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Мережа  – це певним чином організована система елементів, пов'язаних один з

одним та, можливо, з елементами інших мереж. У цьому номері розглядається, які

мережі діють в освіті; наскільки вони ефективні; які люди та організації складають

ці мережі; ідеї та форми співпраці їх учасників.

Сучасний світ характеризується появою глобальних мереж, таких як Інтернет.

Саме як глобальна мережа розробників змісту освіти існує міжнародне "Това(

риство практики", метою якого є обмін досвідом, інформацією та базами даних

для проектування й упровадження змісту освіти в усьому світі. Структурний доку(

мент товариства  – на С. 18. 

Інформаційні технології проникають у всі сфери людської діяльності, утворюю(

чи глобальний інформаційний простір. Стаття П.І.Матвієнка  – про успіхи і пробле(

ми, а також шляхи і перспективи впровадження інформаційних та комунікаційних

технологій у систему навчальних закладів Полтавської області (С. 29). В.І.Мирош(

ниченко у статті "Розвиток освіти Полтавщини: підсумки, перспективи і завдання"

визначає пріоритетні завдання на 2006(2007 н.р. для освітян та державних установ

(С. 2). Ефективність альтернативної освіти в США дослідила І.М.Вєтрова (С. 41).

Я.В.Сухенко та Н.О.Лук'яненко у публікації "Засоби масової інформації в освіт(

ньому просторі" розглядають стан використання медіамереж в системі освіти та

можливості їх ефективного застосування в навчально(виховному процесі (С. 52).

Дедалі ширше розвивається мережа українських видавництв. Деякі з них перет(

ворилися на потужні видавничі корпорації. Таким є видавництво "Шкільний світ",

яке у 2006 році святкує десятиріччя. Зараз мережа представництв по всій Укра(

їні переросла в систему інформаційно(методичних центрів, що забезпечують обмін

досвідом між освітянами на загальнонаціональному рівні. Інтерв'ю з регіональним

представником видавництва  – на С. 56.

Лише за умови плідної співпраці науковців та педагогів(практиків можливий

розвиток одних і других. Про вклад людей науки у цю співпрацю  – матеріал "Ака(

деміки – освітянам" (С. 59).

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс у книзі "Дорога у майбутнє" передба(

чає створення "інформаційної магістралі" – надпотужної і надшвидкісної мере�

жі обміну інформацією, за основу якої слугуватимуть ПК, мультимедійне програм(

не забезпечення, мережі кабельного телебачення, телефонні лінії та Інтернет. Ме(

тою освіти в майбутньому за наявності таких технологій стане не диплом, а насо(

лода неперервним навчанням протягом усього життя. Редакція "ПМ" щиро бажає,

щоб це справді було так. 
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Шановні колеги!
Минулий навчальний рік був напруженим і плідним. Вдалося

досягти певної стабілізації галузі як у кадровому, фінансовому
забезпеченні, так і в навчально�виховному процесі.

Минулого року Віктор Ющенко, виступаючи у Полтаві на
Всеукраїнському педагогічному форумі, відзначив: "Для мільйо�
нів українських родин, громадян України освіта – це шанс для
своєї дитини. Цей шанс формується двома складовими: доступ�
ністю і якістю".

Зважаючи на те, що в залі присутні директори шкіл, основну
увагу у цій доповіді буде зосереджено саме на доступності і
якості освіти.

Дитячі дошкільні заклади
У 2006�2007 н.р. очікується функціонування 438 дошкільних

навчальних закладів усіх форм власності (див. табл.). 
Таблиця 

Кількість дітей, охоплених дошкіллям, становитиме майже 32
тис. (це близько 56 % дітей дошкільного віку, по Україні – 49 %).

Упродовж останніх 5 років на Полтавщині відновили роботу
105 дитячих дошкільних закладів у сільській місцевості
(діаграма 1).

Із 1990 р. кількість дитячих дошкільних закладів системи
освіти зросла з 266 до 417 (діаграма 2).

Заслуговує на увагу робота начальника відділу освіти Решети�
лівської райдержадміністрації Г.О. Голуб, голови сільської ради с.
Глибока Балка В.О. Окіпного та керівника місцевого приватного
товариства О.І. Степанка стосовно відкриття дошкільної різнові�
кової групи при загальноосвітній школі І�ІІ ступеня. Спільними

В.І.Мирошниченко, 

начальник управління освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації, 

кандидат педагогічних наук, доцент

РОЗВИТОК ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ: 
ПІДСУМКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
І ЗАВДАННЯ 

Доповідь начальника управління освіти і науки Полтавської облдерж�
адміністрації В.І. Мирошниченка, виголошена на обласній конференції
педагогічних працівників 22 серпня 2006 року 

Визначено підсумки
розвитку загальної се�
редньої, професійно�
технічної та дошкіль�
ної освіти у 2005 � 2006
н.р. та пріоритетні
завдання на 2006 –
2007 н.р., спрямовані
на  подальшу реаліза�
цію Указу Президента
України "Про невід�
кладні заходи щодо за�
безпечення функціону�
вання та розвитку ос�
віти в Україні". 

Определены итоги раз�
вития общего среднего,
профессионально�тех�
нического и дошкольно�
го образования в 2005�
2006 уч. г. и приори�
тетные задачи на
2006 � 2007 уч. г., напр�
вленные на дальней�
шую реализацию Указа
Президента Украины
«О неотложных мерах
обеспечения функцио�
нирования и развития
образования в Украи�
не».

Results of the Secondary
education development,
further and pre�school
education in 2005�2006
school year are summed
up; priority tasks to do in
2006�2007 school year
in order to realize Order
of the President of
Ukraine 'About Urgent
Measures to Provide
Education Functioning
and Development in
Ukraine' is determined. 



зусиллями відремонтовано приміщення,
придбано обладнання.

У підвищенні якості дошкільної освіти
важливим є інноваційна діяльність. Ус�
пішно впроваджують педагогічну систе�
му М.Монтессорі в навчально�виховних
комплексах № 10, 26, 82;  дошкільних
навчальних закладах № 9, 37 м. Полтави.
Ідеї концепції С. Русової впроваджують
50 % дошкільних навчальних закладів об�
ласті. Прогресивну педагогічну спадщину
В.Сухомлинського – 70%.

На жаль, у дошкіллі залишаються
проблеми.

1. Матеріально�технічне забезпечення.
Останнім часом воно не оновлюється. 
Головне – не вирішується питання роз�

вантаження дошкільних навчальних зак�
ладів. Найбільш перевантажені дитсадки
у м. Миргороді, Лубнах та Пирятині (145
дітей на 100 місць), смт. Велика Багачка
(141), Крюківському районі м. Кременчука
(125), Полтаві (120), Комсомольську (125),
смт. Шишаки (168), смт. Козельщина (133).
Ряд відділів освіти вирішують проблеми
розташування класних кімнат загальноос�
вітніх шкіл за рахунок приміщень дош�
кільних закладів, тоді коли діти дошкіль�
ного віку не мають змоги здобувати в них
дошкільну освіту. Начальники відділів ос�
віти мають зупинити цей процес.

2. Кадрові проблеми.
При наявності в області достатньої

кількості педагогічних закладів, які готу�
ють спеціалістів з дошкільної освіти, вик�
ликає стурбованість фаховий склад педа�
гогічних працівників дошкільних закладів.
Лише 20 % фахівців і 32 % завідувачів
дошкільних навчальних закладів мають
вищу освіту (діаграма 3).

Особливо гострою є проблема переходу
до початкової школи у зв'язку з низкою
невирішених питань, що стосуються нас�
тупності.

На перше вересня 2006 р. в області за
парти сяде 11,4 тис. першокласників, що
на 0,7 тис. менше, ніж у минулому році.

Залишаючи за батьками право вибору
школи і початку навчання дітей, керівни�
кам шкіл слід пропагувати початок нав�
чання психічно і фізично здорових дітей із
6 років.

Складною психолого�педагогічною
проблемою є одночасне навчання у пер�
ших класах дітей, різних за віком,  кла�
сах�комплектах. Таке комплектування
перших класів  зумовлює втрату розви�
вального потенціалу дітьми старшого віку
(діаграма 4).

Тому необхідно вирішувати питання
розкомплектування класів початкової
школи, а найбільший їх відсоток у Зінь�
ківському, Лубенському, Чутівському, Ве�
ликобагачанському районах. 
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Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма 3



Відсутність обов'язкової дошкільної
підготовки призводить до того, що ресурс
раннього дитинства належно не викорис�
товується, неекономно витрачається час
на початкове навчання, особливо у 1 класі.
На жаль, етапи дошкільної і початкової
освіти, як і раніше, залишаються мало
пов'язаними. У вересні 2005 р. до 1 класу
прийшло 12,1 тис. учнів. З них до вступу в
школу виховувалися у дошкільних закла�
дах лише 7,7 тис. дітей (63 %). У сільській
місцевості – 4,7 тис. дітей (38 %). Аналогіч�
на ситуація очікується і перед початком
2006�2007 н.р. 

Для реалізації принципу наступності
між дошкільною освітою і початковою
школою необхідно вирішити питання сто�
відсоткового охоплення 5�річних дітей
дошкільною освітою.

Завдання цього навчального року –
охопити дошкіллям не менше 60 відсотків
дітей цієї категорії.

Важливим є також існування диспро�
порції у наданні освітніх послуг дошкіль�
нятам у місті та у селі. Ми пропонуємо для
поліпшення ситуації у сільській місцевості
створювати різновікові групи, ширше ви�
користовувати можливості дошкільних
закладів для короткотривалого перебу�
вання дітей.

Позиція управління освіти і науки – по�
перше, активізувати створення комплек�
сів "дитячий садок�школа",  по�друге, ор�
ганізувати роботу щодо здійснення соці�
ально�педагогічного патронату сімей у
сільській місцевості, де немає дошкільних
навчальних закладів.

Безумовно, з метою підвищення моти�
вації до надання дітям дошкільної освіти
необхідно проводити широку роз'ясню�
вальну роботу серед громадськості. Про�
поную відділам освіти, директорам шкіл
створити відповідні консультативні пун�
кти при закладах освіти.

Якість початкової шкільної освіти тісно
пов'язана з якістю підготовки вчителя.

Стосовно цього питання спостерігаєть�
ся позитивна тенденція.

Якщо у 2003 р. вчителів�початківців з
вищою освітою було 75,3 відсотки, то у
2006 р. –  77,1  (див. діаграму 4).

Проте низький відсоток високоосвіче�
них початківців у Глобинському, Кобе�
ляцькому, Козельщинському, Миргород�
ському, Семенівському районах.

З першого вересня 2006 р. початкова
школа розпочне свою роботу за новим
удосконаленим Державним стандартом,
новими навчальними програмами, на черзі
випуск нових підручників. Тому підготов�
ка і перепідготовка учителів�початківців є
актуальною.

Загальна середня освіта 
Значний виклик освіті робить демогра�

фічна ситуація. З 1 вересня 2006 р. очіку�
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2. Створення освітніх округів.

ється функціонування 828 загальноосвіт�
ніх шкіл навчальних закладів комуналь�
ної форми власності. Порівняно з 1990 р.
їх кількість зменшилася на 179 одиниць
(діаграма 5).

Починаючи з 1994 року щороку змен�
шується народжуваність дітей. 2006 р.
народилося близько 12 тис. дітей. 

Це спричинило зменшення шкільних
контингентів. Якщо 2001 р. в школах об�
ласті навчалося 213,5 тис. дітей, то на 1 ве�
ресня 2006 р. очікується лише 164,7 тис.,
що на 48,8 тис. менше (діаграми 6).

Середня наповнюваність одного класу�
комплекту у міських населених пунктах –
25,8 учнів проти 13,5 в сільській місцевості.
По області вона становитиме 18,6 проти 19,2
минулого року (діаграми 7).

Виходячи з цього, маємо велику різни�
цю в утриманні однієї дитини на рік кош�
том районного бюджету та бюджету міст
обласного значення.

У місті в середньому на одного учня
витрачається 1 852 грн на рік, у сільській
місцевості – 2 690 грн. До речі, найбільша
вартість утримання 1�го учня (перевищує
3 тис. грн) у Кременчуцькому, Чорнухин�
ському районах (діаграми 8, 9). 

Основною проблемою сільської школи є
її функціонування в умовах зменшення
кількості дітей шкільного віку. Протягом
останніх п'яти років контингенти учнів
скоротилися на 20 %. Кількість учнів щоро�
ку зменшується на 9�10 тис. 

На жаль, мережа сільської школи не
впорядкована.

В області функціонує 44 початкові шко�
ли з кількістю учнів у них до 10 чол., 49
шкіл, де навчається 10�19 учнів. У 46 не�
повних середніх школах навчається до 40
учнів.

Реорганізацію та ліквідацію загальноос�
вітніх навчальних закладів у сільській міс�
цевості, заснованих на комунальній влас�
ності, необхідно здійснювати лише за зго�
дою територіальних громад. Водночас не
повинен погіршитися доступ дітей до якіс�
ної освіти у селі. З цією метою заплановано
роботу у двох напрямах. 

1. Реалізація програми "Шкільний авто�
бус".

В області понад 23 % (15,8 тис.) учнів
сільської місцевості потребують підвезен�
ня до місця навчання і додому. Упродовж
2003�2006 р. придбано 79 автобусів для під�
везення дітей (із них 32 поставлено кош�
том Державного бюджету). Однак 1 044 ди�
тини (6,6 %) доїжджають до місця навчан�
ня за батьківську плату, 167 дітей (1,1 %)
не підвозяться (діаграма 10).

У 2006 р. області виділено субвенцію в
сумі 3 753 тис. грн.

Плануємо закупівлю 12 автобусів міс�
ткістю до 15 місць та 12 автобусів місткіс�
тю до 25 місць. Усього 25 автобусів.
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Цю роботу слід активізувати. Останнім
часом батьки почали розуміти, що в ма�
леньких школах без відповідної матері�
ально�технічної та навчальної бази їх діти
не зможуть отримати якісну освіту. Вони
більш схильні до підвезення дітей до закла�
дів, які мають потужну базу і сильний кадро�
вий потенціал.

В області вже створено 56 округів у 13 райо�
нах. Найкраще ця робота проводиться у Кобе�
ляцькому, Лохвицькому, Лубенському, Пиря�
тинському районах (діаграма 11).

Сільські школи – осередки духовності і
культури на селі

Сільська школа – не лише соціально�
культурне поняття. Вона є чи не єдиним осе�
редком духовності і культури на селі, тому
потребує особливої уваги органів влади.

Так, Омельницький аграрний ліцей
Кременчуцького району (директор
В.А. Фофанов) є культурно�просвітниць�
ким центром села. У закладі створено му�
зей історії села, є сучасна актова зала, чи�
тальна зала, якою мають змогу користува�
тися не лише учні, а й жителі села. 

Сьогодні необхідно працювати над по�
шуком нестандартних форм навчання у
закладах сільської місцевості. З метою ви�
явлення кращих надбань сільських загаль�
ноосвітніх шкіл у здійсненні навчально�ви�
ховного процесу Міністерство освіти і науки
України проводить Всеукраїнський фести�
валь�конкурс на кращу модель сучасної
сільської загальноосвітньої школи, присвя�
чений 70�річчю від дня народження видат�
ного українського педагога О.А.Захаренка.

Полтавською обласною радою на сесії
31 березня 2006 р. прийнято обласну Прог�
раму "Пілотний проект "Школа майбут�
нього" на 2006 – 2012 роки".

Передбачається, що пілотним майдан�
чиком, на якому здійснюватиметься апро�
бування різних моделей навчання і вихо�
вання, буде обласний ліцей�інтернат для
обдарованих дітей із сільської місцевості
імені А.С.Макаренка (с. Ковалівка). Окрім
того, у районах також визначені базові зак�
лади, які мають включитися в експеримен�
тально�пошукову роботу з розроблення ва�
ріантів нової моделі "Школи майбутнього".

Інститутом післядипломної педагогічної
освіти імені М.В. Остроградського розпоча�
то діяльність щодо залучення загально�
освітніх навчальних закладів області до
цього експерименту.

Звертаюсь до керівників загальноосвіт�
ніх навчальних закладів. Від Вашого уп�
равління процесом упровадження іннова�
цій значною мірою залежить реалізація
Програми "Школа майбутнього".

З метою надання якісної освіти дітям,
які проживають у сільській місцевості, Мі�
ністерством розроблено проект Положен�
ня про школу�родину�загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня з малою на�
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повнюваністю учнів, що створюється за
місцем проживання.

Розпочинається апробація зазначеного
проекту. До цієї роботи необхідно долуча�
тися відділам освіти, методичним службам.

У 2006�2007 н.р. відбудеться перехід на
новий зміст навчання учнів 6�го класу. З ог�
ляду на це одним із пріоритетних напрямів
роботи повинна стати організація навчаль�
но�виховного процесу саме у 6�х класах.

Якість освіти – це і глибоке знання іно�
земних мов. У загальноосвітніх навчаль�
них закладах області іноземну мову вивчає
180,8 учнів. Дві іноземні мови вивчає май�
же 8 тис. учнів. У ряді шкіл вивчається три
іноземні мови.

Результати моніторингу якості навчан�
ня іноземних мов свідчать про те, що учні
оволодівають іноземною мовою як засобом
спілкування.

Разом з тим, у нас є проблеми кадрового
забезпечення викладання іноземної мови.
У початковій школі викладає 159 учите�
лів�нефахівців.

Результати зовнішнього незалежного
оцінювання.

У тестуванні з української мови 30
травня поточного року, взяли участь 1,5
тис. випускників пілотних шкіл м. Кремен�
чука, Диканського, Кобеляцького, Решети�
лівського районів. Так, високий та достат�
ній рівень показало 63,5 % учнів, що вище
ніж середній показник по Україні – 51,2 %
(діаграма 12).

Вищий за середній по Україні й показ�
ник результатів тестування з історії (49,9 %
проти 44 % – діаграма 13). 

З математики лише 29,6 % учнів вияви�
ли високий і достатній рівень навчальних
досягнень. Це свідчить про проблеми з
викладанням математичних дисциплін. 

Лише завдяки копіткій підготовчій ро�
боті та відповідальному ставленню началь�
ників та працівників Автозаводського,
Крюківського міста Кременчука, Дикан�
ського, Кобеляцького, Решетилівського
відділів освіти, відповідальних за пункти
тестування О.Д. Бургун, А.М. Любкіної,
І.М. Трохименка, А.Д. Сотник, С.Ю. Гринь�
ко, Ж.В. Рак з суворим дотриманням про�
цедур організовано проведено зовнішнє
оцінювання навчальних досягнень випус�
кників області. 

Зважте на те, що у 2007 р заплановано
охопити тестуванням більшість випускни�
ків країни, тому необхідно з вересня 2006
р. розпочати підготовку до чергового етапу
зовнішнього незалежного оцінювання.

Комп'ютеризація загальноосвітніх
навчальних закладів.

Одним із чинників забезпечення рівно�
го доступу до якісної освіти є впровад�
ження сучасних інформаційних техноло�
гій у навчально�виховний процес.
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У школах області наявно 3 805 персо�
нальних комп'ютерів, зокрема  292 навчаль�
них комп'ютерних комплекси (діаграма 14). 

Середній показник навантаження на
один персональний комп'ютер становить
21 учень  7�11 класів (при нормі 20 учнів).
Найкраще забезпечені комп'ютерною
технікою сільські школи Козельщинсько�
го району (на 1 ПК припадає 10 учнів).

Проте забезпеченість шкіл персональ�
ними комп'ютерами становить 71,4 %,
навчальними комп'ютерними комплекса�
ми – 55 %.

При нормі 15 учнів на один ПК при
кількості учнів 7�11 класів у 80 тис. пот�
рібно ще півтори тисячі персональних
комп'ютерів. Найбільша потреба в Полта�
ві, Кременчуці, а також у Глобинському,
Гадяцькому, Лохвицькому районах.

У цьому році субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам області на
забезпечення навчальних закладів
комп'ютерною технікою становить 6 176,8
тис. грн. Міністерство освіти і науки Укра�
їни оголосило тендер на її закупівлю. Піс�
ля його проведення розпочнеться процес
укладання відділами освіти угод на пос�
тавку в школи. Тому саме від місцевих ор�
ганів виконавчої влади та самоврядування
залежить цільове використання коштів.

У 2007 р. має завершитися комп'юте�
ризація шкіл.

Проблемою залишається підключення
шкіл до Інтернет. Закладів, під'єднаних
до Інтернет, лише 159, що становить тіль�
ки 36 % від потреби, при цьому міські
школи забезпечені підключенням на по�
ловину, сільські – на третину. Жодної
школи не підключено до мережі Інтернет
в Гребінківському, Машівському райо�
нах, лише по одній – в Миргородському,
Зіньківському, Диканському, Глобин�
ському районах (діаграма 15).

Актуальним питанням є комп'ютериза�
ція шкільних бібліотек, перетворення їх на
сучасні інформаційні центри. Сьогодні біб�
ліотечні центри існують на базі загальноос�
вітніх навчальних закладів № 17, 20, 25, 31
м. Кременчука, № 13, 18, 5 м. Полтави, № 1
м. Миргорода, № 6 м. Лубен.

Обдаровані діти
В області функціонує 74 навчальні зак�

лади для розвитку здібностей особистості:
1 колегіум, 8 ліцеїв, 28 гімназій, 15 нав�
чально�виховних комплексів та 18 спеціа�
лізованих шкіл (діаграма 16).

Усього навчається в закладах близько 37
тисяч дітей, що становить орієнтовно 21 %
загальної кількості учнів області.

Моніторинг якості виступів учнівських
команд Полтавської області у IV етапі Все�
українських учнівських олімпіад із базових
дисциплін протягом двох років свідчить про
недостатній її рівень (діаграма 17).
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Із 58 учнів 15 міст та районів лише 18
учасників (32%) стали переможцями. Кра�
ще виступили команди з української мови,
історії, географії,  трудового навчання,
зокрема, учні з Полтави, Кременчука,
Комсомольська. Жодного диплома не отри�
мали команди з математики, французької
мови, біології.

Серед 18 переможців 15 учнів із гімна�
зій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл міст і ли�
ше 2 учні із закладів нового типу сільської
місцевості. Це Градизька гімназія та Вели�
копавлівська спеціалізована школа Зінь�
ківського району.

Є заклади нового типу, що, на наш пог�
ляд, не підтверджують свій статус. Немає
переможців з учнівського загалу трьох
гімназій Диканського району, гімназій
Карлівки, Миргорода, Гребінки, села Но�
воаврамівки Хорольського району. 

Щорічно міністерство наголошує на дот�
риманні законодавства про освіту щодо
функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Передумовою відкриття спеціалізова�
них закладів є обов'язкове вивчення про�
тягом поточного року перед відкриттям
органами управління освітою питання про
доцільність створення навчального закла�
ду певного типу, відповідного добору педа�
гогічних кадрів, а також визначення педа�
гогічним колективом перспектив розвитку.

До того ж для таких закладів території
обслуговування не закріплюються, а зара�
хування учнів, на відміну від середніх за�
гальноосвітніх шкіл, проводиться на кон�
курсній основі. Отже, створюються спеціа�
лізовані заклади у тому випадку, коли по�
ряд є альтернативна звичайна школа.

Чи виконуються ці вимоги у селі Піща�
не Кременчуцького району, у Диканці і
Стасях Диканського району, у Новоавра�
мівці Хорольського району, у Котельві?

Як свідчить світовий досвід, у спеціалі�
зованих закладах зазвичай навчаються не
менше ніж 5 % учнів. Для порівняння: в
Україні цей показник становить понад 5,6 %,
у нашій області – 10 %.

Профільне навчання та поглиблене
вивчення предметів

Перехід до профільної старшої школи
триває до 2007�2008 н.р.

Усього профільним навчанням охопле�
но 19 тис. учнів старшої школи. Це стано�
вить 64 % від загальної кількості старшо�
класників (діаграма 18).

Найбільше старшокласників охоплено
профільним навчанням у школах Карлів�
ського (98 %), Хорольського (84 %), Пиря�
тинського (83 %) районів та міст Кременчу�
ка (95 % – Автозавод, 88 % – Крюків), Ком�
сомольська (84 %).

Прикладом організації профільного
навчання у старшій школі є ліцей № 4 та
гімназія № 6 міста Кременчука.
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Передумовою до профільного та по�
глибленого навчання є впровадження варі�
ативної складової навчальних планів.

На жаль, тільки у 10 районах забезпе�
чено використання варіативної складової у
повному обсязі. Серед них Глобинський,
Кобеляцький, Шишацький, Пирятин�
ський, Полтавський, Хорольський.

Недостатнє фінансування з місцевих
бюджетів варіативної складової, зокрема у
Великобагачанському, Чутівському, Га�
дяцькому, Гребінківському, Зіньківському
районах.

Залишається проблемним питання пое�
тапного впровадження профільного нав�
чання. В Оржицькому, Козельщинському
районах профільним навчанням охоплено
лише 24 % старшокласників. 

Унаслідок недофінансування варіатив�
ної складової навчальних планів зменши�
лася кількість закладів із поглибленим
вивченням окремих предметів. Якщо у по�
заминулому навчальному році поглиблено
вивчали предмети 23 тис. учнів у 130 шко�
лах, то у минулому таких учнів було лише
19,5 тис. і тільки у 106 школах.

Підготовка вчителів
Поліпшення якості та змісту освіти за�

лежить від підготовки учителя.
В області 89,2 % учителів мають вищу

освіту (діаграма 19).
Найкращі показники мають міста Пол�

тава, Миргород, Лубни та Лохвицький,
Великобагачанський, Диканський райо�
ни. Гірші – Кременчуцький, Глобин�
ський, Чутівський.

Не зменшується кількість пенсіонерів.
Особливо у містах обласного підпорядку�
вання та в Полтавському, Кременчуцько�
му, Кобеляцькому районах.

Значне розширення і ускладнення
функцій учителя, глибокі якісні зміни у
змісті програм і підручників потребують
особливої уваги до підготовки вчителів. 

У минулому році курси підвищення
кваліфікації пройшли 4 717 вчителів, за І
півріччя цього року – 3 641, що становить
118 % запланованих (діаграма 20, 21).

Актуальним залишається впроваджен�
ня в систему післядипломної освіти курсів
за дистанційною формою навчання. 

Проте є низка проблем:
1. Повільно створюється мережа місце�

вих опорно�консультативних пунктів при
райметодкабінетах, що значно ускладнює
зворотний зв'язок "слухач�координатор
дистанційного навчання";

2. Залишається низькою комп'ютерна
грамотність основної маси слухачів, що
створює труднощі у використанні сучас�
них технологій дистанційного навчання.
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Атестація загальноосвітніх навчаль$
них закладів

Районні, міські атестаційні експертні
комісії мали провести експертизу і нап�
равити у регіональну експертну раду ма�
теріали стосовно 485 шкіл різних ступе�
нів. Фактично на середину 2006 р. у РЕР
надійшли матеріали щодо 312 шкіл, тобто
лише на 64 % виконано графік. 

