вихідною точкою інноваційного навчального закладу. 
Уявлення автора цієї статті про ефективні школи сформувалося на
основі вивчення досвіду підготовки менеджерів освіти й управління
школами в США (Шарлотт, штат Північна Кароліна; травень 2004
р.), а також вивчення відповідної літератури. Нашим директорам шкіл
буде цікаво й корисно бачити характеристики ефективних шкіл, як їх
розуміють у США. Читач зможе переконатися, що американський
досвід управління школою багато в чому може бути використаний у
наших умовах. 
У статті спочатку стисло представлено історію цього питання, як її

бачать американські педагоги, а потім визначено й пояснено ознаки
ефективних шкіл. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА 

Н.И.Запрудский

Зустріч адміністрації ПОІППО з керівниками
закладів післядипломної педагогічної Білорусії.
Другий праворуч М.Запрудський



что в их философии, деятельности было
общим, и что отличало их от неуспеш
ных школ. Первый вывод был таким: эф�
фективные школы имели сильного дирек�
тора – лидера в организации образова�
тельного процесса. В этих школах прояв�
лено сильное чувство миссии школы (мис�
сию принимали и разделяли все работ�
ники школы). ЭШ демонстрировали ус�
пешный опыт обучения, они предъявляли
высокие ожидания от всех учащихся, они
практиковали частое отслеживание ре�
зультатов, в школе были безопасное ок�
ружение и порядок. Эти признаки впос�
ледствии стали известны как составляю�
щие эффективных школ. Их впервые оп�
ределил R.R.Edmonds в 1982 году. В своей
работе* он утверждал, что все эффектив�
ные школы имеют лидера – директора, ко�
торый обращает особое внимание на каче�
ство преподавания. Цели обучения согла�
сованно воспринимаются и понимаются
всеми педагогами школы. Для эффектив�
ных школ характерен комфортный кли�
мат, который способствует обучению и
учению. Поведение учителей выражает
ожидание, что все ученики могут достичь
по крайней мере минимального уровня
учебной программы. 

В то время как в Америке P.Эдмондс со�
средоточил исследования на начальной
школе, M.Rutter и др. в 1979 году в Вели�
кобритании осуществили обширные ис�
следования в средних школах**. Они полу�
чили аналогичные результаты и выводы.
Результаты этих исследований в США,
Англии и в других странах дают право
считать справедливым высказывание
Р.Эдмондса: "Мы можем успешно учить
всех; знаний, чтобы успешно учить всех,
нам хватает; делаем мы это или не делаем,
зависит от того, насколько мы принимаем
тот факт, что мы до сих пор этого не дела�
ли".

Последующие исследования подтвер�
дили верность следующих утверждений,
которые расширяют наши представления
об ЭШ:

все дети приходят в школу мотивиро�
ванными учиться,

школа имеет в своем распоряжении
достаточно возможностей для
успешного обучения всех;

школы могут и должны отвечать за
усвоение детьми минимальных
программ;

школы должны обеспечивать, чтобы
измеряемый результат учащихся, вне
зависимости от социальных групп, сви�
детельствовал об успешном освоении
программы;

управленцы и педагоги ЭШ – это
квалифицированные люди, которые
• 

• 

• 

• 

• 
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способны осуществлять перемены,
чтобы достичь целей образования для
всех.

Исследования расширялись, и в конце
концов было сформулировано, что

ЭШ характеризуются следующими
признаками:

1. Лидерство директора в образователь�
ном процессе.

2. Ясная и сфокусированная цель для
всех.

3. Безопасная и здоровая окружающая
среда.

4. Климат высоких ожиданий от всех
детей.

5. Регулярное отслеживание результа�
тов и коррекция.

6. Положительные отношения семьи и
школы.

7. Наличие у учащихся на занятиях
времени на выполнение заданий. 

Если в первых исследованиях успешн�
ость обучения основам учебных программ
понималось в узком смысле: чтение, мате�
матика, естествознание, то теперь важное
место принадлежит ключевым компете�
нциям: способности к решению проблем,
мыслитель�
ным умениям высшего порядка, творче�
ству и коммуникативным способностям
учащихся. 

Характеристика признаков эффектив�
ной школы

О лидерстве директора в преподавании

В эффективной школе директор пост�
оянно заботится о понимании цели школы
преподавателями, родителями и учащим�
ися. Директор умеет применять знания
об образовательном процессе в работе с
персоналом. Роль директора школы как
выразителя ее миссии первостепенна в
обеспечении общей эффективности шк�
олы. В своей книге *** T.J.Peters, R.H.Wat�
erman отмечают, что сложные системы,
какой является школа, часто страдают от
сдвига в коренных ценностях и целях. Эти
ученые подчеркивают, что очень важно д�
обиться общего понимания всеми членами
школьного сообщества целей, задач и це�
нностей организации. Школа – очень сло�
жная система, и директор должен успеш�
но выполнять роль ее лидера. Р.Эдмондс
пишет, что могут быть школы, когда дир�
ектор – лидер в преподавании, но школа
неуспешна; но не обнаружены успешные
школы, когда директор не является лид�
ером в преподавании. 



Ясная и сфокусированная цель для всех

В ЭШ весь коллектив разделяет мис�
сию, цели, приоритеты школы и демонст�
рирует преданность им. Все управленцы и
педагоги применяют согласованные проце�
дуры оценки и отчетность. Коллектив при�
нимает ответственность за овладение уча�
щимися целями программ. В школе вос�
принимается как данность понимание об�
щих целей. Они постоянно обсуждаются и
принимаются каждым членом коллектива.
Если в школе осуществляются перемены,
то имеется общий фокус, на который ори�
ентируется все общее внимание. Один из
способов убедиться, что у школы есть
ясная цель, – это спросить у каждого
учителя, что больше всего заботит шко�
лу. Вы получите один ответ или много
разных ответов. Чем больше будут от�
личаться ответы, тем менее согласовано
понимание миссии школы. 

Безопасная и здоровая окружающая
среда

В эффективной школе заметна деловая
целеустремленная здоровая атмосфера,
которая свободна от угроз физического
ущерба учащимся. Климат не угнетаю�
щий, а способствующий обучению и уче�
нию.

На протяжении многих лет родители
видят, что директора и учителей забо�
тит безопасность детей и дисциплина.
Школа безопасное для детей место. Это
важно еще и потому, что здоровьесберега�
ющая среда способствует успешному уче�
нию. И даже если среда не опускается до
уровня угроз терроризма, то прерывание
учебного процесса рутинными проблемами
дисциплины отрицательно влияет на уче�
ние школьников. 

Безопасную среду в эффективных аме�
риканских школах обеспечивают посред�
ством создания, в частности, следующих
условий:

все педагоги в учебный день
находятся на работе; если в школе есть
место, где учащиеся чувствуют, что нет
дежурного педагога, то это место
является потенциально опасным –
могут быть неприятности;

обязательность единства требований
для администрации и учителей;

если кто�то из взрослых не следует
общим правилам, то это сразу же
нарушает упорядоченное пространство
школы. Это быстро подмечают
учащиеся и фиксируют как
несправедливость;

вовлечение учащихся в
общественную жизнь школы;
• 

• 

• 

• 

соответствие помещений санитарно�
гигиеническим требованиям, 

безопасность проезда детей на
школьных автобусах и т.п.

Климат высоких ожиданий от всех
детей

В эффективной школе коллектив вер�
ит и демонстрирует, что все учащиеся
могут овладеть основами программ, и они
убеждены, что они как преподаватели
имеют достаточно возможностей помочь
детям овладеть материалом. Здесь важно
различать уровни требований и ожиданий.
Повышение уровня требований (стандар�
тов) не означает повышение ожиданий.
Стандарты – внешние факторы, требов�
ания к подготовке выпускников, а ожидан�
ия – внутренняя система убеждения
взрослых в том, что можно научить всех у�
чащихся. Школы высоких результатов
имеют климат высоких ожиданий. Самый
большой подарок, который можно дать
нашим детям – это глубинное убеждение,
что они могут добиться успеха.

Регулярное отслеживание результатов и
коррекция

В эффективных школах результаты
проверяются часто, чтобы улучшить пове�
дение и деятельность каждого ученика, а
также преподавания. Как часто надо от�
слеживать результаты? Ответ зависит от
того, насколько часто вы готовы изменить
свое преподавание; если вы вообще не соб�
ираетесь изменять свою работу, то зачем
тратить время на отслеживание результ�
атов. Единственное оправдание контроля
без последующей коррекции педагогиче�
ской деятельности – рассортировать и вы�
брать учащихся. Если так, то такой кон�
троль есть, по мнению американских педа�
гогов, способом удержать студентов из н�
еблагополучных семей на низком уровне
успеваемости. Частый контроль результа�
тов учебных достижений – один из самых
важных и часто самых неверно понимае�
мых признаков ЭШ. Это не только тесты
штата или учебного округа. Эти тесты ма�
ло помогают улучшить обучение каждого
учащегося в отдельности, поскольку резу�
льтаты тестов приходят в школы, когда
поздно что�то поправлять. Поэтому школа,
которая стремится к высшей результа�
тивности, использует внутреннее тестиро�
вание, чтобы изменить свое преподавание
и корректировать пробелы учеников. Если
школы это делают, то они будут переход�
ить от системы обучения, где в центре
стоит учитель, к личностно ориентиров�
анному обучению.

• 

• 
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Положительные отношения семьи и
школы

В ЭШ родители понимают и поддержи�
вают основную миссию школы и им пре�
доставляется возможность оказывать
школе помощь в достижении этой миссии.
Возможно, конечно, что школа будет
успешно обучать учащихся без помощи
родителей, но легче это делать, если
родители являются частью общей коман�
ды и разделяют ответственность с педаго�
гами. Включение родителей в образов�
ательный процесс не всегда легко осуще�
ствить. И для Америки характерны не�
полные семьи, часто оба родителя работа�
ют весь день, мешает совместной работе
удаленность школы. Препятствуют прив�
лечению родителей их ментальные модели
и стереотипы. Помнится рассказ в одной
из школ, в которой было решено обяза�
тельно привлечь на встречу всех родите�
лей, даже тех, кто никогда в школе не быв�
ал. Были сделаны красочные приглашения
с программой. В ней были обещаны демон�
страция родителям достижений их детей
(и не только в сфере учебной), вкусный
сладкий стол, а также подарок каждому р�
одителю. Пришли все! Это был перелом�
ный этап, после которого началось активн�
ое взаимодействие школы и родителей, а
также их обучение на специальных
семинарах. 

Наличие у учащихся времени 
на выполнение заданий

В ЭШ основная часть времени уделяе�
тся на обучение важным аспектам про�
граммы. Большую часть этого времени
ученики активно вовлечены в деятель�
ность со всем классом или в группе. Дети
имеют тенденцию обучаться лучше тому,
чему уделяется больше времени. Если мы
хотим, чтобы наши ученики решали зада�
чи, они должны затратить время на реше�
ние задач. У учеников проверяется только
то, чему их научили. Если у учеников впе�
реди государственный тест, то учителя на�
ходят время и обучают их процедуре запо�
лнения специальных бланков. Поскольку
каждый учитель ЭШ знает всю совокуп�
ность учебных действий, которыми дети
должны овладеть, он дает ученикам вре�
мя, чтобы они этими действиями овладели.
В ЭШ не практикуется отвлечение
учащихся от учебных занятий на какие�
либо иные дела. 

Перечисленные признаки ЭШ одновременно
определяют семь направлений, в кото�
рых обычные школы должны развивать�
ся, чтобы соответствовать парамет�
рам эффективной школы. Если есть шко�
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лы, для которых эти признаки харак�
терны, это означает, что ЭШ могут
стать и другие общеобразовательные уч�
ебные заведения.

По�мнению D.Ravitch, ЭШ строятся на
двух главных ценностях – качество обра�
зования и справедливость****. Эти понят�
ия неразделимы. Если они будут игнори�
роваться, то можно не говорить о демокр�
атии. Качество и справедливость – это две
компромиссные цели школы: каждый ре�
бенок имеет доступ к качественному об�
разованию и каждый ребенок имеет оди�
наковые образовательные возможности.
Следование этим ценностям, например, п�
риводит к тому, что все государственные
школы получают от штатов одинаковое
финансирование на каждого ученика: и с
музыкальным, и со спортивным, и с физ�
ико�математическим уклоном и т.п.

В эффективной школе можно путем из�
мерения результатов обучения учащихся
обнаружить и качество, и справедливость.
Это означает, что такая школа демонстри�
рует не только высокий общий уровень ре�
зультативности, но отсутствие пробелов в
учебных результатах в различных соц�
иальных группах учащихся. 

Таких школ, как отмечается, пока не
очень много. Однако они есть, и это уже
реальность. Большинство школ идут по
дороге набора характеристик эффектив�
ности. Есть понятие "улучшающаяся шко�
ла". Это школа, которая может, в смысле
измеряемого результата и в свете целей
обучения для всех, обнаружить и качеств�
о, и социальную справедливость. Оценка
улучшающейся школы фокусируется на
улучшениях в самой этой школе, а не в
сравнении с другими учебными заведен�
иями. Сравнение с другими школами ко�
нтрпродуктивно. 

При внутренней и внешней оценке шк�
ол учитываются следующие свидетельс�
тва эффективности: образовательные до�
стижения, отражаемые в разнообразии
результатов на выходе, включая резуль�
таты тестов штата, результаты школьных
тестов, выпускных тестов. Оцениваются
также образовательный процесс, програм�
мы, дисциплина учащихся.

Отмечается, что никакая школа не
может называться эффективной, если в
ней много технических средств, компью�
терной техники, если отлаженные процес�
сы, но низкие общие учебные достижения
и учебные достижения различных групп
учащихся. Важно, чтобы результативнос�
ть была высокой вне зависимости от осна�
щенности школы, пола учеников, их эт�
нической принадлежности, доходов семьи
и т.п. 

Вместе с тем, исследователи ***** отме�
чают, что обсуждавшиеся выше семь пр�



изнаков являются ключевыми при оценке
ЭШ. Это ведущие индикаторы. Результа�
ты обучения представляют ограниченную
ценность, если мы хотим написать план у�
лучшения школы. Причиной этому явля�
ется то, что контролируемые достижения
учащихся – это то, что экономисты назв�
али бы последующим индикатором – это
измерение степени обученности после
свершившегося факта. Нельзя улучшить
качество системы, сосредоточив вниман�
ие на индикаторах свершившегося факта.
Они важны в определении степени эффек�
тивности системы, но они ограничены в
возможности улучшить систему. Не видно
и не ясно, что улучшать: лидерскую поз�
ицию директора, школьную среду, взаи�
модействие с родителями или что�то дру�
гое. Программа улучшения строится на
убеждениях учителей, на действиях учи�
телей, на школьном климате, на убежден�
иях и поведении учащихся. Поэтому нуж�
но обращать особое внимание на ведущие
индикаторы. Чем выше будет степень их
внедрения, тем выше будет успеваемость
учащихся. Результаты на выходе (уче�
бные достижения учащихся) являются
свидетель�
ством эффективности школы, а ведущие
индикаторы обнаруживают развитие школы. 

В заключение важно обсудить вопрос о
возможности применения в образовании
нашей страны предъявленного в статье
понимания эффективной школы и амери�
канского опыта строительства таких школ. 

Есть много факторов, которые делают
предложенные выше материалы потенци�
ально востребованными директорами
школ и управленцами образования более
высокого ранга:

в системах общего среднего образования
Беларуси и США близки
представления о качестве образования:
присутствуют такие его критерии, как
учебные достижения учащихся, их
здоровье, используемые ресурсы;

у нас, как и в США, все более широко
применяется внешняя оценка
деятельности школ (ЕГЭ, ЦТ);

в американских школах все в
большей степени применяются
федеральные учебные программы, что
характерно для нашего образования: у
нас применяются единые
государственные программы;

педагоги нашей страны активно
технологизируют учебный процесс,
включая в него пооперационный
корректирующий контроль, что, как
видно из статьи, характерно для
американских школ.
Многие школы нашей страны уже

сегодня в той или иной степени могут себя
назвать ЭШ, другие  являются улу�

• 

• 

• 

• 

чшающимися. Создание ЭШ будет
успешным при наличии многих условий.
Анализ этих условий может стать темой
отдельной статьи.
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ДВІ РЕПЛІКИ НА ТЕМУ

Надія Михайлик, завідувачка
Решетилівського методкабінету: 

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ ШКОЛИ,
УХВАЛЕНА В ПЕДКОЛЕКТИВІ, МО�
ЖЕ СТАТИ ЗАПОРУКОЮ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ознаки ефективної школи, що їх нази�
ває М.І.Запрудський у статті "Ефек�
тивна школа", характерні для навчаль�
них закладів нашого району. Однак чи
достатньою мірою і чи для кожного
педколективу?

Проблематика ефективності роботи
школи є темою постійного семінару
керівників навчальних закладів Реше�
тилівського району "Роль директора в
ефективності роботи школи". Що вже
зроблено учасниками семінару? Опрацьо�
вано зміст американської моделі "Ефек�
тивна школа"; у формі ділової гри розгля�
нуто питання про ефективність навчаль�
но�виховного процесу в умовах онов�
лення змісту освіти в Україні, районі.
Кожна робоча група до вже відомих
параметрів додала власні  ознаки
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ефективності навчального закладу, у
результаті чого вироблено алгоритм
ефективності роботи школи. Кожен з
учасників семінару написав "Відкри�
тий лист самому собі", визначивши
конкретні завдання щодо ефектив�
ності роботи очолюваного ним закла�
ду.

Учасники семінару одностайні в
тому, що складниками програми удо�
с к о н а л е н н я  н а в ч а л ь н о � в и х о в н о г о
процесу є позиція керівника і переко�
нання учителя, дії учителя, шкільний
мікроклімат, переконання і поведінка
учнів. І чи не найважливіше: освіта
України впевнено входить у світовий
освітній простір.

На мою думку, зібраний учасника�
ми семінару теоретичний матеріал і
розроблений ними алгоритм досяг�
нення ефективності роботи школи
д о п о м о ж у т ь  ш к і л ь н и м
адміністраціям осмислено й цілес�
прямовано здійснювати у своїх на�
вчальних закладах зміни з метою
поліпшення ефективності навчання і
виховання дітей. Пропоную цей алго�
ритм увазі читачів "Постметодики".

Алгоритм досягнення ефектив�
ності роботи школи

1 . О п р а ц ю в а т и  з м і с т  п о н я т т я
"ефективність роботи школи".

2. Необхідна активна роль дирек�
тора – лідера навчально�виховного
процесу, творчої особистості.

3 .  Сформувати колектив одно�
думців. Визначити єдину мету для
всіх учасників навчально�виховного
процесу, спрогнозувати результати.

4. Спланувати роботу школи, чітко
розподілити обов'язки.

5. Знати і застосовувати норматив�
ну базу під час організації навчаль�
но�виховного процесу й вироблення
управлінських рішень.

6. Необхідні сучасні матеріально�
технічна база, навчально�методичне
та інформаційне забезпечення.

7. Застосовувати ефективні техно�
логії управлінської діяльності.

8. Поліпшувати ефективність уро�
ку відповідно до оновлення змісту
освіти.

9. Створити здорове шкільне сере�
довище, сприятливий мікроклімат,
впровадити педагогіку толерантності.

10. Сприяти взаємодії сім'ї і школи.
Батьки мають бути частиною загаль�
ношкільної команди.

11. Відстежувати результати робо�
ти, коректувати їх. Контролювати
освітню діяльність.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Олена Стоцька,
керівник прес�центру Полтавського
обласного інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти ім. М.В.Ост�
роградського: 

ЯКІСНА ШКОЛА ДЛЯ НАЙКРАЩОЇ
ОСВІТИ ДІТЕЙ: ЛЬВІВСЬКИЙ
ДОСВІД

Чи не найважливішим з�поміж перера�
хованих в обох попередніх матеріалах
кроків до поліпшення роботи шкіл ви�
дається моніторинг якості роботи на�
вчального закладу. Основною метою
оцінювання є не лише контроль за
освітньою діяльністю. Оцінювання може
стати підставою для ефективного пла�
нування розвитку школи. У цьому кон�
тексті хотілося б нагадати про цікавий
досвід, представлений у Полтаві взимку
і навесні 2004 року львівськими освітя�
нами на семінарах у рамках ук�
раїнсько�польського освітнього проекту
"Підвищення якості роботи шкіл в Ук�
раїні". 

…Про методику оцінювання якості
р о б о т и  ш к о л и  Л і л і я  Г р и н е в и ч
(hrynevych@irf.kiev.ua;hrynevych@cameq.
kiev.ua), тоді директор львівської загаль�
ноосвітньої спеціалізованої школи, дізна�
лася з книги польських дослідниць Ірени
Дзежговскої та Марії Каліновскої
"Вимірювання якості роботи ліцею" (1999).
Матеріали зацікавили, і в процесі роботи
над перекладом довелося адаптувати їх на
український грунт. І справою честі – спро�
бувати, чи працюватиме ця методика на
ділі. У школі провели дослідження шляхом
анкетування дітей, батьків, вчителів. Ре�
зультати засвідчили особливості їх оціню�
вання школи. Ось найцікавіші. Так, на пи�
тання, чи дотримуються права учнів у
школі, ствердно відповіли 51 % вчителів
проти 6 % (!) дітей; на запитання "Чи почу�
ваєш ти себе в школі безпечно?" (мораль�
но, фізично) негативно відповіли 18,4 %
школярів; щодо питання про методи, які
використовуються на уроках, відповіді
вчителів і учнів збіглися лише щодо мето�
ду лекції; дискусії, на думку дітей, вико�
ристовується вдвічі менше проти думки
вчителів, а рольові ігри – і поготів: 57 %
вчителів кажуть, що їх використовують на
уроках, і лише 6 % дітей готові це підтвер�
дити. 

Дослідження дало змогу Лілії Гриневич
подивитися ще під одним кутом зору на
свою школу, про яку як директор, вона,
здавалося б, знала все; виявити сильні і
слабкі сторони свого закладу, а часом –
підняти такі інформативні пласти, про які і
не здогадувалася, а вони, втім, є важливим
мотивом для обговорення з колегами.



Опріч того, з'явилася можливість ставити
на педрадах питання та проблеми, які
важко обговорювати у фаховому середо�
вищі і які зазвичай обговорюються кулу�
арно, а головне – на основі "живих" потреб
школи скласти план її роботи та покра�
щення. 

Це лише дещиця того, про що йшло�
ся 26 лютого 2004 р. на семінарі "Само�
оцінювання роботи школи. Впровадження
змін" в рамках українсько�польського
освітнього проекту "Підвищення якості ро�
боти шкіл в Україні", що відбувся в Інсти�
туті післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського. Лілія Гриневич,
котра тепер є директором Центру тесто�
вих технологій (Київ), співавтором "Основ�
них засад освітньої політики міста Льво�
ва", переконала слухачів семінару – ди�
ректорів шкіл Полтави та області, що ли�
ше самооцінювання школи з точки зору
трьох груп – дітей, батьків та вчителів – є
найліпшим і найнадійнішим інструментом
моніторингу (відстеження) якості її роботи.
Кращого просто не існує. Натомість звичні
кількісні показники – кількість пере�
можців олімпіад, конкурсів МАНу, ме�
далістів, комп'ютерів, книг, навчальних го�
дин тощо є важливими, однак не дають по�
вної і правдивої картини про роботу шко�
лу, відчуття її "смаку".

Колега Лілії Гриневич, президент Това�
риства викладачів�тренерів з Варшави
Анджей Пери розкрив питання якості
освіти (про це пан Анджей говорив, спираю�
чись на поняття якості в бізнесі та економіці:
якість – це "те, що задовольняє клієнта, а
інколи навіть викликає у нього захоплення!"
та "те, що завжди можна покращити"). Ціка�
во було почути, що в Польщі видання
сертифіката про якість прирівнюється
до отримання шляхетського титулу. Пані
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Товариство викладачів�

тренерів, Варшава

Координатор проекту – Анджей Пери

E�mail: andrzejp@top.pl

Агнєшка Лєвандовска розповідає про процедуру
оцінювання школи – від старту до мети

Агнєшка Лєвандовска з цього ж Товариства
детально розповіла про алгоритм проведен�
ня самооцінювання школи.

Безперечний інтерес викликав виступ
тренера Центру освітньої політики, докто�
ранта Української академії державного уп�
равління при Президентові України, співав�
тора "Основних засад освітньої політики
міста Львова", начальника управління
освіти Львівської міськради в 1994�2002 ро�
ках Павла Хобзея. Він розповів, як провести
вимірювання якості освіти на місцевому
рівні та як це відбувалося у 2001�2003 роках
в кількох десятках загальноосвітніх шкіл
Львівської області. З вуст координатора
Проекту Олега Процака полтавці дізналися
про проект (ідею перейнято в Польщі, у яку
вона прийшла з Шотландії) і що планується
в його рамках роботи (створити мережу зі
шкіл�учасників, які наразі представлені вже
6�ма областями України; випускати
інформаційний бюлетень). За його ж
допомогою слухачі ознайомилися з
програмним забезпеченням, яке полегшує
обробку результатів дослідження. Кожен
учасник отримав його на дискеті, а також
порадник "Самооцінювання роботи в школі",
циклограму планування, карту плану розвит�
ку школи; тест "Уміння впроваджувати
зміни".школи. Впровадження змін" досяг мети
– дати директорам шкіл та керівникам
відділів освіти Полтавщини інструментарій, 
за допомогою якого можна покращити роботу
в школі, заохотити їх розпочати процедури
самооцінювання школи.

І тренери, і слухачі семінару залишились
задоволеними зустріччю і висловили
сподівання на продуктивну співпрацю у май�
бутньому. "Було б добре, – сказав П.Хобзей, –
якби хоч частині шкіл Полтавщини вдалося
спробувати провести самооцінювання до на�
шої наступної зустрічі". Наступний семінар в
рамках проекту відбувся в травні – 2004 і мав
назву "Школа, що керує знаннями". 
що планується в його рамках робити (створи�
ти мережу зі шкіл�учасників, які наразі пред�
ставлені вже 6�ма областями України; випус�
кати інформаційний бюлетень). За його ж до�
помогою слухачі ознайомилися з програмним
забезпеченням, яке полегшує обробку ре�
зультатів дослідження. Кожен учасник отри�
мав його на дискеті, а також порадник "Само�
оцінювання роботи школи", Семінар�тренінг
"Самооцінювання роботи

P.S. Докладнішу інформацію про роботу про�
екту охочі можуть отримати у його виконавців за
адресами:

Товариство викладачів�тренерів, Варшава

Координатор проекту � Анджей Пери

E�mail: andrzejp@top.pl

Стаття надійшла в редакцію 25.05.04 
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Пропонуємо дізнатися про реалізацію українсько�польського проекту „Підвищення

якості роботи школи"   на Полтавщині та його дальше розгортання. Друкуємо довідку про
результати впровадження цього проекту у 2004 році і  його  продовження у 2005�2006 рр. 

ДОВІДКА
про реалізацію українсько�польського проекту „Підвищення якості роботи школи" 

з упровадженням системи „Школа, яка керує знаннями" в Полтавській області

За сприяння управління освіти і науки  Полтавської ОДА (лист № 01�11/174 від 04.02.04)
та фінансової підтримки Центру освітньої політики м. Львова (лист №4 від 5.01.04) впродовж
лютого –  вересня 2004 року  в області  проведено роботу щодо реалізації українсько�польського
проекту „Підвищення якості роботи школи" з упровадженням системи „Школа, яка керує
знаннями". Організацію роботи за проектом у Полтавській області здійснювала кафедра філо�
софії й економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського. 

До участі у проекті на конкурсній основі було залучено  40 директорів шкіл області, 10
працівників кафедр ПОІППО. Відбулося 2 семінари, упродовж яких  з доповідями виступили
польські тренери: Мірелля Навроч, директор Варшавського Осередку вдосконалення вчителів,
директор приватного дошкільного закладу, викладач�тренер; Анджей Пери, президент Товари�
ства викладачів�тренерів (м. Варшава), досвід роботи у школі, місцевому самоврядуванні, уп�
равлінні освіти, осередку підвищення кваліфікації учителів, Міністерстві освіти Польщі.
Агнєшка Лєвандовська, тренер Товариства викладачів�тренерів (м.Варшава), досвід роботи у
школі, місцевому самоврядуванні, управлінні освіти, осередку підвищення кваліфікації учи�
телів, управлінні освіти; Ірена Дзежговська, тренер Товариства викладачів�тренерів (м.Варша�
ва) та українські тренери із Центру освітньої політики (м. Львів): Павло Хобзей, докторант Ук�
раїнської академії державного управління при Президентові України; Лілія Гриневич, дирек�
тор Центру тестових технологій (м. Київ).

Учасники семінару отримали такі книги:
– Самооцінювання роботи школи. Порадник. – вид. 2�ге, перероб. і допов. – Львів: ЛМГО

„Інститут політичних технологій", 2004. – 106с.;
– Ірена Дзежговська, Міреля Навроч. Школа, що керує знаннями. Приклади вправ до мо�

дулів.– Осередок вдосконалення і безперервного навчання (м. Забже, Польща), Центр освітньої
політики (м. Львів), 2004. – 65с.;

– Ірена Дзежговська. Навчання вчителів. – Львів: Літопис, 2002. – 173с.,
а також програмне забезпечення для обробки анкет: 
"Школа, у якій навчається моя дитина"; "Демократія у моїй школі"; "Мотивація роботи в

школі"; "Моя школа"; "Професійне вдосконалення"; "Завдання загальноосвітньої школи"; "Шко�
ла, у якій навчаю"; "Діагностичний лист школи".

Упродовж реалізації проекту школи, директори яких брали в ньому участь, за методичної
підтримки Центру освітньої політики провели самооцінювання своєї роботи, підготували звіти
за його результатами та запланували на їх основі розвиток своїх шкіл. Найактивнішими учас�
никами проекту, які виконали всі рекомендовані на семінарах етапи роботи, були директори
шкіл м. Полтави (А.М.Лещенко, СШ№7; Ю.Д.Говорун, СШ № 38), м. Комсомольська
(Д.І.Кам'янський, СШ№2; В.М.Усатенко, СШ № 6), м. Зінькова (О.О.Путря, НВК №1),
м. Карлівки (В.В.Костенко, СШ№1; О.Ф.Огризько, гімназія) та Семенівського НВК № 1
(Г.М.Сірченко). Вони отримали Свідоцтва про участь у програмі на підсумковій Міжнародній
конференції „Наша школа: нова якість", що відбулася у Львові 21 серпня 2004 року. 

Усі учасники проекту відзначають високий рівень проведення семінарських занять та якість
роздаткового матеріалу.Наводимо деякі думки:

О.О.Путря: „Упродовж роботи у проекті я ознайомився з новою методикою самооцінювання
роботи школи із залученням учительського колективу, учнів та батьків. Велику допомогу нада�
ли комплект анкет для проведення самооцінювання та програмне забезпечення для обробки ма�
теріалів"; В.В.Костенко: „Для мене як  молодого директора всі знання, отримані під час
семінарів, були дуже цінними. Я вперше була присутня на заходах, де буквально все почуте
можна застосувати на практиці"; Г.М.Сірченко: Найбільше зацікавила система керування знан�
нями. Велика вдячність організаторам за надані методичні матеріали" .

На жаль, не всі учасники першого семінару взяли участь у другому. Жодної заявки на участь
у проекті не надійшло від директорів  Лубен та  Миргорода,  Гадяцького, Гребінківського, Ди�
канського, Машівського, Хорольського, Чорнухинського, Чутівського і Шишацького районів.

З метою ознайомлення з матеріалами семінарів та поширення досвіду шкіл�учасників
проекту  вношу пропозиції:

1. Організувати проведення презентацій, семінарів�практикумів для директорів шкіл, за�
ступників з метою поширення досвіду впровадження системи „Школа, яка керує знаннями".

2. Залучити до презентацій і проведення семінарів директорів навчальних закладів, які
брали участь у проекті „Підвищення якості роботи школи".

3. Виділити кошти на копіювання матеріалів для роздачі на семінарах.
Ректор П.І.Матвієнко                                             

Постметодика, №6 (58), 2004
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ÏÅÄÀÃÎÃ²×Í² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ. ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ
ÑÅÌ²ÍÀÐÓ „ÑÀÌÎÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ÐÎÁÎÒÈ ØÊÎËÈ.
ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÇÌ²Í"
`Ãàäàºìî, äëÿ ÷èòà÷³â áóäóòü ö³êàâèìè é ³íø³ ìàòåð³àëè öüîãî ñåì³íàðó: ïðåçåíòàö³ÿ, ï³äãîòîâëåíà

ï. Àíäæåºì Ïåðè, – ïðî ìîìåíòè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ÿê³ñòü (ðåêîìåíäóºìî äèðåêòîðó âèêîðèñòàòè ö³
ñëàéäè, ðîçêðèâàþ÷è ïåðåä øê³ëüíîþ ãðîìàäîþ ïèòàííÿ ïðî ÿê³ñòü ðîáîòè îðãàí³çàö³¿); íôîðìàö³ÿ ïðî
îäíó ³ç ïîïóëÿðíèõ ó ñâ³ò³ ìåòîäèê ñàìîîö³íþâàííÿ – àíàë³ç SWOT; òåñò „Óì³ííÿ âïðîâàäæóâàòè
çì³íè"; „Öèêëîãðàìà ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó øêîëè";ïåðåë³ê êíèæîê âèäàâíèöòâà "Ë³òîïèñ", ùî ìàþòü
ñòàòè íàñò³ëüíèìè äëÿ êîæíîãî äèðåêòîðà, ÿêèé õî÷å áóòè ñó÷àñíèì.

ß Ê ² Ñ Ò Ü  Â  Î Ñ Â ² Ò ²  ²  Á ² Ç Í Å Ñ ² .  Å Ë Å Ê Ò Ð Î Í Í À  Ï Ð Å Ç Å Í Ò À Ö ² ß

1

×îìó ÿê³ñòü òàêà âàæëèâà?

Ñòàòèñòè÷íèéÑòàòèñòè÷íèé ³ ãóìàí³òàðíèé àðãóìåíò³ ãóìàí³òàðíèé àðãóìåíò
Êîæåí ç íàñ, äîðîñëèõ, 1/3 ñâîãî ÷àñó ï ðîâîäèòü íà Êîæåí ç íàñ, äîðîñëèõ, 1/3 ñâîãî ÷àñó ï ðîâîäèòü íà 
ðîáîò³. Òîìó íå âàðòî òðàòèòè ñò³ëüêè ÷àñó ñâîãî æèòòÿ ðîáîò³. Òîìó íå âàðòî òðàòèòè ñò³ëüêè ÷àñó ñâîãî æèòòÿ 
íà íåï îòð³áí³ ðå÷³ àáî ï îãàíó ÿê³ñòü. Çì³ñò íàø³é ðîáîò³ íà íåï îòð³áí³ ðå÷³ àáî ï îãàíó ÿê³ñòü. Çì³ñò íàø³é ðîáîò³ 
äàº ñòâîðåííÿ ÷îãîñü ï îòð³áíîãî âèñîêî¿ ÿêîñò³.äàº ñòâîðåííÿ ÷îãîñü ï îòð³áíîãî âèñîêî¿ ÿêîñò³.

Â³ò÷èçíÿí³ ³ ì³ñöåâ³ ñòàíäàðòè

Òåï åðÒåï åð ÏîëüùàÏîëüùà

Ïîìîðñüê³ Ñåðòèô³êàòè ßêîñò³ Îñâ³òèÏîìîðñüê³ Ñåðòèô³êàòè ßêîñò³ Îñâ³òè

Øêîëà ç êëàñîìØêîëà ç êëàñîì

Íàø ï àðòíåð Íàø ï àðòíåð –– äèòÿ÷èé ñàäî÷îêäèòÿ÷èé ñàäî÷îê

Ñåðòèô³êàò – öå ÿê àêò 
îäåðæàííÿ òèòóëó

Ñèñòåìè, ùî çàáåçï å÷óþòü ÿê³ñòü
TQM TQM ((TotalTotal QualityQuality ManagementManagement) ) –– êåðóâàííÿ ÿê³ñòþ, öå ô³ëîñîô³ÿ êåðóâàííÿ ÿê³ñòþ, öå ô³ëîñîô³ÿ 
ï îñò³éíîãî ï ³äâèùåííÿ ÿêîñò³ óñ³ìà áåç âèíÿòêó ï ðàö³âíèêàìè ô³ðìï îñò³éíîãî ï ³äâèùåííÿ ÿêîñò³ óñ³ìà áåç âèíÿòêó ï ðàö³âíèêàìè ô³ðìè. è. 
„Äîáðå ç ï åðøîãî ðàçó” „Äîáðå ç ï åðøîãî ðàçó” –– íàéêîðîòøèé äåâ³ç TQM.íàéêîðîòøèé äåâ³ç TQM.

GMP GMP ((GoodGood ManufacturingManufacturing PracticesPractices)) –– êåðóâàííÿ ÿê³ñòþ, ÿêå áàçóºòüñÿ íà êåðóâàííÿ ÿê³ñòþ, ÿêå áàçóºòüñÿ íà 
ô³ëîñîô³¿ ô³ëîñîô³¿ TQM, ï ðèäàòíå äëÿ ôàðìàöåâòè÷íèõ ³ êîñìåòè÷íèõ ô³ðì.TQM, ï ðèäàòíå äëÿ ôàðìàöåâòè÷íèõ ³ êîñìåòè÷íèõ ô³ðì.

Ñòàíäàðòè ISO 9000Ñòàíäàðòè ISO 9000 (òåï åð ISO 2001) (òåï åð ISO 2001) –– öå òî÷íî âñòàíîâëåíèé ï ðîöåñ öå òî÷íî âñòàíîâëåíèé ï ðîöåñ 
ä³é îðãàí³çàö³¿, ÿêà ï ðàãíå îäåðæàòè ì³æíàðîäíèé ñåðòèô³êàò ÿêîñä³é îðãàí³çàö³¿, ÿêà ï ðàãíå îäåðæàòè ì³æíàðîäíèé ñåðòèô³êàò ÿêîñò³. ò³. 
Ñòàíäàðòè ISO îï èñóþòü äîêóìåíòè ³ ñï îñîáè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³Ñòàíäàðòè ISO îï èñóþòü äîêóìåíòè ³ ñï îñîáè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿. ¿. 
Îõîï ëþþòü íå ò³ëüêè ï ðîäóêö³þ (ï îñëóãó), àëå é ñàì ï ðîöåñ Îõîï ëþþòü íå ò³ëüêè ï ðîäóêö³þ (ï îñëóãó), àëå é ñàì ï ðîöåñ 
âèðîáíèöòâà.âèðîáíèöòâà.

Ñòàíäàðòè SQMS Ñòàíäàðòè SQMS ((ScottishScottish QualityQuality ManagementManagement SystemSystem) ) –– òàêîæ òî÷íî òàêîæ òî÷íî 
îï èñóþòü ï ðîöåñ îäåðæàííÿ ñåðòèô³êàòà ÿêîñò³. Îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïîï èñóþòü ï ðîöåñ îäåðæàííÿ ñåðòèô³êàòà ÿêîñò³. Îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ï ðàãíå ðàãíå 
îäåðæàòè ï ³äòâåðäæåííÿ ÿêîñò³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, îçíàéîìëþºòüñÿ çîäåðæàòè ï ³äòâåðäæåííÿ ÿêîñò³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, îçíàéîìëþºòüñÿ ç
ï îêàçíèêàìè ä³ÿëüíîñò³ ³ çàñòîñîâóº ñòàíäàðòè, à òàêîæ çáèðàº ï îêàçíèêàìè ä³ÿëüíîñò³ ³ çàñòîñîâóº ñòàíäàðòè, à òàêîæ çáèðàº 
äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ï ðî âï ðîâàäæåííÿ öèõ ñòàíäàðò³â. äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ï ðî âï ðîâàäæåííÿ öèõ ñòàíäàðò³â. 

ßê³ñòü. Âèçíà÷åííÿ
ßê³ñòüßê³ñòü -- öå  âëàñòèâ³ñòü ï ðîäóêòó, ÿêà âñòàíîâëþº öå  âëàñòèâ³ñòü ï ðîäóêòó, ÿêà âñòàíîâëþº 
â³äï îâ³äí³ñòü òîãî äî íîðì, ñòàíäàðò³â ³ âèìîã. â³äï îâ³äí³ñòü òîãî äî íîðì, ñòàíäàðò³â ³ âèìîã. 

ßê³ñòüßê³ñòü –– öå òå, ùî çàäîâîëüíÿº êë³ºíòà, à öå òå, ùî çàäîâîëüíÿº êë³ºíòà, à 
³íêîëè íàâ³òü âèêëèêàº ó íüîãî çàõîï ëåííÿ!     ³íêîëè íàâ³òü âèêëèêàº ó íüîãî çàõîï ëåííÿ!     

Åäâàðä Åäâàðä Äåì³íãÄåì³íã

×îìó ÿê³ñòü òàêà âàæëèâà?
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Âàðò³ñòüÂàðò³ñòü îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿

ÍàäòîÍàäòî âåëèêà âåëèêà 
ï ðîï îçèö³ÿ ï ðîï îçèö³ÿ 

ÍèçüêàÍèçüêà
ï ðîï îçèö³ÿ ï ðîï îçèö³ÿ 

ÂèñîêàÂèñîêà ÍèçüêàÍèçüêà

ÂèìîãëèâèéÂèìîãëèâèé
äèêòàòîðäèêòàòîð

Îñòàíí³éÎñòàíí³é àðãóìåíò àðãóìåíò –– çì³íà ñï îæèâà÷àçì³íà ñï îæèâà÷à

JonasJonas RidderstråleRidderstråle, , KjellKjell NordströmNordström, «, «Çàëÿêàíèé á³çíåñ»  Çàëÿêàíèé á³çíåñ»  

*Äçåæãîâñüêà, 2004
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ÏÅÄÀÃÎÃ²×Í² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

SQMS. Ñòàíäàðòè – ñôåðè  ä³ÿëüíîñò³, ùî âï ëèâàþòü íà ÿê³ñòü

ÑòàíäàðòèÑòàíäàðòè::
1.1. Ñòðàòåã³÷íå óï ðàâë³ííÿÑòðàòåã³÷íå óï ðàâë³ííÿ
2.2. Óï ðàâë³ííÿ ÿê³ñòþÓï ðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ
3.3. ÌàðêåòèíãÌàðêåòèíã
4.4. ÏåðñîíàëÏåðñîíàë
5.5. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó 
6.6. Ð³âí³ñòü øàíñ³âÐ³âí³ñòü øàíñ³â
7.7. Çäîðîâ’ÿ ³ áåçï åêà ï ðàö³Çäîðîâ’ÿ ³ áåçï åêà ï ðàö³
8.8. Áóä³âë³ òà îáëàäíàííÿÁóä³âë³ òà îáëàäíàííÿ
9.9. Çâ'ÿçîê òà óï ðàâë³ííÿÇâ'ÿçîê òà óï ðàâë³ííÿ
10.10. Óï ðàâë³ííÿ ô³íàíñàìèÓï ðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè
Äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äîäàòêîâî ÷îòèðè ñòàíäàðòè, ÿê³ Äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äîäàòêîâî ÷îòèðè ñòàíäàðòè, ÿê³ 

ñòîñóþòüñÿ ñòîñóþòüñÿ ::
11.11. Íàñòàâíèöòâà Íàñòàâíèöòâà 
12.12. Ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ï ðîãðàìÑòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ï ðîãðàì
13.13. Ðåàë³çàö³¿ ï ðîãðàìÐåàë³çàö³¿ ï ðîãðàì
14.14. Îö³íþâàííÿÎö³íþâàííÿ

14

Âàðò³ñòü ÿêîñò³
28 ñ³÷íÿ 1986 ðîêó ï îòåðï ³â êàòàñòðîôó êîñì³÷íèé êîðàáåëü 28 ñ³÷íÿ 1986 ðîêó ï îòåðï ³â êàòàñòðîôó êîñì³÷íèé êîðàáåëü 
„„ChallengerChallenger”. Ïîë³ò êîðàáëÿ òðèâàâ ò³ëüêè 73 ñåêóíäè. Âèáóõ ”. Ïîë³ò êîðàáëÿ òðèâàâ ò³ëüêè 73 ñåêóíäè. Âèáóõ 
ï åðåòâîðèâ êîðàáåëü ï åðåòâîðèâ êîðàáåëü íàíà âîãíÿíó êóëþ, ÿêà ÷åðåç 3 õâèëèíè âï àëà â âîãíÿíó êóëþ, ÿêà ÷åðåç 3 õâèëèíè âï àëà â 
îêåàí. Êàòàñòðîôó ñï ðè÷èíèëà ï ðîêëàäêà âàðò³ñòþ 10 äîëàð³â. îêåàí. Êàòàñòðîôó ñï ðè÷èíèëà ï ðîêëàäêà âàðò³ñòþ 10 äîëàð³â. 
çàãèíóëî 7 îñ³á. Àìåðèêàíñüêó ï ðîãðàìó êîñì³÷íèõ ï îëüîò³â çàãèíóëî 7 îñ³á. Àìåðèêàíñüêó ï ðîãðàìó êîñì³÷íèõ ï îëüîò³â 
â³äíîâèëè ó æîâòí³ 1988 ðîêó ï ³ñëÿ âï ðîâàäæåííÿ ï îíàä 400 â³äíîâèëè ó æîâòí³ 1988 ðîêó ï ³ñëÿ âï ðîâàäæåííÿ ï îíàä 400 
êîíñòðóêòîðñüêèõ çì³í, ùî îá³éøëîñü ó 2,4 ì³ëüÿðäè äîëàð³â.êîíñòðóêòîðñüêèõ çì³í, ùî îá³éøëîñü ó 2,4 ì³ëüÿðäè äîëàð³â.

ÏîíàäÏîíàä 25 ì³ëüéîí³â ôóíò³â áàíêíîòàìè ï î ï ’ÿòü ôóíò³â ï ³øëè ï ³ä 25 ì³ëüéîí³â ôóíò³â áàíêíîòàìè ï î ï ’ÿòü ôóíò³â ï ³øëè ï ³ä 
í³æ. Íà áàíêíîòàõ áóâ ï îðòðåò  í³æ. Íà áàíêíîòàõ áóâ ï îðòðåò  ÆîðäæàÆîðäæà ÑòåôåíñîíàÑòåôåíñîíà, òâîðöÿ , òâîðöÿ 
â³äîìîãî ï àðîâîçà „Ðàêåòà”, ç íåï ðàâèëüíî  íàäðóêîâàíîþ äàòîþ â³äîìîãî ï àðîâîçà „Ðàêåòà”, ç íåï ðàâèëüíî  íàäðóêîâàíîþ äàòîþ 
ñìåðò³.ñìåðò³.

12

²íñòðóìåíòè, ÿê³ ï îëåãøóþòü àíàë³ç

ÑõåìàÑõåìà--
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Îñíîâí³Îñíîâí³
ï åðåøêîäè ï åðåøêîäè 
ðåàë³çàö³¿ ðåàë³çàö³¿ 
ï ðèíöèï ³âï ðèíöèï ³â
Äåì³íãàÄåì³íãà

Íàö³ëåííÿÍàö³ëåííÿ íà íà 
ìîìåíòàëüíèé ìîìåíòàëüíèé 

ï ðèáóòîêï ðèáóòîê

Â³äñóòí³ñòüÂ³äñóòí³ñòü
ñòàá³ëüíîñò³ñòàá³ëüíîñò³

ÐîçðàõóíîêÐîçðàõóíîê íà íà 
çì³íí³ ï îêàçíèêèçì³íí³ ï îêàçíèêè

Êàðòî÷êèÊàðòî÷êè
îö³íþâàííÿ îö³íþâàííÿ 

ðîáîòèðîáîòè

×àñòà×àñòà çì³íà çì³íà 
êåð³âíèê³âêåð³âíèê³â

Ãðàô³êÃðàô³ê Ïàðåòî/ËîðåíòöàÏàðåòî/Ëîðåíòöà

²íñòðóìåíòè

Âèâ÷åííÿÂèâ÷åííÿ äóìêèäóìêè
ÑòàòèñòèêàÑòàòèñòèêà
²íñòðóìåíòè, ÿê³ ï îëåãøóþòü ²íñòðóìåíòè, ÿê³ ï îëåãøóþòü 
àíàë³çàíàë³ç

8

SQMS. Ïîêàçíèêè (êðèòåð³¿, çàï èòàííÿ)

a)a) ×è×è ï ëàíóºòüñÿ ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó ³ ÷è ï ëàíóºòüñÿ ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó ³ ÷è 
â³äîìî ï ðàö³âíèêàìâ³äîìî ï ðàö³âíèêàì,, íà ÿêèé âèä äîï îìîãè ¿ì ìîæíà íà ÿêèé âèä äîï îìîãè ¿ì ìîæíà 
î÷³êóâàòè?î÷³êóâàòè?

b)b) ×è âñ³ íîâ³ ï ðàö³âíèêè ï ðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ?×è âñ³ íîâ³ ï ðàö³âíèêè ï ðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ?
c)c) ×è º ñèñòåìà âèâ÷åííÿ ï îòðåá ï åðñîíàëó ó ñôåð³ ×è º ñèñòåìà âèâ÷åííÿ ï îòðåá ï åðñîíàëó ó ñôåð³ 

ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿?ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿?
d)d) ×è ï ³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ï ðîôåñ³îíàë³çìó ï åðñîíàëó ðàçîì ×è ï ³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ï ðîôåñ³îíàë³çìó ï åðñîíàëó ðàçîì 

ç ðîçâèòêîì îðãàí³çàö³¿?ç ðîçâèòêîì îðãàí³çàö³¿?
e)e) ×è º â îðãàí³çàö³¿ ï ðàö³âíèê, ÿêèé â³äï îâ³äàº çà ×è º â îðãàí³çàö³¿ ï ðàö³âíèê, ÿêèé â³äï îâ³äàº çà 

ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó?ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó?
f)f) ×è ðåãóëÿðíî àíàë³çóþòü çàõîäè, ï ðîâåäåí³ ó ñôåð³ ×è ðåãóëÿðíî àíàë³çóþòü çàõîäè, ï ðîâåäåí³ ó ñôåð³ 

ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó?ï ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó?

5.5. Ï³äâèùåííÿÏ³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëóêâàë³ô³êàö³¿ ï åðñîíàëó

Ïðîöåäóðè – ñï îñ³á çàñòîñóâàííÿ ³íñòðóìåíò³â

Âëàñòèâîñò³Âëàñòèâîñò³ ï ðàâèëüíî¿ ï ðàâèëüíî¿ 
ï ðîöåäóðè:ï ðîöåäóðè:

1.1. Äåìîêðàòè÷í³ñòüÄåìîêðàòè÷í³ñòü
2.2. Ãëàñí³ñòüÃëàñí³ñòü
3.3. Øèðîêà ó÷àñòüØèðîêà ó÷àñòü
4.4. Âï îðÿäêîâàí³ñòüÂï îðÿäêîâàí³ñòü
5.5. Ñàìîîö³íêàÑàìîîö³íêà

²íñòðóìåíòè äëÿ âèâ÷åííÿ äóìêè

ÀíêåòèÀíêåòè
Îï èòóâàëüíèêèÎï èòóâàëüíèêè
ÏðîòîêîëèÏðîòîêîëè
Ñòåíîãðàìà äèñêóñ³éÑòåíîãðàìà äèñêóñ³é

Ïîêàçíèêè

ÎáÎá’ºêòèâí³ ’ºêòèâí³ --
âèì³ðþâàëüí³âèì³ðþâàëüí³

ÑóáÑóá’ºêòèâí³ ’ºêòèâí³ --
ÿê³ñí³ÿê³ñí³
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Ñîá³âàðò³ñòü ÿêîñò³

1.1. Âàðò³ñòüÂàðò³ñòü â³äï îâ³äíîñò³â³äï îâ³äíîñò³
(âàðò³ñòü ï ðîô³ëàêòèêè ³ âàðò³ñòü îö³íþâàííÿ)(âàðò³ñòü ï ðîô³ëàêòèêè ³ âàðò³ñòü îö³íþâàííÿ)

2.2. Âàðò³ñòü íåâ³äï îâ³äíîñò³Âàðò³ñòü íåâ³äï îâ³äíîñò³
(âàðò³ñòü âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ï îìèëîê, âàðò³ñòü ï îðóøåíü (âàðò³ñòü âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ï îìèëîê, âàðò³ñòü ï îðóøåíü 
âèìîã)âèìîã)

3.3. Âàðò³ñòü óï óùåíî¿ âèãîäèÂàðò³ñòü óï óùåíî¿ âèãîäè
(âàðò³ñòü, ÿêó âàæêî ï ³äðàõóâàòè, (âàðò³ñòü, ÿêó âàæêî ï ³äðàõóâàòè, -- “ùî áóëî á, ÿêáè...”)“ùî áóëî á, ÿêáè...”)