Особливо затримався процес організа�
ції державної атестації навчальних зак�
ладів у Машівському, Чутівському, Но�
восанжарському, Оржицькому, Карлів�
ському, Козельщинському відділах осві�
ти. 

Освіта і здоров'я дітей
Освіта і здоров'я є взаємодоповнюваль�

ними компонентами успішного повсяк�
денного буття дітей та молоді.

Сьогодні в області 10,9 тис. учнів відне�
сені за станом здоров'я до спеціальної ме�
дичної групи, а залучено до систематич�
них занять фізкультурою за спеціальною
програмою лише 6,7 тис. учнів, що стано�
вить 62 %. Заслуговує на увагу робота у
містах Полтаві, Кременчуці, Комсомоль�
ську, Новосанжарському, Полтавському,
Решетилівському районах, де всі учні за�
лучені до занять.

Проте споглядацьку позицію в цьому
питанні зайняли відділи освіти Дикан�
ського, Козельщинського, Котелевського,
Лохвицького, Лубенського, Машівського,
Чутівського районів, де не організовано
жодної групи для дітей, які мають проб�
леми зі здоров'ям.

Звертаю вашу увагу й на харчування
дітей, особливо початкової школи, дотри�
мання санітарно�гігієнічних вимог у нав�
чальних закладах (діаграма 22).

Для того, щоб мати уявлення про
вплив системи освіти на гармонійний роз�
виток та збереження здоров'я дітей і під�
літків, у процесі моніторингу якості осві�
ти має брати активну участь психологіч�
на служба системи освіти.

На кінець 2005�2006 н.р. система освіти
Полтавської області лише на 32 % забез�
печена психологічним супроводом (діаг�
рама 23).

Найкращі показники щодо охоплення
дітей психологічним супроводом у Га�
дяцькому, Карлівському, Кременчуцько�
му, Чорнухинському районах.

Найгірші показники – Семенівський,
Оржицький, Новосанжарський райони.

Пропоную з початку нового  фінансо�
вого року завершити введення посад ме�
тодистів, які відповідають за психологіч�
ну службу у районних та міських відді�
лах освіти, а також забезпечити практич�
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ними психологами і соціальними педаго�
гами усі навчальні заклади згідно з нор�
мативами їх кількості.

Матеріально$технічна база
Незважаючи на певні позитивні тен�

денції у її зміцненні, є низка невирішених
питань. Це певною мірою пов'язано зі
структурою бюджету області (діаграму 24).

Так, 81,3 % загальних видатків припа�
дає на заробітну плату, 6,8 % – на пропла�
ту енергоносіїв і лише 1,9 % на капітальні і
поточні ремонти.

У таких районах, як Диканський, Коте�
левський, Лохвицький, Миргородський,
Пирятинський узагалі у бюджетах не пе�
редбачено коштів на капітальні ремонти.
Тому ці райони мають проблеми з підго�
товкою до нового навчального року та опа�
лювального сезону.

У Кобеляцькому, Козельщинському,
Полтавському, Решетилівському районах
закладено 200 – 800 тис. грн. капітальні
ремонти.

Загалом, бюджетами міст та районів на
капітальні видатки передбачено 13,3 млн.
грн., зокрема на поточні ремонти 3,9 млн
грн,  капітальні – 4,6 млн грн. 

За дорученням голови облдержадміні�
страції райдержадміністрації та
міськ(рай)виконкоми повинні до затвер�
дження бюджетів розробити програми
підготовки закладів освіти до початку
2007 – 2008 н.р., а також вивчити ситуацію
в школах області щодо забезпечення учнів
партами відповідно до вікових категорій
та розробити і затвердити програми щодо
заміни шкільних меблів.

Пріоритетним залишається забезпе�
чення загальноосвітніх навчальних закла�
дів сучасними технічними засобами нав�
чання з природничо�технічних та техно�
логічних дисциплін.

Субвенціями з державного бюджету
області передається 629,9 тис. грн. Ця сума
замала, тому кошти доведеться відшуку�
вати на місцях.

Відповідно до навчальних програм
шкільних дисциплін показники забезпе�
ченості технічними засобами навчання ко�
ливаються від 5 до 30 %. Наявне в нав�
чальних закладах обладнання морально і
фізично застаріло. Особливо гострою ця
проблема є для сільських шкіл, де нестача
технічних засобів навчання спричиняє
зниження рівня освітніх послуг.

Забезпеченість підручниками
Забезпеченість підручниками учнів 1�

11 класів становить близько 90 %. Перед�
бачається повне забезпечення учнів 1�4
класів, які перейшли на новий зміст нав�
чання. Учні майбутніх 6�х класів, які нав�
чатимуться за новими програмами, забез�
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печені підручниками на 70 %, і література
продовжує надходити (діаграма 25). 

На місцях необхідно вчасно організува�
ти розподіл друкованої продукції та вжи�
ти невідкладні заходи для оперативної
доставки підручників до шкіл.

Важливим для підвищення професій�
ної майстерності, самоосвіти педагогічних
працівників є забезпечення їх періодич�
ними виданнями.

Освітні заклади м. Лубен, Глобинського,
Зіньківського, Карлівського, Лохвицького,
Новосанжарського, Пирятинського, Кобе�
ляцького, Лубенського, Кременчуцького
районів знайшли можливість забезпечити
найбільш повну передплату періодичних
видань (діаграма 26).

Начальникам відділів освіти необхідно
знаходити шляхи, які ведуть до активної
передплати фахових видань.

Інтернатні заклади
У системі функціонує 25 закладів ін�

тернатного типу, у яких утримується 4,8
тис. дітей, з них 1,2 тис. дітей�сиріт та ді�
тей, позбавлених батьківського піклуван�
ня. За останні роки контингент дітей в ін�
тернатних закладах майже сталий (діаг�
рами 27, 28).

Загалом в інтернатах створено належні
умови для утримання вихованців. Закуп�
лено одяг, взуття, білизну, канцелярські
приладдя, методична література, підруч�
ники. Майже на 40 % оновлено меблі. За�
вершуються поточні та капітальні ремон�
ти.

З метою здешевлення харчування та
значної економії бюджетних коштів шко�
ли�інтернати обробляють 201 га землі, де
вирощують овочі, картоплю, злакові та
кормові культури.

Посилюється увага до проблем якості
навчання і виховання дітей із особливо�
стями психофізичного розвитку.

В області існує 14 закладів системи
освіти для дітей із вадами розумового та
фізичного розвитку, серед яких 2 школи�
інтернати для дітей�сиріт та дітей, поз�
бавлених батьківського піклування. 

Принципово важливим кроком став
перехід з 1 вересня 2006 року на новий
Державний стандарт початкової освіти
для дітей з порушеннями психофізичного
розвитку. У цьому навчальному році роз�
почалася робота щодо зміцнення нав�
чально�матеріальної бази. Уперше в дер�
жавному бюджеті на 2006 рік передбаче�
ні кошти для придбання спеціальними
дошкільними та загальноосвітніми нав�
чальними закладами засобів корекції ін�
дивідуального та колективного користу�
вання. 

Області передбачається виділення
субвенції з державного бюджету в сумі 2
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млн 232 тис. грн. Розподіл здійснювати�
меться за погодженням з депутатами об�
ласної ради.

Завдання педагогів і психологів шкіл�
інтернатів – допомогти юнакам і дівчатам
знайти своє місце в житті. 

Проблеми розвитку профтехосвіти у
Полтавській області

Стан кадрового потенціалу на багатьох
підприємствах уже сьогодні визначається
як критичний.

Вирішення питань соціального діалогу
між зацікавленими сторонами – тими, хто
готує кадри, і тими, хто їх використовує,
зумовило проведення обговорення цих пи�
тань на нашій міжгалузевій раді.

Управління освіти і науки усвідомлює
важливість завдань, що їх реалізує проф�
техосвіта, бачить її основні проблеми, на�
магається по змозі їх вирішувати. Проте
зрозуміло, що проблеми профтехосвіти
мають далеко не галузевий характер. Їх
вирішення потребує об'єднання зусиль ор�
ганів законодавчої і виконавчої влади, ви�
робничих галузей і сфери послуг, підпри�
ємств різних типів і форм власності, науки
та громадських організацій (діаграма 29).

В області працює 44 професійно�техніч�
них навчальних закладів із державною
формою власності. У них навчається понад
16 тис. учнів із 114 професій. Щорічний ви�
пуск для підприємств та організацій стано�
вить 8 тис. кваліфікованих робітників.

У зв'язку з кризовими явищами в еко�
номіці на сьогодні немає реального замов$
ника робітничих кадрів, підготовка яких
ведеться у професійно�технічних навчаль�
них закладах. Не визначена на державно�
му та регіональному рівнях потреба в ро�
бітничих кадрах за професійним спряму�
ванням та рівнем кваліфікації.

Тому вирішення проблем прогнозуван$
ня і структури підготовки робітничих кад$
рів у регіоні є одним із провідних завдань
місцевих органів влади і ПТНЗ, його не
можна розв'язати без участі роботодавців.

Добре, що сьогодні на практиці вже
"спрацьовують" елементи соціального пар�
тнерства. Ми маємо цінні приклади, коли
підприємства, що мають потребу у виробни�
чих кадрах, активно вкладають кошти у
заклади ПТО шляхом інвестицій в облад�
нання навчально�виробничих майстерень,
доплати до заробітної плати майстрам ви�
робничого навчання, стипендій найбільш
успішним учням (діаграма 30).

Акціонерне товариство "Укртатнафта"
є замовником кадрів Кременчуцького про�
фесійного ліцею нафтопереробної промис�
ловості вже понад 40 років. За цей час для
заводу підготовлено близько 9 тис. робіт�
ників. Завод стовідсотково забезпечує уч�
нів місцями для виробничої практики, під
час якої виплачується "заводська" стипен�
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дія 150 грн щомісяця. Коштом заводу зміц�
нюється матеріально�технічна база, прид�
бано 31 сучасний комп'ютер.

Не стоять осторонь проблем, які вирі�
шують ПТНЗ, і ВАТ "Полтавський ГЗК",
АТ "Полтаватрансбуд", завод "Комсомо�
лець" (м. Лубни) та інші.

Проте часто угоди між директорами ок�
ремих ПТНЗ і підприємствами�замовни�
ками кадрів укладаються формально. Як
результат, випускники не працевлашто�
вуються на ці підприємства або влаштову�
ються на працю, яка не потребує спеціаль�
ної підготовки.

Немає правового механізму взаємодії
професійно�технічних навчальних закла�
дів та підприємств, організацій – замовни�
ків робітничих кадрів.

Щоб підготувати фахівця, конкуренто�
спроможного на ринку праці, потрібні нова
техніка, програмне забезпечення, сучасні
матеріали і технології.

На жаль, брак протягом  більше ніж 15
років державного фінансування на утри�
мання й оновлення навчально�матеріаль�
ної бази заважає забезпеченню цих потреб. 

На виконання державної Програми зай�
нятості населення Полтавської області на
2006 р. поглибилася співпраця керівників
ПТНЗ з районними і регіональними цен�
трами зайнятості щодо максимального за�
доволення потреб безробітних у професій�
ному навчанні. Кожен рік понад 1 000 без�
робітних проходять перепідготовку на базі
25 професійно�технічних навчальних зак�
ладів. 

Актуальним є пошук додаткових дже�
рел фінансування. Професійно�технічні
навчальні заклади області у 2006 р. вигото�
вили продукції і надали послуг на суму
майже 1 млн грн. Одержані кошти дали
змогу виконати поточні ремонти та вирі�
шити низку проблем (діаграма 31).

Керівникам сучасних ПТНЗ дедалі
важче вирішувати питання підготовки
кваліфікованих кадрів для сільського гос�
подарства. На нашу думку, слід розробити
і втілити нові моделі взаємодії сільськогос�
подарських підприємств, органів місцевого
самоврядування з ПТНЗ сільськогоспо�
дарського профілю, об'єднати зусилля зі
створення навчально�тренувальних цен�
трів у регіонах.

Проблеми розвитку професійно�техніч�
ної освіти належать до найскладніших, бо
їх вирішення зумовлене передусім низкою
економічних і соціальних чинників загаль�
нодержавного значення. Серед першочер�
гових завдань основним залишається якіс�
на підготовка кадрів для підвищення ви�
робничого потенціалу країни.

На виконання Указу Президента Укра�
їни "Про додаткові заходи щодо вдоскона�
лення професійно�технічної освіти в Укра�
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Діаграма 31

Діаграма 32



їні" в області проводилася робота з розроб�
лення й апробації проектів Державних
стандартів професійно�технічної освіти,
що було продиктовано необхідністю ство�
рення гнучкої системи кваліфікації, нових
моделей професійної підготовки.

Завершена робота з розроблення про�
ектів державних стандартів із двох профе�
сій. За період з 1 вересня 2005 р. по 1 чер�
вня 2006 р. апробовано 16 стандартів у пов�
ному обсязі, а з 9 проектів завершена
апробація першого блоку. Узагальнено і
подано у Міністерство освіти і науки у виз�
начені терміни результати апробації.

З 2006 – 2007 н.р. розпочинається пере�
хід ПТНЗ на новий зміст державних стан�
дартів професійної освіти незалежно від їх
підпорядкування та форм власності.

Виховна робота у закладах освіти 
Першочерговими завданнями управ�

лінь та відділів освіти, педагогічних колек�
тивів є посилення відповідальності за про�
ведення профілактичної роботи серед під�
літків, забезпечення належної ролі сім'ї та
громадськості у вихованні дітей, встанов�
лення співпраці зі службами у справах не�
повнолітніх та відділами кримінальної мі�
ліції.

Украй важливим залишається питання
дотримання чинного законодавства у сфе�
рі освіти щодо обов'язковості повної за�
гальної середньої освіти і положень Інс�
трукції з обліку дітей і підлітків шкільно�
го віку в Україні. Керівникам виконавчої
влади місцевих органів управління осві�
тою слід підвищити відповідальність по�
садових осіб за здобуття кожною дити�
ною загальної середньої освіти.

Наше найголовніше завдання – залу�
чити з 1 вересня всіх дітей шкільного віку
до навчання. З таким ганебним явищем,
як бродяжництво, ми зобов'язані покін�
чити.

Патріотичне виховання учнівської
молоді.

Комплекс заходів навчально�виховні
заклади проводять спільно з радами ве�
теранів, військовими частинами. Краще
ці питання вирішуються у м. Кременчуці,
Гадяцькому, Зіньківському, Лохвицько�
му, Решетилівському районах.

Велике значення у патріотичному ви�
хованні молоді має пошукова робота. Зіб�
раний матеріал поповнює 440 шкільних
музеїв та кімнат бойової слави. На сьо�
годні в області діє 944 учнівських пошу�
кових загонів, якими охоплено 14,6 тис.
краєзнавців.

У 697 навчально�виховних закладах
області створені шефські організації
"Милосердя" для допомоги солдатським
вдовам, ветеранам війни і праці, інвалі�
дам, учасникам бойових дій. Заслуговує
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Діаграма 33

Діаграма 34



З метою збереження мережі поза�
шкільних навчальних закладів райдерж�
адміністраціям, міськ(рай)виконкомам
слід забезпечити включення до видатків
частини місцевого бюджету асигнування
на їх утримання.

Громадське управління освітою
Реформування освіти не може здій�

снюватися лише зусиллями працівників
органів управління освітою. Наша управ�
лінська система є державно�громадською
і  має спиратися на інтерес усіх членів
суспільства до освітніх справ.

На Всеукраїнському форумі батьків�
ської громадськості 27 травня 2006 р. у м.
Києві прийнято рішення про створення
Всеукраїнської асоціації батьківської
громадськості. Вважаю, що рекомендації
форуму слід проаналізувати й обговори�
ти в освітніх закладах області. Крім того,
слід об'єднати зусилля педагогів, учнів,
батьків, розробивши трьохсторонні угоди
про співпрацю та спільний план робо�
ти на рівні районних, міських відділів
(управлінь) освіти.

Нам слід започаткувати практику
публічного діалогу освітянських управ�
лінських структур з громадськістю з пи�
тань розвитку і вдосконалення галузі. До
державно�громадського управління необ�
хідно ширше залучати профспілки. Одні�
єю з форм соціального партнерства з
профспілками є робота з укладання ко�
лективних договорів.

Шановні учасники конференції! За�
прошуємо вас до відвертих виступів та
внесення конкретних пропозицій щодо
розвитку освітянської галузі.                   

на увагу ця робота в школах Карлівсько�
го, Лохвицького, Зіньківського, Семенів�
ського районів.

Переконаний, що кожен начальник
відділу освіти, директор школи з розу�
мінням ставиться до проблеми патріотич�
ного виховання учнівської молоді і зро�
бить все для її посилення.

Фізичне виховання і спорт 
Триває робота щодо збільшення кіль�

кості уроків фізкультури у загально�
освітніх навчальних закладах області (ді�
аграма 32). 

Практично у всіх школах введено 3�й
урок футболу: у м. Комсомольську, Ди�
канському, Зіньківському, Глобинському,
Карлівському, Кобеляцькому, Миргород�
ському, Машівському, Пирятинському,
Полтавському, Чутівському, Шишацько�
му районах. Проте в школах м. Кремен�
чука, Гребінківського, Чорнухинського,
Оржицького, Миргородського районів це
питання реалізується повільно.

Триває пошук удосконалення форми
проведення масових спортивних заходів.
У загальноосвітніх навчальних закладах
України введено новий фізкультурно�
оздоровчий патріотичний комплекс "Ко�
зацький гарт". 

З 16 видів спорту проводиться обласна
спартакіада учнів. Близько 2,5 тис. учнів
завдяки підтримці органів місцевої вико�
навчої влади бере участь у фіналах об�
ласної спартакіади. Проте спортивна база
в низці районів у позаурочний час вико�
ристовується  неефективно, спортивні
зали та майданчики у вихідні та святкові
дні пусті. Мало спортивного інвентарю та
обладнання.

Недостатня робота у минулому нав�
чальному році проводилася щодо залу�
чення учнів у шкільні спортивні секції.
Так, у Миргороді, Лубнах, Котелевсько�
му, Оржицькому, Чутівському, Шишаць�
кому районах у спортивні секції залучен�
ня становить від 16 до 30 % дітей, а зага�
лом в області – 45 % (діаграма 33).

Позашкільна освіта
Завдяки підтримці і допомозі обласної

державної адміністрації, обласної ради,
місцевих органів виконавчої влади і са�
моврядування позашкільні навчальні
заклади області забезпечують здобуття
позашкільної освіти відповідно до здіб�
ностей, обдаровань та інтересів учнів (ді�
аграма 34).

Діє 96 освітянських позашкільних нав�
чальних закладів, у яких навчається 44,2
тис. дітей, що на 678 осіб більше, ніж у
минулому році. Але фінансування поза�
шкільних навчальних закладів за залиш�
ковим принципом призводить до руйнації
напрацьованої системи роботи закладів. 
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РЕЗЮМЕ

C 1998 года Международным бюро просвещения в рамках мандата по под�
держке государств�членов ЮНЕСКО в вопросах управления изменениями и раз�
витием содержания образования было проведено 20 региональных семинаров и
тренингов в пяти регионах мира. Тем самым Международное бюро просвещения
внесло свой вклад в развитие этого процесса.  Усилия по развитию потенциала
стран в области содержания образования на разных уровнях были направлены
главным образом на  более глубокое понимание ситуаций в регионах и странах,
на разработку общей повестки дня с учетом общемировых тенденций и  создание
ресурсов, которыми можно было бы обмениваться внутри и между регионами.

Целью создания "Сообщества практики" является  развитие потенциала для
разработки содержания образования в странах�участницах, его процессов и ре�
зультатов, а также развитие и укрепление международного сотрудничества.

По инициативе Международного бюро просвещения 6�8 июля 2005 года в
Женеве состоялся семинар, в котором принял участие 31 специалист в области
разработки содержания образования из всех регионов мира. После трех дней
открытого, плодотворного, конструктивного взаимодействия участники пришли к
решению создать глобальную сеть разработчиков содержания образования "Со�
общество практики" для того, чтобы помочь расширить процессы обновления со�
держания образования и тем самым способствовать движению к целям  програм�
мы ЮНЕСКО "Образование для всех". Это предполагает прогрессивный процесс
консолидации мыслей и действий на основе обмена идеями, опытом, документа�
цией, научного и технического сотрудничества внутри и между регионами. Имен�
но "Сообщество практики" будет способствовать созданию общих ресурсов для
развития содержания образования и построения динамичных отношений, когда
все учатся друг у друга.

Созданная на семинаре  сеть "Сообщество практики" базируется на принци�
пах плюрализма, разнообразия, поликультурности, нацелена на решение проб�
лем и повышение качества школьного образования. Для конструктивного сотруд�
ничества членов "Сообщества практики"  важно обеспечить разумный баланс их
непосредственного и виртуального взаимодействия. 

В начальную организационную структуру сети "Сообщества практики" войдут
координационный совет, региональные представительства, национальные члены,
ассоциированные  члены и спонсоры.

1.  Развитие сети "Сообщество практики" с целью создания
потенциала для разработки содержания образования

Деятельность Международного бюро просвещения по созданию по�
тенциала для разработки содержания образования, информационному
обмену, анализу тенденций и политическому диалогу, ориентированному
на совершенствование содержания образования и образовательных по�
литик, способствует достижению шести целей программы "Образование
для всех", которые были определены международным сообществом на
ключевой конференции в Дакаре (Сенегал, апрель 2000 г.).

В основном эти цели касаются обеспечения всеобуча, возможностей
обязательного периода обучения в школе и удовлетворения как мини�
мум базовых образовательных потребностей учащихся. Что касается со�
держания образования, то здесь наши усилия направлены на выполне�
ние одной из шести дакарских целей "совершенствование всех аспектов
качества образования, обеспечение успеха каждого учащегося, т.е. что�
бы каждый добивался измеряемых и признаваемых всеми образователь�
ных результатов, особенно в грамотности, математике и получении важ�
ных жизненных навыков". 

"СООБЩЕСТВО ПРАКТИКИ"  КАК 
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ РАЗРАБОТЧИКОВ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ*

СТРУКТУРНЫЙ ДОКУМЕНТ

International Bureau of Education 
Международное бюро

просвещения
У структурному доку�
менті, який є основою
для міжнародної спів�
праці у галузі розроблен�
ня змісту освіти,  сха�
рактеризовано: розви�
ток створеної 2005 року
в Женеві глобальної ме�
режі розробників змісту
освіти "Товариство
практики", що має на
меті оновлення змісту
освіти і підвищення її
якості, сприяння ство�
ренню спільних ресурсів
для розвитку змісту ос�
віти; засади діяльності
мережі та забезпечення
прямої і віртуальної вза�
ємодії  її учасників із різ�
них країн;  організаційну
структуру.

В структурном докумен�
те, являющемся основой
для международного сот�
рудничества в сфере раз�
работки содержания об�
разования, охарактери�
зованы: развитие создан�
ной в 2005 году в Женеве
глобальной сети разра�
ботчиков содержания
образования "Сообщес�
тво практики", цель ко�
торой � обновление со�
держания образования и
повышение его качества,
содействие накоплению
общих ресурсов для раз�
вития содержания обра�
зования; принципы дея�
тельности сети и обес�
печения прямого и вир�
туального взаимодейс�
твия ее участников  из
разных стран; организа�
ционная структура.

In the structural document
that is the basis for inter�
national cooperation work
in the sphere of education
content development there
was characterized: the
development of the global
network "Practice Com�
munity" of the education
content developers. This
organization aims to work
for updating the content of
education and its improve�
ment, prompting   the cre�
ation of common resources
for the education content
development; basic points
of the network activities
and providing the direct
and virtual interaction its
participants from the dif�
ferent countries; organiza�
tional structure. 

________________________
*"ПМ" продовжує знайомити читачів з матеріалами міжнародного колоквіуму "Те�
перішні та майбутні виклики до розвитку навчальних практик та мережева спів�
праця для змін" з проблем курикулуму (див. "ПМ", № 1(65), № 3 (67), 2006).



ных и региональных процессов обновле�
ния содержания школьного образования. 

2) Развитие международной сети бо�
лее чем 120  организаций по разработке
содержания образования из разных
стран мира.

3) Осуществление конкретных регио�
нальных и национальных проектов по из�
менению содержания образования, обмен
концепциями и методиками разработки и
внедрения содержания образования, а
также обучающих программ.

В конечном счете, эти проекты пересе�
каются и способствуют развитию ресур�
сов для последующего обучения.

4) Осуществление рабочих визитов ра�
ботников министерств образования, ру�
ководителей организаций и  экспертов,
ответственных за разработку содержа�
ния образования, из Сан�Луиса (Арген�
тина, 2000), Уругвая (2001), Боснии и Гер�
цеговины (2003), Пакистана (2005).

5) Проведение совместных исследова�
ний в области реформирования содержа�
ния образования, усиления социальной
сплоченности в пострадавших от кон�
фликтов регионах, включая ситуацион�
ный анализ в Боснии и Герцеговине, Гва�
темале, Ливане, Мозамбике, Северной
Ирландии, Руанде и Шри�Ланке. Резуль�
таты  исследований  были использованы
для создания ресурсного пакета для ази�
атского и тихоокеанского регионов.

6) Определение повестки дня для дея�
тельности международной сети разра�
ботчиков содержания образования "Сооб�
щество практики" на основе выявления
общих проблем планирования, управле�
ния и оценки в этой сфере.

В итоге, можно выделить три основ�
ных результата деятельности Междуна�
родного бюро просвещения с целью соз�
дания потенциала для развития содер�
жания образования:

a) Более широкое и глубокое понимание
региональных и национальных ситуаций,
базирующееся на результатах концепту�
альных дискуссий и изучения опыта.

b) Прогрессивная повестка дня для ре�
шения проблем, вызывающих всеобщую
озабоченность, что способствует расшире�
нию и углублению сотрудничества  между
разработчиками содержания образования.

c) Разработка ресурсов содержания
образования, которыми можно поделить�
ся как внутри региона, так и между реги�
онами.

Перспективы для последующей дея�
тельности и ожидаемые результаты на
2005�2007 годы представлены в "проме�
жуточном отчете за 2002�2004 годы".