Ð³âåíü ÿêîñò³
„„Íàì áóëî íåëåãêî âèðîáèòè áðàêîâàí³ äåòàë³. ² ùå âàæ÷å Íàì áóëî íåëåãêî âèðîáèòè áðàêîâàí³ äåòàë³. ² ùå âàæ÷å 
íàì, ÿï îíöÿì, çðîçóì³òè àìåðèêàíñüêèé òîðã³âåëüíèé á³çíåñ. íàì, ÿï îíöÿì, çðîçóì³òè àìåðèêàíñüêèé òîðã³âåëüíèé á³çíåñ. 
Îäíàê, çã³äíî ç çàìîâëåííÿì, ó êîæíó ï àðò³þ òîâàðó Îäíàê, çã³äíî ç çàìîâëåííÿì, ó êîæíó ï àðò³þ òîâàðó 
ê³ëüê³ñòþ 10 000 äåòàëåé ìè äîäàëè òðè áðàêîâàí³ äåòàë³, ê³ëüê³ñòþ 10 000 äåòàëåé ìè äîäàëè òðè áðàêîâàí³ äåòàë³, 
ÿê³ ìè äîçâîëèëè ñîá³ çàï àêóâàòè îêðåìî. Ñï îä³âàºìîñü, ùî ÿê³ ìè äîçâîëèëè ñîá³ çàï àêóâàòè îêðåìî. Ñï îä³âàºìîñü, ùî 
âè çàëèøèòåñü çàäîâîëåíèì”.âè çàëèøèòåñü çàäîâîëåíèì”.
Ç ëèñòà ÿï îíñüêèõ âèðîáíèê³â ì³êðîñõåì ô³ðì³ IBM (ç Ç ëèñòà ÿï îíñüêèõ âèðîáíèê³â ì³êðîñõåì ô³ðì³ IBM (ç TorontoToronto SunSun))

Îñòàííº âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³

ßê³ñòüßê³ñòü –– öå òå, ùî öå òå, ùî 
çàâæäè ìîæíà çàâæäè ìîæíà 

âèï ðàâèòèâèï ðàâèòè

Ð³âåíü ÿêîñò³
Ïðèï óñò³ìîÏðèï óñò³ìî, ùî äîï óñòèìèé ð³âåíü ÿêîñò³ áóäå , ùî äîï óñòèìèé ð³âåíü ÿêîñò³ áóäå 
âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ 99%. Ðåçóëüòàò, íà ï ðèêëàä³ òàêî¿ âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ 99%. Ðåçóëüòàò, íà ï ðèêëàä³ òàêî¿ 
êðà¿íè ÿê Âåëèêîáðèòàí³ÿ, áóäå òàêèé: êðà¿íè ÿê Âåëèêîáðèòàí³ÿ, áóäå òàêèé: 

„…„…êîæíîãî ðîêóêîæíîãî ðîêó ë³êàð³ âèï èñóâàòèìóòü íå ìåíøå 200 000 ë³êàð³ âèï èñóâàòèìóòü íå ìåíøå 200 000 
íåï ðàâèëüíèõ ðåöåï ò³â, ìåäñåñòðè âï óñêàòèìóòü íà íåï ðàâèëüíèõ ðåöåï ò³â, ìåäñåñòðè âï óñêàòèìóòü íà 
ï ³äëîãó 30 000 ìàëþê³â, 4 äí³ â ðîö³ âîäà áóäå ï ³äëîãó 30 000 ìàëþê³â, 4 äí³ â ðîö³ âîäà áóäå 
íåï ðèäàòíîþ äî ï èòòÿ, ùîäíÿ óï ðîäîâæ 15 õâèëèí íå íåï ðèäàòíîþ äî ï èòòÿ, ùîäíÿ óï ðîäîâæ 15 õâèëèí íå 
áóäå åëåêòðèêè, àíàëîã³÷íî íà 15 õâèëèí  ï åðåðâåòüñÿ áóäå åëåêòðèêè, àíàëîã³÷íî íà 15 õâèëèí  ï åðåðâåòüñÿ 
òåëåôîííèé çâ'ÿçîê ³ òðàíñëÿö³ÿ òåëåáà÷åííÿ, ÷îòèðè ðàçè òåëåôîííèé çâ'ÿçîê ³ òðàíñëÿö³ÿ òåëåáà÷åííÿ, ÷îòèðè ðàçè 
íà ð³ê íå âèäàâàòèìåòüñÿ ï ðåñà ³ íà êîæí³é ñòîð³íö³ íà ð³ê íå âèäàâàòèìåòüñÿ ï ðåñà ³ íà êîæí³é ñòîð³íö³ 
êíèæêè áóäå íàäðóêîâàíå ï ðèíàéìí³ îäíå ñëîâî ç êíèæêè áóäå íàäðóêîâàíå ï ðèíàéìí³ îäíå ñëîâî ç 
ï îìèëêîþ”.ï îìèëêîþ”.

Äîñòàòíüî?Äîñòàòíüî?

Ïîçèòèâí³ àñïåêòè Íåãàòèâí³
àñïåêòè

Ìîæëèâîñò³, ³ñíóþ÷³
çàñîáè

Ðèçèêè ³ ïåðåøêîäè

Àíàë³ç SWOT, îäíàê, íå ìîæå áóòè ºäèíèì ñïîñîáîì àíàë³çó ïðè ôîðìóâàíí³
ëîêàëüíî¿îñâ³òíüî¿ïîë³òèêè.

Îáîâ'ÿçêîâîþ º îïîðà íà à í à ë ³ ç   ñ ò à ò è ñ ò è ÷ í è õ  ä à í è õ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îñâ³òó
íàì³ñöåâîìóð³âí³.

Âàðòîòàêîæïðîâåñòèñ î ö ³ î ë î ã ³ ÷ í ³  ä î ñ ë ³ ä æ å í í ÿ  ã ð î ì à ä ñ ü ê î ¿  ä ó ì ê è.
Âàæëèâèìåëåìåíòîìºä î ñ ë ³ ä æ å í í ÿ  ÿ ê î ñ ò ³  ð î á î ò è  ø ê ³ ë.

Ò å ñ ò  3 1  “ Â Ì ² Í Í ß  Â Ï Ð Î Â À Ä Æ Ó Â À Ò È  Ç Ì ² Í È ”

À Í À Ë ² Ç  Ñ Ô Å Ð È  Î Ñ Â ² Ò È

Ïóíêòîìâèõîäóäîîïðàöþâàííÿëîêàëüíî¿îñâ³òíüî¿ïîë³òèêèïîâèíåíñòàòè
ðåòåëüíèé³âñåñòîðîíí³éàíàë³ç ³ñíóþ÷îãîñòàíó.Ñë³äïîñòàâèòèñîá³çàïèòàííÿ"Ó
ÿê³éñèòóàö³¿ìèçíàõîäèìîñÿçàðàç?".Ïîïóëÿðíîþòåõí³êîþïðîâåäåííÿòàêîãî
àíàë³çó º àíàë³çS W O T.Öÿíàçâàºñêîðî÷åííÿìâ³äàíãë³éñüêèõñë³â:

Strengths(êîçèð³,ì³öí³ñòîðîíè,ïîçèòèâí³àñïåêòè);
Weaknesses(ñëàáê³ñòîðîíè,íåãàòèâí³àñïåêòè);
O pportunities(ìîæëèâîñò³,çàñîáè,øàíñè);
Threats(ïåðåøêîäè,ðèçèêè).
Âåëèêîþ ïåðåâàãîþ ö³º¿ òåõí³êè àíàë³çó º íàî÷í³ñòü ïðåçåíòàö³¿ ðåàëüíî¿ ñèòóàö³¿ çà

äîïîìîãîþòàáëèö³.

1. Ïðàö³âíèêè îõî÷³øå ñïðèéìàþòü çì³íó, ÿêùî âîíè ìàþòü âïëèâ íà ¿¿ õàðàêòåð ³
íàïðÿì. Ï Í

2. Ïðàö³âíèêè îïèðàþòüñÿ çì³íàì, áî íå çíàþòü ¿õí³õ ö³ëåé. Ï Í
3. Êîëåêòèâíà äèñêóñ³ÿ ð³äêî êîëè ïîëåãøóº âïðîâàäæåííÿ çì³í. Ï Í
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4. Ïðàö³âíèêè ëåãøå ñïðèéìàþòü çì³íó, ÿêùî ¿õ äóìêà ïðè öüîìó òàêîæ áóäå
âðàõîâàíà. Ï Í

5. Çì³íè âïðîâàäæóþòüñÿ íàéëåãøå òîä³, êîëè ¿õ îñòàòî÷í³ ö³ë³ º äîáðå
çðîçóì³ëèìè. Ï Í

6. Á³ëüø³ñòü êîíôë³êò³â â îðãàí³çàö³¿ âèíèêàº ÷åðåç ð³çíèöþ ì³æ îñîáèñòîñòÿìè. Ï Í

7. Îï³ð çì³íàì º ìåíøèì, ÿêùî ïðàö³âíèêè íå ïðî³íôîðìîâàí³ ïðî ìîæëèâ³
íåãàòèâí³ íàñë³äêè çì³í. Ï Í

8. Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ çì³í ïîñò³éíî ñë³ä ïðî íèõ ³íôîðìóâàòè. Ï Í
9. Ïðàö³âíèêè îõî÷³øå ñïðèéìóòü çì³íó, ÿêùî â í³é çàëó÷åíå êåð³âíèöòâî. Ï Í

10. Çì³íè ëåãøå ñïðèéìàòè, ÿêùî âîíè îãîëîøåí³ îô³ö³éíî. Ï Í
11. Ïëàí âïðîâàäæåííÿ çì³í – öå ëèøå ìàëèé êðîê äî ïîâíî¿ ðåàë³çàö³¿ íàì³ð³â. Ï Í
12. ×àñîì çì³íó ìîæíà îãîëîñèòè ðàçîì ³ç íàòÿêîì ïðî ñàíêö³¿ â ðàç³ îïîðó. Ï Í
13. Çì³íè çóñòð³÷àþòü ñïðîòèâ, ÿêùî ââàæàþòüñÿ ðåàë³çàö³ºþ îñîáèñòèõ àìá³ö³é. Ï Í
14. Çì³íè ïîòð³áíî âïðîâàäæóâàòè çàâæäè ïîâ³ëüíî. Ï Í
15. Äîøêà îãîëîøåíü – öå äîáðå ì³ñöå äëÿ ïðîãîëîøåííÿ çì³í. Ï Í

16. Äèñêóñ³ÿ ïðî ìåòîäè âïðîâàäæåííÿ çì³í º òàêîþ æ âàæëèâîþ ÿê ³ îáãîâîðåííÿ
ñàìèõ çì³í. Ï Í

17. Ìîæå íàñòàòè òàêèé ìîìåíò, êîëè óïðàâë³íåöü ìóñèòü ïåðåðâàòè äèñêóñ³þ ïðî
çì³íó, ³ ïðîñòî ¿¿ âïðîâàäèòè. Ï Í

18. Ò³, õòî ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ çì³íàì, íå º â íèõ çàö³êàâëåí³. Ï Í

19. Ï³äëåãë³ ëåãøå ñïðèéìàþòü çì³íó, ÿêùî ¿ì ïðåäñòàâëÿòü ëèøå ¿¿ ïîçèòèâí³
àñïåêòè. Ï Í

20. Çì³íà, ÿêà âïðîâàäæóºòüñÿ ïîâ³ëüíî, çóñòð³÷àºòüñÿ ç á³ëüøèì îïîðîì. Ï Í
21. Óïðàâë³íö³ ç òåõí³÷íèìè çä³áíîñòÿìè, ÿê ïðàâèëî, êðàùå âïðîâàäæóþòü çì³íè. Ï Í
22. ×àñòî ïðàö³âíèêè áîÿòüñÿ çàïèòàòè: „ßêèì áóäå âïëèâ çì³í íà ìåíå ñàìîãî?” Ï Í
23. Ïðàö³âíèêè ïðàöþþòü êðàùå, ÿêùî ¿õ âèíàãîðîäæóþòü çà äîäàòêîâ³ çóñèëëÿ. Ï Í
24. Á³ëüø³ñòü îðãàí³çàö³é ìóñèòü çì³íþâàòèñÿ, ùîá âèæèòè. Ï Í
25. Çì³íè çàñàä ³ ïðîöåäóð º äîñèòü ïðîñòèìè. Ï Í
26. Çì³íè ïîë³òèêè îðãàí³çàö³¿ íå ïîâèíí³ îáãîâîðþâàòèñÿ ïåðåä ¿õ âïðîâàäæåííÿì. Ï Í

27. Øâèäêå âïðîâàäæåííÿ çì³í ñêîðî÷óº ïåð³îä ïðèñòîñóâàííÿ, íåâèã³äíèé äëÿ
ïðàö³âíèê³â. Ï Í

28. Çì³íè âïðîâàäæóþòüñÿ íàéêðàùå òîä³, êîëè ïåðåä òèì ïðî íèõ ìàëî äèñêóòóþòü. Ï Í
29. Ïëàíóâàííþ çì³í òðåáà ïðèñâÿòèòè ñò³ëüêè æ ÷àñó, ÿê ³ íà ¿õ âïðîâàäæåííÿ. Ï Í
30. Á³ëüø³ñòü çì³í ïðèâîäèòü äî øâèäêîãî çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³. Ï Í
31. Ïðàö³âíèêè ïðàöþþòü êðàùå, ÿêùî âîíè äîáðå ïðî³íôîðìîâàí³. Ï Í

32. Ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè º íàéêðàùèì ñïîñîáîì çìåíøåííÿ îïîðó ïåðåä
çì³íàìè. Ï Í

33. Âïðîâàäæåííÿ çì³í íå ìóñèòü áóòè çàïëàíîâàíå. Ï Í
34. Ïðàö³âíèêè ÷àñòî îïèðàþòüñÿ çì³íàì, òîìó ùî áîÿòüñÿ. Ï Í
35. Ïðàö³âíèêè ÷àñòî îïèðàþòüñÿ çì³íàì, òîìó ùî ¿ì äîáðå â òåïåð³øí³é ñèñòåì³. Ï Í
36. Çì³íè ïîâèíåí âïðîâàäæóâàòè â³ää³ë êàäð³â. Ï Í
37. Íàéá³ëüø íåçàö³êàâëåíèìè ó çì³íàõ º ïðàö³âíèêè íàéíèæ÷èõ ð³âí³â. Ï Í
38. ×àñòî ëåãøå çì³íèòè êîëåêòèâ. í³æ îêðåìó îñîáó. Ï Í

39. Êåð³âíèê³â íåîáõ³äíî îö³íþâàòè âåëèêîþ ì³ðîþ ùîäî ¿õ âì³íü âïðîâàäæåííÿ
çì³í. Ï Í

40. Ïðàö³âíèêè, îõîïëåí³ çì³íîþ, ïîâèíí³ ìàòè âïëèâ íà òåìïè ¿¿ âïðîâàäæåííÿ. Ï Í

41. Âàæëèâ³ çì³íè çàâæäè íàéêðàùå âïðîâàäæóâàòè çà äîïîìîãîþ ïèñüìîâîãî
ïîâ³äîìëåííÿ. Ï Í

42. Ïðîòèñòàâëåííÿ çì³íàì îïèðàºòüñÿ íà åìîö³ÿõ. à íå ðàö³îíàëüíèõ àðãóìåíòàõ. Ï Í

Ðåçóëüòàòòåñòó:
Ïðàâèëüí³ òâåðäæåííÿ: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 34, 35,

38, 39, 40.
Íåïðàâèëüí³ òâåðäæåííÿ:3,6,7, 11,12,14,15,18,19,20,21,25,26,28,30,32,33,36,

37, 41, 42.
²íòåðïðåòàö³ÿòåñòó:
( 0 – 6 ) – Òðàäèö³îíàë³ñò: íå òåðïèòü çì³í ³ íå çäàòíèé ¿õ óïðîâàäæóâàòè. Êîæíà
çì³íàâèêëèêàºéîãîíåñïîê³é³íåáàæàííÿ.
(7 – 15) – Ïîì³ðêîâàíèé òðàäèö³îíàë³ñò: íåëþáèòü çì³í, àëåáóâàþòüñèòóàö³¿, ó
ÿêèõâ³íâñòàí³ ïîãîäèòèñÿçíèìè.Ñàìíå ³í³ö³þºçì³í.

• 
• 

, 

, 

, 
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Òîìàñ Ñåðäæ³îâàí³ òà ³í. Êåðóâàííÿ îñâ³òîþ ³ øê³ëüíå âðÿäóâàííÿ

(2003 p., 440 ñòîð³íîê, ö³íà 16 ãðí.)            

Êíèæêà çíàéîìèòü ÷èòà÷³â ç³ ñêëàäíèì ñâ³òîì êåðóâàííÿ îñâ³òîþ. Àâòîðè ïîðóøóþòü âàæëèâ³ îñâ³òí³ ïðî-
áëåìè, çîêðåìà øê³ëüíîãî âðÿäóâàííÿ, çâ'ÿçê³â øêîëè ³ ãðîìàäñüêîñò³, òâîðåííÿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè íà ì³ñöå-
âîìó ð³âí³. ×èòà÷ ä³çíàºòüñÿ ïðî ³ñòîð³þ ñòàíîâëåííÿ ïðîôåñ³¿ îñâ³òíüîãî êåð³âíèêà, éîãî ðîë³ òà çàâäàííÿ,
ïðîáëåìè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïðàêòèêè â îñâ³òí³é ñôåð³.

Ïîñòìåòîäèêà, ¹6 (58), 2004

 

 

„Ùî çðîáëåíî ³ ÿêèõ ö³ëåé äîñÿãíóòî?”  
Ïåðåãëÿä ðåçóëüòàò³â, ïåðåâ³ðêè 

â³äïîâ³äíîñò³ åôåêò³â äî âèçíà÷åíèõ íà 
ïî÷àòêó êðèòåð³¿â,  

ïðèãîòóâàííÿ ³ ïîøèðåííÿ çâ³òó ïðî 
çðîáëåíå ³ îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè, 

çàòâåðäæåííÿ íàñòóïíî¿  ñòð àòåã³¿ 
ðîçâèòêó. 

„Ó ÿê³é ñèòóàö³¿ çíàõîäèìîñü çàðàç?”  
Çá³ð ìàòåð³àë³â, ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, 

àíàë³ç SWOT.  

„×îãî ìè õî÷åìî 
äîñÿãòè?”  Âèçíà÷åííÿ 

ö³ëåé,. î÷³êóâàíü.  

„Íà ÷îìó ìè ïîâèíí³ 
ñêîíöåíòðóâàòèñÿ?”  Âèçíà÷åííÿ 

ïð³îðèòåò³â.  „ßê â³äáóâàºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ?”  
Çá³ð ìàòåð³àë³â, ïåðåãëÿä çðîáëåíîãî, 

ìîí³òîðèíã ³ îö³íþâàííÿ.  

„ßê ñàìå äîñÿãíóòè âèçíà÷åíèõ ö³ëåé?”   
Âèçíà÷åííÿ çàâäàíü, ïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â, 

åòàï³â ä³ÿëüíîñò³, êðèòåð³¿â äîñÿãíåí íÿ 
ö³ëåé, íåîáõ³äíîãî ô³íàíñîâîãî ³ 

ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ.  

 
×è ³ñíóº ðîçá³æí³ñòü 
ì³æ òèì, ùî ìàºìî ³ 

òèì, ÷îãî ìè 
ïðàãíåìî? 

ÏËÀÍ Ä²É 

ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß 
ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ 

(16 – 27) –Íåéòðàëüíèéùîäîçì³í:ðîçóì³ºïîòðåáóâïðîâàäæåííÿçì³í(ç÷àñîì).
×àñò³øåïîãîäæóºòüñÿíàçì³íè,ïðèäóìàí³ ³íøèìè,í³æñàì¿õ³í³ö³þº.
(28 – 36) – ²í³ö³àòîð çì³í (³ííîâàòîð): ñàì îõî÷å âïðîâàäæóº çì³íè, ö³êàâèòüñÿ
ð³çíèìè íîâèíêàìè, îäíàê íå ó êîæíîìó âèïàäêó çäàòíèé ïîâåñòè çà ñîáîþ ³íøèõ.
Îõî÷åòàêîæïðÿìóºçà ³äåÿìè³íøèõ.
(37 – 42) – ²ííîâàòîð-åíòóç³àñò: ïîâíèé òâîð÷èõ ³äåé òà åíòóç³àçìó äî ¿õ
âïðîâàäæåííÿ óæèòòÿ. Í³êîëè íå ñòî¿òü íà ì³ñö³. Çäàòíèé âåñòè çà ñîáîþ ³íøèõ ó

ïðîöåñ³çì³í.

Ö È Ê Ë Î Ã Ð À Ì À  Ï Ë À Í Ó Â À Í Í ß  Ð Î Ç Â È Ò Ê Ó  Ø Ê Î Ë È

Ï Ó Í Ê Ò  Â È Õ Î Ä Ó

• 
• 

• 
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Ìàðê Å. Ãåíñîí. Êåðóâàííÿ îñâ³òîþ òà îðãàí³çàö³éíà ïîâåä³íêà

(2002 p., 384 ñòîð³íêè, ö³íà 15 ãðí.)

Ó êíèæö³ ïîäàíî îñíîâí³ ìîäåë³ îðãàí³çàö³éíî¿ ïîâåä³íêè îñâ³òí³õ êåð³âíèê³â, ðîçãëÿíóòî òèïîâ³
ðîë³ øê³ëüíîãî äèðåêòîðà, ïðîàíàë³çîâàíî ñïåöèô³÷í³ ïðîáëåìè â êåðóâàíí³ îñâ³òîþ ³ ìîæëèâ³
øëÿõè ¿õíüîãî ïîäîëàííÿ.

Ïðàöÿ àâòîðà çàö³êàâèòü ïåðåäîâñ³ì ïåäàãîã³â, ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé, îñâ³òí³õ
ïîë³òèê³â, óðÿäîâö³â.

Òåîäîð Êîâàëüñüêèé. Ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ â êåðóâàíí³ îñâ³òîþ

CASE STUDIES IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

(2003 p., 252 ñòîð³íêè, ö³íà 12 ãðí.)

Êíèæêà ïðèçíà÷åíà äîïîìîãòè êåð³âíèêàì ðîçâèíóòè âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Â îïèñàíèõ ñè-
òóàö³ÿõ ïðåäñòàâëåíî øèðîêèé ä³àïàçîí ïðîáëåì, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ îñâ³òÿíè. Ó æîäí³é ³ç ñèòó-
àö³é íå ïîäàíî ðîçâ'ÿçê³â – öå äîïîìàãàº ÷èòà÷åâ³ óÿâèòè ñåáå ó ðîë³ òîãî, õòî ïðèéìàº ð³øåííÿ.
Òàêèé ï³äõ³ä äàº çìîãó ñôîðìóëþâàòè ïðîáëåìó ³ çàñòîñóâàòè ñâî¿ çíàííÿ äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè
îïòèìàëüíèé âàð³àíò ä³é.

Àíäæåé ßíîâñüêèé. Øêîëà ãðîìàäÿíèíà: àìåðèêàíñüêèé äîñâ³ä – íàø³ ïîòðåáè
(2001p., 218ñòîð³íîê,ö³íà8ãðí.)

Àíäæåé ßíîâñüêèé – ïðîðåêòîð Âèùî¿ Ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íî¿ Øêîëè, äèðåêòîð Ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó ó Âàðøàâ³, ÷ëåí Ðàäè îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ì. Ëüâîâà. Ïðåäñòàâëÿº Ïîëüùó ó ð³çíèõ ïîâàæ-
íèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³ÿõ çà êîðäîíîì. Ó êíèæö³ ´ðóíòîâíî ïðîàíàë³çîâàíî àìåðèêàíñüêèé äîñâ³ä
îðãàí³çàö³¿ îñâ³òè ³ ñïðîåêòîâàíî éîãî íà ïîëüñüê³ ïðîáëåìè, ÿê³ áàãàòî ó ÷îìó çá³ãàþòüñÿ ç óê-
ðà¿íñüêèìè. Îñîáëèâó óâàãó çîñåðåäæåíî íà ï³äãîòîâö³ ó÷èòåë³â òà óïðàâë³íö³â îñâ³òè, ðîë³ áàòüê³â
ÿê ïàðòíåð³â ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³, íà ðîáîò³ ç ä³òüìè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.

²ðåíà Äçºæ´îâñüêà. Íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â

(2003 p., 173 ñòîð³íêè, ö³íà 7 ãðí.)

Ï³äðó÷íèê ñòâîðåíèé äëÿ òèõ, õòî îðãàí³çîâóº êóðñè âèêëàäà÷³â-òðåíåð³â, áåðå ó÷àñòü ó êóðñàõ,
ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ, êåðóº øêîëîþ, ïðàöþº ðàäíèêîì, çðåøòîþ, äëÿ âñ³õ â÷èòåë³â, àäæå ïðîïîíîâà-
íà ïðîãðàìà îõîïëþº îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî êóðñó, ðîáîòó ç ãðóïîþ, âèçíà÷àº ìîòèâàö³þ, ìåòîäè
ó÷³ííÿ, ñòîñóíêè ³ ñï³ëêóâàííÿ, ñàìîîö³íþâàííÿ, íàâîäèòü ïðàêòè÷í³ ïîðàäè, ïîäàº ïñèõîëîã³÷í³
òåñòè òîùî. Ðîçðîáëÿºòüñÿ äî êíèæêè CD ç ³ãðàìè òà âïðàâàìè, âèêîíàííÿ ÿêèõ äîïîìîæå, ïî-
ëåãøèòü ³ óð³çíîìàí³òíèòü ó÷³ííÿ.

Äæîí Äüþ¿. Äåìîêðàò³ÿ ³ îñâ³òà. 

(2003 p., 294 ñòîð³íêè, ö³íà 12 ãðí.)

Ïðîïîíîâàíà ïðàöÿ àìåðèêàíñüêîãî ïñèõîëîãà, ô³ëîñîôà, îñâ³òÿíèíà, ñóñï³ëüíîãî êðèòèêà ²
ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à (1859–1952) íàëåæèòü äî êëàñè÷íèõ ïðàöü àìåðèêàíñüêî¿ ô³ëîñîô³¿ òà ïåäà-
ãîã³êè. Ó÷åíèé â³äâåðòî îáãîâîðþº îñíîâí³ ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç îñâ³òîþ ³ äåìîêðàò³ºþ,
âèÿâëÿº ñóñï³ëüíó ïðèðîäó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çàõèùàº ïðàâî îñâ³òÿí íà òâîð÷å âèêëàäàííÿ, íà-
ãîëîøóº íà ìîðàëüíîìó àñïåêò³ îñâ³òè.

Äæîí Äüþ¿. Ìîðàëüí³ ïðèíöèïè â îñâ³ò³

(2001 p., 30 ñòîð³íîê, ö³íà 2 ãðí.)

Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé ô³ëîñîô ïîðóøóº àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ ó øêîë³ òà
ñóñï³ëüñòâ³, îñîáëèâî ó ÷àñ ïîë³òè÷íî¿ òà ìîðàëüíî¿ êðèçè. Â³í ïî-íîâîìó ï³äõîäèòü äî ïîíÿòòÿ
øêîëè, òðàêòóº ¿¿ ÿê îäíó ç ôîðì ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, à íå ï³äãîòîâêó äî íüîãî. Ìîðàëüíà ïîçèö³ÿ
ó÷í³â ôîðìóºòüñÿ ó øêîë³ ðàçîì ³ç çàñâîºííÿì íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í òà çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ ìå-
òîä³â ¿õ âèâ÷åííÿ.

Ìàéêë Ôóëëàí. Ñèëè çì³í: âèì³ðþâàííÿ ãëèáèíè îñâ³òí³õ ðåôîðì. ×àñòèíà 1 

(2001 p., 272 ñòîð³íêè, ö³íà 7 ãðí.)

Ïðàöÿ äèðåêòîðà Êàíàäñüêîãî ²íñòèòóòó îñâ³òí³õ ñòóä³é – ÷óäîâèé ï³äðó÷íèê äëÿ òèõ, õòî ïðàãíå
çì³í â îñâ³ò³. Ì. Ôóëëàí äàº ïðàêòè÷í³ ïîðàäè äèðåêòîðàì øê³ë, ÿê³ ïðàãíóòü ñòâîðèòè íîâó àâ-
òîðñüêó øêîëó, ïðîïîíóº åôåêòèâí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ó êîìàíäàõ, åìîö³éíå íàâ÷àííÿ òîùî.
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Àíàë³ç äîñâ³äó îñâ³òí³õ çì³í, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ àâòîð ó ö³é êíèç³, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ì³æíàðîäíîãî
âèêîðèñòàííÿ ³, áåçïåðå÷íî, ÷åêàº âò³ëåííÿ â Óêðà¿í³. Íàéâàæëèâ³øèìè ÷èííèêàìè, ÿê³ ïîêðàùóþòü ÿê³ñòü
íàâ÷àííÿ, º ìîðàëüíà ìåòà, âíóòð³øíÿ òà çîâí³øíÿ ñï³âïðàöÿ, íåáàéäóæ³ñòü, à òàêîæ çëèòòÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿,
ïîë³òè÷íî¿ òà äóõîâíî¿ îñíîâ.

Áîãäàí Êîëîñ, Íàä³ÿ Ëóö³â, Êàòåðèíà Ãîðîõîâñüêà, Ïàâëî Ãíóñ. Íàâ÷àííÿ êåð³âíèê³â-
ïðîâ³äíèê³â â îñâ³ò³

(2003 p., 120 ñòîð³íîê, ö³íà 4 ãðí.)

Çá³ðíèê äàº çìîãó îñâ³òÿíñüêîìó êåð³âíèêîâ³ ï³çíàòè ñåáå òà ³íøèõ, ïî-íîâîìó ïîäèâèòèñü íà
ïðàâèëà êåð³âíèöòâà ëþäüìè, çàñòîñóâàòè ð³çí³ ôîðìè âïëèâó íà ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü â îñâ³ò³.

Ãàëèíà Äèòèíÿê, Ë³äà Àíäðóøêî, Íàòàë³ÿ Äðåâíÿê. ß äîñë³äæóþ, åêñïåðèìåíòóþ, ñïîñòåð³ãàþ

(2003 p., 140 ñòîð³íîê, ö³íà 6 ãðí.)

Êíèæêà íàïèñàíà äëÿ â÷èòåë³â, ç ÿêèìè àâòîðè ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì, ÿê ö³êàâî é äîñòóïíî íàâ÷àòè
ä³òåé ïðèðîäîçíàâñòâà. Ïîäàí³ êîíêðåòí³ ïðàêòè÷í³ ïîðàäè.

Äåéâ³ä Ãîïê³íç. Îö³íþâàííÿ äëÿ ðîçâèòêó øêîëè

(2003 p., 256 ñòîð³íîê, âèäàâíè÷à ö³íà 11 ãðí.)

Çàâäàííÿ ö³º¿ êíèæêè – äîïîìîãòè â÷èòåëÿì ïðîâîäèòè îö³íþâàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà ðîçâèòîê
øêîëè.ßê ïîâ'ÿçàòè îö³íþâàííÿ ç ðîçâèòêîì, ùî ïîòð³áíî äëÿ ïðàâèëüíîãî âïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ
çì³í, ÷îìó òðåáà áîðîòèñÿ ç áþðîêðàòè÷íèìè çâîë³êàííÿìè ³ ÿê ¿õ íå áîÿòèñÿ – îñü çàïèòàííÿ,
â³äïîâ³ä³ íà ÿê³ çíàéäåòå â ö³é êíèæö³.

Íà ï³äñòàâ³ ñïîñòåðåæåíü çà ðåàëüíèìè ñèòóàö³ÿìè âèä³ëåíî ê³ëüêà ìîäåëåé îö³íþâàííÿ, âêàçàíî
íà ðîëü åêñïåðòà, éîãî íàéâàæëèâ³ø³ ðèñè, ïîêàçàíî, ÿê ïðîâîäèòè çá³ð äîêóìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åíü,
îáðîáëÿòè ñòàòèñòè÷í³ äàí³ é âèêîðèñòîâóâàòè ðåçóëüòàòè äëÿ ïîë³ïøåííÿ øê³ëüíî¿ ðîáîòè.

Äëÿ ïðàö³âíèê³â óïðàâë³íü îñâ³òè, äèðåêòîð³â øê³ë, ³íñïåêòîð³â, ó÷èòåë³â – óñ³õ åíòóç³àñò³â, ùî
ïðàãíóòü ï³äâèùèòè ÿê³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

À. Òàíäæìàí òà ³í. Ìîí³òîðèíã ñòàíäàðò³â îñâ³òè

(2003. – 328 ñòîð³íîê, âèäàâíè÷à ö³íà 12 ãðí.)

Àâòîðè êíèæêè – ôàõ³âö³ äîñë³äíèöüêèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é Ôðàíö³¿ (Öåíòð îñâ³òí³õ äîñë³äæåíü
òà ³ííîâàö³éÎðãàí³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðîçâèòêó, Ïàðèæ), Í³ìå÷÷èíè, Øâåö³¿,
ÑØÀ.Êíèæêà ïîêëèêàíà äîïîìîãòè ï³çíàòè ñòàíäàðòè îñâ³òè â ä³àõðîííîìó é ñèíõðîííîìó àñ-
ïåêò³, îçíàéîìèòè ÷èòà÷à ç ñèñòåìîþ ïîêàçíèê³â òà ç åìï³ðè÷íîþ òàêñîíîì³ºþ ñâ³òîâèõ îñâ³òí³õ
ñèñòåì.Îá´ðóíòîâàíî ï³äõîäè äî âñòàíîâëåííÿ ñòàíäàðò³â äîñÿãíåíü ç àêöåíòîì íà âàë³äíîñò³ é
íàä³éíîñò³ âèì³ðþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ íà êðèòè÷íèõ òî÷êàõ âèçíà÷åí-
íÿ ñòàíäàðò³â. Ó ïðàö³ âèðîáëåíî ñõåìó âèì³ðþâàííÿ îñâ³òí³õ çì³í, çàïðîïîíîâàíî òåõí³÷í³ ñòàí-
äàðòè ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òíüî¿ ñòàòèñòèêè.

Êíèæêè ìîæíà çàìîâèòè çà òåë.: ( 0 3 2 2 )  7 2  1 5  7 1
òà çà àäðåñîþ: " Ë ³ ò î ï è ñ " ,  â ó ë .  Ê î ñ ò þ ø ê à ,  2 ,  
ì .  Ë ü â ³ â ,  7 9 0 0 0 ,  å - ï î ø ò î þ :  k o r n e l i j a @ c i t y - a d m . l v i v . u a

Ïîñòìåòîäèêà, ¹6 (58), 2004

Ñòàòòÿ íàä³éøëà â ðåäàêö³þ         

Çì³íè â îñâ³ò³, íà äóìêó àâòîðà, âàðòî ïðîâîäèòè âîäíî÷àñ ³ ó øêîë³, ³ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ. Â³í ââàæàº, ùî øêîëà é óí³âåðñèòåò ïîâèíí³ áóòè ïàðòíåðàìè òà ñïðèÿòè ïðîôåñ³éíîìó çðîñ-
òàííþ, ó÷èòåëüñüêîìó ë³äåðñòâó ³ íàñòàâíèöòâó.

Ìàéêë Ôóëëàí. Ñèäè çì³í: ïðîäîâæåííÿ. ×àñòèíà 2 

(2001 p., 162 ñòîð³íêè, ö³íà 7 ãðí.)



вація як процес означає часткову або мас�
штабну зміну стану системи і відповідну ді�
яльність людини. Інновація як результат пе�
редбачає процес створення (відтворення) но�
вого, що має конкретну назву "новація".

В.Ф.Паламарчук новацію вважає резуль�
татом (продуктом) творчого пошуку особи
або колективу, що відкриває принципово но�
ве в науці і практиці, Інновацію � результа�
том породження, формування і втілення но�
вих ідей. Саме втілення нових ідей є ознакою,
за якою відрізняють інновації від власне но�
вацій: якщо педагог відкриває принципово
нове, то він новатор, якщо трансформує нау�
кову ідею у практику � інноватор.

Під час теоретичного аналізу поняття "Ін�
новація" нами уточнено так: інновація в освіті
є не лише кінцевим продуктом застосування
новизни у навчально�виховному й управлін�
ському процесах з метою зміни (якісного пок�
ращення) суб'єкта та об'єктів управління й
отримання економічного, соціального, науко�
во�технічного, екологічного та іншого ефекту,
а й процедурою їхнього постійного оновлен�
ня. Вона може бути спрямована на різні галу�
зі людської діяльності (медичну, інженерно��
технічну, освітню).

Освітня інновація є однією з її компонен�
тів, з одного боку, а з іншого, сама складаєть�
ся з психолого�педагогічної, соціально�еко�
номічної та науково�виробничої новизни.
Психолого�педагогічна (або педагогічна) ін�
новація, своєю чергою, складається з дидак�
тичної, виховної й управлінської (рисі).

Носієм педагогічних інновацій є творчі,
енергійні люди, які фахово здатні, морально і
матеріально зацікавлені щодо проведення ін�
новаційних змін, опанування й реалізації но�
вого [7]. Як правило, це наукові працівники і
творчі вчителі, яких І.А.Зязюн називає "діа�
мантом, який осяває душу усіма гранями
свого педагогічного дару, який плекає дитину
на засадах добра, формуючи інтелектуальну
еліту суспільства" [8].

Інновація суттєво відрізняється від педа�
гогічного досвіду, який характеризується су�
купністю знань, умінь і навичок, здобутих у
процесі практичної навчально�виховної робо�
ти; є частиною сукупної культури педагога,

Постметодика, №6 (58), 2004

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

23

Розглядаються поняття педагогічної й освітньої інновації, здійснено їх класифікацію, визначе�
но сутність інноваційних педагогічних технологій, зокрема в галузі управління загальноосвітні�
ми навчальними закладами.

Рассматриваются понятия педагогической и образовательной инновации, осуществлена их
классификация, определена сущность инновационной педагогической технологии, в том числе в
области управления общеобразовательными учебными заведениями,

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇЇ

Л.І.Даниленко

У перекладі з грецької мови "інновація"
означає "оновлення, новизна, зміна". Це по�
няття з'явилося вперше в зарубіжних дос�
лідженнях XIX ст. в техніці при введенні де�
яких елементів однієї галузі в іншу і розгля�
дається у психолого�педагогічній літературі
неоднозначно. Найпоширенішим є визначен�
ня американського вченого К.Роджерса,
який стверджує, що "новизна � це ідея, що є
для конкретної особи новою, і немає значен�
ня, чи є Ідея об'єктивно новою, чи ні, ми виз�
начаємо ЇЇ в часі, який минув з моменту її
відкриття або першого використання".
Франц Брансуїк визначає "інновацію як нову
ідею, дію, або адаптовану ідею, або ті, для
яких настав час реалізації" [1]. Російський
учений С.Я.Батишев вважає, що інновація є
комплексним процесом створення, поширен�
ня та використання нового практичного засо�
бу (новизни, нововведення) в галузі техніки,
технології, педагогіки, наукових досліджень.

Сучасні вітчизняні вчені розглядають ін�
новацію в освіті як "процес створення, поши�
рення й використання нових засобів (новов�
ведень) для розв'язання тих педагогічних
проблем, які досі розв'язувались по�іншому"
[2]; "результат творчого пошуку оригіналь�
них, нестандартних рішень різноманітних
педагогічних проблем" [3]; "актуальні, значу�
щі й системні новоутворення, які виникають
на основі різноманітних ініціатив і нововве�
день, що стають перспективними для еволю�
ції освіти і позитивно впливають на її розви�
ток" [4]; продукти інноваційної освітньої ді�
яльності, які характеризуються процесами
створення, розповсюдження та використан�
ня нового засобу (новизни, нововведення) в
галузі педагогіки та наукових досліджень [5]
тощо.

Розбіжності в тлумаченнях спричинені
неоднаковим баченням їх авторами сутнісно�
го ядра, а також радикальності нововведень.
Одні з авторів перекопані, що інновацією
можна вважати лише те нове, що має своїм
результатом кардинальні зміни у певній сис�
темі, інші зараховують до цієї категорії будь�
які, навіть незначні нововведення.

З огляду на сутнісні ознаки інновації всі
підстави розглядати її як процес і як продукт
(результат), вважає І.М.Дичківська [6]. Інно�



що являє собою основу, результат і саму
практичну педагогічну діяльність, відобра�
жає наявні знання, вміння, навички та інди�
відуальні риси особистості.

Освітня інновація характеризується но�
визною в галузі психолого�педагогічних, со�
ціально�економічних і науково�виробничих
досліджень, спрямованих на якісне покра�
щення освітнього процесу і виражених у
вдосконалених чи нових: освітніх системах
(дидактична, виховна, управлінська); скла�
дових освітнього процесу (мета, зміст,
структура, форми, методи, засоби, резуль�
тати); освітніх технологіях (дидактичних,
виховних, управлінських); наукових та нау�
ково�методичних розробках, технічних
пристроях і установках для закладів і уста�
нов освіти; нормативно�правових докумен�
тах, що регламентують діяльність закладів і
установ освіти.

До соціально�економічних інновацій в ос�
віті нами віднесені сучасні технології роз�
витку особистості, нововведення у правове
забезпечення системи освіти, економіку ос�
віти; до науково�виробничих � комп'ютерні і
телекомунікаційні технології, матеріально��
технічне оснащення; до психолого�педаго�
гічних � нововведення у навчальному, ви�
ховному й управлінському процесах.

Психолого�педагогічна інновація є скла�
довою освітньої Інновації і характеризуєть�
ся новою чи вдосконаленою педагогічною
системою чи технологією педагогічного про�
цесу; складовими педагогічного процесу, які
є органічним поєднанням навчання, вихо�
вання й розвитку вихованців. Як правило,
педагогічна інновація розглядається як пе�
дагогічна технологія, під якою розуміється
цілеспрямована, свідомо організована, ди�
намічна взаємодія вихователів і вихованців,
у процесі якої вирішуються суспільно необ�
хідні завдання освіти й гармонійного вихо�
вання [9].

Цілісний педагогічний процес органічно
поєднує навчання, виховання і розвиток ви�
хованців. Тому ми розглядаємо педагогічну
інновацію через сукупність дидактичних,

виховних і управлінських інновацій. У ре�
зультаті їх розроблення І здійснення у ЗНЗ
з'являються якісно нові (оновлені): навчаль�
ні плани і програми; технології (дидактичні,
виховні, управлінські); форми, методи, засо�
би, технології навчання, виховання й управ�
ління, кожна з яких має свою ключову нау�
ково�педагогічну ідею, автора І перебуває
на відповідній стадії розроблення (експери�
мент, апробація, освоєння, збереження).

Аналізуючи базу даних про педагогічні
інновації, зібрані на сайті ЦІППО АПН Ук�
раїни (cippe.edu�ua.net), що діють у системі
загальної середньої освіти (всього 128 інно�
вацій; всеукраїнська вибірка станом на
01.01.2005р.) на всеукраїнському і регіональ�
ному рівнях, нами визначена їх масштаб�
ність та значущість І здійснена відповідна
класифікація:

� за  рівнями  освіти  (початкова  освіта
представлена у 25 інноваціях, базова � у 82,
повна середня освіта � у 21);

� за типом інновації (освітня система � у
34 експериментах; зміст освіти � у 54 експе�
риментах регіонального рівня і 19 � всеукра�
їнського; зміст виховання � у 35  експери�
ментах  регіонального  рівня  і  7  �  всеукра�
їнського; зміст управління � у 8   експери�
ментах регіонального  рівня  і     3  �  всеук�
раїнського;

� за стадією реалізації інновації (перебу�
вають у експерименті � 124 інновації, апро�
буються   �   3,   масово   поширюються   �   1,
зберігається �і);

� за   рівнем   управління   (Міністерство
освіти і науки України � 31 інновація, облас�
ні органи управління освітою � 97);

� за рівнем наукового керівництва (АПН
України � 24 Інновацій, зокрема ЦІППО � 5;
ВНЗ � 29, ОІППО � 75);

� за  складовими  і  компонентами  педа�
гогічного процесу: масштабні й локальні [10].

Аналіз бази даних про педагогічні інно�
вації засвідчив, що більшість із них спрямо�
вані на оновлення змісту, методів, принци�
пів та засобів навчання, що становить 55,7 %
від загальної кількості інновацій обласного
рівня експерименту (6і,3 % � всеукраїнсько�
го рівня); виховання � 36 % обласного рівня
(29 % � всеукраїнського); управління � 8,3 %
обласного рівня (9,7 % � всеукраїнського).

Пріоритетними серед них є: особистісно
орієнтоване навчання, його вагомість стано�
вить 44,4 % на обласному рівні експеримен�
ту, 23,8 % � на всеукраїнському; інтегроване
навчання � відповідно 10,2 % та 2,9 %; дифе�
ренційоване навчання � 5,8 % і 11,9 %; розви�
вальне навчання �10,6 % І 15,6 %; інновації,
пов'язані Із ранньою соціалізацією учнів �
8,2 % і 26,12%; національним вихованням �
7,94 % і 4,47 %; моральним вихованням � 9,41
% та 8,95%; управлінською діяльністю ке�
рівника � 3,6 % і 5,9 % .
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Рис.1. Струкутра поняття інновація



ють умови для оперативного й ефективного
ухвалення керівником управлінського рі�
шення [10].

До організаційно�структурної управлін�
ської інноваційної технології нами віднесена
проектно�інвестиційна управлінська техно�
логія, сутність якої полягає у застосуванні в
управлінні принципу інноваційності, який
характеризується наявністю у керівників
спрямованості на необхідність постійного
оновлення освітнього процесу внаслідок зас�
тосування освітніх інновацій і забезпечуєть�
ся організаційно�управлінськими, фінансо�
во�економічними та психолого�педагогічни�
ми змінами.

До організаційно�управлінських змін на�
лежить введення додаткових управлінських
структур у заклади освіти, зокрема для
ЗНЗ, таких як науково�методична рада, ра�
да з інноваційного проекту, рада керівників
творчих груп (об'єднань) учителів, рада
творчих груп учителів тощо; до фінансово��
економічних змін � економічні засади взає�
модії об'єктів інноваційної діяльності, фун�
кціонування в межах наявних ресурсів; до
психолого�педагогічних � реалізація можли�
востей учасників навчально�виховного про�
цесу та їх рівність, пріоритет загальнолюд�
ських цінностей, вільний доступ до резуль�
татів, своєчасний і гнучкий контроль за ос�
новними критеріями діяльності, реальність
вимог і стандартів.

Зміна теоретико�методологічних засад в
управлінні ЗНЗ завдяки здійсненню ним ін�
новаційної діяльності забезпечує перехід від
адміністративно�функціональної технології
управління до конкурентно�представниць�
кої та проектно�інвестиційної, що ілюстру�
ють відповідні моделі (рис. 2).

Адміністративно�функціональна модель
управління ЗНЗ реалізується здебільшого її
керівником. Важливим у цій моделі є не ре�
зультат діяльності кожного працівника шко�
ли (він нібито нівелюється), а загальний ре�
зультат діяльності закладу освіти під керів�
ництвом його керівника. Кожен член колек�
тиву знає свою функцію і прагне її виконати,
однак якість виконаної роботи оцінюється за
суб'єктивними параметрами, виробленими
керівником школи. Така модель управління
має вигляд піраміди, на вершині якої розмі�
щується керівник закладу освіти (позначе�
ний буквою К), в основі піраміди розміщені
члени колективу. Організаційна структура
управління ЗНЗ у цій моделі є лінійною.

У період переходу України до ринкових
відносин для ЗНЗ актуальним стає застосу�
вання теорії педагогічного менеджменту, що
дає можливість упровадити додаткові об'єк�
тивні критерії оцінювання результативності
праці кожного працівника, а керівника набли�
зити до його проблем. У такій освітній органі�
зації утверджується демократичний стиль
управління; пріоритетними стають колегіаль�
ні форми управління; організаційною струк�
турою управління є лінійно�функціональна;

Найбільш вагомі ті інновації, що спрямо�
вані на розвиток особистісно орієнтованого й
розвивального навчання. Що ж до управлін�
ських інновацій, то їх кількість з 2000 р. по�
мітно зросла (з однієї інноваційної технології
до трьох � на всеукраїнському рівні експери�
менту; з трьох до 12�ти � на обласному). Ця
тенденція є позитивною і свідчить про пер�
спективність розвитку теорії і практики уп�
равління інноваційною діяльністю в загаль�
ноосвітніх навчальних закладах.

Під час емпіричного аналізу з'ясовано та�
кож, що інноваційна діяльність здійснюється
на базі 374 загальноосвітніх навчальних зак�
ладів (ЗНЗ) різних рівнів і типів, з них на
всеукраїнському рівні � 130, на обласному �
244. Практично всі вони підтримуються ме�
тодичними і науково�педагогічними праців�
никами Центрального і обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти.

Найбільшого поширення в різних регіо�
нах України серед ЗНЗ набули такі іннова�
ції: Програма "Крок за кроком" (кер.: Н.М.Ві�
бік, Л.П.Качина, Н.З.Софій) � охоплено 36 за�
гальноосвітніх навчальних закладів; Прог�
рама моніторингу якості навчальних досяг�
нень учнів (кер.: Варна М.М.) � 32 школи;
Проект психолого�педагогічного проекту�
вання соціального розвитку особистості уч�
нів (кер. Киричук В.О.) �17 шкіл; Проект ос�
вітнього моніторингу як механізму адаптив�
ного управління загальною середньою осві�
тою в регіоні (кер� Єльникова Г.В.)

� 12 шкіл; Програма розвитку дітей "Рос�
ток" (кер. Пушкарьова Т.О.) � 11; Програма
розвитку шкільної громадянської освіти
(кер. Ра�гозін М.П.) � 11; Програма особистіс�
ного естетичного розвитку "ФОМ" (кер. Ма�
сол Л.М.)

� 8.   Решта   інновацій   здійснюється   під
керівництвом авторів на базі декількох ЗНЗ.

Педагогічні інновації здебільшого (88 %)
розроблені авторами у вигляді педагогічних
Інноваційних технологій, під якими ми розу�
міємо якісно нову сукупність форм, методів і
засобів навчання, виховання й управління,
яка привносить суттєві зміни у результат
педагогічного процесу. Педагогічна іннова�
ційна технологія є багатокомпонентною мо�
деллю і включає: навчальну, виховну й уп�
равлінську технології.

Під навчальною інноваційною технологі�
єю ми розуміємо такий підбір операційних
дій педагога з учнем, у результаті яких сут�
тєво покращується мотивація учнів до нав�
чального процесу, тобто змінюються потре�
би у навчанні і зацікавленість, формується
нова якість � навчання стає життєвою цін�
ністю; під виховною � мистецькі засоби й
прийоми впливу педагога на свідомість осо�
бистості учня з метою формування в нього
особистісних цінностей у контексті із загаль�
нолюдськими, таких, як справедливість,
чесність, відкритість, толерантність, воля
тощо; під управлінською ~ організаційно�с�
труктурні, економічні, психологічні, діагнос�
тичні, інформаційні технології, які створю�
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зростає конкурентоспроможність закладу ос�
віти, він набуває позитивного іміджу, під
яким у теорії розуміється "образ натуралізо�
ваної реальності, який описує природу яви�
ща, його сутність без прикрас і культурної об�
робки". Таку організаційну модель управлін�
ня ми називаємо конкурентно�представниць�
кою, в ній керівник (К) розміщується у пло�
щині членів колективу і має важливу роль у
формуванні її іміджу спільно із членами ко�
лективу. У колективі діє єдина команда. Така
модель реалізується в теорії менеджменту.