1.1. Деятельность Международного
бюро просвещения в долгосрочной пер�
спективе

В 1998 году мандат Международного
бюро просвещения был пересмотрен с це�
лью обеспечения поддержки странам –
членам ЮНЕСКО в управлении процес�
сами обновления и развития содержания
образования. В соответствии со стратеги�
ей Международного бюро просвещения
на 2002�20071 годы в целях создания по�
тенциала для реформирования школьно�
го образования была проведена большая
работа по развитию сетей национальных
экспертов в области содержания образо�
вания. Эта работа направлена на:

1) усиление регионального взаимо�
действия через совместные проекты;

2) создание и поддержку Междуна�
родной сети организаций по разработке
содержания образования;

3) продвижение совместных исследо�
вательских проектов;

4) повышение качества обучения по
вопросам разработки содержания обра�
зования на местах;

5) поддержку профессионального раз�
вития молодых экспертов.

Деятельность МБП по развитию со�
держания образования осуществлялась в
тесном и плодотворном сотрудничестве
со штаб�квартирой и представительства�
ми ЮНЕСКО, национальными комиссия�
ми стран – участниц ЮНЕСКО и органи�
зациями, ответственными за содержание
образования в этих странах. 

Итогами этой деятельности в регионах
стали:

1) Документирование региональных и
международных тенденций в создании и
разработке содержания образования, а
также определение национальных и ре�
гиональных потребностей в развитии со�
ответствующего потенциала. Как отмеча�
ется в отчетах, составленных по итогам
региональных консультативных семина�
ров, начиная с 1998 года,  проведенный
сравнительный анализ тенденций в  раз�
работке и внедрении содержания образо�
вания позволяет идентифицировать пот�
ребности в развитии соответствующего
потенциала, необходимых ресурсов и
обучения. Как отмечается национальны�
ми органами по вопросам разработки со�
держания образования в различных ре�
гионах, эта деятельность создала усло�
вия для развития международной сети,
способствовала диалогу тех, кто опреде�
ляет политику в области развития содер�
жания образования, экспертов, ученых и,
наконец, документированию националь�
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1.2. Следующий этап и его вызовы
На 47�й сессии международной конфе�

ренции ЮНЕСКО по образованию (Женева,
2004) были выделены следующие приорите�
ты: доступность образования и равные пра�
ва для всех молодых людей на получение
качественного образования; повышение
престижа учительской профессии, расши�
рение  исследований, улучшение использо�
вания ресурсов и возможностей сотрудни�
чества. Более того, 53�ая сессия Совета
Международного бюро просвещения (ян�
варь 20052) среди прочих целей, записанных
в стратегии на 2002�2007 годы, подтвердила
важность развития всемирной  сети  в об�
ласти  развития содержания образования с
позиций повышения ка�
чества "Образования для
всех". Эта сеть станет ос�
новным каналом обмена
информацией, опытом сов�
местной работы"3. Реко�
мендовано, чтобы целью
работы этой сети стало
"создание, распростране�
ние и применение знаний",
а не только чисто техни�
ческое обновление баз данных по вопросам
содержания образования.   

Роль Международного бюро просвеще�
ния в этой структуре состоит в том, чтобы
быть центром "сети сетей" и обеспечивать
направленность "Сообщества практики"
на развитие потенциала для совершенст�
вования содержания образования. В про�
цессе оказания поддержки мы должны в
полной мере учитывать ожидания разра�
ботчиков содержания образования и ре�
альные потребности, а также националь�
ные и региональные различия, связанные
с культурными, политическими, экономи�
ческими, социальными и образователь�
ными аспектами.   Предлагаемый  подход
основывается на плюралистическом и
открытом диалоге между Международ�
ным бюро просвещения и разработчика�
ми содержания образования, поиске пу�
тей определения полезных, работающих,
реалистичных программ, которые содер�
жат цели, стратегии, ресурсы, сроки,
ожидаемые результаты и являются цен�
ными и уместными для них.    

Задача Международного бюро просве�
щения – построить эту сеть на основе хо�
рошо спланированного, определенного и
ясного видения, нацеленного на развитие

потенциала для разработки содержания
образования, что должно привести к пос�
тепенной консолидации "Сообщества
практики", основанного на прогрессивном
усилении роли региональных и нацио�
нальных партнеров. Мы могли бы стиму�
лировать процесс децентрализации сети,
развивая локальное  лидерство и дея�
тельность рабочих групп. Децентрализа�
ция должна быть тесно связана с процес�
сом осознания региональными и нацио�
нальными участниками того, что сеть
принадлежит им, что она открывает воз�
можности для творческого мышления и
творческой деятельности.

Международное сотрудничество, под�
держиваемое програм�
мным обеспечением для
виртуального общения,
является средством ук�
репления национального,
регионального и между�
народного потенциала
для развития содержа�
ния образования, для
продвижения диалога
между руководителями,

специалистами и исследователями, для
обмена опытом, создания на основе срав�
нительного ситуационного анализа ресур�
сов для обучения по вопросам управления
развитием содержания образования.

2. Концептуальная структура

2.1. Содержание образования и изменения
в системе образования

Мы считаем, что содержание образова�
ния является центром изменений в самой
системе образования и включает его тео�
ретические основы, содержание, процес�
сы и результаты, что подразумевает пос�
тоянную связь между целями образова�
ния и повседневной деятельностью обра�
зовательных учреждений, школ, коллед�
жей и университетов. Когда мы говорим о
развитии содержания образования как о
процессе, то имеем в виду пять компонен�
тов4: то, что предусмотрено и регулирует�
ся внутри политической и администра�
тивной сферы; то, что разработано для
преподавателей и студентов; как это орга�
низовано в учебных заведениях; содержа�
ние образования в надлежащих действиях
и оценка содержания образования.
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дерства, теоретических основ, содержа�
ния, методов, управления и результатов.

8) Потребность глубоко изменить мо�
дели и методы подготовки учителей
предполагает, среди прочего, необходи�
мость изменения парадигмы профайла
современного учителя,  пересмотра отно�
шений между учителями и учащимися.

9) В целом весь образовательный про�
цесс, от регулируемого сверху содержа�
ния образования до методов, используе�
мых в классе, должен сопровождаться
основательным информационным обес�
печением, получением надежных данных
для развития образования и оценки его
результатов  с различных организацион�
ных и методологических позиций.

Широкий взгляд на содержание обра�
зования, включая ценности, навыки, зна�
ния, отношения, компетентности, соци�
альные и культурные аспекты, поможет
осознанию этого сложного и многомерно�
го процесса. Как отметила Сесилия Брас�
лавски,  содержание образования может
быть определено "как напряженный и
гибкий контракт между политикой/об�
ществом и учителями".

2.2. Создание потенциала для развития
содержания образования

Мы вступаем в новую стимулирующую
стадию объединения разработчиков и спе�
циалистов содержания образования –
формирование динамичной сети "Сооб�
щество практики".  С 1988 мы содейство�
вали развитию этого сообщества, собирая и
изучая различные мнения и подходы лю�
дей и организаций, чтобы создать возмож�
ности и условия для обсуждения, проекти�
рования и осуществления изменений в со�
держании образования. Мы видим это как
сложный и плодотворный процесс про�
фессионального развития, основанный на
понимании изменения содержания образо�
вания, как процесса, так и результата.
Мы убеждены, что широкое, щедрое и не�
предубежденное взаимодействие внутри и
между регионами, уважение к культурно�
му разнообразию, идеологический и поли�
тический плюразлизм, многообразие обра�
зовательных моделей обогатят обсужде�
ние проблем содержания образования, бу�
дут способствовать более основательным
структурным изменениям в содержании

Полное видение сегодняшней повестки
дня развития содержания образования
может быть достигнуто на основе анали�
за следующих важных положений:

1) Образование как общественно�по�
лезные цели формирования универсаль�
ных ценностей для того, чтобы жить
вместе в демократических, плюралисти�
ческих и мирных обществах, в которых
разнообразие  рассматривается как воз�
можность и не как препятствие. 

2) Активный и конструктивный диа�
лог между обществом, политикой и обра�
зованием, сфокусированный на поиске
подходящего равновесия между глобали�
зацией, национальными и местными реа�
лиями, который будет содействовать со�
циальной включенности и равноправно�
му развитию содержания образования.

3) Многочисленные представители
заинтересованных сторон, старые и но�
вые, работающие и неработающие в сис�
теме образования, должны быть вовлече�
ны и должны участвовать в целостном
процессе разработки и реализации со�
держания образования.

4) Образование направлено на форми�
рование активного, продуктивного и не�
равнодушного гражданина на основе раз�
вития основных компетентностей, пред�
полагающих автономное и творческое
мышление и действия как в интеллекту�
альном и абстрактном планах, так и в ре�
шении конкретных задач5.  Напряжен�
ность и свобода – две основы дизайна со�
держания образования. Конечно, есть риск
создать образовательную систему, в кото�
рой совершенствование содержания обра�
зования осуществляется "без соблюдения
национальных руководящих принципов".

5) Сильный акцент на мотивации по�
знавательной деятельности учащихся
предполагает учет их возрастных особен�
ностей и выделение двух циклов образо�
вания: детского и юношеского.

6) Структурные изменения могут со�
действовать процессу децентрализации,
а тот, в свою очередь, большей автономии
в процессе принятия управленческих ре�
шений, расширению полномочий на мес�
тах, творчеству, предпринимательству и
школьным проектам. 

7) Содействие сравнительным иссле�
дованиям может быть полезно для луч�
шего понимания национальных и регио�
нальных ситуаций, для  выявления об�
щего и особенного в реформировании со�
держания образования, это касается ли�
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образования, а опыт осуществления про�
ектов с другими партнерами приведет к
лучшему принятию управленческих ре�
шений. По сути, это дверь, которая откры�
та для повышения качества образования.
Но этот процесс  осуществляется не "свер�
ху�вниз", а на основе глубокого и искрен�
него диалога между людьми и организа�
циями, участвующими в развитии содер�
жания образования. Это позволяет им
быть более информированными и компе�
тентными.

Развитие и обновление содержания
школьного образования становятся все бо�
лее сложным процессом в современном
быстро меняющемся мире. Эффективное и
надежное управление этими изменениями
в условиях усиливающейся глобализации
требует от политиков, разработчиков со�
держания образования и практиков боль�
шей компетентности и знания различных
моделей. Необходимость обеспечения ка�
чества содержания образования и обучения
становится особенно важной в условиях по�
литической и экономической трансформа�
ции, миграции, социальных и демографи�
ческих изменений, развития науки, инфор�
мационных технологий, распространения
ВИЧ/СПИДа, необходимости социальной и
гражданской реконструкции в затронутых
конфликтом обществах. В мире назрела
потребность усилить существующие наци�
ональные возможности для разработки и
внедрения адекватного содержания образо�
вания, обеспечения его качества.

Мы говорим о постоянном развитии со�
держания образования, что бросает вызов
нашим способностям обновлять его вдум�
чивым и эффективным способом. Техно�
логический прогресс способствует проис�
ходящему процессу обновления, при этом
нашей задачей является нахождение ба�
ланса между методологическими основа�
ми, целями и содержанием образования.
Например, концепция обеспечения функ�
ционирования образования (определенная
как "процедуры, необходимые для под�
держки, мониторинга и возобновления су�
ществующих курсов обучения и учебных
материалов") теперь является частью гло�
бальной концепции актуализации основ�
ного содержания образования. Данная
концепция представляет собой "зонтик",
который охватывает действия на всех
уровнях образовательной системы, наце�
ленных на реализацию основного содер�
жания образования в повседневном пре�
подавании и оценке"6.

Возможности или потенциал для раз�
вития содержания образования определя�

ется как совокупность материальных, че�
ловеческих и интеллектуальных ресур�
сов, которые доступны для управления
изменениями в содержании школьного об�
разования и которые можно использовать
разумными и эффективными способами.
Очень важным является обеспечение луч�
ших условий обучения и их соответствия
изменениям в содержании учебных пла�
нов и программ. Подход, который способс�
твует выстраиванию и усилению такой
возможности, является более полным, не�
жели традиционные подходы, основанные
на технической поддержке. Что отличает
термин "создание потенциала" от более
привычных терминов типа "профессио�
нальное развитие", "процесс обучения"
или "техническая помощь", это расшире�
ние полномочий участников образова�
тельного процесса. В отличие от предпи�
сывающих "сверху�вниз" подходов, "соз�
дание потенциала" предполагает расши�
рение полномочий партнеров в проведе�
нии исследований и принятии информи�
рованных управленческих решений в
процессе развития и обновления содержа�
ния образования на основе информацион�
ного обмена, исследований и обучения. 

"Создание потенциала" можно опре�
делить7 как процесс оказания помощи
индивидууму или группе в идентифика�
ции проблем, нахождении путей их ре�
шения, в понимании сути проблем, овла�
дении знаниями и опытом, необходимы�
ми для решения этих проблем и осу�
ществления изменений. Разработчики
содержания образования должны иметь
полномочия для получения доступа к
международным моделям развития со�
держания образования, анализировать
их, и если необходимо, адаптировать их,
учитывая местные особенности и потреб�
ности. В то время как создание потенциа�
ла предполагает расширение полномочий
экспертов в принятии управленческих
решений, в осуществлении управленчес�
ких и операционных функций, конечны�
ми бенефициарами этого процесса явля�
ются ученики, родители, школьное сооб�
щество и общество в целом. 

Деятельность Международного бюро
просвещения, нацеленная на укрепление
национальных возможностей в обновле�
нии школьного содержания образования,
подразделяется на пять типов: 

1) Обучение: обучающие семинары по
организации диалога в сфере образова�
тельной политики, адаптированные к ус�
ловиям страны, тренинги по вопросам
развития содержания образования и соз�
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тавляют важное преимущество. Они дополня�
ют непосредственные формы общения (совер�
шенно необходимые) в максимально возмож�
ной степени, обеспечивая возможности для
групп, чтобы подготовиться к таким встречам и
продолжить эффективную связь после них. 

Хотя компьютерная связь не способна под�
менить непосредственное общение и обеспе�
чить уровень его качества, она создает  возмож�
ности для совместного конструирования знаний
и обмена информацией в тех случаях, когда не�
посредственные встречи слишком дороги или
невозможны. Через участие в сообществе прак�
тики специалисты по вопросам содержания об�
разования на разных уровнях могут найти воз�
можность для обмена опытом, профессиональ�
ного развития и сотрудничества, чтобы выяв�
лять, лучше понимать и решать проблемы раз�
вития  содержания образования. Тем не менее,
следует отметить, что компьютерная связь иск�
лючает из процесса тех профессионалов, кото�
рые не имеют свободного доступа к Интернету.

2.3. Видение и подход, поддерживающий
"Сообщество практики" по развитию содер�
жания образования

Принимая во внимание перспективу
развития "Сообщества практики", оно мо�
жет  рассматриваться как эволюционная
стадия в процессе консолидации отноше�
ний между международными сетями, как
шаг вперед в углублении способов и воз�
можностей взаимодействия, связанных с
общими задачами и целями. Как отмечает
As Etienne Wenger (2004),  "Сообщество
практики" – по существу является процес�
сом коллективного обучения, основанного
на трех основных особенностях: a) иден�
тичности, определенной общностью ин�
тересов; b) выстраивании отношений, ко�
торые позволяют учиться друг у друга –
участвовать в совместных действиях и об�
суждениях, помогать друг другу и обме�
ниваться информацией – и c) развитии
общего репертуара ресурсов – опыта, ис�
торий, инструментариев и способов, мето�
дов решения повторяющихся проблем, т.е.
общей практики. Важно поддерживать
взаимодействие, коллективное мышление
и деятельность, направленные на поиск
разнообразных решений общих проблем. 

Мы считаем, что настало время
трансформировать региональные под�
ходы, которые были выработаны сов�
местно с разработчиками содержания
образования и специалистами в рамках
международных сетей, во  всемирную
инициативу по расширению обмена опы�
том, распространения различных виде�
ний, идей и практики в целях наращива�
ния потенциала для создания и реализа�
ции содержания образования на нацио�
нальных уровнях. Мы действительно име�
ем обширный репертуар региональных ре�
сурсов и образовательных практик. Обмен

дания команды, последипломное обуче�
ние, международные тренинги и темати�
ческие рабочие визиты.

2) Исследования и оценка: совместные
исследовательские проекты, проведение
оценки и сравнительного анализа.

3) Консультирование по техническим
вопросам: высокопрофессиональное кон�
сультирование  руководителей высокого
уровня, содействие осуществлению гори�
зонтального консультирования.

4) Развитие ресурсов для обучения.
5) Организация сети и диалога как ин�

теграция всех компонентов деятельности
Международного бюро просвещения по
развитию "Сообщества практики", на�
пример: организация региональных се�
минаров для участников сети, встреч
международных экспертов и проведение
тренингов по просьбе стран�участниц.

Что такое  "Сообщество практики?
Переосмысление теории обучения в конце

1980�х и в начале 1990�х привело к появлению
модели ситуационного обучения. Эта модель
основывается на том, что обучение должно
осуществляться через интерактивное социаль�
ное взаимодействие в рамках повседневного
опыта, как профессионального, так и иного.
Обучение рассматривалось как вовлечение в
ряд формальных и неформальных сообществ
практики. В широкой перспективе, сообщества
практики были определены как " … группы лю�
дей, которых объединяет общая озабочен�
ность, общие проблемы, интерес к общей теме,
и кто углубляет свои знания и опыт в этой об�
ласти, взаимодействуя на постоянной основе"
(Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2000 ). 

Три особенности сообществ практики:
общий интерес к продукции, услугам или

образованию, предполагающий постоянный
переговорный процесс;

взаимное доверие и обязательства, кото�
рые способствуют социальной интеграции и ду�
ху коллективизма;

арсенал общих ресурсов, таких как нерав�
нодушие, общая лексика и стиль.

Парадигма образовательных сообществ и
стратегии поощрения формальных и менее фор�
мальных сообществ практики также стала цент�
ром внимания в теории организационного разви�
тия (Lave & Wenger 2004). В профессиональном
контексте сообщество практики может быть оп�
ределено как "группа профессионалов и других
сторон, заинтересованных в совместной образо�
вательной деятельности по определенной теме"
(Buyesse, Sparkman & Wesley 2003: 266).

Как образовательное сообщество, сооб�
щество практики создаёт среду для  про�
фессионального развития, в которой экс�
перты могут регулярно общаться, чтобы
обсуждать и исследовать общие проблемы
и вызовы обновления содержания школьного
образования с целью создания потенциала
для его дальнейшего развития. Компьютер�
ные средства коммуникации, от которых  зави�
сит виртуальное сообщество практики, предос�
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этими ресурсами может быть организован
на межрегиональной основе,  тем самым
будут созданы условия и возможности для
технического горизонтального сотрудни�
чества между странами и регионами.

Продолжающийся процесс совершенс�
твования содержания образования необ�
ходимо осуществлять на основе всесто�
роннего подхода, основанного на идеях и
опыте регионов, сгенерированных в 1998�
2005 годах. Всемирное распространение
этих идей и опыта – наш следующий вы�
зов. Основой хорошей сети является ши�
рокий, щедрый и открытый обмен идея�
ми и опытом между ее членами. Предпо�
лагается, что в рамках развития потен�
циала на местах будет осуществляться
обмен видениями, идеями, знаниями, ин�
формацией, исследованиями, базами дан�
ных, ресурсами (как техническими, так
и материальными), опытом реализации.
Будут проводиться исследования, что
работает, а что нет в разных ситуаци�
ях и осуществляться дальнейшее разви�
тие с учетом имеющегося опыта. Яркая
и эффективная сеть, ведущая к созданию
"Сообщества практики", имеет целью
объединить разработчиков содержания
образования для обмена знаниями и опы�
том, укрепить сотрудничество в рамках
общей концепции. Эта работа предполага�
ет исследование проблем, общих для всех,
а также уважительное отношение  к су�
ществующим различиям.

"Сообщество практики" базируется на
четырех основных идеях:

a) Плюрализм как определяющий
принцип взаимодействия в сети на основе
развития диалога между регионами и в
их пределах.

b) Разнообразие как возможность для
коллективного творчества, чтобы пони�
мать друг друга, учиться друг у друга,
исследовать идеи, чтобы лучше, эффек�
тивнее справляться с общими проблема�
ми. Развитие разнообразия зависит от со�
ответствующих соглашений между участ�
никами и их  стремления избежать сег�
ментации.  

c) Сеть как потенциально мощный спо�
соб повышения качества образования в
рамках целей программы "Образование
для всех" предполагает обмен успешны�
ми комбинациями содержания, вклада в
систему образования и процессов, кото�
рые могли бы привести к хорошим ре�
зультатам. 

d) Сеть как потенциально эффектив�
ный способ более тесно и продуманно
обеспечить связь между образователь�

ными изменениями и практикой работы
в школе и  классе, устранить разрыв
между концептуальными изменениями и
тем, что ежедневно происходит в школе
(сложные взаимосвязи между планируе�
мым и реализованным содержанием об�
разования).

Мы делаем акцент на улучшении ди�
намики процессов обучения и учения,
принимая во внимание одно из заключе�
ний глобального отчета 2005 года по ре�
зультатам мониторинга программы "Об�
разование для всех", в котором говорит�
ся, что "образование для всех не может
быть достигнуто  без улучшения его
качества"8.

Можно выделить пять факторов, спо�
собствующих созданию "Сообщества
практики".

1) Поликультурный подход, предпо�
лагающий прогрессивную поддержку
различных способов языкового общения,
принимающий во внимание культурное
разнообразие, а также потребность в бо�
лее быстром взаимодействии между раз�
личными регионами и нациями, учитыва�
ющий отношения между культурой и
языком. Обеспечение многоязычного дос�
тупа к особо важным материалам (глав�
ным образом документам и описанию об�
разовательного опыта) может иметь по�
ложительное влияние для сотрудничес�
тва в разработке содержания образова�
ния и управлении между регионами и
внутри регионов. 

2) Основательное использование
средств компьютерной коммуникации.
Предполагается разработка электронно�
го информационного бюллетеня для ини�
циирования дискуссий по вопросам со�
держания образования, включая теоре�
тические обсуждения и эмпирические
свидетельства на основе сбора информа�
ции о международных тенденциях и на�
циональных исследованиях конкретных
ситуаций, а также выбор простой  плат�
формы для обмена информацией по элек�
тронной почте. Предполагается также
организация форума, распространение
документов, исследования библиогра�
фии, создание виртуальной библиотеки,
обеспечение свободного доступа к ресур�
сам Международного бюро просвещения
и другой соответствующей информации.
Главное, чтобы это содержание было по�
лезно  для членов сети.

3) Достижение баланса между непос�
редственным и виртуальным взаимодейс�
твием, обеспечение разумного и реально�
го равновесия между ними, принимая во
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31 специалист из стран Африки, Азии,
арабских государств, Европы, Латинской
Америки и Карибского региона, занима�
ющийся развитием образования, принял
участие в семинаре. Они договорились о
создании "Сообщества практики" как
Глобальной сети разработчиков содер�
жания образования для того, чтобы спо�
собствовать совершенствованию содер�
жания образования и выполнению целей
программы "Образование для всех". Они
согласились с идеей, что "Сообщество
практики" является мощным способом
развития потенциала для осуществления
лидерства, инноваций, менеджмента и
оценки в рамках подхода, основанного на
уважительном отношении к  разнообра�
зию, и это является ключевым концепту�
альным положением данного подхода. 

В результате семинара участники так�
же договорились о программе действий,
которые будут осуществлены в течении
2005�2006 годов. Программа основных
действий включает: a) подготовку Ин�
формационного бюллетеня "Сообщества
практики"; b) распространение ресурсов
содержания образования и обмен ими
между и в пределах регионов; c) разра�
ботку веб�страницы "Сообщества прак�
тики"; d) подготовку и осуществление ре�
гиональных действий типа семинаров и
симпозиумов; e) идентификацию и описа�
ние сетей, занимающихся вопросами со�
держания образования; f) подготовку в
2006 году Форума Международного бюро
просвещения по вопросам обновления со�
держания образования в целях повыше�
ния его качества; g) разработку и осу�
ществление исследований и сравнитель�
ного анализа.  

3.2. Ключевые вопросы  развития "Сооб�
щества практики"

На семинаре были обсуждены ожида�
ния его участников относительно даль�
нейшего развития "Сообщества практи�
ки", что было важно для формирования
повестки дня. 

Ожидания относительно развития
"Сообщества практики"

a) Сформировать общую надежную
среду для обмена идеями, опытом, зна�
ниями, ресурсами и исследованиями с
целью развития потенциала разработчи�
ков содержания образования. Предоста�
вить Международному бюро просвеще�
ния роль не только интеллектуального и
управленческого помощника и посредни�
ка между людьми и учреждениями, но
также и создателя интерфейсов между
политическим и техническим процесса�
ми, техническими работниками и чинов�

внимание потенциальные возможности и
ограничения этих способов взаимодейс�
твия, их финансовую эффективность, рен�
табельность. Согласно этой схеме, хоро�
шая комбинация информационных техно�
логий может объединить непосредствен�
ное и виртуальное взаимодействие. 

4) Подход, нацеленный на решение
проблем, реализуемый через разработку
и реализацию проектов внутри регионов
и между ними, в основе которых лежат
проблемы, актуальные для группы стран.
Проект главным образом рассматривает�
ся как средство решения проблем в уп�
равлении развитием содержания образо�
вания, и который может инициировать
хорошее и основательное техническое
сотрудничество между странами. Таким
образом, сеть – способ инициировать об�
мен опытом между странами на основе
существующих проблем, поиска общих
решений в рамках общих подходов, полу�
чения поддержки для совершенствова�
ния практической деятельности на раз�
личных уровнях. Это способ мобилизации
национальных и международных ресур�
сов, развития горизонтального сотрудни�
чества и консультирования, осуществле�
ние фандрейзинга для эффективной реа�
лизации проектов.

5) Тематический подход, понимаемый
как динамичная электронная служба, ко�
торая обеспечивает разработчиков со�
держания образования соответствующей
информацией по важным вопросам ли�
дерства и менеджмента в обновлении со�
держания образования. Этот подход пол�
ностью соответствует рекомендациям
ЮНЕСКО по обеспечению общего кон�
цептуального и операционного подхода в
деятельности всех принадлежащих
ЮНЕСКО веб�сайтов, позволяющих на�
ходить информацию по четырем возмож�
ным пунктам: темам, регионам/странам,
организациям и сервисам.   