Під час розвитку інноваційної діяльності
велику роль має інноваційний педагог (агент
змін), який здійснює педагогічну діяльність
за самостійно обраним напрямом, має високу
мотивацію праці І досягає значних результа�
тів. Педагоги�новатори формують "творчі ко�
манди", так звані проектні групи, яким нада�
ється часткова автономія в діяльності.

За умов інноваційного розвитку ЗНЗ ке�
рівники мають на меті зберегти таких педаго�
гів�новаторів, створюють для них оптимально
сприятливі умови праці, надають матеріаль�
ну підтримку коштом набутих інвестицій.

У рамках проектно�інвестиційної моделі
управління ЗНЗ його керівник здійснює уп�
равлінську діяльність "непомітно" (нібито
сам знаходиться під площиною діяльності
членів колективу), виконуючи при цьому до�
даткові управлінські функції щодо коорди�
нації їх діяльності. Важливу роль у форму�
ванні іміджу такої організації відіграє не сам
керівник, а керівники проектних груп � ак�
тивні члени колективу. Вони є не лише об'єк�
тами управління, а й самі виступають його
суб'єктами, отримуючи відповідні інвестиції.
Разом із керівником ЗНЗ вони створюють
команду управлінців, які примножують
імідж і матеріально�фінансовий стан закла�
ду освіти і власне свій. Ця модель реалізуєть�
ся в менеджменті освітніх інновацій і є більш
конкурентноспроможною порівняно з адмі�
ністративно�функціональною та конкурен�
тно�представницькою.

Як висновок зазначимо, що педагогічна ін�
новатика є новим явищем у сучасній педаго�

гіці, яка існує із середини XX ст. і ще перебу�
ває у стадії розроблення. Однак за цей час
доведено, що знання і застосування наукових
засад забезпечує більш високу якість діяль�
ності будь�якої соціальної (соціально�педаго�
гічної) системи (організації, установи, закла�
ду освіти), робить її більш конкурентоспро�
можною в ринкових умовах та умовах полі�
тичної й економічної трансформації сус�
пільства, створює основу для розкриття нау�
кових засад менеджменту освітніх Інновацій.
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Рис.2. Моделі управління ЗНЗ
"К" � суб’єкт управління (керівник ЗНЗ), який знаходиться "над", "на" та "під"площиною об’єктів

управління



Фігурки, які допомагають вивчати історію
Коли вперше мисткиня взялася за створення нецке, вона вже

й сама добре не пам'ятає. Зате одразу зазначає, що привабили її
в цьому мистецтві спокій, зосередженість і неквапливість, які
супроводжують створення мініатюрних фігурок.

� Я вважаю, що робота, яка виконується довго, вдумливо, й
житиме більше, � говорить Наталя Асташова�Бабенко.

� Зліпити щось швидко і водночас красиво неможливо. Це го�
ловний принцип творчості. У мене є учні, які за урок  можуть
і три фігурки виліпити. Але це технічне виконання. У таких
творах немає душі, тому вони недовговічні.

За словами педагога, створення нецке допомагає виконавцю
внутрішньо дисциплінуватися, привчає прискіпливо ставитися

до найменшої деталі, знаходити цікаве у, здавалося б, нудній роботі.
Спочатку учні разом із Н.Асташовою(Бабенко виготовляли твори винятково на японську те(

матику: фігурки божків, представників флори й фауни Японії. Зазвичай нецке вирізають із
твердого матеріалу ( слонової кістки, дерева, каміння тощо. Однак мисткиня зі своїми підопіч(
ними вирішила дещо відійти від цієї традиції.

� Ми ліпили нецке з білої глини, � розповідає вона. � Коли та починала висихати, на виробі
можна було вирізати, вишкрябувати стеком необхідні лінії, орнаменти.

Паралельно із цим діти вивчали історію Японії, її культуру, Ієрогліфи (дехто навіть написав
дослідження для МАН). За словами Н.Асташової(Бабенко, кераміка ( це літопис світу: через
вивчення цього мистецтва юні полтавці здобувають знання про минувшину, збагачують свій ду(
ховний світ. Разом зі своїм педагогом бувають на археологічних розкопках, оформлюють спеці(
альні стенди, де в ліплених творах відображені основні риси єгипетської, грецької, слов'янської,
китайської та інших культур.

Готуючись до ювілею
Утім, нині мисткиня дещо відійшла від виготовлення японських міні(фігурок. Набуті знання

й навички вона та учні використовують тепер для створення подібних виробів, але вже більш
близьких до слов'янського світогляду. Приміром, японський божок у новому варіанті перетво(
рився вже на звичайного монаха(християнина. Та и взагалі останнім часом Наталю Асташову(
Бабенко частіше захоплюють образи, символіка православ'я та католицизму. От і до свого юві(
лею, що святкуватиме навесні наступного року, майстриня готує добірку робіт про життя Діви
Марії. На них відображене Різдво Богородиці, Уведення її до храму, Благовіщення, Різдво Ісуса
Христа й Успіння. Виконана "колекція" в оригінальній керамічній техніці, й аналогів їй Наталя
Асташова(Бабенко, за її зізнанням, поки що не зустрічала. Ознайомитися із цими роботами
можна буде на персональній виставці мисткині. Назва її ( "Наталя Євгеніївна та компанія", ад(
же до експозиції увійдуть не лише її здобутки, а й творіння учнів, друзів.

З історії нецке
Слово "нецке" ("не(цу(ке") пишеться двома ієрогліфами: перший означає "корінь", другий (

"кріпити". Це ( брелок(противага, за допомогою якого на поясі носили ключі, мішечок із тютю(
ном або інро (коробочку для ліків чи парфумерії). Поява таких прикрас була зумовлена відсут(
ністю в традиційному національному одязі японців кишень.

Вважається, що до Країни Сонця, Що Сходить, нецке прийшли з Китаю (брелок(амулет був
поширений також і в Кореї, Угорщині, в Африці та на Крайній Півночі). Однак саме на теренах
японської культури створення міні(фігурок перетворилося на високе самобутнє мистецтво. Від(
бувалося це у ХVI ( XVII століттях.

Матеріали, з яких виготовлялися нецке, різноманітні: дерево, зокрема скам'яніле, слонова
кістка, роги оленя чи інших тварин, рідше метал, порцеляна, бамбук, черепаха, агат, кремінь,
корали. Як сюжети для фігурок брали історичних та літературних персонажів, богів та без(
смертних героїв, реальних чи міфічних тварин, рослини з гарною символікою, побутові сценки.

Усього в Японії існувало 19 шкіл зі створення нецке. Вони різнилися за технікою виконання,
тематикою зображення.
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НЕЦКЕ: ВІД БРЕЛОКА ДО ТВОРУ МИСТЕЦТВА
Полтавка Наталя АсташоваБабенко вважає, що кераміка  це літопис світу

Віолета Скрипнікова

Нецке � яскравий зразок самобутньої японської культури, однак нині їх виготовленням займаються не
лише у Країні Сонця, Що Сходить. Майстрів, які опанували це мистецтво, можна зустріти й на
Полтавщині. Один із них � педагог навчально�дослідницького центру учнівської молоді,, а також
полтавської середньої школи № 2 Наталя Асташова�Бабєнко.



Її сім'я ) учительська
( Матусю, як це цікаво ( навчати дітей!

( так захоплено говорила маленька Ната(
лочка Асташова мам: ( вчителю історії.

Саме вона прище(
пила своїй доньці
любов до історич(
них наук, до педа(
гогічної праці.
Водночас Наталя
виявляла неабия(
кий хист до малю(
вання. Незважаю(
чи на те, що дів(
чина закінчила
Полтавський бу(
дівельний інсти(
тут (архітектур(
ний факультет),
саме потяг до
мистецтва, любов
до дітей зумовили
вибір роботи'. На(

талія Євгенівна вела гуртки з декоратив(
но(ужиткового мистецтва в Обласному
навчально(дослідниць(кому центрі уч(
нівської молоді, образотворчу студію  в
Будинку  культури  прядильно(ткацько(
го комбінату.

Зараз Наталія Євгеніївна ( вчитель
трудового навчання ЗОШ №2 м. Полтави,

керівник студії "Кераміка" на базі цієї
школи, веде гурток у центрі науково(тех(
нічної творчості учнівської молоді.

Перша студія
Працюючи в різних установах, Наталія

Євгеніївна завжди поєднувала творчість і
педагогіку. Саме тому 1991 року з її ініціа(
тиви на базі середньої школи .№ 5 м. Пол(
тави було створено студію кераміки ( пер(
шу у місті і чи не першу в Україні в систе(
мі загальноосвітньої школи. Наталія Євге(
ніївна Асташова(Бабенко і дотепер згадує
ті вже досить віддалені часи з теплотою і
вдячністю до людей, які були поруч і
сприяли у здійсненні її задуму, коли в
двох невеличких аудиторіях QU № 5
практично з нуля розпочалася прекрасна
справа ( залучення учнів цієї школи та
всіх охочих до опанування майстерністю
традиційного гончарства і кераміки.

Саме тоді в основу її педагогічних пог(
лядів було покладено основний і незмінний
принцип ( студія кераміки створюється і
існує як відкрита система для творчого по(
шуку, здійснення мистецьких задумів і на(
мірів тих, хто прагне долучитися до сві(
ту високого мистецтва, торкнутися сивої 

28

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Структура змісту освітньої галузі "Технологія" передбачає формування його частини на
регіональному рівні.
Педагоги Полтавщини розуміють важливість і актуальність впровадження шкільного
компонента змісту загальної середньої освіти як засобу попередження однобокості в роз%
витку учня і надання навчально%виховному процесу індивідуальної орієнтації. Тому в на%
шій області приділяється увага цьому питанню і вже с досвід роботи щодо реалізації ос%
вітянських регіональних програм, які спрямовані на поглиблення розвитку особистості
дитини та формування її морально%етичних якостей.
Один із таких досвідів представлено в цій статті. У своїй педагогічній діяльності вчи%
тель праці полтавської школи № 2 Н.Є. Асташова%Бабенко застосовує ефективні форми
роботи з учнями. Щ вихованці розробляють сучасні проекти, дотримуючись усіх етапів
проектування: від творчого задуму до готового продукту та виставки або презентації.
У статті представлено результати діяльності студії "Кераміка", її співпрацю з нав%
чальними та мистецькими закладами, аналогічними студіями з інших міст України.
Н.Є.Асташова%Бабенко готує гідну зміну: понад 10 її випускників є студентами ВНЗ
м.Полтави та Львова, а деякі працюють керівниками гуртків в освітніх закладах.

ПОЛТАВСЬКА СТУДІЯ "КЕРАМІКА"

ТА ЇЇ КЕРІВНИК

В.С.Бабенко, В.Г.Чємшит

Цей круг гончарний  наче сонця круг,
Бо вже навіки обпікає душу,

І скільки б не зазнав ти, Майстре, мук
Вже цей зв'язок із кругом не порушиш

Наталя 
Асташова%Бабенко



рили таблички з клинописом цивілізації
давнього  Шумеру,  фрагменти  ассірій(
ських рельєфів, ритуальні фігурки(ушебті
стародавнього Єгипту, фрагменти кераміки
Трипілля, зразки кераміки античної Греції,
Криту, Індії, Китаю, Японії. Усе це ( роботи
учнів і студійців, виконані під талановитим
керівництвом пані Наталі. Важко переоці(
нити їх пізнавальну й емоційну значущість.

Маленькі майстри щиро переконані, що
їх "артефакти" якщо й не перевершать
взірці класичних творів минулого, то мало в
чому їм поступаються, адже вони ( справ(
жні; не імітація, а відтворення. Кераміка на(
дає унікальну можливість шляхом прак(
тично(пізнавальної діяльності дітей навчи(
ти їх розуміння суттєвих аспектів менталь(
ності різних народів, опукло показує ваго(
мість і самобутність українського народу,
його споконвічну, глибинну мудрість, високі
естетичні традиції, втілені у керамічних ви(
робах наших майстрів.

Археологія

Студія "Кераміка" має .давні і плідні
зв'язки з Обласним археологічним центром,
очолюваним О.Б. Супруненком. Співпраця
включає консультації вчених з питань істо(
рії і археології, участь школярів під час літ(
ніх канікул в археологічних розкопках (у

Полтаві на Соборному майдані та в об(
ласті) як сумлінних і старанних помічників.
Важко переоцінити педагогічно(виховний
вплив, що його справила на студійців і учнів
пані Наталі участь у практичній роботі екс(

педицій поруч із видатними дослідниками й
науковцями.

Студія налагодила зв'язки із шануваль(
никами археології з Миколаєва; відбуваєть(
ся обмін досвідом, підтримуються творчі
відносини з миколаївською студією керамі(
ки. Розроблено спільний проект досліджен(
ня старожитностей античної Ольвії.

минувшини, щоб через неї повніше осягну(
ти сучасність; відкрита для всіх керамічних
технологій, всіх стилів і напрямів, створе(
них людством.

Приходьте й учіться

Будь(яке заняття, яке проводить Ната(
лія Євгеніївна, є відкритим, адже вона (
майстер. У своїй педагогічній діяльності пе(
дагог використовує різні форми роботи з

учнями, впроваджує нові технології, навчає
дітей етапів проектно(технологічної діяль(
ності: від творчого задуму до виготовлення
готового продукту. Вихованці п. Наталі роз(
робили низку індивідуальних сучасних
проектів (тарілчаста кераміка) "Пам'ятники
Полтавщини та історичні місця", "Видатні
люди Полтавщини", "Із творів Шевченка",
що були представлені в Галереї Мистецтв.
Згодом студійці подарували свої вироби об(
ласній дитячій бібліотеці ім. І.П. Котлярев(
ського.

п. Наталя охоче ділиться досвідом із пе(
дагогами міста. Прикладом є успішне засто(
сування вчителями розроблених нею на за(
садах студійної діяльності методів роботи з
керамікою на уроках із трудового навчання.

Кераміка � літопис світу

Кераміка невичерпна у своїх можливос(
тях, формах і методах застосування, Вона є
органічною складовою практично кожної
культури, а подеколи і одним із небагатьох
свідчень про минуле народів. У ній відбито
неповторні особливості й естетичні уподо(
бання минулих епох, традиції їх побуту, рі(
вень технології виробництва.

У майстерні(студІЇ, що розмістилася у
двох просторих класах полтавської серед(
ньої школи № 2, ми із захопленням спосте(
рігаємо роботи учнів і студійців, які відтво(
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Урок трудового повчання
в ЗОНІ № 2. Виготовлення

керамічних ваз

На занятті гуртка. Н.Асташова%
Бабенко розповідає про особливості

китайської кераміки



Співпраця з Опішнянським колегіу�
мом мистецтв та ПДПУ

З ініціативи Н.Асташової(Бабенко на(
лагоджено співпрацю з Опішнянським
колегіумом мистецтв. Щороку влітку сту(
дійці здійснюють тривалі навчально(
практичні екскурсії в Опішне. Тут діти
спілкуються з майстрами гончарної спра(
ви, радо працюють поруч із ними, перей(
маючи від відомих гончарів секрети май(

стерності, прийоми і навички гончарного
промислу.

Студійці здійснюють експедиції "По(
хід по глину берегами річок Полтавщини.
Дійшли висновку: найкраща глина для
виробів ( нижньомлинська поблизу Ма(
чух.

Деякі учні Н.Асташової(Бабенко для
удосконалення майстерності їдуть навча(
тися в Опішнянський колегіум. Так, Єв(
тушенко Євген із 7 класу навчався в сту(
дії Н.Асташової(Бабенко, а 11 клас закін(
чував у Колегіумі. Тепер він один із кра(
щих студентів Львівської академії деко(
ративно(ужиткового мистецтва. Приїж(
джаючи в Полтаву на канікули, ділиться
своїм досвідом з учнями студії "Керамі(
ка", навчає техніки закарпатських про(
мислів.

Багаторічні творчі зв'язки має студія
"Кераміка" з кафедрою образотворчого
мистецтва психолого(педагогічного фа(
культету Полтавського державного педа(
гогічного університету ім. В.Г. Короленка,
очолюваною доцентом А.В. Бичковою;

визначними педагогами, провідними
майстрами в галузі декоративно(ужитко(
вого мистецтва ( проф І.М.Віцьком, ст.
викл. О.О. Бабенком, ст. виш О.М. Кушні(
ренком.

Студенти факультету також часті гос(
ті і студії пані Наталі, вони з вдячністю
переймають її досвід роботи з учнями,
мають змогу практично застосовувати
знання і вміння, набуті під час навчання в
університеті, поринути в радість твор(
чості, створюючи оригінальні витвори
мистецтва t техніці кераміки.

Активно сприяють роботі студії бать(
ки, Спільно з дітьми вони оформили дві
кімнати студії, зробили стаціонарну піч з
вогнестійкої цегли для випалювання гли(
ни, Вони є першими поціновувачами
творчості своїх дітей.

Мала академія наук

Вихованці п. Наталі не раз виборювали
призові місця в роботі секцій мистецтвоз(
навства й краєзнавства Малої академії
наук, гідно представляючи загальноос(
вітню середню школу № 2 та Науково(
дослідницький центр учнівської молоді
на рівні міста й області. їх дослідження
відзначаються ґрунтовністю, глибоким
проникненням в проблематику досліджу(
ваних аспектів мистецтвознавства й кра(
єзнавства, оригінальністю обраних тем і

самобутніх їх висвітленням у практич(
ному і теоретичному аспектах. Назве(
мо лише деякі: "Червона площа ( ко(
лиска Полтави", "Архітектура головної
вулиці (історія забудови)", "Гончарство 
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Діва Марія.
Робота Н.Асташової%Бабешю,

пілготовлеш до персональної ювілейної
виставки

У студії "Кераміка" діє постійна
виставна робіт гуртківців



начає певний етап їх духовного і мистець(
кого зростання, показує рівень творчих
досягнень. У цьому контексті пані Наталя
часто повторює: "Говориш не ти, за тебе
говорять твої роботи". Саме тому виставка
( не лише можливість показати свій твор(
чий доробок, але передусім нагода побачи(
ти себе, перевірити, зрозуміти, а подеколи
( переосмислити і перебороти.

Педагогіка � наука, мистецтво чи ...

Можна все життя з'ясовувати, що таке
педагогіка ( наука чи мистецтво, а можна
просто жити в ній, плідно й органічно, ко(
ли | вона є природним станом, а не "життє(
вим і подвигом задля майбутнього". Саме
тому, напевне, для пані Наталі педагогіка
( не сенс життя, а саме життя, вона являє
собою центр її прагнень і уподобань, дов(
кола якого обертається все і якому все під(
порядковується. За переконанням пані
Наталі, саме в цьому ( запорука "нормаль(
ності" навчально(виховного процесу, його
вражаючої органічності і ефективності.
Лише за цих умов він не обтяжує і не вис(
нажує, а навпаки ( надихає і збагачує.
Осягнення нових знань відбувається не
лише шляхом теоретичного висвітлення й
засвоєння, а передусім як їх "проживан(
ня" ( не абстрактно(теоретичного, а пред(
метно(практичного. Коли на уроках пані
Наталі діти відтворюють артефакти ми(
нулих епох і культур, то саме через цей
процес вони вивчають їх і пізнають. Це
суттєво збагачує і наповнює додатковими
аспектами сприйняття світової і вітчизня(
ної історії у межах програми загальноос(
вітньої школи.

Створення творчості

...Коли молодий Мікеланджело прий(
шов до знаного майстра, художника Ве(
роккьо, той запитав юнака: "Що ти вмі(
єш?". "Я вмію навчатися", ( відповів май(
бутній геніальний художник.

Навчати навчатися ( вища мета педаго(
гіки, головна запорука виховання яскра(
вої, самобутньої особистості, вважає пані
Наталя. Просто навчати замало, педагог
має навчити дитину навчатися; самостійно
не лише, давати відповідь, але й ставити
питання, врешті ( вміти жити власним ро(
зумом. Педагог, якому це вдається (а Н.
Асташова(Бабенко ( одна з таких), сягає
вершин педагогічної майстерності, і тоді в
нього не може бути "колишніх учнів", а є
учні, у яких він продовжується і через
яких вдосконалюється сам...

Стаття надійшла в редакцію 8.12.04 

доби християнства", "Причини виникнен(
ня нецке в Китаї" (цю роботу було пред(
ставлено на Всеукраїнському конкурсі уч(
нівських робіт МАН).

Виставкова діяльність

Уже стали традиційними презентації
творчих робіт вихованців у Галереї Мис(
тецтв та їх участь у різних дитячих кон(
курсах на рівні міста й області, де студійці
завжди виборюють призові місця.

А у 2003 році уперше учні п. Наталі
стали учасниками симпозіуму "Прадавні
міфічні уявлення про роль жінки в обра(
зотворчому мистецтві", представивши
виставку з цієї теми. 2004 року учениця 11
класу Мацак Альона ( авторка роботи
"Метаморфоза Артеміди" ( виборола 2
місце на конкурсі творчих робіт під час
симпозіуму "Образ   жінки   в   українсько(
му   мистецтві" (ПДПУ).

Колишні студійці, а нині студенти ВНЗ,
не поривають зв'язків зі своєю першою
наставницею. Багато випускників п. Ната(
лі самостійно ведуть гуртки в навчально(
виховних закладах міста.

Студійці постійно беруть участь у вис(
тавковій діяльності Художньої галереї
імені Саші Путрі при полтавському відді(
ленні Фонду захисту та підтримки тала(
новитих дітей, проводять виставки у чис(
ленних освітньо(виховних закладах. Для
вихованців пані Наталі виставка творів (
то передусім іспит на зрілість. Виставка
як значна подія в житті юних майстрів оз(

31

Постметодика, №6 (58), 2004

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Студія "Кераміка" в ЗОНІ № 2. 
Двері, що ведуть в кімнату, де розміщений

гончарний круг, % теж витвір мистецтва
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КПД которого равен 83%. Для сравнения –
двигатель автомобиля имеет КПД 30–40%.
Лучшие современные ТЭС не способны
дать более 40 % и не смогут конкуриро�
вать по  экологической чистоте с циркони�
евыми генераторами. 

В мире уже работает более 150 станций
(больших и маленьких: от 2 кВт для тури�
стов, 20 кВт для электромобилей до 600
МВт для целых городов) по аналогичному
принципу. Преимущественно – в США.
Автономные циркониевые генераторы
можно установить прямо в доме на правах
водонагревательного сундука, вместо ды�
мящего и стучащего дизеля. Топить
можно газом или любым органическим
топливом, даже навозом. 

По информации правительственных
учреждений США, циркониевое электри�
чество на 20–30 % дешевле обычного. Ав�
тономные системы для дома, квартала,
поселка дают возможность экономить
прежде всего на линиях электропередач,
их медных проводах, опорах, усилителях.
Ведь как раз эти провода составляют 15 %
стоимости нашего электротока. 

Кроме диоксида циркония, в распоря�
жении инженеров есть несколько типов
электрохимических генераторов, или, как
их еще называют, "топливных ячеек" (fuel
cell). Если нагреть фосфорную кислоту до
200 градусов, как это делает генератор,
созданный фирмами "Сименс" и "Вестин�
хауз", она тоже будет вырабатывать ток.

Для начала представьте, что вы в клас�
сической сельской хате. Присмотритесь
внимательно к печке. Сварная панель сде�
лана из чугуна или циркониевой керами�
ки. Подсоедините проводки от "лампочки
Ильича" к этой сварной панели. Растопите
печку. Когда чайник на ней закипит –
внимательно следите за лампочкой. Если
она не зажглась – ваша плита чугунная.
А если зажглась, не сомневайтесь: печка
сделана из диоксида циркония. 

–Цирконий единственный пока извест�
ный человечеству материал, обладающий
уникальной способностью превращать
тепловую энергию в электрическую с ко�
эффициентом полезного действия 60–65 %.

Разведите яркое пламя в топке. Потом
прекратите подачу кислорода – закройте
дверку и поддувало. В чугунной и камен�
ной печи пламя сразу погаснет. В цирко�
ниевой топке видим... огонь. Откуда же
кислород для него? Оказывается, керами�
ческий цирконий в нагретом состоянии
пропускает кислород, ионизируя его. 

Как раз благодаря этому в пластине по�
является электрический ток. Выбросы та�
кой топки – углекислый газ и водяной пар
(да и того минимальное количество, ведь
нет сильной тяги). 

Что мы имеем? Электростанцию. Но на
этой печи, как и раньше, можно варить
борщ и кашу. Используя и тепловой, и
электрический эффект, получим прибор,

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Цю інформаційну добірку вчитель фізики частково може використати у 10 класі при
вивченні теми "Основи молекулярно�кінетичної теорії", зокрема при розгляді питань:
"Будова і властивості твердих тіл" "Утворення кристалів у природі та способи одер�
жання їх у техніці", "Способи керування механічними властивостями твердих тіл",
"Кристали і життя", "Аморфні тіла та їх властивості", "Механічні властивості твер�
дих тіл", "Діаграма розтягу". Після ознайомлення з цією інформацією учням варто за�
пропонувати такі творчі завдання:
1) Дайте теоретичне (з точки зору молекулярної будови твердого тіла) пояснення
фізичних властивостей явищ, матеріалів та інноваційних технологій, описаних у по�
даній добірці; 
2)Наведіть приклади виготовлення і використання штучних матеріалів із заданими
властивостями на підприємствах Полтавщини (заводи Алмазний, Хіммаш, ГРЛ, турбо�
механічний, цегляний, фарфоровий тощо); 
3)Пофантазуйте, як у майбутньому може змінити життя людини використання ма�
теріалів із заданими властивостями;
4)Користуючись довідниковими даними про константи, придумайте експерименталь�

ну задачу з фізики на розрахунок фізичних характеристик елементів реальних конст�
рукцій, споруд і механізмів.