3. Стартовый семинар "Сообщества
практики"

3.1.  Цели, участники и результаты 
6�8 июля 2005 г. Международным бюро

просвещения (ЮНЕСКО, Женева) был
проведен международный семинар, прес�
ледовавший следующие две цели:

a) Обсудить, доработать и согласо�
вать документ по созданию глобальной
сети разработчиков содержания обра�
зования в целях повышения качества об�
разования в рамках программы "Образо�
вание для всех".

b) определить программу действий
по развитию "Сообщества практики"
на 2005�2006 годы. 
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никами, принимающими политические
решения в сфере образования.

b) Подчеркнуть роль "Сообщества
практики" как катализатора междуна�
родного сотрудничества, обмена инфор�
мацией о различных политических подхо�
дах в сфере образования, фасилитатора
политического диалога по общим пробле�
мам, помощника в организации междуна�
родных сравнительных исследований, ор�
ганизатора обучения для тренеров (пре�
подавателей) в форме семинаров, получе�
ние доступа к информации о различных
моделях содержания образования и обес�
печении лучшего использования баз дан�
ных и других существующих ресурсов
для развития содержания образования.

c) Рассмотреть развитие сети как "Со�
общества практики" с точки зрения добав�
ленной стоимости для ее участников, чет�
кого определения структуры организа�
ции (роли и функции Международного
бюро просвещения и региональных пред�
ставительств – см. 4.3), географических
параметров каждого региона, разумного
сочетания идеализма и реализма в работе.

d) Основательно обсудить в сравни�
тельном плане различный опыт проис�
ходящих образовательных изменений,
особенно это касается компетенций. Это
позволит реализовать всесторонний под�
ход, учитывающий позитивные и нега�
тивные аспекты процесса и результатов
инновационных изменений в школах,  а
также позволит обменяться опытом
обеспечения соответствия внедряемых
моделей ожиданиям и потребностям всех
учащихся.   

e) Распространить информацию об
опыте применения моделей подготовки
учителей, причем не только позитивного,
но и имевшего негативные последствия.

f) Избегать пропаганды и внедрения
одного�единственного пути изменений,
способствовать развитию критического
мышления и анализа в вопросах внедре�
ния лучшего опыта работы.

g) Способствовать всемирному рас�
пространению и анализу инструмента�
рия и ресурсов, разработанных Между�
народным бюро просвещения и регио�
нальными партнерами, чтобы усилить
устойчивость организационных и обуча�
ющих компонентов развития содержания
образования, рассматриваемого как не�
прерывный процесс.

h) Направить деятельность "Сооб�
щества практики" на поддержку проис�
ходящих реформ содержания образова�
ния, особенно это касается обеспечения
равных возможностей на всех уровнях
образования (обязательного и необяза�
тельного), реформирования среднего об�

разования и системы подготовки учите�
лей, децентрализации, обеспечения ка�
чества образования, учета опыта осу�
ществленных циклов реформ содержа�
ния образования, стадий изменений, со�
держания непрерывного образования,
изменений в содержании образования,
диктуемых подходом "предложение�
спрос", перевода целей образования в
практическую плоскость, т.е. как дойти
до каждого учителя и ученика, устойчи�
вости реформ содержания образования,
подходов в разработке стандартов, оцен�
ки результатов реформ, формального и
неформального содержания образования
и рисков, связанных с созданием парал�
лельного содержания образования.

Ресурсы, доступные для развития потенци�

ала разработчиков содержания образования:
a) Процесс разработки пакета ресурсов

по вопросам содержания образования, на�
пример того, который был разработан в
странах Азии и Тихого океана, свидетельст�
вует о важности разделения труда и ответс�
твенности между многими партнерами на гло�
бальном, региональном и национальном уров�
нях, об объединении и интеграции различных
подходов и позиций, концептуальных дискус�
сий и эмпирического опыта. 

b) Опыт модульного обучения компетен�
циям в области школьного управления в ситу�
ациях бедности в Гватемале (IIPE/UNESCO)
свидетельствует о потребности в разумном
балансе между непосредственным и виртуаль�
ным взаимодействием в рамках реформы об�
разования, что может вести к формированию
и консолидации "Сообщества практики", ос�
нованном на обучении лидеров и расширении
их полномочий. 

c) Комплект материалов для разработчи�
ков содержания образования в странах Пер�
сидского залива позволяет убедиться в важ�
ности формирования видения, поддержки ли�
дерства и неприемлемости рецептурного под�
хода в развитии содержания образования.

d) Структура содержания образования
для учителей по вопросам гражданского
образования в странах Карибского бассей�
на свидетельствует о значении определения и
обсуждения ценностей как основы развития
содержания образования.

4. Как наше "Сообщество практики"
будет организовано?

4.1. Понятие "обмен информацией" 
Идея обмена информацией как ключе�

вое понятие организационной структуры
"Сообщества практики"  имеет пять ос�
новных характеристик: 

a) Информация для обмена – инфор�
мация относительно международных и
национальных тенденций в развитии со�
держания образования и о том, как  они
реализуются в разработке содержания
образования и его внедрения в каждой
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чения стран в  совместные проекты, так,
например, межрегиональное сотрудни�
чество может играть существенную роль
в создании ресурсов для разработки и
имплементации содержания образования. 

4.2. Структура 
Структура "Сообщества практики" бу�

дет создана в соответствии с инструкци�
ей ЮНЕСКО по созданию и обслужива�
нию веб�сайтов. Выбор программного
обеспечения для поддержки различных
типов взаимодействия между членами
сети зависит от того, легко ли его исполь�
зовать и способствует ли оно  консолида�
ции "Сообщества практики". 

Мы предлагаем, чтобы развитие сети
"Сообщество практики" и информацион�
ного обмена по вопросам содержания об�
разования имело следующую структуру: 

4.3. Схема

Любой человек или организация, зани�
мающиеся вопросами содержания обра�
зования, его изучением, проектированием
и имплементацией, развитием и оценкой,
могут стать членом сети "Сообщество
практики". В ее начальную организацион�
ную структуру войдут координационный
совет, региональные представительства,
национальные члены, ассоциированные
члены и спонсоры (см. схему ниже).  

В состав Координационного совета
входят: директор Международного бюро
просвещения как его председатель, ад�
министратор сети и региональные пред�
ставители. Совет отвечает за управление,
содержание, развитие и оценку деятель�
ности "Сообщества практики" в целом, и
в частности он определяет и планирует
деятельность, разрабатывает проекты,
организует обучение, семинары и симпо�
зиумы, стимулирует техническое со�
трудничество между регионами и стра�
нами, осуществляет поиск ресурсов.
Ожидается, что по инициативе директо�
ра Международного бюро просвещения

стране. Источниками этой информации
будут главным образом ресурсы Между�
народного бюро просвещения, материа�
лы, разработанные на национальном
уровне и ежегодные анкетные опросы,
совместно разработанные и проведенные
Международным бюро просвещения и
региональными представительствами.

b) Обмен опытом – сам процесс разра�
ботки учебного плана и управления, ин�
формация о котором представляется раз�
личными участниками, может быть поу�
чительной для разработчиков националь�
ного содержания образования, т.к. позво�
ляет узнать, что происходит в других
странах, что следует и что не следует де�
лать, на что обратить внимание, как избе�
жать ошибок и как максимально исполь�
зовать возможности развития содержа�
ния образования. Данный подход, предпо�
лагающий обмен инновационным опытом,
закладывает основу для технического со�
трудничества на горизонтальном уровне.

c) Сотрудничество в обучении – обра�
зовательные изменения во многом зави�
сят от обучения по общим для стран воп�
росам, например, общей концепции, со�
держания и методики обучения. Обмен
человеческими и материальными ресур�
сами позволяет не только удешевить обу�
чающие программы и повысить их эф�
фективность, но и создать благоприят�
ные условия плодотворного взаимодейс�
твия людей и организаций.

d) Взаимное консультирование – каж�
дый участник "Сообщества практики" выс�
тупает одновременно как донор и как полу�
чатель технической помощи на междуна�
родном уровне. Международное бюро прос�
вещения поддерживает развитие ресурс�
ной базы (см. 1.1.) и способствует формиро�
ванию крепкой основы для активного про�
цесса взаимного консультирования в сети.

e) Совместные проекты – осущест�
вляя образовательные изменения, разра�
ботчики содержания образования и уп�
равленцы сталкиваются с универсальны�
ми проблемами (например, необходимос�
тью обеспечить лидерство, управление и
организацию осуществляемых образова�
тельных реформ9; обучения инспекторов,
руководителей и преподавателей; разра�
ботки механизмов для создания и обнов�
ления образовательных стандартов и ме�
тодов оценки академических достижений
учащихся10) и им необходимо решить, что
лучше сделать, объединив усилия нес�
кольких стран. Соответствующий опыт
Международного бюро просвещения до�
казывает необходимость активного вовле�
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9 See IBE/UNESCO; Asia and Pacific Regional Bureau for Education (2003): Building the Capacities of Curriculum Spe�

cialists for Educational Reform. Veintiane, Lao PDR, 9�13 September. Bangkok: Asia and Pacific Regional Bureau for
Education. Page 64.
10See IBE/UNESCO; National Institute of Education Belarus (2004): Final Report of the Regional Workshop held in
Minsk, Belarus, 22�23 June 2003. Challenges of curriculum development in the XXI century. Perspectives from Belarus,
Moldova, Russia and Ukraine. Geneva: IBE. Page 11. 

1. Ïðåçåíòàöèÿ 
2. Áþëëåòåíü «Ñîîáùåñòâà ïðàêòèêè»  
3. Ïëàíèðóåìàÿ äåÿòåëüíîñòü  
4. Ýëåêòðîííàÿ ñëóæáà ïîìîùè  
5. Òåìàòè÷åñêèé á ðàóçåð  
6. Ïðîåêòû 
7. Ðåñóðñû  
8. Ñâÿçè (ðåãèîíû ÞÍÅÑÊÎ)  



Координационный совет будет ежегодно
собираться для планирования и оценки
деятельности сети.

Главные задачи администратора сети
состоят в том, чтобы обеспечить руководс�
тво, управление деятельностью и ее раз�
витие в рамках стратегии Международ�
ным бюро просвещения на 2002�2007 годы
и договоренностей между бюро и регио�
нальными представителями.

Региональные представители – это
люди, отвечающие за проектирование,
управление и развитие деятельности и
проектов в определенном регионе в рам�
ках договоренностей между Междуна�
родным бюро просвещения и региональ�
ными представителями, достигнутых
на семинаре (см. 3.1.). Мы находимся в
настоящее время в процессе формализа�
ции отношений с региональными пред�
ставителями, которые были определе�
ны на семинаре. 

Деятельность представителей будет
осуществляться в следующих регионах: 

1) Африка: Восточная, Северная, Юж�
ная и Западная Африка;

2) Арабские страны Персидского залива; 
3) Азия: Tихий океан и Китай; 
4) Европа: Балтийские государства, Цент�

ральная Европа, Восточная Европа, быв�
ший Советский Союз и Северная Европа;

5)Латинская Америка и Карибское мо�
ре: страны Южной и Центральной Аме�
рики и Карибского моря.

В каждом регионе в сеть входят наци�
ональные члены – люди и/или организа�
ции, государственные и/или частные, ра�
ботающие в министерстве, подразделе�
ниях по разработке содержания образо�
вания, университетах, колледжах, фон�
дах и агентствах технического сотрудни�
чества. Национальные члены имеют дос�
туп ко всем ресурсам "Сообщества прак�
тики" и участвуют в проектной деятель�

ности сети по развитию содержания об�
разования в качестве  партнеров.

Ассоциированные члены сети –  люди
и/или организации, чья деятельность, так
или иначе, связана с вопросами развития
содержания образования, в основном это ка�
сается вопросов проектирования содержа�
ния образования, управления,  технического
сотрудничества, развития и  оценки.

Спонсирующие организации и люди –
те, кто поддерживает  усилия, направлен�
ные на улучшение  проектирования и
имплементации содержания образования.  

  

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ВЕБ�САЙТА

"Сообщество практики" как Глобальная сеть
разработчиков содержания образования – наш
способ поддержать создание потенциала для
развития содержания образования по таким воп�
росам, как лидерство, инновации, управление,
развитие и оценка. Люди и организации,  как го�
сударственные, так и частные, могут обменяться
своим видением, опытом, информацией, базами
данных, результатами исследований, могут осу�
ществлять сотрудничество в обучении и по тех�
ническим вопросам для того, чтобы улучшить
проектирование содержания образования и его
имплементацию. Сообщество практиков – это
форум по вопросам содержания образования,
на котором эксперты могут обмениваться ин�
формацией и сотрудничать, получать ответы на
ежедневно возникающие вопросы об управле�
нии содержанием образования, могут регулярно
пополнять информацию и документацию относи�
тельно тенденций развития содержания образо�
вания,  иметь доступ к ресурсам по вопросам
обучения и оценки. Предоставляется возмож�
ность обмениваться знаниями и опытом с зару�
бежными коллегами, у которых аналогичные
стремления и цели".
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Схема 1
Организационная структура "Сообщества практики"

Äèðåêòîð 
ÌÁÏ 

 

Àäìèíèñòðàòîð  ÌÁÏ 
Èíèöèèðóåò – Ôîðìóëèðóåò-
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За досить високого рівня забезпеченості
навчальних закладів комп'ютерною технікою
інститути післядипломної педагогічної освіти
мають відповідальне завдання – навчити пе�
дагогів її ефективно використовувати.

У 2005 – 2006 н.р. викладання інформа�
тики у загальноосвітніх навчальних закла�
дах області здійснювало 504 вчителі. З них
за фахом: учителі інформатики – 269, учи�
телі фізики – 107, учителі математики –
73, інженери�програмісти – 36; учителі ін�
шого фаху – 19. Серед учителів інформа�
тики спостерігається плинність кадрів. 

Завдання підвищити ефективність  ви�
користання комп'ютерної техніки вчителя�
ми ПОІППО вирішує трьома напрямами. 

1. Комп'ютерний всеобуч. Навчання
здійснюється за допомогою  міжнародних
програм Intel і Microsoft.

Реалізацію програми Intel "Навчання для
майбутнього" на Полтавщині започатковано
у 2004 р. З метою формування у 2 000 вчите�
лів базових дисциплін навичок ефективного
використання інноваційних педагогічних та
інформаційно�комунікаційних технологій у
навчальному процесі Полтавський облас�
ний інститут післядипломної педагогічної
освіти спільно з Кременчуцьким педагогіч�
ним училищем провели тренінги з підготов�
ки 121 тренера районного (міського) рівня.
Ці тренери підготували (коштом місцевих
бюджетів) тренерів шкільного рівня, які і
забезпечили масове навчання педагогів. 

У кожному районі (місті) визначено
опорну школу, на базі якої проводяться
тренінги з учителями базових дисциплін.
За станом на 16 червня 2006 р. пройшли
навчання 3 777 учителів базових дисциплін
шкіл області (табл. 1). 
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За матеріалами, наданими директором
освітніх програм Intel в Україні Тетяною
Нанаєвою, за цим показником Полтавщи�
на займає другу позицію серед областей
України (табл. 2).

Окрім фінансування підготовки трене�
рів обласного і районного рівнів, придбан�
ня спеціальної навчальної літератури,
коштом програми Intel для зміцнення на�
вчальної бази інституту придбано 12 пер�
сональних комп'ютерів та ліцензій на сис�
темне програмне забезпечення.

З вересня 2006 р., розвиваючи спільну
ініціативу МОН та корпорації Microsoft
"Партнерство в навчанні", в області розпо�
чато навчання  учителів усіх предметів ос�
нов комп'ютерної грамотності шляхом
проведення тренінгів за програмою не
менше ніж 36 годин. 

Очікувані результати:
Підвищення інформаційної культури

учителів загальноосвітніх навчальних
закладів.

Упровадження моделей системи ме�
тодичної підготовки учителів інформати�
ки в системі післядипломної освіти до реа�
лізації профільного навчання учнів.

Упровадження моделі навчання учи�
телів�предметників основ інформаційно�
комунікаційних технологій у системі піс�
лядипломної педагогічної освіти.

2006 року на базі ПОІППО пройдуть
навчання методисти та викладачі інститу�

Стаття розповідає про шляхи, перспективи, успіхи та проблеми впровадження інформа�
ційних та комунікаційних технологій у систему освіти Полтавської області. 

Статья рассказывает о путях, перспективах, успехах и проблемах внедрения информа�
ционных технологий в систему образования Полтавской области. 

Article tells about ways, perspectives, successes and problems of information &communication
technologies implementing into the education system of Poltava region. 
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Ðîêè 2004 ð³ê 2005 ð³ê 2006 ð³ê Ðàçîì 
Ê³ëüê³ñòü ó÷èòåë³â, ÿê³ 
ïðîéøëè ï³äãîòîâêó 
çà ïðîãðàìîþ Intel 
“Íàâ÷àííÿ äëÿ 
ìàéáóòíüîãî”  

623 2 046 1 108 3777 
30 % çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ â÷èòåë³â 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
ïðåäìåò³â 

Таблиця 1
Кількість учителів, підготовлених за програмою Intel

"Навчання для майбутнього" у Полтавській області

Таблиця 2  

Кількість учителів, підготовлених за програмою Intel

"Навчання для майбутнього" в різних областях України
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ту і керівники методичних об'єднань вчи�
телів інформатики (тренери районного
рівня). Тренери, підготовлені на базі ПО�
ІППО, проводитимуть навчання педагогів
району (міста) на базі опорних шкіл за міс�
цем проживання.

2. Організація ефективних семінар�
ських занять із різних проблем викорис�
тання комп'ютерної техніки. Ці семінари
ПОІППО проводить  на своїй базі та в ра�
йонах області. 

При проведенні таких семінарів ми ви�
користовуємо можливості вищих нав�
чальних закладів області: за допомогою
семінарів�практикумів підвищили квалі�
фікацію 339 педагогічних працівників (на
базі Полтавського університету споживчої
кооперації України – 88, Полтавського на�
ціонального технічного університету – 35,
Полтавського державного педагогічного
університету – 25 та районних методич�
них кабінетів – 191).

3. Система курсової підготовки.
ПОІППО приділяє велику увагу підви�

щенню кваліфікації вчителів інформатики.
У 2003 р. 161 учитель інформатики підвищив
свою кваліфікацію (на базі ПОІППО – 68, на
базі районних методичних кабінетів – 93).

У липні 2003 р. проведено курси підви�
щення кваліфікації методистів (завідува�
чів РМК), відповідальних за вивчення ін�
форматики та використання нових ін�
формаційних технологій. 

Курси підвищення кваліфікації для
учителів інформатики, відповідно до за�
мовлень методкабінетів, відбуваються
двічі на рік. Протягом 2004�2005  рр. та
першої половини 2006 р. підвищили свою
кваліфікацію 154 учителя інформатики.
На курсах підвищення кваліфікації прой�
шли підготовку за програмою Intel вчите�
лі інформатики й інші фахівці (табл. 3).

Наступним важливим аспектом систе�
ми курсової підготовки у ПОІППО є орга�
нізація навчання інформаційно�
комп'ютерних технологій усіх учителів,
що перебувають на курсах підвищення
кваліфікації. 

Протягом 6�10 навчальних годин слу�
хачі вивчають як основи комп'ютерної
грамотності, так і методики використання
сучасних комп'ютерних навчальних
програм із різних предметів.

4. Дистанційне навчання у ПОІППО
Із 2004 р. ПОІППО розпочато роботу з

організації та впровадження в навчаль�
ний процес дистанційної форми навчан�
ня. Проводилася підготовча робота та ап�
робація навчання у 2 групах: учителів
іноземної мови та географії.

На виконання наказу управління осві�
ти і науки від 15 грудня 2005 р. за № 686 у
першому півріччі 2006 р. підвищення ква�
ліфікації за дистанційною формою нав�
чання пройшли 111 педагогічних праців�
ників із 15 районів області. Навчалися такі
категорії: вчителі української мови – 16
чол., вихователі дошкільних навчальних
закладів – 13 чол., учителі початкових
класів – 23 чол., керівники позашкільних
навчальних закладів – 29 чол., медпраців�
ники школи�інтернату ім. Н.К. Крупської –
30 чол.

Для організаційно�методичного забез�
печення дистанційного навчання в райо�
нах на базі методичних кабінетів створено
місцеві опорно�консультативні пункти –
МОКП. Через них здійснюється зв'язок
слухачів із викладачами ПОІППО. Слід
відзначити ефективну роботу опорно�
консультативних пунктів у Карлівсько�
му, Полтавському, Решетилівському,
Машівському районах.

Модель дистанційного навчання, що
впроваджується у ПОІППО, передбачає
використання "кейс"� та мережевої техно�
логій. Під час настановних занять кожно�
му слухачеві надається в електронному
вигляді (на дисках та дискетах) набір нау�
ково�методичних матеріалів, необхідних у
навчанні, а саме: тексти лекцій соціогума�
нітарних та фахового модулів, методичні
рекомендації стосовно роботи з фаху.

Як свідчать дані вхідного та вихідного
діагностувань, дистанційна форма підви�
щення кваліфікації спонукала слухачів
поліпшити власну комп'ютерну грамот�
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Таблиця 3
Підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ Intel ó ðàìêàõ 
êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿  

Ð³ê Ê³ëüê³ñòü ó÷èòåë³ â 
³íôîðìàòèêè, êîòð³ 
ï³äâèùèëè 
êâàë³ô³êàö³þ  

Óñüîãî Ïî ïðåäìåòàõ  

2004 80 - - 
2005 42 42 ó÷èòåë³ ³íôîðìàòèêè – 42 
2006  
(² ï³âð³÷÷ÿ)  

32 28 äèðåêòîðè øê³ë – 14 
ó÷èòåë³ ³ñòîð³¿ – 14 



2005 н.р. проведено апробацію електрон�
них засобів навчального призначення з 12
предметів: біології, української літерату�
ри, історії, зарубіжної літератури, укра�
їнознавства, алгебри, географії, геомет�
рії, англійської мови, інформатики, фізи�
ки, хімії.

У 48 загальноосвітніх навчальних зак�
ладах області у 2004�2005 н.р.  апробовано
9 електронних засобів навчального приз�
начення, а саме: "Біологія 8�9. Людина";
"Міфи народів світу, 5�9 клас"; "Системи
лінійних рівнянь, 7�8 клас"; "Таблиця
Менделєєва, 8�11 клас"; "Україна та її
регіони, 8�9 клас"; "Динамічна геометрія,
7�9 клас"; "Фізика�7"; "100 000 Words 7�11
клас"; "Відеоінтерпретатор алгоритмів
пошуку та сортування, 10�11 клас". 

Методисти ПОІППО систематизували
матеріали анкетування вчителів, які бра�
ли участь в апробації та проводили екс�
пертну оцінку електронних засобів нав�
чального призначення  (ЕЗНП), розроб�
лену Науково�методичним центром орга�
нізації розробки та виробництва засобів
навчання Міністерства освіти і науки. 

Досить високу оцінку за результатами
апробації отримали електронні засоби
навчального призначення "Системи лі�
нійних рівнянь" та "Динамічна геометрія,
7�9 клас". 

Електронний підручник "Системи лі�
нійних рівнянь, 7�8 клас" дає змогу ефек�
тивно застосовувати різні види оцінюван�
ня знань учнів, упроваджувати різнома�
нітні форми роботи на уроці.

Розділ "Графічний спосіб розв'язуван�
ня систем рівнянь" відповідає вимогам
наочності, виховує в учнів графічну
культуру. Доцільно використовувати цей
ЕЗНП, поєднуючи з традиційним підхо�
дом викладання математики.

Електронний підручник повністю
охоплює тему "Системи лінійних рів�
нянь". За допомогою неї можна вивчати
теоретичний матеріал, організовувати
актуалізацію опорних знань, формувати
уміння і навички учнів, розв'язуючи ве�
лику кількість вправ. Підбір вправ відпо�
відає різнорівневому та диференційова�
ному підходу до навчання учнів. Теоре�
тичний виклад матеріалу побудовано ла�
конічно і послідовно, що сприяє розвитку
логічного та алгоритмічного мислення. 

Рівень вправ і задач дає змогу вико�
ристовувати цю програму у 9 класі на
уроках геометрії при вивченні теми
"Площі фігур" та  на уроках алгебри, вив�
чаючи тему "Розв'язування текстових за�
дач за допомогою СЛР".

Водночас цей педагогічний програм�
ний засіб має низку недоліків: у розділі

ність. Якщо на початок навчання лише
40 % учителів уміли користуватися
комп'ютером, то на час закінчення курсів
цей показник зріс до 75 % .

У ІІ півріччі 2006 р. заплановано охопи�
ти дистанційною формою навчання ще 76
учителів: фізичної культури – 26 чол., анг�
лійської мови – 21 чол., географії – 29 чол.

У планах роботи інституту на 2007 рік –
продовжувати практику дистанційного
навчання з розширенням категорій учите�
лів, що до нього залучатимуться.

Ефективному навчанню педагогів спри�
яє матеріальна база інституту. ПОІППО
має два комп'ютерні класи. Розпочато тен�
дерну процедуру  придбання комп'ютерів
для третього класу, у якому будуть вста�
новлені найсучасніші  комп'ютери.

У ПОІППО працює 64 персональні
комп'ютери, об'єднані в локальну мере�
жу. Ресурси  Інтернет використовуються
як при проведенні навчальних занять зі
слухачами, так і при організації позаау�
диторних занять. Інститут має інтерак�
тивну дошку та два мультимедійні про�
ектори. Під час курсового підвищення
кваліфікації вчителі географії, біології,
фізики, математики, хімії та інші отри�
мують навики роботи з указаною техні�
кою, які потім використовують у профе�
сійній діяльності. 

Таким чином, можна стверджувати,
що всі працівники ПОІППО опанували та
вчителі шкіл Полтавщини впевнено опа�
новують комп'ютерну техніку.

Далі постає ще відповідальніше зав�
дання – ефективне використання
комп'ютерної техніки у навчальному про�
цесі.

В освітньому просторі області викорис�
товується понад 50 ППЗ (педагогічних
програмних засобів), які мають гриф
МОН. Це комп'ютерні засоби навчального
та загального призначення, надані МОН
України у комплекті з навчальними
комп'ютерними комплексами; надані
МОН України для апробації; комп'ютерні
програми, підготовлені вчителями з окре�
мих тем навчальних дисциплін самостій�
но. З ними працює 3 771 педагог.

5. Апробація електронних навчальних
програм. Розпочато її у 2004�2005 н.р. від�
повідно до наказу Міністерства освіти і на�
уки України від 22 жовтня 2004 р. за № 813
"Про проведення апробації електронних
засобів навчального призначення" та на�
казу управління освіти і науки Полтав�
ської державної адміністрації від 26 лис�
топада 2004 р. за № 567 "Про проведення
апробації електронних засобів навчаль�
ного призначення для загальноосвітніх
навчальних закладів". В області в 2004�
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"Розв'язування СЛР графічним спосо�
бом" при знаходженні відповіді програма
видає запис "відповідь неправильна, але
самостійна", хоча розв'язок правильний;
виникли труднощі при установці "робо�
чого місця вчителя", зокрема "генератора
завдань".

Використання цього засобу на уроках
потребує обов'язкового, відповідного ма�
теріально�технічного забезпечення, під�
готовки вчителя, наявності лаборанта, а
також відповідної побудови навчального
процесу: вивчення інформатики з 5 класу
та можливості використання кабінету ін�
форматики на уроках математики.