Методист ПОІППО Людмила Стрюк

КЕРАМІКА – КЛЮЧ ДО ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН)

І. КЕРАМІКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ

1."ЯЧЕИСТАЯ" ЭНЕРГЕТИКА



Днепропетровска, Донецка, Сум и Луган�
ска создали ряд проектов: от развития (на
базе циркониевого комбината в городе Ан�
трацит) современной технологии получе�
ния высококачественного порошка, при�
годного для применения в нанотехнологи�
ях (сегодня комбинат дает порошок низко�
го сорта) до создания линии производства
настоящих конкурентоспособных элект�
рогенерирующих элементов из циркония.
Украинские научные работники, объеди�
ненные в ООО "Цирконий Украины", мог�
ли бы предложить "Сименсу" и "Вестин�
хаузу" циркониевые ячейки, более деше�
вые и качественные, чем имеется на рын�
ке, и вместе с иностранцами создать пол�
ный технологический цикл генератора,
что, конечно, значительно сложнее сель�
ской печи. 

По прогнозам, первые немецко�амери�
канские циркониевые генераторы появят�
ся в продаже через год�два и будут весьма
дорогими. Электромобили на 20�киловатт�
ных протон�обменных мембранах уже бе�
гают по дорогам Европы и Америки. Но
мировая индустрия ждет кардинальных
изменений в упрощении технологии про�
изводства и сервиса для электрохимичес�
кой энергетики. 

Юрий ЛУЦКИЙ
Д ж е р е л о :  h t t p : / / w w w . z e r k a l o �

nedeli.com/nn/show/322/29777/ 

2.Новейшая технология генерации
электрики: 

В мире приобрела широкую огласку
технология генерации электрической
энергии из органических видов топлива –
технология топливных каморок, по кото�
рой энергия топлива непосредственно
превращается в электрику. Эта техноло�
гия широкой поступью идет на смену тра�
диционным технологиям генерации элект�
рической энергии и двигателям внутрен�
него сгорания.

Мировой опыт эксплуатации свыше
150 станций показывает, что топливные
каморки на производство единицы элект�
рической мощности требуют вдвое мень�
шее количество газа, чем новейшие паро�
и газотурбинные станции. Они имеют на
порядок меньшие выбросы, в особенности
при сжигании угля. Срок бесперебойной
работы станций на топливных каморках
уже сейчас в 20 раз больший, чем на су�
ществующих тепловых электрических
станциях. 

В объединении с электрическими дви�
гателями топливные каморки являются
идеальными двигателями для транспорт�
ных средств, прежде всего автомобилей,
эффективность использования топлива
которыми увеличивается в 2–4 раза. Топ�

В Москве офис компании "Газпром" с 1995
года потребляет электричество как раз из
такой фосфорной топливной ячейки мощ�
ностью 250 кВт. Крупнейшая в мире (11
мегаватт) фосфорная электростанция ра�
ботает в Токио. 

Другая технология, имеющая коэффи�
циент полезного действия выше "топлив�
ной ячейки" с фосфорной кислотой, ис�
пользует расплавы карбонатов (типа
К2СО3). Впрочем, обе они связаны с ис�
пользованием чрезвычайно агрессивных
веществ, при соприкосновении с которы�
ми все соединения и детали быстро пор�
тятся. 

Французские, американские и япон�
ские промышленники уже продали пер�
вые партии электромобилей на так назы�
ваемых протон�обменных мембранах. Это
третий вид топливных ячеек в виде особой
пластмассы. Есть еще один, "космичес�
кий" тип щелочных генераторов под об�
щим названием "технология Алкалайн". 

По выводам ученых и инженеров, все
эти четыре типа ячеек�генераторов не мо�
гут дать более 45 % коэффициента полез�
ного действия. Кроме того, трудности в
подготовке топлива (все они очень "приве�
редливы" относительно него) и слишком
короткий безремонтный цикл делают их
слабыми соперниками диоксиду циркония
– твердого, чрезвычайно крепкого, инерт�
ного электролита с большим собственным
КПД, а если после ячейки пустить топли�
во через газовую турбину, а потом еще и
на парогенератор, то он возрастает вдвое
(80–85 %). 

Интерес к топливным ячейкам возник
лет пятнадцать назад, поскольку они
практически не выбрасывают в атмосфе�
ру углеводорода. По международной кон�
венции о мерах против глобального потеп�
ления, подписанной в Киото, государства�
участницы поддерживают у себя разви�
тие таких экотехнологий, даже если они
сегодня не очень рентабельны. 

Американцы, обязавшиеся помогать
Украине в решении чернобыльских про�
блем, ныне заинтересованы в проекте
сжигания в топливных ячейках быстрора�
стущих растений, собранных на радиоак�
тивных территориях (ячейки, разрабаты�
ваемые для этого фирмами "Сименс" и
"Вестинхауз", могут задержать в себе ра�
дионуклиды, не выпуская их с дымом в
воздух). Этот проект стоимостью 40 мил�
лионов долларов, кроме очищения Украи�
ны от радиоактивной грязи, мог бы стать
полигоном для апробации "ячеистых" тех�
нологий. 

Доктор наук Александр Васильев из
Института проблем материаловедения им.
И.Францевича НАНУ сегодня лидер дви�
жения за развитие украинской цирконие�
вой энергетики. Он и его коллеги из Киева,
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3.Керамические топливные ячейки

Что же стоит за этим странным назва�
нием – топливная ячейка? Топливная
ячейка является устройством для получе�
ния электрической энергии из органичес�
кого топлива и кислорода во время хими�
ческой реакции образования воды и дву�
окиси углерода из кислорода, водорода и
углерода. А положил начало этой, одной
из великих во всей истории человечества,
идеи получения электричества из окисле�
ния водорода англичанин Вильям ҐРоув
еще в 1839 году. Почти 170 лет тому назад
он заявил, что простое погружение двух
платиновых электродов в обогащенный
водородом и кислородом раствор может
стать коммерчески выгодным источником
электрической энергии. А известный хи�
мик В. Оствальд уже в 1894 году напроро�
чил, что это произойдет лишь в начале 21
века! Интенсивные исследовательские ра�
боты по получению электричества с помо�
щью твердых электролитов проводились
в конце 19 – начале 20 в. Тогда же извест�
ный ученый Вальтер Нернст изобрел
(1899 г.) так называемую "массу Нернста"
– смесь на основе циркония, которая и по
сегодняшний день считается наилучшим
соединением для генерации электричест�
ва. Тогда даже были изобретены и выра�
батывались лампы с нитями разжарива�
ния из циркониевых соединений, которые
подогревались к появлению в них ионной
проводимости металлическими нагрева�
телями. Потом эти работы над составляю�
щими топливно�ячеечных технологий
как�то притихли и продвигались медлен�
но практически до 80�х годов этого века.
Им не отводилось достаточного внимания,
скорее всего, через веру в безопасность
атомной энергетики и неисчерпаемые воз�
можности "мирного атома". Промышлен�
ное применение испытали лишь циркони�
евые датчики кислорода систем контроля
за полнотой сгорания топлива в двигате�
лях внутреннего сгорания. Именно через
требования национальных законода�
тельств, которые обусловили их наличие в
автомобилях, "иномарки" являются эколо�
гически более "чистыми", чем автомобили
советских времен и их преемники.

Краткий анализ имеющегося мирового
опыта использования топливных ячеек
показывает, что на производство электри�
ческой энергии топливным ячейкам нуж�
но почти вдвое меньше газа, чем сущест�
вующим тепловым станциям. Эффектив�
ность использования топлива ячейками не
зависит от их мощности и составляет 60 %
вместо 30 % на тепловых станциях. 

Топливные ячейки уменьшают произ�
водственные затраты на 25�40 %. 
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ливно�каморочные двигатели уже уста�
навливаются на самолетах "Стелс", "Сес�
на", на подводных лодках, инвалидных те�
лежках, мопедах, грузовиках, автобусах и
т.п. Они являются легкими и тихими. Аль�
янс "Даймлер – Крайслер – Форд – Дже�
нерал Моторс" работает, чтобы выста�
вить на рынок 2004 года 400 тысяч авто�
мобилей на топливных каморках.

Главной составляющей топливных ка�
морок есть циркониевая керамика, техно�
логия производства которой в Украине
разработана научными работниками ООО
Циркония Украины. Топливные каморки
на циркониевой керамике более надеж�
ные, чем другие, они могут потреблять
разные виды органического топлива, та�
кого как естественный газ, уголь, древеси�
на, отходы сельскохозяйственного произ�
водства, этанол, метанол и т.п.

Учитывая естественные преимущест�
ва, именно циркониево�керамические топ�
ливные каморки являются наиболее пер�
спективными для Украины. Украина
единственная страна в Европе, которая
владеет месторождением циркония, ко�
торый является сырьем для изготовле�
ния циркониевой керамики. Украинское
месторождение является третьим по раз�
мерам в мире и даже наибольшим во всем
северном полушарии. Украина имеет и
свои залежи скандия, который необходим
для обеспечения высокой преобразующей
способности циркония. 

ООО Циркония Украины считает, что
именно с помощью циркония Украина мо�
жет привлечься к сотрудничеству с миро�
выми лидерами развития новой высоко�
экономичной и экологически безопасной
энергетики и автомобильного транспорта
нового поколения, как и прибыльной про�
мышленности циркониевой керамики,
спрос на которую в мире стал возрастать
ежегодно на 10–15%. Предшествующий
анализ показывает, что на развитие в Ук�
раине циркониево�керамической промы�
шленности и производства топливно�ка�
морочных генераторов разной мощности,
которые будут давать сотни миллионов
долларов прибыли ежегодно, нужно не
больше 1,5 миллиардов долларов США,
что, кстати, не превышает стоимости до�
стройки Ровенской и Хмельницкой атом�
ных станций, следствия эксплуатации ко�
торых еще абсолютно неизвестны. 

А.Д.Васильев, директор ООО Цирко�
ния Украины, д.ф.�м.н.,

E�mail: vasilev@ipms.kiev.ua

Джерело: 
http://necin.gov.ua/rus/netradic_energy/komir�

ki/technology.htm 
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Топливные ячейки являются идеаль�

ными автономными источниками электро�
снабжения, в которых стоимость энергии
будет низшей от сейчас существующих на
10�20 %. 

Автомобили на топливных ячейках
требуют в 2�4 раза меньше количества топли�
ва, чем существующие автомобили с дви�
гателями внутреннего сгорания. 

Топливные ячейки являются экологи�
чески чистыми с близкими к нулю выбро�
сами. 

Топливные ячейки работают тихо. Они
шумят не громче бытового кондиционера.
Сейчас в мире известно пять типов топ�
ливных ячеек. Наиболее пригодными для
удовлетворения земных потребностей в
электричестве по современному состоя�
нию развития топливно�ячеечных техно�
логий являются так называемые циркони�
ево�керамические топливные ячейки
(ЦКТЯ) и пластмассовые протон�обмен�
ные мембраны (ПЕМ), свойства которых
приведены в представленной таблице 1. В
протон�обменных мембранах "перевозчи�
ком" заряда является ион водорода – про�
тон, а электролитом�перегородкой между
топливом и окислителем – специальная
пластмасса. Как видно из перечня досто�
инств, именно топливные ячейки на цир�

кониевой керамике являются наиболее
привлекательными для использования в
промышленности, быту и транспорте, где
нужны сравнительно большие мощности и
высокая эффективность. Хотя для пере�

носных потребителей, напри�
мер, радиотелефонов, радио�
приемников и магнитофонов с
небольшими мощностями в 1–3
Вт, более привлекательными
являются ячейки на протон�об�
менных мембранах, которые пе�
резаряжаются как газовые за�
жигалки. Но где же взять для
них столько дорогой платины,
которая нужна для их работы?

Для сравнения приведем
также "способности" традици�
онных гґенераторов электриче�
ской энергии. Так, эффектив�
ность использования топлива
наилучшими газовыми турби�
нами очень большой мощности
сейчас составляет 52 %, тепло�
выми станциями – 33�35 %, ди�
зельными станциями – 36 %.
Наиболее плохо используют
топливо автомобили с двигате�
лями внутреннего сгорания. В
лучшем случае, если они едут
по хорошей автодороге, цифра
достигает 20 %. В городе же она
не превышает 10 %.

Топливная ячейка является
электрохимическим устройст�
вом, которое прямо превращает
топливо (водород, естественный
или синтетический газ из угля,

древесины и т.п., биогаз) и окислитель
(воздух) в электричество. Это отстраняет
обычные процессы горения и преобразова�
ния тепловой энергии сначала в механи�
ческую, а потом уже в электрическую.

Как же работает топливная ячейка
ЦКТЯ? На чудо просто, как видно из ее
операционного принципа, изображенного
на рис. 1. ЦКТЯ работает при температуре
выше 500о и применяет керамическую
мембрану из циркониевой керамики, ко�
торая является высокотемпературным
кислородно�ионным проводником. Кера�
мика действует как твердый электролит
между парой электродов в контакте с воз�
духом и топливом. Кислород поступает из
воздуха и ионизируется на поверхности
раздела керамика�электрод. Ионы кисло�
рода диффундируют через толщу разо�
гретой циркониевой керамики и реагиру�
ют с топливом на электроде со стороны
топлива.

Электроны генерируются на этом элек�
троде и направляются дальше через
внешнюю нагрузку до замыкания круга.

Таблица 1
Сравнение свойств топливных ячеек: циркониево�

керамических и на протон�обменных мембранах
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1979 г. первая модель кабины на суд ши�
рокой публике.

В чем выражается действие
проникающего инфракрасного излучения

Действие инфракрасных кабин основа�
но на выделении специальными циркони�
евыми излучателями инфракрасных (теп�
ловых) волн, строго определенной путем
длительных исследований длины. Инфра�
красные волны, являются естественными,
безопасными волнами выделяемыми лю�
бым теплым объектом. Благодаря точно
сконструированным излучателям, эти
волны могут проникать в тело человека на
значительную глубину (до 4 см). Именно
такое глубокое проникновение инфра�
красных волн передает организму тепло�
вую энергию и улучшает состояние, не на�
нося вреда пользователю.

Инфракрасные волны – это просто спо�
соб передачи тепловой энергии от одного
объекта к другому. Поскольку воздейст�
вие их на прозрачные объекты минималь�
но, воздух в кабине сильно не нагревается
(чтобы убедиться в этом, потрогайте в яр�
кий солнечный день стекло окна, через ко�
торое светит солнце – оно всегда остается
прохладным). Инфракрасные волны не
имеют ничего общего с потенциально
опасным ультрафиолетовым излучением.

Проникновение инфракрасных волн в
глубину тела прогревает ткани, органы,
мышцы, кости и суставы, ускоряет поток
крови и лимфы. Возрастающая кровяная
циркуляция в мускулах увеличивает ме�
таболический обмен, который, в свою оче�
редь, улучшает питание мышц, резко по�
вышает снабжение тканей кислородом.
Ускорение циркуляции лимфы ведет к
повышению иммунитета, способствует
профилактике заболеваний, связанных с
застоем лимфы, например, целлюлита.
Прогрев тканей тела вызывает естествен�
ную реакцию потоотделения.

Поскольку интенсивная термическая
энергия проникает в тело с минимальным
воздействием на окружающую темпера�
туру в кабине, тело активно потеет в срав�
нительно мягких условиях атмосферы
40°–60°C. В составе пота содержится при�
близительно 80 % воды и 20 % твердых ве�
ществ, таких как жир, холестерин, токси�
ны, молочная кислота, шлаки, соли тяже�
лых металлов и т.п. (для сравнения – в са�
уне пот содержит 95 % воды и 5 % твердых
веществ). При этом количество пота, вы�
деляемое в течение получаса, в 2–3 раза

Исходными продуктами топливных ячеек
по определению являются вода и дву�
окись углерода. Вдобавок, из�за того, что
рабочая температура современных кера�
мических станций намного ниже чем
1000ос, они совсем не способны образовы�
вать очень вредные оксиды азота.

ІІ. КЕРАМІКА І МЕДИЦИНА

1.Излучатели из циркониевой
керамики

Благотворное воздействие тепла на че�
ловеческий организм люди знали всегда.
Лечебно�профилактические методы про�
грева и способы их воплощения всегда де�
лились на 2 вида:

– Локальный прогрев заболевшего
органа.

– Тотальный прогрев организма (сауна,
русская баня).

К недостаткам локального прогрева
можно отнести то, что глубинное проник�
новение тепла происходит только на ма�
леньком участке, не воздействуя в целом
на организм. К недостаткам тотального �
поверхностный прогрев тела, без проник�
новения тепла внутрь. Японский врач
доктор Тадаши Ишикава (Dr. Tadashi
Ishikawa) еще в 60�х годах задался целью
добиться эффекта глубинного проникно�
вения тепла при тотальном прогреве орга�
низма. В результате совместных разрабо�
ток с Fuji Meical’s R&D department после
5 лет работы им были запатентованы спе�
циальные излучатели из циркониевой ке�
рамики, выделяющие инфракрасные вол�
ны "среднего" диапазона длиной 2 – 5.6
микрон. Вначале его разработки использо�
вались исключительно в медицинских це�
лях, до тех пор, пока была представлена в

Рис. 1. Принципиальная схема циркониево�ке�
рамеческой топливной ячейки
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готавливающих эти профессиональные
кухонные ножи. Навыки изготовления но�
жевых изделий, по традиционной япон�
ской технологии изготовления клинков,
передаются из поколения в поколения вот
уже 700 лет в столице клинков и ножей
– городе Секи, Япония.

Циркониевая керамика, из которой из�
готавливаются лезвия ножей Kasumi, от�
личается высочайшим качеством, прида�
вая лезвию прочность и предохраняя его
от трещин и изломов. 

Керамические ножи не подвержены
коррозии и ржавчине, гигиеничны, устой�
чивы к действию кислот и химикатов (не
оставляют на продукте посторонних запа�
хов), не намагничиваются, лёгкие и про�
сты в применении (сохраняют цвет и при�
ятный внешний вид при длительной экс�
плуатации). Ручки керамических ножей
выполнены из черного полипропилена, ус�
тойчивы к нагреванию до 80 градусов. 

Джерело: http://www.pir.ru/default.asp

2.Керамические часы

Швейцарская фирма RADO дольше
всех других часовых фирм специализиру�
ется на выпуске сверхпрочных часов, кор�
пусы и браслеты которых обладают повы�
шенной устойчивостью к царапинам. Да�
же несмотря на то, что технология твер�
дых металлов используется в часовом де�
ле скоро уже три десятилетия, до сих пор
никто не смог составить сколько�нибудь
серьезную конкуренцию фирме из Ленгау.
В начале 1980�х годов фирма RADO нача�
ла использовать в производстве часов вы�
сокотехнологичную циркониевую керами�
ку, "позаимствовав" ее у космической ин�
дустрии. Высокотехнологичная цирконие�
вая керамика, изготавливаемая из порош�
кообразных оксидов иттрия и циркония,
дала "второе дыхание" часам RADO.

www.timeplus.ru

Підготувала О. Cтоцька

Стаття надійшла в редакцію  3.11.04
n

превышает этот же показатель для сауны
за то же время при температуре 110°С.
Естественный процесс потоотделения при
приятной, комфортабельной температуре
гарантирует отличный уход за кожей, её
оживление, очистку и омоложение. Тело
заряжается энергией и оздоравливается,
появляетсяотличное самочувствие.

2.Керамика в практике стоматологов

Традиционная металлокерамика, ис�
пользуемая в стоматологической прак�
тике, во всех Европейских странах за�
прещена на законодательном уровне. У
стоматологов России металлокера�
микa – самый популярный материал. 

Ситуация в России на сегодняшний
день: 

В традиционной металлокерамике ис�
пользуется никель, входящий в состав ме�
талла, который составляет основу корон�
ки. Никель развивает аутоиммунное забо�
левание. Если говорить проще, многие лю�
ди страдают хроническими заболевания�
ми, природу которых зачастую довольно
сложно определить. У 40 % населения на�
блюдается аллергия на никель. При со�
единении с кислородом образуется оксид
никеля, который является токсичным ве�
ществом. Все это попадает в организм
вместе со слюной и приводит к различным
заболеваниям: пневмонии, заболеваниям
печени, почек, в том числе и хроническим.
Более предпочтительнее в настоящее вре�
мя являются коронки из титанокерамики,
циркониевой керамики, золотокерамики,
которые являются бионейтральными для
организма и не вызывают негативных ре�
акций.

З анонсу прес�конференції з приводу
"круглого столу" на тему: "Використан�
ня у практиці лікарів небезпечних для
життя матеріалів" (25 березня 2004 р.,
Москва)

ІІІ. КЕРАМІКА І ПОБУТ

1.Керамические ножи

Компания "Перфи" представляет но�
вый ряд кухонных ножей производства
Kasumi с лезвием из циркониевой кера�
мики, материала, пригодного для острой
заточки.

Выдающаяся острота керамического
лезвия ножей Kasumi была достигнута
благодаря сочетанию новейших техноло�
гий и знаний и исследований мастеров, из�



Упродовж останніх десятиріч у західних
країнах значно посилилася увага до грома�
дянської освіти в школах та вищих навчаль�
них закладах. Можна стверджувати, що вона
є чільною в освітній політиці цих країн. Ми та�
кож переконані, що від активності, яка базу�
ється на правових засадах і спрямована на со�
ціальні позитивні дії, залежить розвиток кра�
їни у різних сферах. Тому у навчальних зак�
ладах нашої держави впроваджується грома�
дянська освіта. її компоненти є змістом окре�
мих навчальних спецкурсів, факультативів
та курсів: "Громадянська освіта", "Ми � гро�
мадяни України", "Права людини", "Практич�
не право", "Європейські студії", "Основи де�
мократії" тощо. На практиці ідеї громадян�
ської освіти мають закріплюватися в діяль�
ності шкільних, студентських парламентів,
рад, газет, молодіжних організацій.

У в наш час творення єдиного освітнього
простору за Болонським процесом потребує
формування певних рівнів знань, системи оці�
нювання, що досягаються шляхом упровад�
ження стандартів. Тому в Україні постала
проблема створення нових програм, навчаль�
ної літератури, мультимедійних матеріалів,
тестових завдань із громадянської освіти, що
дали б змогу досягти певних стандартів. У ви�
щій школі достатньо ефективним і перспек�
тивним є інноваційний курс "Основи демокра�
тії". З кожним роком він удосконалюється,
розширюється географія його викладання.
Для нас є важливим досвід упровадження
цього курсу. Наприкінці 90�х років було запо�
чатковано українсько�канадський проект
"Демократична освіта", основним завданням
якого стали розроблення і впровадження ба�
зового курсу з демократії в українській вищій
школі. Партнерами проекту стали Міністерс�
тво освіти і науки України, Канадське Агент�
ство Міжнародного Розвитку та Центр вив�
чення демократії Університету Квінз (м. Кінг�
стон). Відповідно до завдань проекту відбуло�
ся стажування чотирьох груп українських
викладачів в Університеті Квінз з метою зас�
воїти міжнародні науково�методичні досяг�
нення в галузі навчання демократії. Після
стажування вони провели в Україні семінари�
тренінги для викладачів ВНЗ з методики вик�
ладання цього курсу. Таким чином, у межах
проекту було підвищено кваліфікацію знач�
ної кількості викладачів із різних регіонів
країни. Головну мету проекту було досягнено,
створено навчальний посібник,* а курс після
апробації упроваджено у ВНЗ України.

Цей курс мав схвальні відгуки студентів і
викладачів. Вивчення нормативної моделі де�
мократії і порівняння її з реальним процесом
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демократизації в нашій країні виявилося дос�
татньо ефективним і конструктивним підхо�
дом. Але нам слід звернути увагу на те, що
деякі теми потребують удосконалення і ма�
ють гармонійно поєднувати теоретичний ма�
теріал з реальною практикою демократизації,
суспільства. До підручника слід також додати
дидактичний матеріал, результати соціоло�
гічних досліджень процесів демократизації в
країні. До того ж, є потреба в електронному
посібнику як допоміжному засобі для навчан�
ня.

Отже, попереду ще багато роботи щодо
вдосконалення курсу "Основи демократії" та
його адаптації до специфіки і спрямованості:
ВНЗ. Наприклад, уже кілька років цей курс,
адаптований до потреб правоохоронних орга�
нів, викладається в Національному універси�
теті внутрішніх справ. А з 2003�2004 pp. в
рамках канадсько�українського проекту
"Розбудова демократії" курс з вивчення де�
мократії та прав людини викладається в інс�
титуті перепідготовки та підвищення квалі�
фікації працівників ОВС України НУВС.

Слід звернути увагу на практику і меха�
нізм створення навчального курсу для ВНЗ і
з'ясувати, як застосувати цей досвід у серед�
ній школі. Можна твердити, що створення
міжнародної групи для розширення навчаль�
но�методичної бази курсу та організація уп�
равління його впровадженням є важливим і
позитивним досвідом. Робота українських та
зарубіжних фахівців в одній команді є кроком
до реального партнерства  сприяє виходу
представників України у міжнародний, освіт�
ній простір. Як вища, так і середня школа ма�
ють багато наукових та методичних досяг�
нень, і потрібно домагатися, щоб вони були ві�
домими і затребуваними спільнотою. Тому од�
ним із завдань є також окреслення своїх  інте�
ресів у межах Болонського процесу та ство�
рення продуманої системи їх представлення
реалізації. Це є цілком можливий. Звичайно,
країни, що першими долучилися до форму�
вання єдиного освітнього простору, пропону�
ють своє бачення розвитку освіти, її змісту,
але перевірені практикою ефективні методи�
ки завжди будуть потрібні. До того ж під час
здійснення державної" програми з питань єв�
ропейської та євроатлантичної інтеграції ос�
вітні структури мають змогу формувати і
пропонувати свої освітні технології і підходи,
здатні конкурувати.