Самостійно працювати з означеною
програмою учень зможе лише після три�
валої роботи під керівництвом вчителя за

умови, що учень досконало володіє
комп'ютером.

У 2005�2006 н.р. проведення апробації
ЕЗНП здійснювалося відповідно до нака�
зу Міністерства освіти і науки України
від 20.03.06 за № 213 "Про проведення ап�
робації електронних засобів навчального
та загального призначення для загально�
освітніх навчальних закладів області" та
управління освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації від 25.11.05 за № 630
"Про продовження апробації електронних
засобів навчального призначення для
ЗНЗ у 2005�2006 навчальному році". У 37
загальноосвітніх навчальних закладах
області (зокрема ПОІППО) розпочалася
апробація 20 електронних засобів нав�
чального призначення (табл. 5). 
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Таблиця 5

Перелік ППЗ (педагогічних програмних засобів) в області  в 2005&2006 н.р.

Íàçâà ÅÇÍÏ 
1. ÏÏÇ „²íòåãðîâàíèé åëåêòðîííèé êîìïëåêñ “Åêîíîì³÷íà òà ñîö³àëüíà 
ãåîãðàô³ÿ ñâ³òó, 10 êëàñ” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
2. ÏÏÇ „²íòåãðîâàíèé åëåêòðîííèé êîìïëåêñ “Åêîíîì³êà, 10 êëàñ” äëÿ 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
3. ÏÏÇ „Â³ðòóàëüíà á³îëîã³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 10 -11 êëàñè” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
4. Äèñòàíö³éíèé êóðñ „Øê³ëüíèé êóðñ ç á³îëîã³¿, 6 -11 êëàñè”.  
5. ÏÏÇ „Á³áë³îòåêà åëåêòðîííèõ íàî÷íîñòåé “Á³îëîã³ÿ, 6 -11” äëÿ 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêë àä³â. 
6. Ïåäàãîã³÷íèé ïðîãðàìíèé çàñ³á óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëþ çà íàâ÷àëüíî -
âèõîâíèì ïðîöåñîì “Ñèñòåìà ïåðåâ³ðêè çíàíü, ïðîâåäåííÿ îë³ìï³àä òà 
êîíêóðñ³â”.  
7. Ïðîãðàìíî -ìåòîäè÷íèé êîìïëåêñ „Òåðì VII” ï³äòðèìêè ïðàêòè÷íî¿ 
íàâ÷àëüíî¿ ìàòåìàòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ .  
8. ÏÏÇ “²íòåãðîâàíèé åëåêòðîííèé êîìïëåêñ „Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ, 10 êëàñ ” äëÿ 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
9. Åëåêòðîííà áàçà çíàíü „Ëþäèíà, ñóñï³ëüñòâî ³ ñâ³ò” äëÿ 11 -õ êëàñ³â 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
10. Äèñòàíö³éíèé êóðñ „Øê³ëüíèé êóðñ ³ç õ³ì³¿, 8-11 êëàñè”.  
11. Íàâ÷àëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ „Õ³ì³ÿ, 8 ” äëÿ âèêëàäàííÿ òà âèâ÷åííÿ 
õ³ì³¿ ó 8 êë. çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ .  
12. „Õ³ì³ÿ, 8 -11 êëàñ”. Á³áë³îòåêà åëåêòðîííèõ íàî÷íîñòåé.  
13.“²íôîðìàòèêà”. Ïðîãðàìíî -ïåäàãîã³÷íèé çàñ³á äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
14. Äèñòàíö³éíèé êóðñ äëÿ àäì³í³ñòðàòîð³â íàâ÷àëüíèõ êîìï’þòåðíèõ 
êîìïëåêñ³â.  
15. ÏÏÇ „Ô³çèêà -8” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
16. ÏÏÇ „Ô³çèêà -9” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
17. ÏÏÇ „Â³ðòóàëüíà ô³çè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ. „Ô³çèêà 7 -9” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
18. ÏÏÇ „Â³ðòóàëüíà ô³çè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ. „Ô³çèêà 10 -11” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
19. ÏÏÇ „Á³áë³îòåêà åëåêòð îííèõ íàî÷íîñòåé. „Ô³çèêà 7 -9” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  
20. ÏÏÇ „Åëåêòðîííèé çàäà÷íèê “Ô³çèêà” äëÿ 7 -9 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.  



ня не зовсім придатні для цього програм�
ного продукту, тому що він спрямований
на організоване забезпечення функціону�
вання шкільних комп'ютерних мереж. За�
галом ППЗ є дуже цінними для вчителя ін�
форматики (або окремого адміністратора
шкільної комп'ютерної мережі) і сприяють
управлінню роботою учнів на уроках і в
позаурочний час при проведенні самостій�
ної роботи школярів тощо. Матеріал дібра�
но вдало, правильно розроблено структуру
викладу матеріалу, але недостатньо добра
система тестування отриманих знань. 

Наприкінці 2005�2006 н.р. вчителі ін�
форматики, які працювали з "Адміністра�
тором", пройшли навчання за цим курсом,
склали іспити й отримали сертифікати
"Microsoft". Полтавська область, за станом
на кінець навчального року, мала третій
результат по Україні (91 вчитель інформа�
тики) за кількістю вчителів, які пройшли
навчання за цим курсом.

Педагогічні програмні засоби повинні
забезпечити всебічний виклад інформа�
ції, вони містять тексти, зображення, ау�
діо� та відеоінформацію і працюють інтер�
активно у взаємодії з користувачем. Поя�
ва комп'ютерних програм освітнього
призначення внесла зміни в організацію
навчального процесу. 

Як показав досвід упровадження в
навчальний процес педагогічних прог�
рамних засобів, для успішної реалізації
концепції інформатизації освітньої галузі
необхідне забезпечення навчальних зак�
ладів разом з апаратними засобами та�
кож і педагогічними програмними засоба�
ми, розробленими відповідно до чинних
програм вивчення навчальних предметів
у загальноосвітніх навчальних закладах.

На думку вчителів області, необхідно
збільшувати випуск педагогічних прог�
рамних засобів, щоб учитель міг сам оби�
рати програмні продукти з декількох
запропонованих для кожного курсу.

Інформаційні технології проникають у
всі сфери людської діяльності, забезпечу�
ють поширення інформаційних потоків у
суспільстві, утворюючи глобальний ін�
формаційний простір. Сучасне освітнє се�
редовище потребує використання інфор�
маційних, зокрема мультимедійних та
електронних засобів навчання, упровад�
ження інтерактивних методів навчання,
тому рівень фахової майстерності учите�
ля ХХІ ст. повинен відповідати вимогам
сьогодення. Фахівці ПОІППО сприяють
його зростанню, дбають про підвищення
рівня вимогливості учителя щодо рівня
своєї комп'ютерної грамотності,  підтри�
мують талановитих учителів. 

Стаття надійшла в редакцію  30.08.06

До апробації залучені такі райони:
Полтавський, Диканський, Решетилів�
ський, Чутівський, Семенівський, Ор�
жицький, Зіньківський, Хорольський, Ав�
тозаводський, Крюківський; м. Полтава,
Шишацька обласна гімназія�інтернат для
обдарованих дітей, Полтавський обласний
ліцей�інтернат для обдарованих дітей із
сільської місцевості ім. А.С. Макаренка та
Полтавський обласний ліцей�інтернат для
обдарованих дітей при Кременчуцькому
педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка.

Загалом в апробації взяли участь 58
учителів області, серед яких 41 учитель
вищої категорії, 13 учителів першої кате�
горії, 4 вчителі другої категорії.

У Полтавській області визначені базо�
ві навчальні заклади (Шишацька обласна
гімназія�інтернат для обдарованих дітей
та Решетилівська гімназія) для прове�
дення апробації педагогічних програмних
засобів, а також м. Полтава.

Потрібно також відзначити роботу з
проведення апробації вчителів Решети�
лівської гімназії, Кременчуцького ліцею
№ 4, Кіровського НВК, Полтавських ЗОШ
№ 26, 28, 29, Полтавського ліцею № 1, які
здійснили ґрунтовний аналіз педагогічних
програмних засобів.

ПОІППО провів заходи  щодо підготов�
ки вчителів до апробації ППЗ. Це інструк�
тивно�методичні наради на початку та
при закінченні апробації, а також  облас�
ний семінар із проблеми "Організаційно�
методичне забезпечення апробації елек�
тронних засобів навчального призначення
для ЗНЗ у 2005�2006 н.р." для вчителів,
які беруть участь у апробації, на якому
розглядалися питання впровадження в
навчально�виховний процес сучасних ін�
формаційно�комунікаційних технологій;
проведено попередню експертну оцінку
педагогічних програмних засобів, які ап�
робуються у 2005�2006 н.р.

На адресу науково�методичного центру
розробки та виробництва засобів навчання
були направлені відповідно оформлені ін�
формаційні картки учасників апробації та
анкети експертної оцінки цих засобів.

Наприклад, учителі інформатики, які
брали участь у апробації ППЗ "Інформа�
тика 10�11", звертають увагу на те, що
використання посібника підвищує інте�
рес до предмета, дає змогу опрацювати
матеріал уроку без допомоги вчителя, що
спонукає учнів самостійно робити вис�
новки, узагальнення, логічно мислити,
працювати творчо. Але водночас цей
ППЗ дублює текст та малюнки підручни�
ка, не передбачає диференційованого
підходу до вивчення матеріалу. ППЗ слід
супроводжувати відповідними методич�
ними матеріалами (де і на яких уроках
можна використовувати). 

Зауваження та пропозиції має також і
ППЗ "Адміністратор". Критерії оцінюван�
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Демократичні перетворення, що відбу�
ваються в Україні впродовж останніх ро�
ків, створили передумови для вивільнен�
ня творчого потенціалу освітян, який став
реалізовуватися в інноваційній діяльно�
сті керівників закладів освіти, окремих
педагогів або педагогічних колективів. Із
середини 90�х років ХХ ст. інноваційна
освітня діяльність є предметом особливо�
го вивчення обласними інститутами піс�
лядипломної педагогічної освіти (ОІП�
ПО), оскільки досить багато шкіл стали
втілювати в життя мрії і проекти своїх
кращих учителів і керівників. Ця практи�
ка наштовхнулася на серйозну перешко�
ду, суть якої – у суперечності між наяв�
ною потребою в розвитку школи і невмін�
ням педагогів її реалізовувати. Завдання
наукового супроводу інноваційної освіт�
ньої діяльності закладів освіти і педагогів
покладено  на ОІППО. Оскільки освітня
інновація в сутності своїй є зміна або від�
хилення від певної норми, то для визна�
чення перспектив розвитку школи з по�
зицій теорії педагогічної інноватики до�
цільно визначити ознаки інновації та
критерії освітніх інновацій.

Актуальність обраної теми визнача�
ється недостатнім опрацюванням теоре�
тичних аспектів експертизи освітніх ін�
новацій, браком наукових досліджень
щодо критеріїв експертизи освітніх інно�
вацій, їх порівняльних характеристик у
різних умовах реалізації інноваційних
освітніх проектів.  Метою дослідження  є
вивчення характерних рис, особливостей
експертизи освітніх інновацій в ОІППО,
порівняння обраних критеріїв експерти�

зи та узагальнення щодо доцільності їх
застосування в різних ситуаціях.

Затверджене наказом Міністерства ос�
віти і науки України 7.11.2000 р. за № 522
Положення "Про порядок здійснення ін�
новаційної освітньої діяльності" унормо�
вує здійснення освітніх інновацій та їх
експертизу на всеукраїнському, регіо�
нальному та локальному рівнях. Відпо�
відно до вимог Положення, якщо іннова�
ція вносить принципово нове за відсут�
ності аналогів, то її експертиза здійсню�
ється на всеукраїнському рівні. Якщо ж
інновація має відносний стосовно певних
умов характер, то вона буде віднесена до
регіонального рівня, іноді  локального.

Неминучість і необхідність упровад�
ження інновацій у діяльність закладів
освіти очевидна, як і  прогресивність ін�
новацій у виведенні закладів освіти на
якісно вищий рівень.

Caме  тому  прагнення  до  інноваційної
діяльності  в  частини  закладів  освіти
іноді  нагадує  імітацію  такої  діяльності.
Це  пояснюється радше за все намаган�
ням зробити не стільки краще, скільки
інакше.

Особливо це характерно для частини
населених пунктів, де відкриваються  за�
гальноосвітні  навчальні  заклади  певно�
го  профілю. Причому це здійснюється
часто за ініціативи місцевого відділу осві�
ти. Оголошуючи про відкриття чергового
"ліцею" чи авторської школи, приверта�
ється увага громади і вселяються певні
надії щодо здійснення справжніх змін.
Насправді такі дії приводять до  подаль�
шого  соціального  розшарування  учнів,
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Розглядаються підходи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти до вибо�
ру критеріїв експертизи освітніх інновацій у регіонах. Відмінності у їх виборі поясню�
ються необхідністю створення в кожному окремому випадку  відповідної  системи екс�
пертної оцінки.

Рассматриваются подходы областных институтов последипломного педагогического об�
разования к выбору критериев экспертизы образовательных инноваций в регионах. От�
личия в их выборе объясняются необходимостью создания в каждом конкретном случае
соответствующей системы экспертной оценки.

In clause approach of regional institutes post�graduate pedagogical education up to choice crite�
ria of examination of educational innovations in regions are considered. Differences in their cho�
ice speak necessity of creation for each concrete case of corresponding system of an expert esti�
mation. 
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дагогічної системи, мати творче мислен�
ня. Виходячи з наявності таких рис, ке�
рівник зможе орієнтуватися у відборі до�
цільних інноваційних ідей, організовува�
ти експериментальну роботу, здійснюва�
ти її моніторинг, узагальнювати резуль�
тати. Науково�дослідна робота в такому
випадку складатиметься з аналітико�ді�
агностичного, підготовчого, процесуаль�
ного та оцінювально�результативного
компонентів, провідне місце в реалізації
кожного з яких належить  закладу освіти.
У самому ж закладі освіти центральне
місце відводиться науково�методичній
(дослідницькій) раді, якій підпорядкову�
ються центр науково�дослідницької робо�
ти, методичні об'єднання вчителів, творчі
групи, лабораторії, учнівські наукові то�
вариства, редакційна колегія тощо. При
цьому ОІППО проводить відповідну до
обраного напряму науково�дослідницької
роботи підготовку вчителів за допомогою
курсів, семінарів, тренінгів, здійснює
консультування, надає методичну допо�
могу, забезпечує експертизу одержаних
результатів, узагальнює їх та поширює
досвід і результати досліджень. Чіткий
розподіл завдань між закладом освіти,
органом управління освітою, обласним
інститутом післядипломної педагогічної
освіти,  вважають  у Хмельницькому
ОІППО, сприяє розкриттю творчого по�
тенціалу педагогічних працівників закла�
дів освіти і є запорукою одержання ус�
пішних результатів дослідження. При
цьому не виключається співпраця з ВНЗ,
які можуть розробляти нові ідеї, теоре�
тичні положення, здійснювати наукове
керівництво, надавати консультаційну
допомогу.

Критеріями творчих знахідок учителів
у Хмельницькому ОІППО вважають сут�
ність інновації (нова ідея, нові  технології
навчання, нове інформаційне забезпечен�
ня), наукову аргументованість, освітні та
виховні можливості, сферу застосування,
ефективність, стабільність результатів,
можливість масового використання. Крім
того, в інноваційній діяльності освітнього
закладу важливе місце займають питан�
ня оцінювання пошуково�творчої роботи
педагогів�дослідників. Критеріями оціню�
вання означеної роботи є: актуальність
проблематики, її зв'язок із проблемами
оновлення освіти: напрям пошуково�
творчої роботи, спрямованої на оновлен�
ня змісту, розроблення нових технологій
навчання і виховання, концептуальне
обґрунтування та моделювання нових ос�
вітніх закладів, на пошук діагностичних
методик, розроблення систем управління
та самоуправління в освіті; характер
творчої роботи, що полягає в узагальнен�
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їх  батьків  і стримують розвиток ситуа�
ції. Більше за те, такі заходи поглинають
частину досить обмежених бюджетних
коштів та ще змушують батьків до зага�
лом невиправданих витрат. Причина  в
тому, що відкриття закладу освіти нового
типу не завжди обумовлюється соціаль�
ним замовленням на випускника певної
території. Вимоги соціального замовлен�
ня завжди ширші за ті, які виконує шко�
ла наразі. Вони ж є джерелом ідей роз�
витку закладів освіти міста, району. Соці�
альне замовлення на випускника в наш
час формулюється органом управління
освітою, директором з урахуванням рад�
ше нинішньої ситуації, ніж прогнозовано�
го майбутнього.

Саме  неврахуванням особливостей
місцевих умов, традицій можна пояснити
відкриття наприкінці 90�х років минулого
століття численних загальноосвітніх
навчальних  закладів  економічного  або
правового  профілю.

Іншим видом імітації інноваційної ос�
вітньої діяльності є апробація в нових
умовах конкретної школи різних уже пе�
ревірених моделей навчання і виховання,
у яких за даними окремих ОІППО задія�
но кожну другу з трьох або кожну другу
школу. Чи доцільно і чи можливо забез�
печити науковий супровід  інноваційної
освітньої діяльності закладів освіти  в
цьому  випадку?

Такі  підходи у здійсненні інноваційної
освітньої діяльності пояснюються недос�
татнім науковим розробленням та об�
ґрунтуванням критеріїв експертизи ос�
вітніх інновацій.

Якими критеріями користуються дос�
лідники інноваційної освітньої діяльності
в  ОІППО?

Характерною особливістю, спільною
для переважної більшості досліджень, є
те, що в них інноваційна освітня діяль�
ність закладів освіти, педагогів, керівни�
ків розглядається як науково�дослід�
ницька робота. Саме тому інноваційна ді�
яльність зі стадії емпіричних, іноді без�
системних спроб та пошуків переходить
до сталої, цілеспрямованої та прогнозо�
ваної діяльності, яка потребує дієвого на�
укового супроводу  і забезпечується від�
повідними структурними підрозділами
ОІППО.

Пряме керівництво інноваційною ос�
вітньою діяльністю, вважають у Хмель�
ницькому ОІППО, можуть здійснювати
лише  ті керівники, які використовують
науково�дослідницький спосіб управлін�
ня як оптимальний. Вимоги до  них став�
ляться високі: це здатність до аналітико�
синтетичної діяльності, вміння діагносту�
вати та прогнозувати стан розвитку пе�
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ні новаторського досвіду, впровадженні
інноваційного досвіду інших або створен�
ні власної інновації. Важливими є науко�
во�методичне опрацювання проблеми,
одержані результати пошуково�творчої
роботи, апробація роботи та використан�
ня результатів. Оскільки пошуково�твор�
ча робота є за своїм змістом науково�дос�
лідницькою діяльністю у закладі освіти,
для науково�дослідницької діяльності ви�
користовують такі критерії: 

– орієнтованість науково�дослідниць�
кої роботи на професійне зростання педа�
гогів та психосоціальний розвиток учнів;

– оптимальність структури та змісту
науково�дослідницької роботи;

– відповідність цієї структури змісту
та меті діяльності, професійному рівню
та запитам педагогів;

– актуальність і науковість змісту;
– систематична оновлюваність змісту;
– індивідуалізація змісту;
– прогностичність змісту та результатів;
– цілісність системи, що передбачає

взаємозв'язок між усіма її структурними
ланками;

– неперервність процесу підвищення
педагогічної майстерності колективу нав�
чального закладу;

– науковість управління;
– демократичність в організації та ви�

борі форм науково�дослідницької діяль�
ності;

– чіткість планування науково�дослід�
ницької роботи;

– технологічна розробленість кожного
етапу науково�дослідницької діяльності;

– вимірювання проміжних та підсум�
кових результатів.

Окремо фахівці Хмельницького ОІППО
виділяють науково�дослідницьку діяль�
ність у  ході експерименту. Адже експе�
римент – не тільки  один з основних ме�
тодів наукового пізнання, а комплекс на�
уково�дослідницьких  методів, критерія�
ми якого є наявність мети, завдань, гіпо�
тези, спеціально створених умов, засто�
сування наукових методів дослідження,
способів діагностики, нового педагогічно�
го знання.

Характерними особливостями підходів
до здійснення інноваційної освітньої ді�
яльності у Хмельницькому ОІППО є такі:

– окремий   учитель розглядається ли�
ше як автор творчої знахідки;

– інноваційну освітню діяльність мо�
жуть здійснювати заклади освіти за пев�
них умов;

– ефективне керівництво інновацій�
ним процесом можуть здійснювати тіль�
ки управлінці нового типу, які викори�
стовують науково�дослідницький спосіб
управління як оптимальний;

– інноваційна освітня діяльність є
складовою науково�дослідницької діяль�
ності закладу освіти;

– науково�дослідницька діяльність при�
таманна всім закладам освіти, напрям ді�
яльності яких може бути і не іноваційним;

– для організації науково�дослідниць�
кої роботи необхідно створювати в закла�
ді наукову раду, координаційний центр,
налагоджувати взаємодію з органами уп�
равління, ВНЗ, ОІППО, громадськістю,
тощо;

– критерії оцінювання пошуково�твор�
чої роботи педагогів�дослідників, науко�
во�дослідницької роботи закладу освіти,
інноваційної освітньої діяльності орієнто�
вані на зміни у педагогічній системі нав�
чального закладу або у її окремих ланках.
Критерій інноваційності повністю досяга�
ється, коли повноцінні, доцільні та про�
гресивні нововведення проникнуть у кож�
ну ланку системи, починаючи від мети і
закінчуючи проектованим результатом.

Директор Інституту управління осві�
тою Російської Академії освіти В.С. Лаза�
рєв,  вивчаючи проблеми управління ін�
новаційними процесами в закладах осві�
ти, вважає, що далеко не всі нововведен�
ня прогресивні. Прогресивним є лише те,
що ефективне, незалежно від часу ви�
никнення. Процес упровадження нового
передбачає обов'язкове вивчення досвіду
його використання іншими закладами ос�
віти, прогнозний аналіз та апробацію в
нових умовах. Параметрами оцінювання
нових ідей можуть бути такі:

– актуальність нововведення, яка виз�
начається ступенем відповідності потре�
бам закладу освіти, соціальному замов�
ленню, ступенем важливості проблеми,
вирішити яку зможе запропонована інно�
вація;

– адекватність  кожної інновації за�
гальній ідеї розвитку конкретного закла�
ду освіти;

– результативність інновації;
– інноваційний потенціал ідеї, який

визначається ступенем її ефективності;
– методична розробленість ідеї перед�

бачає наявність описаного змісту, струк�
тури, технології, етапів освоєння;

– можливість потенційних учасників
застосувати інновацію визначається за�
цікавленістю педагогів, складністю і дос�
тупністю технології;

– рівновага   інтересів різних груп пе�
дагогів стосовно інновації;

– можливість спротиву інновації;
– час, необхідний для впровадження

інновації з метою одержання очікуваного
результату;
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– фінансові та матеріально�технічні

затрати для впровадження освітньої ін�
новації;

– нормативно�правове забезпечення
інновації;

– організаційні передумови впрова�
дження освітньої інновації;

– привабливість інновації, суть якої
полягає в тому, що інновація повинна  ці�
кавити  тих педагогів, які будуть її впро�
ваджувати.

Крім того, В.С. Лазарєв звертає увагу
на те, що для досягнення поставленої
мети потрібно рухатися не стільки від
управління до педагогів, скільки від пря�
мих виконавців, які беруть участь у по�
шуку, оцінюванні, відборі інновації, до
управління інноваційними процесами в
закладах освіти.

Характерною особливістю діяльності
Севастопольського ОІППО є розробка
для кожного педагога моделі формування
його інноваційного потенціалу і проведен�
ня відповідної експертизи. На думку фа�
хівців інституту, спеціального дослі�
дження потребує розробка методики екс�
пертного оцінювання інновацій, методика
вивчення стану сформованості готовності
педагога до пошукової діяльності та екс�
пертиза цієї діяльності. Експертиза інно�
ваційної діяльності педагога – це досить
складний і трудомісткий процес, який
включає діагностику професійної готов�
ності вчителя до реалізації пошукової ді�
яльності та оцінку ефективності його ін�
новаційної роботи. Застосовуючи карти
експертизи психолого�педагогічної ком�
петентності вчителя та його соціально�
педагогічних орієнтацій, карту вивчення
й оцінки рівня інноваційної культури ке�
рівника й педагога та карту експертизи
навичок творчої пошукової діяльності,  у
Севастопольському  інституті  ОІППО
одержали такі висновки:

– підтверджено та  доведено актуаль�
ність проблеми експертизи педагогічних
інновацій;

– експерти потребують спеціального
навчання технологій проведення експер�
тизи;

– ефективне оцінювання інноваційної
діяльності вчителів можливе лише в кон�
тексті цілісного вивчення особистості та її
професійної діяльності;

– інноваційна діяльність і здатність до
неї педагога повинні вимірюватися від
реальної пошукової діяльності до творчо�
го оволодіння будь�якою діяльністю та
життєвою ситуацією.

Проте заходи  з  реалізації  одержаних
результатів  потребують розроблення
спеціальних методик, що дають змогу

здійснювати такі дослідження, та повного
діагностичного інструментарію.

Проректор з науково�методичної робо�
ти Центрального інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти АПН України
Л.І. Даниленко пропонує технологію здій�
снення інноваційної освітньої діяльності
розглядати як послідовне виконання пев�
них дій від народження інноваційної освіт�
ньої ідеї до поширення і збереження апро�
бованої і освоєної інновації, яка в резуль�
таті стає стандартом для всієї освітньої
системи чи її підсистем. Послідовність та�
ких дій становить "життєвий цикл іннова�
ції". У ньому експертизі підлягають інно�
ваційний освітній проект, результати екс�
периментального дослідження та резуль�
тати апробації. Експертиза освітніх інно�
вацій розглядається як складний процес із
чотирьох компонентів: змістовного, проце�
суального, організаційного та психологіч�
ного, кожен із яких описується за систе�
мою "параметр – показник – критерій".

Переваги такого підходу до інновацій�
ної освітньої діяльності полягають у то�
му, що він передбачає відповідне навчан�
ня і підготовку педагогів, керівників до
здійснення інноваційної освітньої діяль�
ності, залучення їх до експериментальної
діяльності, у результаті чого зростає пе�
дагогічна майстерність, підвищується
кваліфікація учасників, а сама інновацій�
на діяльність стає фактором розвитку
закладу освіти. Це відповідає проголоше�
ним у Національній доктрині розвитку
освіти завданням щодо розроблення й
упровадження освітніх інновацій, інфор�
маційних технологій, "інноваційного ха�
рактеру навчально�виховної діяльності"
та модернізації управління освітою.