Та повернувшись до проблем шкільних,
слід зазначити, що впродовж останніх років
значна кількість вчителів долучилася до вик�
ладання курсів, пов'язаних із громадянською
освітою. Нові програми цих курсів, їх обгрун�
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НАВЧАННЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА
ПОЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ
ШКОЛИ
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тування та досвід викладання розглядалися
на конференціях, сторінках журналів тощо,!
Це  дало   змогу   налагодити   обмін   ідеями,
інформацією, що охопив усі аспекти вивчення
громадянської освіти, а також визначити по�
дальші перспективи викладання цих курсів.
Позитивним є те, що громадські організації та
незалежні освітні центри продемонстрували
значну активність**, але це має підштовхнути
і державні структури до більш активної учас�
ті. Першим завданням має стати вирішення
проблеми скорегованості демократичної осві�
ти у школі і ВНЗ. Якщо у ВНЗ викладається
курс "Основи демократії", то у школах має
викладатися певний початковий аспект гро�
мадянської освіти. На мою . думку, потрібно
уникнути дублювання як у змісті викладання,
так і у назві курсу. Наявність створеного кур�
су "Основи демократії" для ВНЗ є гарною
умовою для уникнення його повторення в
шкільній системі. По�друге, громадянська ос�
віта, окрім знань, має свій вимір також у ре�
альній участі школярів у житті школи чи гро�
мади, суспільних справах тощо. Є багато мож�
ливостей залучення дітей до діяльності
шкільних органів самоврядування, громадян�
ської журналістики, тренінгів з прав людини,
лідерства в позашкільний час. По�третє, ре�
зультати навчально�методичної роботи, роз�
роблення Інноваційних курсів, участь у про�
ектах та практика міжнародних обмінів зас�
відчують наявність високого професійного
рівня більшості наших педагогів, проте уряд
виявляє нездатність матеріально забезпечити
українського вчителя. Тому без відповідного
фінансування школи ми не зможемо створити
сучасну демократичну школу та домогтися
ефективності викладання.

Отже, можна констатувати, що на основі
тісної співпраці з міжнародними освітніми
інституціями та зарубіжними колегами осві�
тянам вдалося пройти підготовчий період, оп�
рацювати напрями впровадження громадян�
ської освіти та здобути перший досвід викла�
дання. Але попереду 5Ільш складне завдання,
пов'язане із перетворенням громадянської ос�
віти на невід'ємний компонент усієї освіти. На
рівні міністерства й адміністрацій є розуміння
і готовність до розвитку громадянської освіти,
однак успіх значно залежить від становлення
і розвитку партнерських відносин між викла�
дачами ВНЗ, учителями школи та недержав�
ними освітніми Інституціями. Саме за участю
цих груп доцільно було б створити базовий
підручник з громадянської освіти для школи.

ЛІТЕРАТУРА
* Основи демократії: Навч. посібник для студен�

тів / За заг. ред. А, Колодій. ~ К., 2002� Цей посібник
є базовим для вивчення демократії. Водночас до ньо�
го_ додаються наукові збірки: Розвиток демократії в
Україні: Матеріал, міжнар. наук, конференції. � К.,
2001; Розвиток демократії та демократична освіта в
Україні: Матеріали II міжнародн. наук.�практичн.
конференц. (Одеса, 24�26 травня 2002 p.). � К" 2003.
Для студентів і викладачів за редакцією професора
Дж. Перліна була видана серія "Демократична осві�
та') у яку увійшли монографії та статті відомих фа�
хівців з окремих проблем демократії. Створена в ме�
жах канадсько�українського проекту навчально�ме�

тодична література суттєво допомогла розгорнути
викладання "Основ демократії" у вищій школі.

** Певну лепту в упровадження громадянської
освіти в школі вносять недержавні інституції. Нап�
риклад, Бюлетень Харківської правозахисної групи
"Права людини. Громадянська освіта" постійно про�
понує обговорення авторських програм та висвітлює
шляхи активізації учнів у шкільному житті, особли�
вості формування правосвідомості молоді. Науково�
методичний часопис з громадянської освіти "Доба'''
формує ресурсну базу для забезпечення курсу " Ми �
громадяни України" та реалізації учнівських прог�
рам "Слідами історії", "Громадянин" тощо. Молодіж�
на організація "Спілкування без кордонів" (Любо�
тин) сформувала і здійснює в позашкільний час
просвітницький курс "Civic education for young jour�
nalists" та проводить програму "Громадянська освіта
для молоді з використанням Інтернет�ресурсів" у
партнерстві з Харківським Центром розширення
доступу та навчання в Інтернет (ІАТР). Одним із
завдань цих просвітницьких програм є навчання мо�
лоді в галузі громадянської журналістики. Нові тен�
денції в громадянській освіті учителі мають змогу
засвоїти, долучившись до участі у міжнародних
програмах, семінарах, тренінгах, аналіз та інформа�
ція про які друкуються у Віснику програм шкільних
обмінів, подаються Британською Радою в Україні,
МФ . "Відродження та іншими культурно�освітніми
інституціями.

Стаття надійшла в редакцію 25.05.04 

ПОЛТАВСЬКІ ВЧИТЕЛІ � ПЕРЕМОЖЦІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА
КРАЩИЙ СЦЕНАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ
"ДНЯ ЄВРОПИ" В ШКОЛІ
З метою організації діяльності мережі шкіль�

них євроклубів та поширення знань про Європу
Міжнародний Фонд "Відродження" спільно з Асо�
ціацією керівників шкіл м. Києва та за підтримки
Представництва Європейської Комісії в Україні
організував Всеукраїнський конкурс на кращий
сценарій проведення "Дня Європи" в школі.

Журі конкурсу розглянуло отримані сценарії
та визначило переможців за такими номінаціями:

Перше місце
"Краще ідея" � Кошова В.М., Рещетилівська

гімназія, с. Решетилівка, Полтавська обл.
"Краща методична розробка" � Ліневич П.К.,

гімназія ім. Лесі Українки, м. Ново�град�Волин�
ський, Житомирська обл.

"Кращий творчий підхід"� Федорова Г.В.,
Старосинявська ЗОНІ № 2, смт. Стара Синява,
Хмельницька обл.

Друге місце
"Краща ідея" � Юрковський О.Ю., Юрковська

В.В., ЗОШ І�Ш ступенів, с. Старий Коврай, Чер�
каська обл.

"Краща методична розробка" � Перевозна
СВ., СШ № 14 "Лінгва", м. Дніпропетровськ.

"Кращий творчий підхід"� Рожок Т.В., ЗОШ
№ 6, м. Джанкой, Автономна Республіка Крим.

Третє місце
"Кращий системний підхід" � Павленко С.К.,

ЗОШ І�Ш ступенів Автозаводського району м.
Кременчука, Полтавська обл.

Контактна персона: Людмила Паращенко, Голова
Асоціації керівників шкіл м. Києва Ресурсно�інформаційний
центр "Європейські студії", м. Київ, вуп. Лагерна, 30/32

Тел.: (044) 456 08 14, факс: (044) 456 08 14, е�таіі:
ludmiia@lecos.org, www.akschool.lecos.org

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



42

Автор статті на ос

нові своїх вражень від
поїздки в США роз

криває особливості
розвитку освіти в цій
країні. Відзначено по

зитивні якості вищої
освіти, а також про

блеми середньої
освіти. Визначено
конкретні позитиви,
які варто впровад

жувати в систему
освіти України, зок

рема на основі
аналізу американсь

кого досвіду еко

номічної освіти за

пропоновано шляхи її
здійснення в
освітньому просторі
Полтавщини. 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ    ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Із 17 червня по 1 липня 2004 р. я в складі української групи ор�
ганізаторів освіти, що включала 3�х ректорів ОІППО, по одному
представнику Національної ради з економічної освіти України,
Міністерства освіти і науки, 2�х представників Центрального
інституту ППО АПН України, перебував у Сполучених Штатах
Америки з метою вивчення системи освіти цієї країни. 

Організатори поїздки визначили цілі для учасників групи:
1. Отримати базові знання про систему педагогічної освіти та

системи підвищення кваліфікації вчителів у США; вивчити зв'яз�
ки між національною освітньою політикою, компетенцією штатів
та впровадженням освітніх засад на місцевому рівні.

2. Ознайомитися із діяльністю Національної ради з економічної
освіти США, її взаємозв'язками з відповідними радами штатів і
університетськими центрами.

3. Визначити шляхи перетворення нинішніх партнерських
відносин США і України в галузі освіти (зокрема економічної) на
конкретні моделі для творчого впровадження в українському
освітньому просторі.

Під час перебування в США українські делегати взяли участь
у зустрічах на всіх рівнях освітянських структур – із учителями

шкіл, викладачами ВНЗ,
працівниками Міністерства
освіти США, штату Індіана,
управлінцями декількох
шкільних округів, а також
керівництвом Національної
ради з економічної освіти
США під час прийому в Кон�
гресі. Було детально вивчено
досвід американських колег
щодо організації і здійснення
економічної освіти в навчаль�
них закладах США, роль у
цьому промислових
підприємств, бізнесових
структур. Знайомились також

із упровадженням громадянської освіти, відвідали курси підви�
щення кваліфікації викладачів економіки при державному
університеті Болл (м. Манчі, штат Індіана).

Система вищої освіти у США відзначається високим рівнем.
У цьому ми переконалися під час перебування в університеті
Пардю (штат Індіана). Вражають масштабність технічного осна�
щення (комп'ютеризація, Інтернет), багатство бібліотек і розгалу�
жена мережа читальних залів, обладнаних комп'ютерною і
копіювальною технікою. Університет укомплектований високок�
валіфікованими науково�педагогічними кадрами. Помітна висока
вимогливість до навчальної діяльності студентів (неприпус�
тимість пропусків занять, суворість і об'єктивність оцінювання
знань, регламентація практичної діяльності). Ми переконалися у
високій культурі студентів та більшості громадян США, з якими
зустрічалися. Територія університету потопає у квітах і зелених
насадженнях, які доглядають самі студенти.

Середня освіта в США має серйозні проблеми і переживає
кардинальні зміни. Президент і Конгрес США ініціювали програ�
му „Жодної дитини поза увагою"(див.детальніше статтю С.Оганьян у
“ПМ”,№4,2004.–Ред.) і чотири стратегічні напрями реформування
освіти: 

а) стандартизація і посилення контролю за якістю знань учнів; 

АМЕРИКАНСЬКА ОСВІТА ЗБЛИЗЬКА

П.І.Матвієнко

Учасники україгської делегації
презентують економічну освіту України в
центральному офісі Національної ради з

економічної освіти (Вашингтон)



розрізі світових релігій у державних шко�
лах заборонено. Релігійні традиції певних
конфесій упроваджуються лише у при�
ватних церковних школах. 

Заслуговує на увагу робота із педа"
гогічними кадрами, зокрема чітка систе�
матизація і контроль творчої діяльності
вчителя у період між ліцензуванням (ате�
стацією). Кожен учитель розробляє поши�
рені програми своєї роботи на весь
міжзвітний період. За роботою вчителя
постійно спостерігають не лише
адміністрація школи, але й окремі члени
ради шкільного округу, зокрема із служби
інтенданта округу (начальника відділу
освіти). Взагалі рада шкільного округу має
широкі повноваження щодо вирішення
кадрових (організаційно�методичних) пи�
тань. Проблеми фінансові й господарські
розв'язують органи місцевого само�
управління. 

Вразив високий рівень культури і по�
рядку в суспільному житті і зокрема в на�
вчальних закладах. У Вашингтоні, у
містах і селах штату Індіана надзвичайна
чистота; не було помічено осіб, які вжива�
ють алкоголь і палять. На всіх телекана�
лах упродовж двох тижнів не побачили
жодного фільму чи телепередачі із сцена�
ми жорстокості, насильства, еротики. Усі
музеї Вашингтона безкоштовні для
відвідування. Батьки реально включені у
шкільні справи учнів. Хоч, як відзначають
американські колеги, існує проблема нар�
команії, СНІДу, проте на тлі згаданих ва�
гомих заходів з нею боротися легше. 

Варта уваги висока менеджерська, уп"
равлінська культура на всіх рівнях
освіти. Ефективна організація часу, ла�
конічність, точність, обов'язковість – ці
риси ми завважили в усіх керівників (від
учителя до міністра), з якими довелося
зустрічатися. 

б) гнучкість і контроль на місцевому
рівні; 

в) фінансування апробованих методик
навчання, зокрема, посилена увага до
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; 

г) широкий вибір варіантів освіти дітей
для батьків, змога ефективніше навчати
дітей у школах із низькою якістю освіти.

У системі освіти важливе місце займає
курс економічної освіти. Цей предмет хоч і
є не обов'язковим, але викликає велику
зацікавленість учнів і особливо батьків. На
заняттях учні знайомляться з основами
бізнесу, фінансової грамотності, вчаться
вести бізнесові проекти. У столиці штату
Індіанополісі діє величезний Дитячий
музей, у якому є спеціальний відділ „Ди�
тячі бізнес�проекти", де учні в напівігровій
формі мають змогу навчатися навичок кон�
курентоспроможності, формувати культу�
ру підприємництва. Економічна освіта та
підготовка вчителя до її викладання є
постійною і реальною турботою владних і

бізнесових структур. Діє (зокрема в Штаті
Індіана) розгалужена мережа центрів (і
рад при них) з економічної освіти. У їх
структурах активну діяльність ведуть
бізнесмени, керівники фірм, банкіри, вис�
тупаючи перед учителями з певних про�
блем тієї чи іншої галузі і фінансуючи
різні програми з економічної освіти.

У країні також розвинена мережа тех�
нопарків. У технопарку університету Пар�
дю в штаті Індіана розробляються десятки
бізнесових проектів, до реалізації яких до�
лучаються фірми та окремі особи.

У середній школі США (особливо дер"
жавній) серйозною проблемою є дис�
ципліна учнів. Педагогічний напрям гро�
мадянської освіти зосереджений на вив�
ченні Законів, прав людини, правил по�
ведінки в суспільстві. Для виховання по�
зитивних особистісних рис учнів у школах
впроваджується новий курс „Становлення
характеру дитини" (терміна „виховання" в
американській педагогіці немає). Не�
обхідно відзначити, що зосереджувати
увагу на вихованні духовної культури в
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Директор енергетичної компанії (зліва) часто
виступає з лекціями перед вчителями економіки

штату Індіана

Дитячий музей у столиці штату Індіана: тут
усього можна торкатись руками і здобувати нові

знання у грі



також видання спеціальної методичної
літератури.

5. Розглянути на раді ректорів Пол�
тавського регіону досвід діяльності амери�
канських університетів, у структуру яких
входять факультети (зокрема в універси�
теті Пардю – педагогічний, медичний,
технічний, економіки і бізнесу), а також
коледжі. Ширше впроваджувати у наших
ВНЗ тестовий контроль знань студентів.

6. Внести корективи в обласну програ�
му виховання учнівської молоді, врахову�
ючи досвід вирішення проблем виховання
в американській школі.

Практично всі пропозиції уже реалізо�
вано або вони перебувають на етапі ре�
алізації. Зокрема в системі курсів підви�
щення кваліфікації учителів економіки
поновлені навчальні плани і програми з
урахуванням вивченого досвіду. У
бібліотеці ПОІППО педагоги використову�
ють літературу, надану американськими
колегами.

Удосконалення економічної освіти в
школах України, зокрема Полтавщини, є
запорукою дальшого економічного зрос�
тання нашої держави.

Стаття надійшла в редакцію 20.10.04   
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У суспільному житті, зокрема в галузі

освіти, велику роль мають громадські ор"
ганізації. Так, у штаті Індіана поряд із
профспілкою вчителів діє асоціація вчи�
телів, яка ефективно вирішує питання за�
безпечення педагогів методичними
посібниками, підвищення їх кваліфікації
та захисту прав.

Особливостями поведінки й характеру
американців є раціоналізм та індивіду�
алізм, навіть замкненість; люди, як прави�
ло, не ведуть розмов поміж собою про
релігію, політику – як внутрішню, так і
зовнішню, про життєві проблеми. Спілку�
вання присвячується здебільшого
вирішенню конкретних ділових справ.

Мабуть, від особливої американської
кухні (бутерброди, гамбургери, піцца та
відсутність перших справ) значна частина
населення має надлишкову вагу, і діти та�
кож.

Загалом же досвід життя, праці, відпо�
чинку в американському суспільстві за�
слуговує на увагу, вивчення і впровад�
ження кращого з нього в суспільне життя
України, зокрема в освіту.

Мною вже підготовлено лекцію „Досяг�
нення і перспективи освіти в Україні і
США: порівняльний аспект" і апробовано
на курсах заступників директорів шкіл та
педагогів�організаторів у липні 2004 року.
У ПОІППО розробляються заходи щодо
поліпшення організації й методичного за�
безпечення економічної освіти в навчаль�
них закладах області, а також внесені
пропозиції для реалізації на рівні облас�
них владних структур:

1. Передбачити використання досвіду
американських технопарків у поліпшенні
діяльності інституту післядипломної
освіти як центру конструювання педа�
гогічних технологій. 

2. Сприяти розширенню в області ме�
режі шкіл, де викладається курс „Еко�
номіка".

3. Активізувати діяльність центру з
економічної освіти, який діє на базі облас�
ного інституту післядипломної педа�
гогічної освіти. Створити на його базі раду
з економічної освіти. Для цього:

– включити у її склад представників
бізнесу, керівників сфери економіки;

– при проведенні різних заходів (нарад,
конференцій) з економічних проблем на
рівні обласної державної адміністрації
(так само як і на рівні міст, районів) запро�
шувати на них членів ради з економічної
освіти.

4. Звернутися до керівників
підприємств, бізнесових структур із про�
позицією фінансово підтримати діяльність
центру з економічної освіти щодо прове�
дення навчання вчителів з економіки, а



 



 



 



 



Поміж публікацій останнього часу у педагогічній галузі привертає увагу наукова праця
Н.О.Ткачової "Історія розвитку цінностей в освіті" (Харків, 2004). Вихід цієї монографії можна
вважати цілком слушним та своєчасним. Справді, пошук перспективних шляхів розвитку системи
навчання і виховання потребує визначення освітніх цінностей і узгодження головної мети освіти з
провідними педагогічними ідеалами.

Відповідь на питання про можливість відбору оптимальної для сьогодення системи освітніх
цінностей зумовлює необхідність і доцільність всебічного аналізу історії розвитку освітніх цінностей
з подальшим переосмисленням їхнього впливу на загальні зміни в суспільстві. У монографії автором
представлено такі актуальні результати: розглянуто історичний аспект розвитку освітніх цінностей,
здійснено порівняльний аналіз провідних цінностей в освітніх системах різних епох з урахуванням
освітніх пріоритетів сучасного суспільства, проаналізовано особливості освітніх цінностей
української культури у світлі її соціально/історичних традицій.

Монографія має три розділи. У першому розділі "Теоретично	методологічні основи
дослідження освітніх цінностей" висвітлюються основні підходи до визначення поняття "цінності"
й характеризуються роль і місце цінностей в освіті. Автор переконливо доводить, що протягом двох
століть науковцям не вдалося подолати суттєву розбіжність у використанні терміна "цінності".
Неоднозначність наукових підходів щодо розкриття сутності цього поняття, з одного боку, значно
ускладнює проведення наукових досліджень з питань ціннісної проблематики, а з іншого / надає
змогу розглядати різнобічний феномен цінностей.

На підґрунті вивчення наукових джерел з філософії, соціології, педагогіки, культурології у
монографії визначено основні підходи до розкриття сутності цінностей, докладно проаналізовано
погляди провідних представників науки на цю проблему. Значна увага приділена також
зіставленню змісту поняття "цінності" та інших, близьких за значенням категорій: "сенс життя",
"соціальні норми", "ціннісні орієнтації", "ціннісні настанови"

тощо. Розкриваючи роль освітніх цінностей, автор визначає важливий факт: вони водночас є
відображенням актуальних суспільних цінностей, а також орієнтиром для молоді щодо Ідеалу
майбутнього.

У другому розділі "Розвиток освітніх цінностей у світовій педагогіці" проаналізовані провідні
цінності в царині освіти на різних етапах розвитку суспільства. Так, наприклад, докладно
описуються витоки освітніх цінностей у первісному суспільстві, аналізуються освітні пріоритети за
часів стародавніх рабовласницьких цивілізацій, характеризуються освітні Ідеали епохи
Середньовіччя, досліджуються основні зміни в системах освітніх цінностей протягом XX століття.
Наприкінці розділу запропоновано важливий висновок науково/практичного характеру: в сучасних
умовах інтенсивність інформаційно/технологічного розвитку суспільства значно випереджає темпи
підвищення морально/культурного рівня людства. Враховуючи цю суперечність, багато провідних
зарубіжних науковців вважають, що ефективний шлях оновлення сучасного суспільства1 пролягає
через реконструкцію освітньої системи на засадах загальнолюдських гуманістичних цінностей.

У третьому розділі "Особливості освітніх цінностей у вітчизняній педагогічній думці"
простежено процес розвитку освітніх цінностей із часів докласового суспільства до початку XXI
століття. Автор підкреслює, що, незважаючи на істотні зміни в освітніх ідеалах, водночас в Історії їх
розвитку спостерігається певна спадкоємність. Так, життєві ідеали наших предків, що були
відображені у стародавніх міфах, співах, колядках, щедрівках, казках, насамперед групувалися
навколо таких життєвих цінностей, як земля, хліб, праця. Дослідниця звертає увагу на те, що кращі
зразки національної культури взагалі та освітніх систем зокрема завжди спрямовували діяльність
людини до таких засад, як свобода, рівність, гуманізм, патріотизм, толерантність тощо.

Н.О.Ткачова зазначає, що характерною рисою сьогодення є перебування українського
суспільства у стані подвійного оновлення. З одного боку, йдеться про глобальний перехід людства від
індустріального до інформаційного суспільства, а з іншого / здійснюється локальний перехід від
авторитарного устрою до демократичного. Такий характер розвитку суспільства значно ускладнює
визначення оптимальних освітніх цінностей.

У монографії не пропонується вичерпної відповіді на питання, які саме цінності мають стати
пріоритетними у наш час. Така відповідь автором не була запланована І не входила до окресленої
низки завдань. Але Н.О.Ткачовій вдалося представити системний погляд на питання освітніх
цінностей, який є сучасним науково/педагогічним досягненням для визначення необхідних
рекомендацій щодо відбору освітніх пріоритетів в українській системі освіти. Наукову цінність
прорецензованої монографії насамперед становить те, що вперше у педагогічній науці зроблено
ретельний аналіз розвитку освітніх цінностей протягом історії існування людства, запропоновано їх
переосмислення в контексті сучасних вимог суспільства.

Монографія має науковий і практичний інтерес для представників широкого кола громадськості:
дослідників у галузі освіти, викладачів і студентів ВНЗ, учителів середніх загальноосвітніх шкіл і
всіх тих, хто прагне з'ясувати провідні освітні цінності.

Стаття надійшла в редакцію 16.12.04   
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НА МОНОГРАФІЮ Н.О.ТКАЧОВОЇ "ІСТОРІЯ
РОЗВИТКУ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТІ"

Т.О.Дмитренко
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Із 1995 р. в Полтавській області на базі
Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка прово�
дяться математичні змагання ім. М.В.Ост�
роградського, започатковані творчою
спілкою математиків Полтавщини і
підтримані творчими вчителями та Пол�
тавським обласним інститутом післядип�
ломної педагогічної освіти ім. М.В.Остро�
градського.

16 жовтня 2004 р. в ПДПУ відбулися IX
математичні змагання імені М.В.Остро�
градського, у яких взяли участь школярі 8�
11 класів.

Урочисту частину відкрили:
Гарус Інеса Борисівна, методист мате�

матики Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського;

Москаленко Юрій Дмитрович, канди�
дат фізико�математичних наук, завідувач
кафедрою математики ПДПУ, декан фізи�
ко�математичного факультету ПДПУ;

Яворський Едуард Борисович, канди�
дат фізико�математичних наук, доцент
кафедри математики ПДПУ, голова
спілки математиків Полтавщини.

Виступаючі наголосили на виховному, пе�
дагогічному, навчальному і
профорієнтаційному значенні математич�
них змагань імені М.В.Остроградського.
Е.Б.Яворський зазначив, що декан фізико�
математичного факультету ПДПУ
Ю.Д.Москаленко, ще будучи студентом
цього ж навчального закладу, розпочинав
свою наукову діяльність із ознайомлення з
науковими працями М.В.Остроградського.
Також він був першим студентським ди�
ректором музею М.В.Остроградського.

У своєму виступі Юрій Дмитрович
Москаленко підкреслив, що математичні
змагання імені М.В.Остроградського стали
традиційною формою зацікавлення мате�
матикою школярів області. Багато учас�
ників змагань стали студентами фізико�
математичного факультету Полтавського
державного педагогічного університету ім.
В.Г.Короленка та інших провідних ВНЗ
України. Зокрема, Ігор Костянтинович
Редчук був переможцем усіх математич�
них змагань і олімпіад факультету (у
період навчання) і переможцем Всеук�
раїнських студентських математичних
олімпіад, а тепер він навчається в аспіран�
турі інституту математики НАН України.

Одним із головних завдань сучасної
школи є створення сприятливих умов для
розвитку й реалізації творчих здібностей
особистості, вироблення в учнів шляхом
залучення їх до творчої діяльності
суспільно�значимої системи ціннісних
орієнтацій.

Сучасна освіта має забезпечувати не
так суму знань, як здатність учня здобу�
вати знання для розв'язання поставлених
завдань, самостійно формулювати нові за�
вдання, шукати засоби для їх оптимально�
го вирішення.

Створивши умови для інтелектуально�
го і духовного розвитку молодої особис�
тості, можна досягти позитивних
кількісних і якісних змін:

1. У розумовій сфері людини (дитини) –
від пізнання предметів і явищ до ро�
зуміння, усвідомлення їх сутності та
взаємозв'язку.

2. У моральній сфері – від егоцентриз�
му (зосередженості на задоволенні суто
власних потреб, бажань, інтересів) до гу�
манізму (безкорисливого сприяння життю
й діяльності іншої особи).

3. В емоційній сфері – від про�
стих емоцій до здатності  співчувати
та переживати.

4. У діяльнісно�вольовій сфері – від ми�
мовільних дій до цілеспрямованості.

5. В естетичному світосприйнятті – від
споглядання естетичних об'єктів до потре�
би самостійно творити красу.

Бажаний результат може виявитися
одразу або через тривалий час, що зале�
жить від індивідуальних особливостей ди�
тини. Добре відомо, що рівень мотивації,
емоційні стани можуть впливати на рівень
вияву здібностей.

Обдарована дитина виявляє цілеспря�
мованість, вміння узагальнювати і спос�
терігати, виділяти головне, систематизу�
вати, створювати власні методи й засоби
розв'язання проблем.

Наш видатний земляк, математик і пе�
дагог М.В.Остроградський писав: "… якщо
є прагнення зберегти розумові і моральні
перемоги попередніх віків, то треба зроби�
ти для цього все, що в людській силі. Все
інше прийде само по собі" [3]. Там же Ми�
хайло Васильович стверджував, що досяг�
ти високих моральних, вольових і розумо�
вих якостей можливо лише за умови подо�
лання труднощів у процесі навчання та
набуття життєвого досвіду.

CCЦЦЕЕННААРРІІЇЇ

ІХ МАТЕМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ ШКОЛЯРІВ 
ІМ. М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО

І.Б.Гарус, Е.Б.Яворський
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Зміст завдань, запропонованих учням
на математичних змаганнях імені М.В.Ос�
троградського у 2004 році, охоплював такі
види робіт: доведення шкільної теореми з
геометрії; презентація знань з біографії
вченого; дві задачі; реферат із попередньої
наукової роботи учня.

ЗЗААВВДДААННННЯЯ
IIXX  ммааттееммааттииччнниихх  ззммааггаанньь  ііммеенніі

ММ..ВВ..ООссттррооггррааддссььккооггоо

Молодша група, 8�9 класи
1. Довести теорему Піфагора (для 8

класу – Фалеса) кількома способами.
2. , де х є N, 

ціла частина числа.
3. У кут вписати коло, яке проходить

через внутрішню задану точку кута.
4. Назвати вчителів М.В.Остроградсь�

кого і якості, які вони у нього виховали.

Старша група, 10�11класи
1. М1, М2, М3, М4, М5, М6 – середини

сторін опуклого шестикутника А1 А2 А3 А4
А5 А6. Довести, що існує трикутник, сторо�
ни якого паралельні й відповідно рівні
відрізкам М1 М2, М3 М4, М5 М6 .

2. Нехай для чисел а, в, с виконується
нерівність а+в+с>0, ав+вс+са>0, авс>0.
Довести, що а, в, с – додатні.

3. Довести теорему косинусів.
4. Розповісти про українських матема�

тиків, які разом із М.В.Остроградським
були членами Петербурзької Академії на�
ук.

У IX�х математичних змаганнях імені
М.В.Остроградського взяли участь 157
учнів із Полтавської області (представ�
ників Полтави, Гадяча, Комсомольска,
Пирятина, Кременчуцького, Кобеляцько�
го, Решетилівського, Зіньківського, Ново�
санжарського районів). Переможцями в
особистому заліку стали: учень 11 класу
гімназії № 31 м. Полтави Устименко
Андрій Ігорович (старша група), та
учень 9 класу авторської національ�
ної школи № 37 м.Полтави Шишка
Андрій Вікторович (молодша група), .

З упевненісттю можна сказати, що ма�
тематичні змагання ім. М.В.Остроградсь�
кого позитивно впливають на показники
Всеукраїнських олімпіад II та III етапів.
Переможцями олімпіад попередніх років
були учасники математичних змагань ім.
М.В. Остроградського: Ануфрієв Євген
(НВК № 30 м.Полтави), Устименко Андрій
(гімназія №31 м.Полтави), Гроза Дмитро
(гімназія №31 м.Полтави), Негруб Оксана
(Опішнянський НВК Зіньківського райо�
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ну), Кошеленко Євген (ліцей № 4 Автоза�
водського району м. Кременчука).

Переконуємося, що принципи М.В.Ост�
роградського щодо розумового і морально�
го розвитку дітей можуть бути реалізовані
завдяки наполегливій і цілеспрямованій
праці учня із зацікавленим учителем, за
наукової підтримки викладачів вищих на�
вчальних закладів.
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Зіньківщина відзначає свій 400�літній ювілей. Тож причетна до
цієї події вся Полтавщина. Особливо ж – освітяни. Та й чи збагнеш і
осягнеш вповні історію рідного краю, не припадаючи спрагло до
незамулених джерел народної творчості, що трепетно бережуть в
собі і велику печаль людську, і "одвічну загадку любові"... Для ме�
не Зіньківщина стала рідною, бо тут, у чудовому краю закосиче�
них верб над тихоплинною (донині чистоводною) Ворсклою,
зустріла я своє синьооке кохання. Тут, у "малій Швейцарії"
(Міських Млинах), що поблизу славного гончарського містечка

Опішного, частенько родинно
бесідували за круглим столом з чо�
ловіковими "дядьками" з Києва,
котрі щоліта прибували до рідної
материнської оселі, щоб набратися
сили і снаги для подальшої невтом�
ної праці на педагогічній ниві...

Як на мене, достойним подарун�
ком до ювілею можна вважати на�
вчальний посібник "Філософія"
(вийшов друком 2004 року у видав�
ництві "Кондор") доктора філо�
софських наук, професора Міжна�
родного університету лінгвістики і
права Леоніда Опанасовича Смор�
жа, родом із Зіньківщини. 

Книга ця з багатьох поглядів
унікальна. І написав її філософ,
який аж ніяк не претендував на
визнання знаменитого чи видатно�

го, однак саме його ім'я (єдине з�поміж численних філософів Ук�
раїни) увійшло до енциклопедичного видання, укладеного
П.В.Алексєєвим ("Философы России XIX – XX столетий. Биогра�
фии, идеи, труды. – Москва: Академический Проект, 1999; див.
С.739–740) (чи не парадоксально – філософи Росії?!), у якому, зо�
крема, зазначено, що Леонід Опанасович – спеціаліст у галузі ес�
тетики й етики. „Основна сфера наукових інтересів – побудова
загальної філософської теорії мистецтва і художньої діяльності.
Серед багатьох функцій мистецтва С. виділяє функцію гар�
монізації і психологічного захисту особистості, виховання і
соціальної активізації, формування творчого потенціалу та задо�
волення потреби щастя. Термін "психологічний захист" як
функція мистецтва уведений в обіг естетики вперше". 

Із життєпису Леоніда Сморжа, виданого до його 70�річчя за
ініціативи колективу Державного музею�заповідника українсько�
го гончарства в Опішному, дізнаємося про нелегку, часом тернис�
ту стежину прекрасної, одухотвореної (непересічної, як тепер
модно говорити) особистості.

Як і багато "дітей війни", Леонід Опанасович – людина важкої і
цікавої долі. Шістнадцятирічним підлітком він пішов на фронт до�
бровольцем: пристав до першої ж військової частини, якою вия�
вився перший батальйон 213�го гвардійського стрілкового полку
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ЗЕМЛЯКИ  ТВОЇ СЛАВНІ,
ЗІНЬКІВЩИНО,АБО ЩЕ ОДНА
ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ "ЩО
ВМІЮТЬ РОБИТИ ФІЛОСОФИ?"*

В.В.Чирка

* С.Ф. Клепко. Що вміють робити філософи. Репортаж про філософський семінар
// Постметодика. – 2002. – № 1(39). – С.2�5.

Сморж Л.О.

Філософія: Навч.
Посібник. � К.: Кондор,
2004. � 416 с.

Посібник призначення
для студентів вищих
навчальних закладів. У
ньому із сучасних
позицій і на нових
матеріалах
розглядаються основні
теми і проблеми, що
стосуються специфіки,
призначення, історії
філософії, основних
характеристик
суспільства і людини, їх
сутності, сучасного
стану і прогнозів на
майбутнє.



71�ої гвардійської стрілкової дивізії. Він
не був, як багато інших, "вихованцем пол�
ку", а став одразу рядовим солдатом.
"Зразу ж попав у вир боїв, дійшовши фак�
тично до самих Міських Млинів, побував�
ши в розвідці до Опішного. Буквально в
ніч перед тим, як повинні ми були брати
Опішне, – згадує ветеран, – нашу части�
ну, точніше – усю 6�ту
гвардійську армію було виве�
дено з боїв, посаджено в еше�
лони і перевезено на 1�й При�
балтійський фронт. Там вою�
вав станковим кулеметником,
снайпером, брав участь у
траншейних боях, був два ра�
зи контужений. У цілому ж доля
берегла мене, якщо врахувати,
що часом від цілих частин і
з'єднань не залишалось ніко�
го, або майже нікого". Берег�
ла, бо мав він, пізнаючи філо�
софію війни і миру, створити
потому оригінальну антропо�
логічну філософію в широко�
му і сучасному розумінні цьо�
го терміна.

У січні 1944 р. Л.О.Сморжа
нагородили, одного з перших в армії, ор�
деном Слави. Воював у складі групи снай�
перів, яка була знаменита ще з часів
Сталінградської битви, командиром був
Герой Радянського Союзу Яків Михай�
лович Сметньов. Брав участь в операції
"Багратіон" – визволенні Білорусі, зокре�
ма міста Полоцька.

...Короткотермінове навчання в школі
м о р с ь к и х  с п е ц і а л і с т і в  в  Н о в о м у
Афоні (Абхазія), служба стрільцем�ра�
дистом на Чорноморському флоті, участь
у бойових вильотах і бойових операціях
своєї частини і Чорноморського флоту...

Демобілізувавшись, без спеціальності, з
восьмирічною освітою, повернувся до ма�
тері в Міські Млини. Випадково взяв
участь в одному зі змагань штангістів і ги�
рьовиків, поступово вигравав одне змаган�
ня за другим, став чемпіоном України.
Закінчив із відзнакою школу тренерів
Інституту фізкультури. У 1958 р. –
закінчив Київський університет імені
Т.Г.Шевченка (філософський факультет).
Робота на кафедрі психології, аспірантура
при кафедрі естетики, етики і логіки
університету. Захист кандидатської дисер�
тації – у 1965 році. Понад сорок років на�
вчає і виховує студентську молодь Леонід
Опанасович, спочатку – в Київському пе�
дагогічному інституті імені О.М.Горького
(тепер – Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова), нині
– у Міжнародному університеті лінгвісти�
ки і права. 

До бойових орденів і медалей додалися
нагороди за мирну працю: у 1981 р. за ви�
кладацьку роботу був нагороджений ор�
деном "Знак Пошани". Цього ж року захи�
стив докторську дисертацію. Число 1981
виявилося щасливим, саме під таким но�
мером був отриманий ним в роки війни ор�
ден Слави.

Леонід Опанасович завжди
виявляв зацікавлення долею
опішнянських гончарів,
підтримував їх морально, по�
пуляризував творчість
майстрів через періодичні ви�
дання України. З радістю
сприйняв ідею створення в
Опішному Національного му�
зею гончарства й доклав
чимало зусиль для його
організаційного формування.
Упродовж багатьох років,
уважай, – життя – підтримує
дружні творчі зв'язки з бага�
тьма гончарськими родинами.
Історичною достовірністю і
художньою довершеністю
відзначається його книга–мо�
нографія про творчість однієї

з найславетніших опішненських майст�
ринь Олександри Селюченко. І не випад�
ково, адже створенню правдивого портрета
передувало особисте знайомство, листу�
вання, щиросердні стосунки. Надзвичайно
скромна людина, Леонід Опанасович не
полюбляє говорити про власні роботи, до�
сягнення. Про те, що це людина всебічних
обдаровань, свідчать і його поважна (виго�
товлена власноруч) колекція керамічних
скульптурок на міфологічні теми, і дружні
шаржі – "портрет" Олекси Мусієнка, з
яким щиро дружив упродовж багатьох
років, якого глибоко поважав за енцикло�
педичність знань; а ось з книжкової по�
лиці "гляне" на тебе з усміхом, лише йому
властивим, Микола Сом ("Без вітру не ро�
дить жито..."), і щедрим пензлем вихоплені
міськомлинянські краєвиди, і ніжна гра
калинової сопілки. І де б не був, думкою
лине додому. Любов до своєї малої
батьківщини, до всього красивого, що
найбільше зворушує і хвилює, дає радість
і насолоду, викликає роздуми про сенс
життя, виливається щедро у багатьох
ліричних віршах.

Автор більше ста наукових і науково�
популярних книг, брошур, статей. З ос�
танніх найважливіших досліджень є мо�
нографія "Особа і суспільство (філософсь�
ко�психологічний аспект)", про яку в
"Урядовому кур'єрі" від 6 квітня 2002 року
("Особа в філософсько�психологічному
вимірі") пише доктор філософських наук,
професор університету "Києво�Моги�
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ду Пошивайлів – Гаврила Никифоровича
– і щойно народжений зі звичайного шма�
точка глини довершений витвір митця.
Він, у полоні своєї музи, ніби й не помічає
нічого навколо – рясний піт скропив чоло,
боса нога невтомно обертає круг, а руки
лагідно, любовно пестять і оживляють
глину. Пропоную йому кухлик води – ви�
пиває... Крутиться гончарний круг... Круг
пам'яті, надій, сподівань і любові...

Стаття надійшла в редакцію 15.10.04      

лянська академія" Вілен Горський: "Зроб�
лений автором аналіз ряду важливих
психічних станів людської особистості
свідчить про нього не тільки як про зрілого
і вдумливого філософа, а й як про
кваліфікованого психолога". Людська осо�
бистість розглядається, так би мовити, по
"вертикалі" і по "горизонталі", як "ззовні",
так і "зсередини". Проаналізовані дуже
непрості взаємини "духу" і "тіла",
суспільного життя і особистого існування,
раціонального і емоційного, смерті і без�
смертя тощо. У рецензії на монографію
Л.О.Сморжа заступник директора Інсти�
туту філософії НАН України професор
П.Ф.Йолон, зокрема, зазначає: "Багато в
чому ми переживаємо кризовий стан то�
му, що не знаємо як слід людини, її суті і
живемо застарілими уявленнями про неї,
в розладі з законами людської фізіології,
її психологічними і соціальними характе�
ристиками. Автор в людський фактор вно�
сить і працю, і відпочинок, і сім'ю, і побут, і
талант, і розум, і почуття людини, а також
її потреби, інтереси, ідеали, смаки, сим�
патії і антипатії, здібності і схильності, а
також такі риси, як чесність і нечесність,
щедрість і скупість, милосердя і жор�
стокість, добро і зло тощо. Підходячи до
людини як до суб'єкта діяльності і по�
ведінки, Л.О.Сморж розглядає людську
особистість в системі суспільних, еко�
номічних, політичних, юридичних, мо�
ральних, релігійних тощо відношень". Є в
монографії параграфи: "Потреба людини
в людині", "Характер і доля", "Покликан�
ня", "Страждання", "Страх". Для їх напи�
сання автор використав чимало наукових
джерел, у них свіжість думок вдало
поєднується із солідною науковою аргу�
ментацією.

В Опішному на кожному кроці
зустрічаємо знайомих, друзів Леоніда
Опанасовича. Ось підходить, міцно, по�
гончарськи, тисне руку Василь Онуфрійо�
вич Омеляненко – скільки сонячних
півників – вісників світла – створили руки
майстра. Вони, ті руки, увібрали у себе си�
лу і міць води, вогню і глини, а очі – небес
високість і щирість незрівнянну, і мовчаз�
ну покірність долі, аж до болю в серці! – бо
відійшла недавно його дорога "половина"
за вічную межу. Істинно апостолами ду�
ховності постають на тлі віків опішненські
гончарі, які творили впродовж віків
нетлінні письмена історії і культури краю:
брати Омеляненки, Микола Єгорович Ки�
триш, Микола Гаврилович Пошивайло... У
пам'яті зринають сонячний гончарний
круг (у фойє Палацу дитячої та юнацької
творчості, що у Полтаві), великі вузлуваті
руки патріарха славного гончарського ро�
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доля привела цю талановиту людину на
Голгофу сталінських репресій. З листопа�
да 1937 р. М.Зеров був розстріляний.

Трагічною була доля і другого брата �
Михайла Ореста, визнаного неокласика.
Михайло Орест пройшов сталінські тюр�
ми, допити, заслання, фронтові штрафба�
тівські дороги, німецький полон. А потім �
нелегка емігрантська доля. Але саме в за�
рубіжжі з'явилися його найкращі поетич�
ні збірки. Через багато років після смерті
його прах повернувся з чужини в Україну.

Третій з�поміж братів Зерових � Дмит�
ро � був видатним ученим, доктором біоло�
гічних наук, одним із організаторів інсти�
туту ботаніки АН України, майже ЗО ро�
ків очолював його, також завідував ка�
федрою у Київському державному уні�
верситеті. Досконало знав філологію та іс�
торію, цікавився архітектурою.

Четвертий брат Костянтин Зеров � ві�
домий учений�ботанік. Замолоду закінчив
музичне училище, гарно співав, був одним
із хормейстерів капели "Думка". П'ятий
брат � Георгій Зеров � був військовим.
Скупі відомості, що збереглися про нього,
свідчать про непересічність і цього Зерова.
Дві сестри � Олена і Валерія Зерови � були
медичними працівниками. Крім професій�
ної діяльності, вони, як і всі їхні брати,
гарно співали, любили мистецтво.

Нащадки Зерових, які живуть сьогодні
у різних містах України, гідно продовжу�
ють традиції свого славного роду.

Зіньківщина дала світу не одну когорту
славетних братів. У Шилівці народилися
три письменники Тютюнники. Григорій
романом "Вир" підніс українську прозу до
світового рівня. Його брат Григір своїми
новелами розкрив небачені можливості
народності.

Федір Тютюнник літературні традиції
роду утвердив у публіцистиці. Музей бра�
тів Тютюнників у Шилівській школі, нез�
важаючи на мініатюрність, має стати сво�
єрідною Меккою для нових поколінь пись�
менників.

Благодатна Опішня народила двох бра�
тів�письменників: Якова та Івана Майс�
тренків. Іван Майстренко � один із найві�
доміших публіцистів української діаспори.
Має значну кількість праць політичного,
економічного і соціального змісту. Яків
Майстренко � автор п'єс.

Якщо продовжувати перелік письмен��
ників�зіньківчан, то необхідно назвати й
одного із патріархів української літерату�
ри �Івана Цюпу. Його прозові твори, зок�

Сива історія Зіньківського краю, зокре�
ма чотиривікового Зінькова, численні іме�
на славних земляків підтверджують "на�
йукраїніший статус" нашої рідної Полтав�
щини.

У сузір'ї її визначних особистостей є
багато тих, хто своїм народженням, жит�
тям, діяльністю тісно пов'язаний з історі�
єю Зіньківщини.

У Зінькові народилися: брати Зеровн,
етнограф О.Терещенко, актор і режисер
Д.Ровинський, член Кирило�Мефодіїв�
ського братства І.Посяда, кобзар О.Гов�
твань, композитор П.Батюк, український
поет XVIII ст. Інок Яків, письменник С.Га�
євський, письменник української діаспори
Д.Нитченко (Д.Ниценко), маляри XVIII ст.
Іван Григорович і Гнат Кравчук. Серед
цих яскравих особистостей необхідно ви�
ділити Дмитра Ровинського, який 1929 ро�
ку заснував український драматичний те�
атр у Ленінграді, а також композитора
П.Батюка � автора відомої пісні "Тихо над
річкою" (автор слів СЧеркасенко), яка
могла б стати чарівними позивними ма�
льовничого Зінькова.

У старовинному місті навчалися пись�
менники: Остап Вишня, Григорій та Гри�
гір Тютюнники, І.Цюпа, П.Захарченко,
В.Вражливий, М.Романівська та багато ін�
ших. Жили член Кирило�Мефодіївського
братства М.Савич, лікар Шетровський,
чеський літературознавець М.Неврлі; Ге�
рої Радянського Союзу А.Баленко, О.Пше�
ничка; учений, президент АН України
О.Богомолець.

Пам'ятник Саші Саранчі нагадує про
подвиг юного героя�земляка у роки Вели�
кої Вітчизняної війни. А модерно�готичні
обриси архітектурних окрас Зінькова зас�
відчують подвижницьку діяльність помі�
щика Воздвиженського.

Найбільшою гордістю зіньківчан і всієї
Полтавщини є легендарна родина Зеро�
вих. Батько, Костянтин Іраклієвич, заві�
дував двокласним міським училищем, був
інспектором училищ. У сім'ї панував
культ книг. Батько купував їх навіть у ро�
ки голодоморів.

Виховані у високодуховній атмосфері,
діти І в самостійному житті дотримували�
ся моральних і культурних засад батьків.

Світової мистецької слави і трагічної
долі митців "розстріляного відродження"
зазнав найстарший з�поміж дітей Зеро�
вих Микола � поет, критик, публіцист. Су�
часників вражала його письменницька ді�
яльність, однак він найбільш відомий як
автор поезій та критичних статей. Тяжка
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рема, "Краяни", "Брати", "Грози і райдуги"
ввійшли у золотий фонд українського
письменства.

Серед багатьох відомих земляків із Ве�
ликої Павлівни три письменники: О.Мусі�
єнко, П.Сердюк, П.Сухорада. Олекса Мусі�
єнко, який недавно пішов від нас, залишив
високохудожні гостросюжетні твори, зок�
рема "Багряну вежу". Його хвилювала те�
ма афганської війни. Залишилася неза�
вершеною Книга пам'яті, над якою він
працював упродовж останніх 10 років.

Свою лепту у розвиток вітчизняної лі�
тератури внесли Л.Волошина із Лютен�
ських Будищ, О.Кондратенко із с Ступки,
І.Гребенюк із Човно�Федорівки. Не забу�
ваймо, що в Лютенських Будищах свого
часу жили батьки видатного українського
письменника М.Бажана.

Зіньківський повіт дав світу багатос�
траждальних велетнів української літера�
тури � Остапа Вишню та Івана Багряного.

Зіньківщина, зокрема Опішня, є відо�
мою на весь світ столицею гончарства. Тут
живуть і працюють цілі династії народних
умільців: Біликів, Пошивайлів, Омеля�
ненків. Створені меморіальні музеї�садиби
гончарів Пошивайлів та Олександри Се�
лю�ченко. Відомі майстри кераміки із
Міських Млинів: Т.Шульженко � один із
перших відомих представників опішнян�
ської гончарської школи � та В.Поросний,
який 1927 p., переїхавши в Москву, ство�
рив там шедеври гончарного посуду, оз�
добленого рослинним та анімалістичним
орнаментом.

А в Малих Будищах народився май�
стер�різьбяр В.Гарбуз, який прожив 90
років, створивши неповторні різьблення.
Його могила � у Ліщинівці Кобеляцького
району. Всій Україні відома майстриня�
вишивальниця О.Великодна із с.Бухалів�
ка. В Опішні народилася, а в с.Довжик
проживала відома скульптор Єлизавета
Родіонівна Трипільська, яка створила
прекрасні скульптури "Селяни", "Водя�
ник", "Засоромилась", "На ярмарку" тощо.
У с Загрунівка народився кобзар Федір
Холодний. Важка і прекрасна його доля. У
13 років осліп. Самотужки навчався грати
на бандурі. Створив бандуру на 45 струн.
За свідченням сучасників, не мав рівних
щодо експресії співу і краси гри на банду�
рі. Він автор 7 дум, багатьох пісень.

Зіньківщина відома також ученими. Се�
ред них професор М.Тереховський із с.Ве�
лика Павлівка, який довгий час був ди�
ректором Петербурзького ботанічного са�
ду. З Опішні родом відомі вчені: хірург
І.Дейнеко та ветеринар І. Лукашов. А в
с.Батьки народився легендарний
А.Омельченко � учасник першої експеди�
ції в Антарктику.

Із військових діячів найбільш відомий
контр�адмірал О.Микитенко із с.Бірки, а

також полковник, заслужений будівель�
ник Росії С.Алексеєнко, який понад ЗО ро�
ків життя присвятив космодрому Байко�
нур. Свого часу в Опішню часто приїздив
відомий полководець Суворов (тут жили
батьки його дружини).

У   роки   Великої   Вітчизняної   війни
Зіньківщина направила на фронт кращих
своїх синів. Тисячі імен земляків, які не
повернулися з війни, викарбувані на
пам'ятниках. Тривала партизанська війна
і на самій території району. У селах Рома�
нівна і Загрунівка встановлені пам'ятники
землякам�партизанам. Героїзм учасників
війни навіки прославили зіньківчани � Ге�
рої Радянського Союзу: Н.Чирка, І.Роман�
ченко, В. Рева, О.Рокитнянський, М.Са�
ранча, С.Фенько.

За самовіддану працю Героями Соціа�
лістичної Праці стали М.Андрущенко
(с.Велика Павлівка) та І.Федюк із Човно�
Федорівки. Непроста і водночас велика
трудова доля Мотрони Пінчук із цієї ж
Човно�Федорівки стала своєрідною леген�
дою в області.

Багатовікова історія Зіньківського краю
увічнена у топонімічних назвах населених
пунктів. Більшість сіл району формува�
лись у славетні козацькі часи. Так, Дейка�
лівку заснували два брати�козаки. Запо�
різьке походження прізвища засновників
хутора Товчигречки біля Великої Павлів�
ки. Деякі населені пункти названі іменами
власників сіл (Кирило�Ганнівка, Петро�
Ганнівка). Назви більшості населених пун�
ктів походять від прізвищ (або імен) їх
першопоселенців: Тарасівка, Удовиченки,
Пишненки.

А нову історію незалежної України
творять сучасні покоління зіньківчан. Усій
області відомі імена заслужених праців�
ників освіти Анастасії Ігнатенко, Ніни
Негруб, заслуженого діяча культури Іва�
на Косенка, заслужених працівників охо�
рони здоров'я Світлани Токар, Василя Пи�
липенка.

Авторитетом в області користується го�
лова Полтавської облради, доктор еконо�
мічних наук Володимир Гришко. Мис�
тецьку славу області звеличують заслу�
жена артистка України Лариса Лук'яно�
ва, солісти відомого гурту "Краяни" Олек�
сандр Гузь та Анатолій Пиляй.

Сучасне покоління має гідно оцінити
трудові і творчі досягнення земляків, з
глибоким розумінням сприйняти необхід�
ність повсякчас пам'ятати Історію свого
народу, примножувати його славу.

Стаття надійшла в редакцію 10.09.04 
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