Обласні ІППО, маючи свої особливості,
перебувають у пошуку оптимальних
умов здійснення науково�дослідницької
діяльності та експертизи освітніх іннова�
цій. Критерії експертизи освітніх іннова�
цій у деяких із них загальні, в окремих –
лише для оцінювання інноваційної діяль�
ності освітнього закладу, в інших – для
інноваційної діяльності педагога або у по�
єднанні з перерахованими. 

Наприклад, у Запорізькому ОІППО
критеріями оцінювання інноваційної ді�
яльності освітнього закладу і вчителя�
експериментатора є:

– формулювання теми дослідження;
– обгрунтування теми;
– визначення об'єкта і предмета дос�

лідно�експериментальної роботи;
– мета дослідно�експериментальної

роботи;
– завдання дослідно�експерименталь�

ної роботи;
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комунальному інституті післядипломної
педагогічної освіти взято параметрально�
показникову модель, розроблену Л.І. Да�
ниленко, за якої інноваційним вважається
будь�який педагогічний проект, у якому
середня арифметична оцінка всіх показ�
ників, що його описують, перевищує 75%. 

За такого підходу інноваційний проект
розглядається із трьох сторін: мотивацій�
ної, змістової та процесуальної і опису�
ється параметрами, яким відповідають
певні показники, кожен із яких оцінюєть�
ся за трибальною шкалою. Таким чином,
критерії�параметри оцінювання іннова�
ційних освітніх проектів розрізняються
відповідно до сторони розгляду і є таки�
ми: для мотиваційної сторони – актуаль�
ність, перспективність та можливість ре�
алізації; для змістової сторони – новизна,
цілісність, результативність; для проце�
суальної сторони – мобільність, надій�
ність, економічність. 

Експертиза  інноваційної освітньої ді�
яльності  є процес, який включає  діаг�
ностику інноваційної ідеї, попереднє оці�
нювання її та прогнозування передбачу�
ваних кінцевих результатів на предмет
життєздатності та конкурентоспромож�
ності інновації. Важливим аспектом екс�
пертної оцінки педагогічних інновацій в
інституті вважають приріст педагогічної
майстерності, фахової компетентності
педагогічних працівників – учасників ін�
новаційних процесів та розвиток закладів
освіти на основі пошуку, розроблення і
реалізації інноваційних проектів.

Подібний підхід при оцінюванні педа�
гогічних інновацій застосовують і у Пол�
тавському ОІППО, де одним із завдань є
стимулювання вчителя до участі в інно�
ваційній діяльності, до ознайомлення з
новими педагогічними технологіями і їх
поширенням. Поряд із критеріями до�
цільності, обгрунтованості, економічності,
гуманізму, доступності, конкурентоспро�
можності окремо при експертній оцінці
освітніх інновацій застосовуються психо�
лого�педагогічні критерії, а саме:

– відповідність здібностям, обдарован�
ням учнів;

– медико�психологічна сумісність із
закономірностями розвитку дитячого ор�
ганізму;

– збалансованість розвитку теоретич�
них і прикладних розробок освітньої ін�
новації;

– адаптованість інноваційних процесів
та модернізації мислення.

Схожий перелік критеріїв оцінювання
інноваційної освітньої діяльності вико�
ристовують у Львівському, Черкаському,
Івано�Франківському та Харківському
ОІППО. Несуттєві відмінності поясню�
ються завданнями, які ставляться перед

– методи і конкретні методики дослі�
дження;

– термін експерименту;
– етапи роботи;
– експериментальна робота;
– форма узагальнення результатів.
Як видно, фахівці цього інституту вва�

жають інноваційну освітню діяльність
дослідно�експериментальною, а тому й
критерії оцінювання інноваційної освіт�
ньої діяльності застосовують такі ж, як
для дослідно�експериментальної роботи. 

У Рівненському ОІППО переконані,
що будь�який інноваційний освітній про�
ект повинен сприяти підвищенню рівня
професійної підготовки кадрів із питань
використання новітніх технологій і засо�
бів навчання, а тому критерії експертизи
інноваційних проектів, заявок на прове�
дення експериментів регіонального рівня
використовують такі:

– рівень науково�практичної значи�
мості інноваційної ініціативи;

– основний напрям ініціативи з позицій
розвитку або вдосконалення освіти, ство�
рення умов для розвитку особистості;

– можливість забезпечення у процесі
реалізації державних вимог до освіти і
виховання;

– строк функціонування майданчика
відповідно до програми експерименту;

– можливість упровадження в умовах
масової школи.

У Волинському ОІППО одним із голов�
них завдань стосовно освітніх інновацій є
контроль та надання допомоги в апроба�
ції нових педагогічних методик і техноло�
гій навчання. А тому і критерії експерти�
зи освітніх інновацій ураховують цей
аспект і є такими:

– наявність заявки навчального закла�
ду, наказу органу управління освітою про
проведення апробації педагогічної інно�
вації;

– відповідність інноваційної ідеї вимо�
гам поліпшення результативності освіт�
ньої діяльності;

– повнота розкриття змісту інновації,
ідей та підходів до реалізації;

– чіткість визначення мети, гіпотези
дослідно�експериментальної роботи, тер�
мінів, етапів експерименту, стан бази
експерименту;

– аналіз плану і програми впрова�
дження інновації;

– джерела фінансування;
– науково�методичне забезпечення ін�

новації та проведення експерименту;
– оцінка діагностичності, цілеутворен�

ня, результативності, економічності, про�
ектованості, керованості.

За основу при оцінюванні педагогічних
інновацій у Тернопільському обласному
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кабінетами, лабораторіями, центрами що�
до інноваційної освітньої діяльності в ре�
гіоні. Якщо в Харківському та Івано�
Франківському ОІППО одним із головних
завдань вважають використання іннова�
ційних освітніх проектів для розробки
перспективного плану розвитку освіти об�
ласті і для цього складаються відповідні
програми дослідно�експериментальної
роботи (ДЕР), то у Львівському і Черкась�
кому ОІППО одним із головних завдань
вважають розроблення і поширення інно�
вацій, їх науково�методичний супровід та
популяризацію кращого досвіду (табл. 1).

Характерною особливістю діяльності
Київського ОІППО при оцінюванні освіт�
ніх інновацій є те, що критерії поділено
на три групи – критерії оцінювання зміс�
ту, критерії оцінювання можливостей
апробації та критерії оцінювання доку�
ментів на апробацію і впровадження ос�
вітніх інновацій. До критеріїв оцінювання
змісту віднесені: відповідність змісту
нормативно�правовій базі, відповідність
тенденціям, цілям, перспективам, новиз�
на, системність, цілісність, науковість. До
критеріїв оцінювання можливостей апро�
бації належать актуальність, оптималь�
ність, ефективність, кадровий потенціал,
наявність організаційно�інформаційного
забезпечення, науково�методичне забез�
печення, відповідність матеріально�тех�

нічного забезпечення змісту інноваційної
діяльності. Критерії оцінювання доку�
ментів на апробацію та впровадження ос�
вітніх інновацій застосовуються такі: на�
явність та якість оформлення докумен�
тів, відповідність їх вимогам Міністер�
ства освіти і науки України, наукове за�
безпечення та супровід дослідно�експе�
риментальної роботи, відповідність мети і
завдань темі, визначеність термінів і ета�
пів дослідно�експериментальної роботи,
наявність критеріїв результативності ре�
алізації дослідно�експериментальної ро�
боти та впровадження освітньої інновації.
Такий підхід до застосування критеріїв

експертизи освітніх інновацій поклика�
ний сприяти вирішенню важливого зав�
дання – здійснення експертизи запропо�
нованих концепцій освіти, планів, прог�
рам експериментів, упровадження інно�
вацій на регіональному рівні.

Таким чином, незважаючи на наяв�
ність частини спільних критеріїв експер�
тизи освітніх інновацій, ОІППО мають
суттєві відмінності у підходах до критері�
їв експертизи освітніх інновацій. Це пояс�
нюється тим, що оцінка ефективності ін�
новаційної діяльності досить складна.
Крім того, у системі управління розвит�
ком освіти практично немає об'єктивних
даних про ефективність освітніх іннова�
цій з точки зору їх впливу на якість осві�
ти. Тому необхідним є всебічне вивчення

Ëüâ³âñüêèé Î²ÏÏÎ  ×åðêàñüêèé Î²ÏÏÎ  Õàðê³âñüêèé ÎÍÌ²ÁÎ  ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêèé 
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Àêòóàëüí³ñòü  Àêòóàëüí³ñòü  Àêòóàëüí³ñòü  Àêòóàëüí³ñòü  
Ïåäàãîã³÷íà 
äîö³ëüí³ñòü  

Â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì  Â³äïîâ³äí³ñòü ð³âíþ íàóêè ³ 
ïðàêòèêè 

Â³äïîâ³äí³ñòü 
âèìîãàì Ïîëîæåííÿ  

Ïåðñïåêòèâí³ñòü Ñòðàòåã³÷í³ñòü  Â³äïîâ³äí³ñòü ³äå¿ ðîçâèòêó  Íàÿâí³ñòü óìîâ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿  

Íîâèçíà Íîâèçíà ³äåé, ìåòîä³â  Ñòóï³íü íîðìàòèâíî -
ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ  

Íîâèçíà 

Ïðàêòè÷í³ñòü  Ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿  Êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ  Äîö³ëüí³ñòü  
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 Â³äïîâ³äí³ñ òü âèìî-ãàì 
îõîðîíè ïðàö³, æèòòÿ ³ 
çäîðîâ’ÿ 

  

Таблиця 1
Критерії оцінювання інноваційної освітньої діяльності в ОІППО
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тність авторів і змістову частину проекту
з точки зору його повноти, відповідності
його чинній нормативно�правовій базі,
адекватності реальної освітньої ситуації
та наявним можливостям. До них нале�
жать повнота структури інноваційного
проекту, концептуальність, узгодженість
структурних частин, ресурсне, техноло�
гічне, організаційне, професійне, фінан�
сове, матеріально�технічне, кадрове, на�
уково�методичне забезпечення.

Якщо інноваційний освітній проект ре�
алізується як відповідь на конкретну
проблему, ситуацію, що виникла, тоді до�
цільно добирати окремі критерії. Для
цього необхідно встановити відповідність
ідей, мети і завдань проекту реальній си�
туації, залучити інших учасників до реа�
лізації проекту, бачити форми, способи
його втілення. Це критерії реалістично�
сті, можливості реалізації, керованості,
привабливості.

Оскільки експертиза – це особливий
вид дослідницької діяльності, де об'єктом
вивчення є педагогічна практика, що роз�
вивається, а оцінювання стану об'єкта,
значимість інноваційного проекту, реалі�
заційний потенціал, мета, засоби досягнен�
ня, відповідна ситуації процедура, добір
експертів, ці та інші фактори обумовлю�
ють відмінності в доборі критеріїв експер�
тизи освітніх інновацій в інститутах після�
дипломної педагогічної освіти. Проведене
вище  зіставлення  переконливо   свідчить
про  це.
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інновацій у різних їх проявах: проекту�
вання, експериментування, апробація,
коригування змісту і форм, а також ква�
ліфіковане визначення ефективності ін�
новації і доцільності наукового забезпе�
чення та поширення досвіду у практику
роботи інших закладів освіти.

Саме тому дуже важливо паралельно
зі здійсненням інноваційної освітньої ді�
яльності створювати відповідну їй систе�
му експертної оцінки її ефективності.

Оскільки інноваційна освітня діяль�
ність реалізується, як правило, шляхом
здійснення інноваційних освітніх проектів,
то необхідність якісних експертних оцінок
різних освітніх проектів зростає з розвит�
ком інноваційної діяльності закладів осві�
ти. Але вирішення цього завдання і вибір
оптимального варіанта практичної діяль�
ності стають дедалі проблемнішими через
різноманітність інноваційних процесів і
брак критеріїв їх оцінки. Необхідність
проведення експертизи виникає тоді, коли
педагогічний колектив починає здійсню�
вати щось нове, відмінне від загальновідо�
мого, або переносить відоме у практиці в
нові умови. У такому випадку звичні кри�
терії і стандартні способи оцінювання вже
не відповідають потребам, а нові, як пра�
вило, ще не напрацьовані і до кінця не
усвідомлені, що є ще одним підтверджен�
ням необхідності створення відповідної до
ситуації системи експертної оцінки її до�
цільності, ефективності. Крім експертизи
інноваційного проекту, потрібна експерти�
за потенціалу учасників проекту, їх  спро�
можності  детально розробити інноваційну
ідею до її втілення і ресурсного забезпе�
чення – матеріально�технічного, кадрово�
го, науково�методичного, тобто визначити
життєздатність проекту.

Крім названих обставин, слід зазначи�
ти, що  ОІППО мають різні підходи до виз�
начення критеріїв експертизи інновацій�
них проектів. Це пояснюється станом, ха�
рактером об'єкта експертизи, наявністю
зразків, браком напрацьованих нормати�
вів. Названі інститутами критерії можна
класифікувати за їх ознаками в три групи.
До першої групи належать ті, які дають
змогу оцінити значимість інноваційного
проекту з точки зору основних тенденцій,
напрямів розвитку освіти та її модерніза�
ції. Це новизна проектної ідеї, масштаб�
ність проекту, яка залежить від рівня ін�
новації, локального чи всеукраїнського,
системність, ефективність, можливість
упровадження і поширення у практиці ро�
боти різних закладів освіти, перспектив�
ність, актуальність. Такі критерії станов�
лять групу загальних критеріїв.

До другої групи  критеріїв  належать
ті, які дають змогу оцінити компетен�



на говорити про два альтернативні просто�
ри на сьогодні: освітні можливості поза сис�
темою публічної школи (елітні приватні
школи, релігійні, домашні) та в її межах
(програми для обдарованих, дітей із вада�
ми, малолітніх батьків, дітей�правопоруш�
ників, які опинилися поза школою). Про�
гресивна і відкрита орієнтація публічних
альтернативних шкіл 70�х змінилася на
більш консервативну та компенсаторну, а
контингент учнів дедалі більше охоплював
невстигаючих та марґіналізованих. Біль�
шість сучасних альтернативних програм
призначені для груп соціального ризику,
про ефективність цих програм ітиметься у
публікації. Визначимо  елементи успішних
програм та згрупуємо їх у ключові харак�
теристики.

Школа, що ефективно функціонує, – ба�
гатовимірний феномен. Щодо альтернатив�
ного навчання, то питання його результа�
тивності залишається питанням складним,
оскільки при визначенні ефективності ро�
боти альтернативних освітніх закладів бу�
ли і до сьогодні існують певні труднощі та
особливості, яких торкнемося в статті. Про�
аналізувавши доступні американські дже�
рела,  наведемо списки показників ефек�
тивності різних типів альтернативних
програм, узагальнимо їх до найбільш зна�
чущих критеріїв.  

Розділ І. Труднощі визначення 
результативності роботи альтернативних
шкіл

Ще на початку альтернативні школи в
США були місцем інновацій, дослідниць�
ким майданчиком, особливо в 60�70 роках.
До сьогодні дискутують, що і як досліджу�

Альтернативні освітні опції в США від�
кидають домінантну концепцію сучасної
американської школи, яка використовує
способи підкорення людської енергії і зво�
дить її до механістичних потреб економіки
держави; базуються на прагненні підтри�
мати закладені в дитині природні можли�
вості інтелектуального зросту; а їх відмін�
ності відображають відмінності в перспек�
тивах розвитку людини. Вітчизняна літе�
ратура з питань альтернативної освіти в
США фрагментарна. У контексті нашого
дослідження особливо вагомими є праці
А.Джуринського, З.Малькової, Н.М.Вос�
кресенської, М.В.Кларіна, Т.В.Цирліної,
А.І.Піскунова. Для американської педагогі�
ки концепція альтернативної освіти не но�
ва, підґрунтя їй сформували релігійно�тра�
диційний рух та ліберальна гуманістично�
прогресивна філософія, які пропонували
батькам свої бачення навчального процесу
на противагу традиційній масовій школі
(Вєтрова І.М. Джерела формування аль�
тернативної освіти в США // Директор
школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №4. –
С. 54�58.). Крім цього, до альтернативних
шкіл можна зарахувати авторські, експе�
риментальні заклади (Монтессорі, Валь�
дорфські школи). Слід зазначити, що всі
вони функціонували поза системою амери�
канської публічної школи і приваблювали
середній та вищий прошарки населення.
Фермент політичних і соціальних зрушень
60�х років ХХ ст. сприяв виникненню бага�
тьох альтернативних шкіл в Америці, які в
подальшому вплинули на появу численних
навчальних опцій у структурі традиційної
публічної освіти (Вєтрова І.М. Альтерна�
тивність у структурі освіти США // Шлях
освіти. – 2005. – №4. – С. 18�22.). Тому мож�

41

Стаття висвітлює проблеми визначення результативності альтернативної освіти в
США, недоліки у вивченні питання її ефективності. Наводяться фактори, що впливають
на показники ефективності найбільш успішних альтернативних програм, які узагальнені
нами в три ключові характеристики.

Статья рассматривает проблемы и особенности определения эффективности работы
альтернативного образования в США. Приведены факторы, которые влияют на показа'
тели эффективности наиболее успешных альтернативных программ, обобщенные в три
ключевые характеристики.  

The article focuses on evaluation of alternative programs in the USA and their effectiveness
which is very difficult to define. The study provides some factors and measurable indicators of
achievement briefly summarized in three general essential elements.

ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ В США

І.М. Вєтрова 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Постметодика, №4 (68), 2006



ність та необ'єктивність дослідників,
пов'язаних з альтернативами; вибірковість
аналізу лише у початковій ланці, де менша
кількість учнів та вчителів, простіші про�
грами та поставлені цілі.

Недостатніми і дотепер залишаються
дослідження результатів ефективності, які
поширювалися б за межі альтернатив або
систематизувалися б у контексті загальної
категорії альтернатив. Часто оцінка ре�
зультатів недоступна для широкого озна�
йомлення або лише розголошена та засто�
сована у сфері альтернатив. У дослідженні
ефективності шкіл і далі існують методоло�
гічні проблеми, оскільки немає системного
підхіду у вивченні такого питання. Крім
цього, важко узагальнити дані успішності
учнів та встановити її взаємозалежність
від перебування у певній програмі. На�
приклад, хоча наявні характеристики
ефективних шкіл, у них очевидно прослід�
ковується залежність від бажаних потреб
учнів. Прогнозистам та практикам необхід�
но визначати рівень бажаних результатів
для учнів альтернативних програм і їх від�
мінність від традиційних. 

Основне – знайти такий спосіб вивчення
цього процесу, який би був прийнятний для
ширшого кола освітянської та політичної
аудиторії. Для цього, по�перше, необхідно
довше спостерігати за динамікою змін мо�
лодої людини після перебування її в аль�
тернативній програмі; по�друге, оцінювати
програми та їх вплив на учнів; по�третє,
стандартні критерії ефективності не спра�
цьовують. Незважаючи на те, що кожна
альтернативна програма є своєрідною і не
може бути стандартизована, для учнів
критеріями ефективності можуть бути:
зменшення інцидентів порушення поведін�
ки, позитивна динаміка соціальних стосун�
ків як з однолітками так і з учителями, здо�
буття диплома середньої освіти, успішне
повернення в попередню школу,  відвіду�
вання без прогулювання, виконання пос�
тавлених навчальних завдань, цілей інди�
відуалізованих програм освіти, прогрес у
навчанні, довготривале планування. Для
школи такими критеріями можуть стати:
хороша навчальна програма, доступність
учнів до атестацій, залучення до співпраці
соціальних служб, кваліфікований персо�
нал, підвищення кваліфікації педагогів. 

Вимірювання ефективності альтерна�
тивних програм може не тільки охопити
ширше коло визначень успішності шкіл, а
й надати можливість дотримання інших
стандартів для таких програм. Альтерна�
тиви можуть включати ширші межі оціню�
вання своїх результатів, при цьому вимага�
ючи необхідну повноцінну академічну ін�
теграцію учнів у навколишнє середовище в
майбутньому. Це досить складне завдання,
але його вирішення допоможе посилити

42

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

вати для висвітлення питання результа�
тивності таких освітніх програм. Загалом, у
період поширення альтернативних шкіл не
вистачало стабільності, необхідної для
стверджень, повноцінних висновків. Істо�
рично склалося, що не велися записи відві�
дування учнями школи, спостереження за
поведінкою дітей; не аналізувалися  їх ре�
зультати в навчанні [1]. Це пояснюється не�
гативними настроями щодо питання аналі�
зу ефективності альтернативних освітніх
програм на початковій стадії їх поширення
[2], оскільки значна частина педагогів вва�
жала достатнім досягненням таких закла�
дів уже те, що вони рятували дітей від їх
соціальних проблем. Пізніше з’явилося
усвідомлення того, що не менш важливим
для реабілітації учнів групи соціального
ризику є необхідний рівень знань. 

Більшість тих, хто потребує освітніх
альтернатив у США, мають труднощі у
звичайному шкільному середовищі, знахо�
дяться на межі виключення або виключені
за порушення дисциплінарних правил.
Постає запитання: чи можна зводити по�
становку бажаних результатів в альтерна�
тивних навчальних програмах тільки до
академічного русла чи розглядати ефек�
тивність у ширшому розумінні? Наприк�
лад, чи може утримання учнів груп ризику
у спеціальних програмах, демонстрація уч�
нями норм поведінки, повернення в тради�
ційне середовище бути вимірами ефектив�
ності? Варіативність визначення альтерна�
тивних програм та неоднорідність його уч�
нівського контингенту вимагає гнучкості і в
оцінюванні, що відрізняється від оцінюван�
ня традиційного середовища. Надмірна
увага до навчальних показників ставить
більшість альтернативних програм та шкіл
у нестійке становище, бо таким чином ігно�
рується нетрадиційна сфера, яку треба
враховувати при оцінюванні: рівень сатис�
факції учасників процесу, їх особистісне
зростання, зв'язок дитини і школи. 

Як додаток до цього, необхідний довший
період для перевірки неакадемічних ре�
зультатів діяльності альтернативних прог�
рам, знайшовши альтернативні шляхи їх
оцінювання.                    

Створилася ситуація, коли при наявнос�
ті варіативності та розмаїття альтернатив�
них програм не проведено аналізу та оцін�
ки діяльності, що включали б всю їх різно�
манітність. Через варіативність типів та
моделей альтернативних освітніх закладів
важко визначити загальні критерії ефек�
тивності, оскільки вони не чіткі, а традицій�
ні виміри не охоплюють усі особливості
альтернативних програм, у яких багато
важливих характеристик не піддається ви�
міру. Іншими недоліками у вивченні питан�
ня ефективності є: визначення результату
протягом короткого періоду; заангажова�
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роль альтернатив серед інших навчальних
опцій.

Отже, неадекватність, брак методоло�
гічного контролю й оцінки успішності
становлять головні труднощі визначення
результативності діяльності альтернатив�
них програм. 

Розділ ІІ. Показники ефективності 
різних альтернативних програм

Більшість дослідників альтернативної
освіти визначабть особливості, які забезпе�
чують успішну діяльність відповідних
програм, надаючи перелік їх найкращих
характеристик. Як зазначають окремі ав�
тори, оскільки діяльність альтернативних
програм насправді радше практика, лиша�
ється питання старанної документації ре�
зультативності їх роботи. Однак, такі спис�
ки надають змогу дослідникам побачити,
які елементи впливають на ефективність
альтернативних програм [3]. Вважаємо за
необхідне презентувати декілька "списків"
показників ефективності, які можуть
надалі виявитися корисними для визна�
чення стратегії оцінювання. При цьому не�
обхідно зазначити, що, незважаючи на роз�
маїття типів альтернативних програм, такі
показники в багатьох випадках збігаються і
властиві загалом ефективній освіті та про�
дуктивним школам. Серед американських
дослідників Раймонд Морлі був одним із
перших, хто запропонував список показни�
ків якості навчальних програм [4]. Інші вче�
ні та педагоги�практики розглядали питан�
ня ефективності та подавали різну кіль�
кість їх компонентів: від чотирьох [5] до
п'ятнадцяти [2]. Найчастіше в досліджен�
нях щодо ефективності таких програм ви�
діляють такі вісім факторів:

1. Присутність в них небайдужих та
обізнаних дорослих, якими можуть бути
"вчителі, консультанти, ментори, спеціа�
лісти в певній галузі, члени громади ... ті,
хто розуміє молодь та дбає про нею, приді�
ляючи для цього час та увагу" [6].

2. Відчуття спільноти, яке може виник�
нути в невеликих навчальних колективах
[7, 8, 9]. "Молодь, яка була учасником ус�
пішних навчальних програм, вказувала,
що основним фактором, який допоміг їй до�
сягнути успіхів у програмах, було відчуття
причетності [10].

3. Фокусування на позитивних якостях
дитини, оскільки при таких умовах, як по�
казують дослідження, вона менше схильна
до ризику порушень дисципліни [11, 10].
Якщо учень відчуває свою значущість, на�
лежить до прогромадських інституцій,
вільно ідентифікує себе  в мультикультур�
ному контексті, впевнений у своїй праце�
здатності, залучений до соціальної актив�
ності, до побудови власного майбутнього, то

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

це підтверджує очевидність ефективності
програм [12].

4. Повага до молоді з боку однолітків та
дорослих позитивно впливає на ефектив�
ність навчальних програм та зменшує мар�
ґіналізацію учнів [12, с.47]. Аналізуючи од�
ну з альтернативних програм, дослідники
доходять висновку, що в умовах, коли бага�
то учнів приймають дорослі рішення, пова�
га до них пробуджує у відповідь таку ж по�
вагу [13].

5. Високий рівень очікування академіч�
них досягнень та відповідальної поведінки
від учнів [14].

6. Розвиваючий, гнучкий навчальний
план, що пропонує освітні опції відповідно
до потреб, інтересів учнів та різноманітних
навчальних стилів [15].

7. Професійна орієнтація навчальних
програм.

8. Подальша служба підтримки учня
після завершення альтернативної програ�
ми.

Національна асоціація державного уп�
равління освіти (National Association of Sta�
te Boards of Education, 1996) вимірювала
ефективність роботи, враховуючи покра�
щення рівня знань, відвідування школи,
показник випускників, зменшення проявів
насильства, посилення відчуття впевнено�
сті в собі і визначила такі характеристики
ефективності:

� високі академічні стандарти / очіку�
вання. Дослідники відзначають, що успішні
програми встановлюють чіткі та високі
стандарти. Навчальні програми вибудовані
з урахуванням навчальних та професійних
інтересів учнів;

� високий рівень міжособистісної, соці�
альної взаємодії. Добре встановлені прави�
ла поведінки; розвиток соціальних нави�
чок: обговорення проблем сімейного життя,
відносин з однолітками, навчання мене�
джменту вирішення конфліктів;

� особистісно�спрямовані плани, струк�
тура, зміст, допоміжні служби яких урахо�
вують навчальні та соціальні потреби учня.
Упроваджують таке оцінювання та під�
тримку, які спрямовані на когнітивні, емо�
ційні, соціоекономічні фактори, що вплива�
ють на розвиток та навчання учня;

� співвідношення учнів та вчителів, яке
становить 8�25 дітей на педагога (1�16 най�
успішніші);

� самостійність та гнучкість в управлінні.
Маючи чіткі та високі вимоги щодо відпові�
дальності за результат, альтернативні
програми звільнені від центрального
управління. До роботи в програмі залучені
педагоги, учні, батьки, які організовані у
спеціальні комітети;

� залучення батьків та громади до діяль�
ності програми як волонтерів та учасників
семінарів;
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Розділ ІІІ. Узагальнені характеристики 
ефективних альтернативних програм

Усю різноманітність та сукупність ознак
ефективних альтернативних програм мож�
на об'єднати в три головні характеристики,
три "К": клімат, компетентність, комуна. 

Під кліматом розуміють умови, які від�
повідають фізичним, емоційним, навчаль�
ним потребам учнів для повноцінного роз�
витку. Ефективні програми мають чітку мі�
сію, цілі; надають право вільно обирати
програму; структуроване навчальне сере�
довище з високою планкою очікувань; хо�
лістичні підходи до особистих, емоційних,
соціальних, навчальних потреб дитини;
чітку дисциплінарну політику; надають
можливості встановити теплі стосунки з
дорослими; залучають дитину до процесу
формування індивідуальної навчальної
програми; мають малу наповнюваність
класів; відповідні ресурси, обладнання та
персонал; через співпрацю та мультидис�
циплінарні підходи дають учням змогу
впливати на навчальні програми; постійний
моніторинг та вдосконалення програм.

Компетентність включає як професійну
вправність педагогів, так і навчальну, соці�
альну, емоційну, дисциплінарну спромож�
ність учнів, що допоможе їм стати успіш�
ними в майбутньому житті. До елементів,
що сприяють посиленню компетентності
учнів та вчителів, відносять такі:

фокусування уваги на оцінюванні, яке
об'єднує різноманітні функціональні про�
цедури оцінювання;

упровадження гнучких, релевантних
навчальних програм відповідно до вмінь та
потреб учнів;

пропозиція різноманітних курсів до�
професійної підготовки, навчально�вироб�
ничих практичних занять, які б цікавили
дітей та були затребувані на ринку праці;

упровадження програм, що перевіря�
ють рівень сформованості соціальних нави�
чок та вчать менеджменту поведінки;

упровадження релевантних трену�
вань учнів у використанні продуктивних
стратегій вирішення конфліктних ситуа�
цій;

забезпечення турботливим, професій�
ним, оптимістично настроєним персоналом,
який бере на себе відповідальність за ре�
зультат роботи з учнями.

Третя характеристика – комуна, яку
можна означити як відчуття спільності її
учасників у межах програми, а також зов�
нішнє сприйняття через зв'язки та спів�
працю з іншими громадами. Необхідними
елементами для формування такого від�
чуття називають:

наявність "транзитного" компонента,
який включає розроблення індивідуально�
го плану учня при вступі та виході його із
альтернативної програми;

� програми на противагу школі. Альтер�
нативна освіта представлена у вигляді як
короткотривалих програм для подолання
певної проблеми чи ситуації, що негативно
впливає на навчання учня, маючи на меті
повернення його у звичайну школу, так і
шкіл, які створені поза традиційною шко�
лою, для учнів, які потребують особливої
опіки та підтримки і можуть досягати висо�
ких навчальних показників або тих, що
змушені працювати для виживання сім'ї;

� розміщення впливає на успішність.
Програми часто розміщені в традиційній
школі, інколи – в громадській школі чи
агенції. Більшість шкіл мають власне при�
міщення чи поділяють його з іншою шко�
лою або знаходяться в громадських коле�
джах чи університетських містечках. Нез�
важаючи на таке розмаїття, всі вони ство�
рюють здорове фізичне середовище, яке
спонукає до навчання, приємну емоційну
атмосферу, яка створює відчуття безпеки
та прищеплює почуття гордості.        

Інші автори [16, 17] з�поміж елементів
успішних альтернативних програм
називають такі:

� чітка спрямованість на академічне
навчання, що поєднує високі навчальні
стандарти та креативні методики;

� амбіційні підходи до професійного роз�
витку педагогів: стимуляція вчителів неор�
динарною професійною діяльністю, яка до�
помагає розвивати та вдосконалювати нав�
чальні стратегії, альтернативні методики
навчання. Старанно дібрана програма ді�
яльності персоналу залучає кожного педа�
гога до особистої активізації та тісної спів�
праці з колегами, надає можливість вивча�
ти відмінності між бажаним результатом
упровадження інноваційних технологій та
їх практичним втіленням;

� автономія та професійне прийняття рі�
шень. Як відповідь на непродуктивну бю�
рократичну машину управління освітою,
реформатори педагогіки та соціальних
служб вірять у ефективність прийняття рі�
шень на рівні служб надання освітніх по�
слуг [17,18]. Рішення щодо підбору педаго�
гічного персоналу, адміністрації, складання
навчальних програм, розкладу, фінансу�
вання мають здійснюватися на рівні вчите�
лів та служб підтримки, бо саме вони тісно
контактують із дітьми. Ефективні школи
впроваджують автономію, яка дає змогу
будувати стосунки в колективі на довірі та
відданості, а право голосу у прийнятті рі�
шень спонукає до творчості та вдоскона�
лення методик навчання;

� відчуття спільноти. У колективі ефек�
тивних програм учні та педагоги поділяють
бачення щодо очікуваних результатів у
навчанні, стимулюють обирати серед роз�
маїття курсів такі, які б найбільше відпові�
дали інтересам та бажанням дітей. 
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доступ до необхідних служб підтрим�
ки індивіда (служб розвитку фізичного,
ментального здоров'я, соціальних потреб)
як у межах програми, так і поза нею;

залучення дітей до програм, що при�
щеплюють відчуття значимості, належнос�
ті до чогось більшого (ведення служб на�
дання навчальних консультацій, створення
учнями бізнес�проектів, допомога одно�
класникам, наставництво);

залучення та підтримка батьків;
створення атмосфери співпраці всіх

учасників у межах альтернативної програ�
ми та поза нею із соціальними службами та
місцевими бізнесовими агенціями.

Слід зазначити, що всі представлені на�
ми списки, незважаючи на різні типи аль�
тернативних програм, збігаються в бага�
тьох пунктах, які властиві будь�якій ус�
пішній навчальній програмі і можуть варіа�
тивно комбінуватися. 

Ключовими характеристиками в них є
високі вимоги до академічних стандартів,
малий розмір школи чи наповнення класів,
програми, спрямовані на потреби учня, при
активних партисипаторних (від англ. parti�
cipate – брати участь) ролях учителів,
батьків та членів громади. Багато джерел
відносять до числа важливих елементів
успішності самостійну систему адміністра�
тивного управління, яка дає змогу створи�
ти спільноту однодумців, до якої можна до�
лучитися за вільним волевиявленням учнів
та педагогів. Актуальним і надалі зали�
шиться емпіричний аналіз компонентів
ефективності для вироблення подальшої
стратегії оцінювання.

Висновок

На основі наведених вище аргументів та
аналізу доступних результатів діяльності
альтернативних шкіл аналітики доходять
висновку: наслідки їх діяльності є супереч�
ливими. Переконливих свідчень щодо  ус�
піхів чи провалу альтернативних шкіл на
сучасному етапі немає. Інші знання про ха�
рактер впливу – у зародковому стані. Важ�
ливим є інше судження: необхідно мати на
увазі, що як не існує єдиної моделі альтер�
нативної школи, так  немає єдиного виснов�
ку щодо їх навчальної діяльності та досяг�
нень. Нарешті, важливим аспектом оцінки
результатів діяльності є вплив
альтернативних шкіл на державну освітню
систему США.
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Викладання курсу "Громадянська освіта" в Україні розпочато
у 1999 р. Упродовж цього часу курс мав пілотне апробування у
багатьох школах різних регіонів України під різними назвами:
"Громадянська освіта", "Основи громадянської освіти", "Ми –
громадяни України", "Основи демократії". Мета курсу – форму$
вання громадянських компетентностей особистості, яка житиме
в демократичній державі.

Апробація довела необхідність пластичної програми курсу,
оскільки його складові теми політологічного, соціологічного, еко$
номічного, юридичного напрямів можуть тією чи іншою мірою
розглядатися чи не розглядатися в контексті інших суспільс$
твознавчих курсів. Однією з таких тем є тема "Роль ринкової
економіки у підтримці демократії", побудована на основі зістав$
лення адміністративно$командної (планової) та ринкової еконо$
мік, закритої і відкритої економічних систем. Пропоную план$
конспект заняття (1 год.), який може використати учитель еко$
номіки як складову факультативного курсу "Основи демократії"
або класний керівник як сценарій окремого позакласного заходу.

Мета. Показати учням, що існування демократії як політич$
ного ладу неможливе без ринкової економіки.

Цільові завдання:
1. Шляхом мотивації привернути увагу учнів до феномена
економіки, який супроводжував людство протягом усього йо$
го існування.
2. Навчити учнів визначати типи економіки і суперечності їх
становлення.
3. Визначити суперечності адміністративно$командного уст$
рою в економічній сфері і демократії у політичній.
4. Показати особливості ринкової економіки як саморегулюю$
чої системи.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:
1. Усвідомити, що в основі економічних відносин лежить проб$
лема власності.
2. Аналізувати співвідношення різних типів економіки в істо$
рії людства.
3. Визначити сильні та слабкі сторони адміністративно$ко$
мандної економіки.
4. Усвідомлювати непересічне значення ринкової економіки
для функціонування демократії як політичної системи.

Ключові поняття: ринкова економіка, адміністративно$ко$
мандна економіка, змішана економіка, перехідна економіка, по$
пит, пропозиція.

Міжпредметні зв'язки: демократія, соціальна стратифікація,
натуральне господарство, товарне господарство, право власності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Мотивація (5 хв.)
Учитель пропонує учням послухати уривок бесіди двох дру$

зів, які йдуть до школи:
А.: Власність є винагородою за працю і засобом забезпечення свого

майбутнього. Щоб у людини був стимул до праці, їй потрібно гаранту�

РОЛЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ У
ПІДТРИМЦІ ДЕМОКРАТІЇ

О.В. Желіба

План�конспект фа�
культативного занят�
тя курсу "Основи де�
мократії" для учнів 10
класу, які не вивчали
курс "Основи економі�
ки". Заняття показує,
що існування демокра�
тії як політичного ладу
неможливе без ринко�
вої економіки. Розгляда�
ються проблеми: істо�
рія демократичних за�
сад функціонування
економічної системи,
принципи діяльності
адміністративно�ко�
мандної (планової) та
ринкової економіки. 

План�конспект фа�
культативного заня�
тия курса "Основы де�
мократии" для учени�
ков 10 класса, которые
не изучали  курс "Осно�
вы экономики". Заня�
тие показывает, что
существование демо�
кратии как полити�
ческой системы невоз�
можно без рыночной
экономики. Рассмат�
риваются проблемы:
история демократи�
ческих основ функцио�
нирования экономичес�
кой системы, принци�
пы деятельности ад�
министративно�ко�
мандной (плановой) и
рыночной экономики.

The author is presenting
a plan�note of a class for
the elective course on
Fundamentals of De�
mocracy. The course is
taught for 10th year stu�
dents who do not study
the course on Fundamen�
tals of Economics. The
class proves that existen�
ce of democracy as a po�
litical system is impossib�
le without market eco�
nomy. Key issues: the his�
tory of democracy prin�
ciples to function of eco�
nomic sphere, the prin�
ciples to activity com�
mand�administrative
and market economy.



Адміністративно$командна економіка
– економічна система суспільства, де всі
питання вирішують державні органи.

Змішана економіка – така економічна
система, яка поєднує  різні форми влас$
ності та два механізми регулювання:
ринковий і державний. Співвідношення
між цими складовими змішаної економі$
ки в різних країнах різне. На сьогодні є
небагато країн, де б існувала ринкова чи
командно$адміністративна економіка в
чистому вигляді. Тому можна стверджу$
вати, що у світі панує змішана економіка.
Держави зі змішаною економікою звично
називають англійським терміном "Welfa$
re States" – держава загального добробу$
ту.

Поміркуйте: 
1. Чому саме власність є основною оз�

накою економічних систем?
2. Які Ви знаєте форми власності?
3. Назвіть країни, де існувала чи існує

в чистому вигляді ринкова чи командно�
адміністративна економіка.

Крім трьох названих вище типів еко$
номіки можна виділити і четвертий – пе$
рехідна економіка, тобто та, де здійсню$
ється перехід від планової економіки до
змішаної. При перехідній економіці стару
господарську систему зруйновано, а нову
ще не створено, що виявляється в неста$
більності умов господарювання, дефор$
мованості економічної структури, відсут$
ності механізмів регуляції, незаверше$
ності приватизації і роздержавлення
власності, деформації цін монополіями та
інфляцією тощо.

Поміркуйте: 
1. Які країни можна віднести до гру�

пи країн із перехідною економікою?
2. Чому перехідна економіка є боліс�

ною для більшості громадян?

Економічний устрій визначає соціаль$
ну структуру суспільства. Але структу$
ра, зі свого боку, визначає шляхи розвит$

вати матеріальну винагороду, тобто влас�

ність.

С.: Все зло від власності: саме вона поро�

джує нерівність, саме вона штовхає людей на

злочини. Саме через це власність повинна на�

лежати всьому суспільству, а не якійсь окре�

мій людині.

А.: Твоя ідея щодо загальнонародної влас�

ності є утопією. Уяви собі, що у нашого класу

в спільній власності є автомобіль. У результа�

ті будемо мати два варіанти розвитку подій:

або через надмірну експлуатацію він швидко

зламається, або ним буде користуватися об�

межене коло людей, тих, кого призначать за

нього відповідати.

Поміркуйте: 
1. З якими твердженнями хлопців ви

згодні, а з якими ні? Чому?
2. Чому існує власність?
3. Чому за твердженням А. спільний

автомобіль опиниться під загрозою над�
мірної експлуатації?

4. При пануванні якої форми власнос�
ті, на Вашу думку, економіка буде більш
демократичною?

ІІ. Вивчення нового матеріалу (35 хв.)

1. СУСПІЛЬСТВО Й ЕКОНОМІКА:
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Економіка становить основу суспіль$
ства, базу, де здійснюється матеріальне
виробництво, розподіл, обмін та спожи$
вання матеріальних благ і послуг, необ$
хідних людині.

Економіка як соціальний інститут ви$
конує низку функцій: виробничу (вироб$
лення необхідної для суспільства кількос$
ті товарів та послуг), розподілу (товарів
та послуг, робочих місць), стимулювання
праці, інтеграції (забезпечення єдності ін$
тересів працівників), інновації (забезпе$
чення вдосконалення форм та організації
виробництва, систем стимулювання).

Поміркуйте: 
1. Чому економіка не може існувати

без праці?
2. Які Ви знаєте стимули праці?
3. Які Ви знаєте людські потреби?

Основною ознакою, яка відрізняє одну
економічну систему від іншої, є форма
власності. В історичному аспекті виділя$
ють три типи економіки: ринкову, коман$
дно$адміністративну (планову), змішану
(рис 1).

Ринкова економіка – економічна сис$
тема, що заснована на товарно$грошових
відносинах, різних формах власності та
конкуренції.
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Рис 1. Типи економіки



ку й ефективність економіки, оскільки
різні соціальні групи посідають у ній ціл$
ком визначене становище й прагнуть до
реалізації своїх інтересів.

Поміркуйте: 
1. На які соціальні групи ділиться сус�

пільство ринкової економіки? Які вони
мають інтереси?

2. На які соціальні групи ділиться сус�
пільство командно�адміністративної
економіки? Які вони мають інтереси?

3. На які соціальні групи ділиться сус�
пільство перехідної економіки? Які ці
групи мають інтереси?

Колективна і приватна власність спі$
віснують із початку зародження люд$
ського суспільства. У певні часи історії
переважала та чи інша форма власності,
але ніколи жодна із форм повністю не
зникала.

Так, у первісному (доаграрному) сус$
пільстві існувала колективна власність
племені на землю і все, що на ній знахо$
диться. Водночас уже тоді у приватній
власності почали з'являтися знаряддя
праці, одяг, інші побутові речі.

Поміркуйте: 
1. Чому доаграрне суспільство не мало

приватної власності на землю?
2. Чому у первісному суспільстві існу�

вала приватна власність саме на зна�
ряддя праці, одяг і побутові речі?

З появою землеробства виникає поділ
землі всередині племені між родами. З
удосконаленням засобів виробництва, ко$
ли для обробітку землі не потрібно зу$
силь цілого роду, відбувається поділ зем$
лі між сім'ями. Спочатку земля закріплю$
валася за родиною для користування, а
потім для володіння.

Поміркуйте: 
1. Чому з появою землеробства відбу�

вається поділ землі між родами, а потім
між сім'ями?

2. У чому полягає різниця між правом
користуватися землею і правом володі�
ти нею?

У регіонах, де заняття сільським гос$
подарством потребувало зусиль великих
людських колективів, земля переходить
у державну власність. Так, економіку
низки цивілізацій Стародавнього Сходу
(Давньоєгипетської, Месопотамської, Ки$
тайської) можна назвати плановою.

Поміркуйте: 
1. Яких зусиль потребувало заняття

сільським господарством у Стародав�
ньому Єгипті, Месопотамії, Китаї?

2. Хто розпоряджався державною
власністю в цих країнах? У чиїх інтере�
сах?

3. У яких регіонах заняття сільським
господарством потребує зусиль великих
людських колективів?

Боротьба між прихильниками держав$
ної та приватної власності триває в ін$
дустріальному і, мабуть, триватиме в
постіндустріальному суспільстві.

Поміркуйте: 
1. Які Ви бачите перспективи роз�

витку форм власності у майбутньому?
2. Який, на Вашу думку, тип еконо�

мічної системи найкраще виконує функції
економіки?

2. АДМІНІСТРАТИВНО9КОМАНДНА
(ПЛАНОВА) ЕКОНОМІКА

Ідеологи адміністративно$командної
економіки вважають, що ринкова еконо$
міка є нестабільною, вона – втілення хао$
су та нерівності, породжує інфляцію, без$
робіття й несправедливий розподіл при$
бутків. Державна економіка, на їх думку,
є найбільш оптимальним варіантом еко$
номічної системи, адже дає стабільність і
справедливий розподіл прибутків.

Адміністративно$командна економіка
має свої принципи діяльності, які визна$
чають її специфіку:

1. Державна власність на ресурси. Ад$
міністративно$командна економіка ґрун$
тується на державній власності на всі ма$
теріальні ресурси. Від імені держави ре$
сурсами розпоряджаються державні ор$
гани. Противники приватної власності
стверджують, що власність породжує
експлуатацію. Але практика свідчить, що
державна форма власності, як і приват$
на, може використовуватися як засіб екс$
плуатації. 

При командній економіці держава роз$
поряджається не лише матеріальними
ресурсами, а і трудовими: люди обмежу$
ються у праві вільного пересування.

Поміркуйте: 
1. Яким чином громадяни можуть

контролювати бюрократію? Наскільки
дієвими є ці методи контролю?

2. У чиїх інтересах бюрократія роз�
поряджається державними ресурсами?
Доведіть прикладами з історії.

3. Яким чином колективна власність
може використовуватися як засіб екс�
плуатації?

4. Як держава обмежувала пересуван�
ня громадян в аграрному та індустрі�
альному суспільствах?

2. Бюрократизація та монополізація
економіки. У адміністративно�коман�
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жавою. Такі ціни не відображають реаль$
них витрат на виробництво продукту,
тобто не виконують своїх основних фун$
кцій: нормувальну (за допомогою ціни
урівноважується купівля і продаж, немає
як дефіциту, так і перевиробництва), ін$
формаційну (ріст чи спад цін повідомляє
виробникам про попит, споживачам – про
пропозицію), стимулювальну (запрова$
дження економних технологій дає прибутки).

Поміркуйте: 
1. Якими мотивами керуються чи�

новники при затвердженні тих чи ін�
ших цін?

2. Як громадяни можуть впливати на
ціноутворення? Наскільки такий вплив
є дієвим?

3. Чому адміністративне  ціноутво�
рення супроводжується такими явища�
ми, як дефіцити і перевиробництво?

У командній економіці неможливо
знайти продуктивного показника, яким
оцінюють успішність діяльності підпри$
ємств. У ринковій економіці – це прибу$
ток. У командній економіці основним по$
казником діяльності підприємства вва$
жають виконання ним кількісного зав$
дання з виробництва продукції, що вста$
новлене згори. Така орієнтація призво$
дить до негативних наслідків, адже
якість і асортимент продукції та витрати
виробництва набувають вторинного зна$
чення. Це спричиняє надалі небувале
марнотратство ресурсів.

Поміркуйте: 
1. Чому виконання плану при коман�

дній економіці не є продуктивним по�
казником успішної діяльності підпри�
ємств?

2. Як при адміністративно�коман�
дній системі можна визначити попит
на той чи інший товар?

4. Зрівняльний розподіл життєвих
благ. Держава зрівнює прибутки біль$
шості споживачів. Це гарантує невисокий
рівень прибутків і споживання усім, зок$
рема тим, хто не хоче працювати краще.

Як недолік командної економіки, слід
відзначити брак дійових економічних
стимулів, особливо до праці та нововве$
день. Працівники підприємств не отриму$
ють жодної особистої вигоди від поліп$
шення якості продукції чи впровадження
нових ефективних методів виробництва,
а отже, не зацікавлені в цьому. Нововве$
дення не впроваджувалися також унаслі$
док браку конкуренції.

Поміркуйте: 
1. Чим мотивується зрівняльний роз�

поділ життєвих благ? Кому він вигід�
ний, а кому ні? Чому?

дній системі проблеми що, як і для кого
виробляти визначали розроблені бюро�
кратами урядові директиви, а не рин�
ковий механізм. Таке ієрархічне управ�
ління передбачає підпорядкування інте�
ресів нижчих економічних суб'єктів
(споживачів, виробників) інтересам ви�
щих (державі).

Як правило, бюрократ не зацікавлений
у ризику, економії, впровадженні нового,
він зацікавлений у стабільності. Таку ста$
більність давав екстенсивний розвиток
економіки. Але він рано чи пізно сягає
своєї межі, за якою країну чекає  еконо$
мічний занепад (вичерпування природних
ресурсів веде до зростання цін) або пере$
хід на інтенсивний спосіб виробництва.

Поміркуйте: 
1. Якими, на Вашу думку, чинниками

керуються бюрократи під час плану�
вання економіки держави?

2. Назвіть позитиви централізовано�
го планування економіки.

3. Чому централізоване планування
передбачає підпорядкування інтересів
нижчих економічних суб'єктів вищим?

4. Чи зацікавлений бюрократ у ста�
більності економіки?

З розвитком економіки ускладнюють$
ся взаємозв'язки між окремими сектора$
ми, для їх контролю доводиться збільшу$
вати бюрократичний аппарат. Але кон$
тролювати ці зв'язки стає неможливо.
Надмірне збільшення бюрократичного
апарату ускладнює контроль за його ді$
яльністю. Як наслідок, зростають коруп$
ція і хабарництво, що підривають наявні
стимули до праці.

Наявність у державі лише одного
власника породжує брак конкуренції,
спонукає його до творення підприємств$
монополістів, які, користуючись таким
становищем, можуть не піклуватися про
якість продукції.

Поміркуйте: 
1. Хто контролює діяльність чинов�

ників? Хто контролює діяльність кон�
тролерів?

2. Чому централізація економіки по�
роджує корупцію і хабарництво?

3.Чому корупція і хабарництво під�
ривають стимули до праці?

4. Як громадяни можуть впливати на
економічне планування, якість продук�
ції? Наскільки такий вплив є сильним?

5. Як громадяни можуть контролю�
вати діяльність чиновників? Наскільки
такий контроль є сильним?

3. Адміністративне ціноутворення.
При адміністративно$командній економі$
ці ціни встановлюються не ринком, а дер$
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2. Чи є, на Вашу думку, справедливим
розподіл благ не за особистим вкладом, а
за особистими потребами?

2. Хто відповідає за прорахунки у
плануванні? Яким чином?

3. Кому вигідне упровадження еко�
номних технологій при адміністратив�
но�командній системі?

4.Чому зрівнялість гарантує всім са�
ме невисокий рівень прибутків і спожи�
вання?

5.Чому впровадження економічних
стимулів праці при командно�адмініс�
тративній системі руйнувало цю сис�
тему?

6. Чому брак  конкуренції негативно
впливає на нововведення?

Командна система у певні часи може
швидко нагромаджувати ресурси, пере$
розподіляти їх на користь пріорітетних
напрямів чи галузей, усувати безробіття,
забезпечити відповідний рівень життя,
освіти, медичного обслуговування. Проте
довгий час бути життєздатною вона не
може.

Поміркуйте: 
1. Назвіть позитивні та негативні

риси командно�адміністративної еко�
номіки.

2. У яких умовах командно�адміні�
стративна економіка дієвіша від ринко�
вої? Чому?

3 . Чи можна назвати командно�адмі�
ністративну економіку демократич�
ною? Чому?

4. Чи може співіснувати командно�ад�
міністративна економіка з демокра�
тичним політичним устроєм? Чому?

Варто зазначити непересічну роль
державного регулювання процесів від$
родження відповідних галузей економіки.
Так, через різноманітні державні (бю$
джетні) програми підтримки в розвине$
них країнах відбувається відродження та
розвиток підприємництва, аграрної сфе$
ри, високотехнологічних виробництв, на$
укоємних розробок тощо. Отже, обмеже$
ний вплив держави на економіку країни
сприяє запобіганню економічним кризам
як в окремих галузях, так і в економіці
загалом.

Поміркуйте: 1. Назвіть напрями дер�
жавних програм підтримки, які необ�
хідні Україні.

3. РИНКОВА ЕКОНОМІКА

Прихильники ринкової економіки вва$
жають, що вона є найбільш оптимальною
з погляду організації праці і справедли$

вого розподілу прибутків (кожному за
особистим вкладом).

Ринкова економіка ґрунтується на та$
ких принципах, які є необхідною складо$
вою її існування:

1. Приватна власність. Дає змогу окре$
мим особам на власний розсуд використо$
вувати ресурси, існує у вигляді індивіду$
альної та колективної приватної власнос$
ті (виступає у формі власності акціонерів).
Крім приватної власності, ринкова еконо$
міка передбачає існування й інших форм
власності: державної і кооперативної.

Поміркуйте: 
1. Яка стаття Конституції Украї�

ни гарантує громадянам право приват�
ної власності?

2. Яким чином акціонери можуть
розпоряджатися своєю власністю і от�
римувати від неї прибутки?

3. Чому ринкова економіка, крім при�
ватної власності, потребує існування її
державних і колективних форм?

2. Свобода підприємництва і вибору.
Відповідальність за ухвалення рішень при
ринковій економіці є матеріальною. Так,
вибір конкретної галузі діяльності  та спо$
собу діяльності здійснюється власником
самостійно і, як наслідок, винагородою за
правильно зроблений вибір стають при$
бутки, а за неправильний – збитки. Подіб$
но діють і споживачі: на власний розсуд у
межах власних прибутків вони визнача$
ють, які товари і послуги їм купувати.

Поміркуйте: 
1. Яка стаття Конституції Украї�

ни гарантує громадянам право на під�
приємницьку діяльність?

2. Чи несе свобода підприємництва і
вибору якісь негативні риси для грома�
дян? Якщо так, то які і кому?

3. Особистий інтерес. Цей принцип є
рушійною силою ринкової економіки:
кожна людина і господарський організм
намагаються робити те, що їм вигідно.
Найбільшою вигодою економічної діяль$
ності вважається отримання прибутків.
Ті товари, які не приноситимуть прибут$
ку, не вироблятимуться. Таким чином,
приватний інтерес стає одночасно й носі$
єм суспільного інтересу.

Поміркуйте: 
1. Що вигідно власникам виробленої

продукції?
2. Що вигідно покупцям?
3. Як, на Вашу думку, особистий ін�

терес виробника стає суспільним?
4. Які Ви знаєте види заробітної пла�

ти? Який із них, на Вашу думку, най�
більш оптимальний?
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кратичних держав збільшують і свій доб$
робут, і добробут суспільства загалом.
Досвід доводить, що найбагатшими є кра$
їни з розвиненою змішаною економікою із
перевагою ринкових важелів впливу та
демократичним устроєм (за винятком не$
багатьох країн Близького Сходу).

Поміркуйте: 
1. Чому багатими є ті країни, у яких

багаті громадяни?
2. Чому найбагатшими є країни з роз�

виненою економікою?
3. Чому ринкова економіка і недемо�

кратичні режими не можуть довго співіс�
нувати? Наведіть приклади з історії.

4. У яких випадках недемократичні
країни досягають економічного зрос�
тання?

5. Назвіть негативні, з Вашої точки
зору, риси ринкової економіки.

ІІІ. Підсумок уроку і домашнє завдан9
ня (5 хв.)

Поміркуйте: 
1. До якого типу можна віднести су�

часну українську економіку? Чому?
2. Які явища сучасної української еко�

номіки можна охарактеризувати як
негативні? Яка, на Вашу думку, їх при�
чина?

3. Які явища сучасної української еко�
номіки можна охарактеризувати як по�
зитивні?

4. Чи можна назвати сучасну україн�
ську економіку демократичною? Чому?

5. Економічний досвід якої країни, на
Вашу думку, може слугувати Україні за
взірець? Чому?

Які заходи, на Вашу думку, необхідно
зробити українському урядові для по�
ліпшення економічної ситуації в країні?
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4. Конкуренція. Свобода вибору є осно$
вою конкуренції, тобто наявності на рин$
ку значної кількості незалежних продав$
ців і покупців конкретного продукту або
ресурсу. За великої кількості продавців
чи покупців на ринку певної продукції
жоден із них не в змозі вплинути на ціну
продукту – ціна формується на основі
реального попиту і пропозиції. Конкурен$
ція наявна на ринку доти, доки жоден із
продавців або покупців чи їхні невеликі
групи не можуть маніпулювати ринком
задля власної вигоди.

Поміркуйте: 
1. Чому брак  конкуренції можна наз�

вати браком демократії на ринку?
2. Як називається статус того по�

купця чи продавця на ринку, який може
впливати на ціноутворення?

3. У чому полягає конкуренція між
покупцями і продавцями робочої сили?

5. Обмежена роль держави в госпо9
дарському житті. Ринкова економіка
сприяє ефективному використанню ре$
сурсів, тому втручання держави в госпо$
дарську діяльність суб'єктів підприєм$
ництва має бути обмеженим. Держава
має захищати приватну власність, ство$
рювати сприятливе правове поле для
вільного функціонування ринку, обмежу$
вати ті напрями підприємницької діяль$
ності, які приносять вигоду обмеженому
колу людей і шкоду решті суспільства.

Однією з найголовніших проблем су$
часних держав є вирішення питання про
ступінь впливу держави на економічне
життя суспільства. Держава не може са$
моусунутися від регулювання економіч$
них процесів, адже економічні засади
процвітання й стабільності потребують
управління й організації, формування
спільного бюджету й спільної податкової
системи, розподілу й інвестування спіль$
ного прибутку, забезпечення соціальних
програм, спрямованих на задоволення
потреб груп та верств населення країни.

Поміркуйте: 
1. Яким чином держава має захища�

ти приватну власність?
2. Які види підприємницької діяльнос�

ті обмежує держава? Чому? Чи є такі
обмеження проявами демократії?

3. На які, з вашої точки зору, види
підприємницької діяльності, крім наяв�
них, слід накласти обмеження? Чому?

4.  Із яких обмежених видів підприєм�
ницької діяльності, на Вашу думку, слід
зняти обмеження? Чому?

Маючи певну власність, свободу вибо$
ру щодо її використання, керуючись
власними інтересами, громадяни демо$
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ЗМІ у формі друкованих видань увій�
шли в життя людства майже відразу після
того, як 1456 року Гутенберг винайшов
шрифт та станок для друкування. З поя�
вою у ХХ сторіччі електронних засобів
зв'язку, особливо телебачення, характер
ЗМІ змінився кардинально, як і життя за�
галом. Сучасні мас�медіа – це не тільки
"магічне вікно", через яке ми споглядаємо
світ, а й "двері", через які ідеї проникають в
нашу свідомість і впливають на неї. Сучас�
ну реальність неможливо уявити без тисяч
газет, журналів, теле�, радіостанцій, Інтер�
нету. Очевидною є потреба в оволодінні на�
вичками, які допомагають бути грамотні�
шими та вимогливішими користувачами
ЗМІ, впливати на них, а також зменшувати
негативний вплив ЗМІ на дітей. Учителеві
в наш час потрібно навчитися ефективно
взаємодіяти не тільки з традиційними дру�
кованими та електронними ЗМІ, а й з усіма
новими технологіями масової, особистої,
комп'ютерної комунікації, і оволодіти тим,
що сьогодні називають "кіберпростором".

У цьому контексті виникла потреба у
вивченні стану використання засобів масо�
вої інформації в системі освіти та можли�
востей їх ефективного застосування в нав�
чально�виховному процесі.

У квітні 2006 р. обласним цен�
тром практичної психології і соці�
альної роботи під керівництвом
проректора з наукової роботи
Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної осві�
ти ім. М.В.Остроградського
С.Ф.Клепка було організовано та
проведено соціологічне дослід�
ження серед учнів середніх, стар�
ших класів та вчителів загально�
освітніх навчальних закладів
Полтавської області. До вибірко�

вої сукупності ввійшли учні 5, 7, 9, 11�х
класів (загальна кількість – 501 особа) і
вчителі (загальна кількість – 44 особи)
міських та сільських шкіл з чотирьох райо�
нів Полтавської області та міста Полтави.
Метою дослідження було збирання, уза�
гальнення та аналіз даних стосовно вико�
ристання ЗМІ  в системі освіти на сучасно�
му етапі та визначення перспективних
напрямів їх використання в системі освіти
на основі отриманих даних.

Результати дослідження показали, що
телебачення в Полтавській області пред�
ставлено 7�ма місцевими телекомпаніями,
14�ма організаціями кабельного телебачен�
ня, 20�ма загальнонаціональними та мере�
жевими каналами, понад 20�ма іноземними
каналами. Отримання телевізійної інфор�
мації здійснюється за допомогою антени,
кабельного та супутникового телебачення.
Існують суттєві розбіжності щодо наявнос�
ті тих чи інших ретрансляційних засобів у
містах та селах Полтавської області. Зокре�
ма, респонденти з міст, на відміну від сіль�
ських жителів, мають значно більші мож�
ливості для отримання інформації через
супутникову антену (діаграма 1).

Висвітлено результати соціологічного дослідження стану використання засобів масової інформа�
ції в системі освіти Полтавської області. Наведено дані аналогічних досліджень за кордоном. По�
дано досвід роботи у сфері медіапедагогіки Німеччини та Америки.

Освещены результаты социологического исследования состояния использования средств массовой
информации в системе образования Полтавской  области. Приведены данные аналогичных иссле�
дований  за рубежом. Представлено опыт работы в сфере медиапедагогики Германии и Америки. 

Results of sociological research of a mass media use in an education system of the Poltava area are cove�
red. The data of similar research works from abroad are described. American and German experience in the
sphere of media�pedagogy is described.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ
ПРОСТОРІ

Я.В. Сухенко,  Н.О. Лук'яненко 
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Діаграма 1 
Наявність ретрансляційних засобів у містах і селах 
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літків, які використовують Інтернет для
віртуальних ігор, значно зменшується. 

Те, що в 5 класі половина з опитаних дітей

використовує Інтернет для віртуальних ігор,

свідчить про негативну тенденцію в розвитку

навичок використання комп'ютерних техноло#

гій у молодших підлітків (гістограма 2).

Аналіз даних свідчить: у повсякденно�
му житті інформацію, отриману по теле�
баченню, використовують понад 90 % уч�
нів та вчителів; при підготовці домашніх
завдань – лише третина учнів сільської
місцевості та 45 % учнів з міст, тобто ін�
формаційні ресурси телебачення не ви�
користовуються в освітніх цілях  повною
мірою, і вчителі не спрямовують і не нав�
чають дітей орієнтуватися в телевізійно�
му просторі, внаслідок чого учні не
сприймають інформацію критично, ви�
бірково, усвідомлено. Також цікавим є та�
кий факт: майже половина опитаних уч�
нів вказала, що перегляд телепередач на
уроках відбувається рідко. А це свідчить
про незадоволені потреби і бажання учнів
дивитися телепередачі на уроках часті�
ше та невміння вчителів активізувати
навчальний процес за допомогою телеві�
зійних засобів навчання. 

Виявлено, що діти, які мають можливості

доступу до Інтернету майже  повною мірою їх

використовують при підготовці домашніх зав#

дань. Учителі сільської місцевості не врахову#

ють цей фактор і взагалі не задають домаш#

ніх завдань з використанням Інтернету. Пара#

докс ситуації в тім, що вчитель, який має бути

ініціатором у справі використання ЗМІ в нав#

чальному процесі, має обмежені можливості

доступу до найсучасніших засобів масової ко#

мунікації у порівнянні з учнями.

Залежно від вікової категорії від 13 %
до 21 % дітей на перегляд телевізійних
передач у будні дні витрачають більше
ніж 4 годин на день, у вихідні дні кіль�
кість таких дітей збільшується майже
вдвічі. Такі показники з одного боку вик�
ликають стурбованість із приводу нега�
тивного впливу на стан здоров'я дітей, з
іншого – свідчать про обмежені можли�
вості учнів займатися іншими видами ді�
яльності (творчою, спортивною) у поза�
урочний час.

Від 17 до 67 % учнів, залежно від віко�
вої категорії, зазначають, що батьки не
контролюють перегляд ними телепере�
дач. Тобто значна частина дітей сприймає
телевізійну інформацію стихійно, без
урахування вікових особливостей роз�
витку. Як наслідок – велика кількість ча�

Особливої уваги заслуговує відмін�
ність можливостей доступу учнів та вчи�
телів до ЗМІ. Отримані показники вказу�
ють, що 

можливості учнів перевищують можливос#

ті вчителів щодо використання Інтернету та

мобільного Інтернету, як у місті так і в селі. 

До таких засобів масової інформації як
телебачення, радіо, книги, періодичні ви�
дання, доступ існує, майже в рівній мірі,
як у респондентів з сільської місцевості,
так і з міст. 

Вражає той факт, що частина учнів
знаходиться в інформаційному вакуумі.
До 10 % опитаних узагалі не отримують
телевізійної інформації, приблизно
чверть респондентів�учнів зазначають,
що не мають доступу до періодичних ви�
дань, радіо та книг. 

Очевидно, що доступ до книг мають
усі, але, ймовірно, ці учні не вважають
книги засобом, за допомогою якого можна
отримувати інформацію. У кожного тре�
тього опитаного учня з міста є доступ до
Інтернету, в селі – лише в кожного шіс�
тнадцятого учня. Ситуація з учителями
виглядає ще гірше (гістограма 1). Дані
аналогічного дослідження, проведеного
соціологами в Німеччині свідчать про те,
що кожен другий житель країни в 2004
році мав удома Інтернет.

Слід зазначити, що такі традиційні
ЗМІ, як телебачення, радіо, книги та пе�
ріодичні видання, респондентами вико�
ристовуються як провідний засіб масової
інформації, принаймні, набагато частіше,
ніж Інтернет та мобільний Інтернет (таб�
лиця 1). 

Відслідковується тенденція, яка поля�
гає у зміні мети користування Інтерне�
том: чим старші діти, тим частіше вони
використовують Інтернет із метою пошу�
ку інформації для навчання і віртуально�
го спілкування, тоді як відсоток їх одно�
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Ó÷í³ Ó÷èòåë³ Çàñ³á ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ 

ñåëî ì³ñòî ñåëî ì³ñòî 

Òåëåáà÷åííÿ 91 97 100 100 
²íòåðíåò 6 32 1 9 
Ðàä³î 73 66 100 81 
Êíèãè 74 76 92 97 
Ïåð³îäè÷í³ 
âèäàííÿ 

73 77 100 100 

Ìîá³ëüíèé 
²íòåðíåò 

26 49 8 13 

²íøå - 3 - - 

Таблиця 1
Використання ЗМІ

респондентами в різних типах місцевості, %
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якщо говорити на цю тему в родині. Такі
діалоги сприяють розвитку "навичок гля�
дацького сприйняття". 

Коли родина дивиться телевізор разом,

розмова може йти про обман у рекламних

кліпах, про стереотипне зображення окремих

груп, про моральні цінності, про надлишок

сцен сексу і насильства. 

Батьки можуть запитати в дитини, чи
подобається їй передача, щоб краще зро�
зуміти, які уявлення складаються в дітей. 

Телебачення можна використовувати як

каталізатор дискусій на різні теми в колі ро#

дини і, таким чином, воно може поєднувати її.

Що стосується визначення рейтингів
телевізійних передач серед учнів Пол�
тавської області, то вони є відображен�
ням інтересів, запитів і потреб дітей пев�
них вікових категорій. Визначені рейтин�
ги допоможуть педагогам при виборі ак�
туальних тем в організації навчально�ви�
ховного процесу (таблиця 2).

су, проведена перед телевізором, не зав�
жди сприяє набуттю знань.

Дослідження американських соціоло�
гів свідчать про те, що у пересічного аме�
риканця телевізор буває включений
більш ніж 7 годин на добу (понад 8 годин
– у будинках, де є кабельне й абонент�
ське телебачення), причому середньоста�
тистичний дорослий або дитина дивлять�
ся телевізор від 2 до 3 годин щодня; з пов�
сякденних видів діяльності більше часу
людина витрачає тільки на роботу і сон
(Kubey & Csikszentmihalyi, 1990). Таким
чином, до 18 років дитина встигає провес�
ти перед телевізором понад 2 роки свого
життя (Hearold, 1986). Щорічно вона ба�
чить більш ніж 9 тисяч сцен, у яких пока�
зані інтимні стосунки або присутні натя�
ки сексуального характеру (National Fe�
deration of Decency report, in: Liebert &
Sprafkin, 1988). Середня американська
дитина, яка досягла 18 років, встигає по�
бачити на телеекрані 200 тисяч сцен на�
сильства (Huston et al., 1992).

Негативний ефект, який здійснює те�
лебачення на дітей, можна послабити і
навіть спрямувати у позитивне русло,

Гістограма 1 
Можливості доступу до ЗМІ учнів та вчителів сільських і міських шкіл
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Гістограма 2
Мета використання Інтернету,( % дітей)
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з телевізійними персонажами, насиль�
ство й агресія. Аналітичні дослідження
показали значне збільшення в знаннях
експериментальної групи, особливо під
час тестування, проведеного відразу піс�
ля закінчення програми. (D. G. Singer & J.
L. Singer, 1983 D. G . Singer, J. L. Sin�ger &
Zuckerman, 1981 D. G . Singer, Zuckerman
& J. L. Singer, 1980 J. L . Singer & D. G.
Singer, 1981).

Програма Дорра, Грейвз і Фелпс ( Dorr et
al., 1980) включає перегляд уривків із теле�
передач і обговорення в групі, рольові ігри,
просто ігри і коментар учителя. Психологи
під час навчання дітей розповідають про
економічну базу телевізійної індустрії, на�
приклад, вони говорили про те, що кінцева
мета телекомпаній – продати рекламний
час і отримати прибуток. Інший аспект –
відмінність телевізійної реальності від дій�
сності. Програма Дорра заохочувала дітей
критично оцінювати реальність кожного
шоу. В аналітичному дослідженні відзнача�
лося, що такі програми сприяють зміні став�
лення до телебачення і розвивають більш
скептичне відношення до зображеного.

При реалізації таких підходів в наших
умовах можуть виникнути проблеми,
пов'язані з браком медіакомпетентності в
самих учителів (дані дослідження, прове�
деного у Полтавській області, підтвер�
джують цей факт), тому медіапедагогіка
має стати одним із пріоритетних та пер�
спективних напрямів розвитку освіти.
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Неможливо ізолювати себе від впливу

мас#медіа, вони – невід'ємна частина нашого

життя, тому потрібно зосередитися на можли#

вості відбору інформації, на формуванні кри#

тичного мислення дітей, підвищенні медійної

компетенції молодого покоління, а не на за#

хисті від згубного впливу ЗМІ. 

Основна ідея такого підходу – давати
дітям знання і навички творчого застосу�
вання засобів масової комунікації, а також
формувати здорову критичну настанову
користувача, який вміє протистояти мані�
пулюванню і нав'язуванню ілюзій з боку
ЗМІ. Педагоги повинні формувати медійну
культуру учнів, даючи приклади осмисле�
ного, цілеспрямованого і розумного став�
лення до засобів масової комунікації. 

Для цього можна взяти за приклад
досвід Німеччини, створити медіа�педа�
гогічні проекти:

Аналіз популярних серіалів;
Освоєння мас�медіа через перетво�

рення їх в навчальний предмет (наприк�
лад, об'єднання фізики, комп'ютера і Ін�
тернету)

Оформлення домашнього завдання у
форматі комп'ютерної презентації з ви�
користанням web�дизайну і включенням
відеофрагментів, сканованих ілюстрацій і
малюнків, створених за допомогою
комп'ютерних програм; 

Створити шкільний фільм (сценарії,
ролі, спецефекти, трюки);

Провести конкурс кіно�, теле�сценаріїв. 
Інший приклад – програма, розробле�

на у США Дороті і Джеромом Сингерами.
Психологам запропонували провести се�
ред школярів третіх, четвертих і п'ятих
класів вісім уроків, по два уроки на тиж�
день, уся програма була розрахована на 4
тижні. У програму входили тема фантазії
і реальності на телебаченні, ефекти зйо�
мок, реклама, стереотипи, ідентифікація
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Таблиця 2
Рейтинг телевізійних передач серед учнів Полтавської області
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Видавництво "Шкільний світ" святкує своє 10�річчя. Щиро віта�
ємо колектив сумлінних професіоналів –  генерального   директора
Марину Мосієнко, головного редактора Галину Кузьменко, дирек�
тора Олену Шатохіну, талановитих редакторів численних педа�
гогічних часописів, украй потрібних учителям�практикам і педа�
гогам�академістам, керівникам шкіл і представникам управлін�
ської ланки освіти.

З нагоди першого ювілею пропонуємо інтерв'ю з директором представництва "Шкільного світу" у
Полтавській області Світланою Стадник.

У "ШКІЛЬНОГО СВІТУ" – ЮВІЛЕЙ! 

ІНТЕРВ’Ю З ДИРЕКТОРОМ ПРЕДСТАВНИЦТВА У

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ СВІТЛАНОЮ СТАДНИК 

"ПМ": Пані Світлано, який обсяг фахової суспільно педагогічної інформації видає "Шкільний світ"?

Світлана Стадник: Упродовж 10 років в освітньому
просторі  України плідно працює видавництво "Шкіль�
ний світ" / "Перше вересня" –  потужне джерело ін�
формаційного забезпечення розвитку освітянської га�
лузі, фундатор і видавець 22 педагогічних всеукраїн�
ських тижневиків: "Управління освітою", "Директор
школи", "Завуч", "Шкільний світ", "Українська мова та
література", "Зарубіжна література", "Історія Украї�
ни", "Краєзнавство. Географія. Туризм",  "Фізика", "Хі�
мія", "Біологія", "Математика", "Інформатика", "Почат�
кова школа", "English", "Le France", "Deutsch", "Дитячий
садок", "Психолог", "Здоров'я та фізична культура",
"Сільська школа України" та "Школа". В липні 2002 року
започатковано видання бібліотеки –  серії книжок, які
виходять щомісяця за чітким графіком, обсягом 112�128
сторінок. Загалом кожного місяця видається 73 педагогічні тижневики, 8�10 книг із

науково�методичною та нормативно�управлінською інформацією.  Цей обсяг дру�

кованої продукції можна порівняти з величезним томом близько 30 см завтовшки

та кількістю сторінок майже 3 500�3 800.
Нині в Україні жодне видавництво, крім "Шкільного світу", не продукує такої

кількості якісних періодичних видань для шкільництва.

"ПМ": Коли саме вийшли перші номери газет?

Світлана Стадник: 1 вересня 1996 року –  особлива дата. Саме "Перше вересня" є

першою назвою видавництва. Цього дня побачили світ дебютні номери перших чо�

тирьох   газет –  "Українська мова та література", "Історія України", "Краєзнав�

ство. Географія. Туризм", "Зарубіжна література". Середина 90�х років –  це пері�

од становлення системи освіти незалежної України: гострою залишалася пробле�

ма забезпечення шкіл підручниками та навчальними посібниками; освітяни  тільки

започатковували спільний пошук найкращих шляхів створення й апробації пер�

ших українських підручників. Ще тривожнішою була ситуація з виданням науко�

во�методичної літератури для вчителів. До вирішення цих проблем залучали по�

тенціал державних, громадських та комерційних структур. Видавництво "Шкіль�

ний світ" / "Перше вересня" є першим в Україні видавництвом освітянської преси

недержавної форми власності.
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"ПМ": Видавництво "Шкільний світ" –  це унікальне, інноваційне явище в історії видавничої діяльнос&
ті України. У чому ж полягають інновації?

Світлана Стадник: По�перше: над створенням газет працюють не професійні жур�
налісти, а винятково педагоги. Так, фундатором а натхненником газети "Фізика"
був Заслужений учитель України Анатолій Шапіро. Саме завдяки йому газета
знайшла своє місце серед педагогічних фахових видань нашої країни, навіть стала
популярною за межами держави –  у Польщі, Росії, США. 

Редакцію тижневика "Директор школи", який видається спільно з громадською
організацією АКШУ (Асоціація керівників шкіл України), очолює Заслужений
учитель України, директор ЗОШ № 41 м. Києва, президент АКШУ Олена Онаць.
Завдяки керівництву "Шкільного світу" склалася професійна команда редакторів�
однодумців, яка за порівняно короткий час розбудувала потужну й успішну ви�
давничу корпорацію. 

По�друге, видавництвом створено розгалужену мережу офіційних представ�
ництв в обласних центрах з метою реклами газетної продукції під час проведення
обласних курсів післядипломної педагогічної освіти вчителів, семінарів, конфе�
ренцій, виставок, ярмарків педагогічних технологій.

З 1 червня 2001 р. представництва реорганізовані в інформаційно�освітні центри.
В умовах, коли в Україні, як і за кордоном, спостерігається тенденція щодо форму�
вання інформаційно орієнтованого суспільства, коли система освіти перебуває в
тісному зв'язку із соціальною сферою і є перетворювальним чинником, що активно
впливає на неї, важливо забезпечити  для освітян доступ до суспільно�педагогіч�
ної інформації, яка міститься не тільки у періодичних виданнях
"Шкільного світу", а й у виданнях Міністерства освіти й науки,
Міжнародного фонду "Відродження", ЮНІСЕФ, ПРООН. Це
важливе завдання допомагає здійснити мережа інформаційно�
освітніх центрів – структурних підрозділів видавництва. 

По�третє, упродовж останніх років видавництво поступово
залучається до процесу формування освітньої політики на дер�
жавному рівні, співпрацюючи з органами законодавчої та вико�
навчої влади, не обмежуючись лише питаннями інформаційного
забезпечення потреб освіти та поінформованості громади про
стан справ у галузі, тенденції і розвиток. Освітньо�видавнича
політика сьогодні здійснюється у парадигмі: "змінимо школу –
змінимо соціокультурну ситуацію навколо нас –  змінимо Укра�
їну". Редакції газет беруть активну участь у конференціях, семінарах, "круглих
столах", різноманітних педагогічних форумах країни та світу. Так, у рамках "Фо�
руму видавців"  8�10 вересня 2000 р. у Львові видавництво виступило співорганіза�
тором   та інформативним спонсором акції "Освіта: сила змін". Редакції проводили
"круглий стіл" на теми: "Стратегія освітніх реформ: перспективи й ризики" та
"Новий підручник: яким йому бути?"  Мета була одна –  дискутувати і друкувати
свої думки в газетах, щоб до обговорення залучалося якомога більше людей, щоб
конструктивні, мудрі думки почуло і врахувало Міністерство освіти і науки. Ос�
танніми роками видавництво активно співпрацює з державними та міжнародними
організаціями щодо реалізації багатьох проектів, спрямованих на вироблення
спільної державно�громадської стратегії прискореного інноваційного розвитку ос�
віти й науки України.  

"ПМ": Чому й коли перша назва видавництва –  "Перше вересня" –  була замінена на "Шкільний світ"?

Світлана Стадник: Активна освітньо�громадянська позиція видавництва сприяла
набуттю власного досвіду й розумінню необхідності творення нової моделі шкіль�
ного буття –  "шкільного світу" України, заснованого на принципах гуманно�осо�
бистісної педагогіки.  Символічно: від 2001 року видавництво перейменовано на
"Шкільний світ", а "Перше вересня" стало назвою Благодійного фонду. Пріоритет�
ними визнано: реформу "знизу", формування публічної, громадської освітньої по�
літики на противагу державній, авторитарній та стратегію на відновлення замуле�
них джерел педагогічної творчості й громадянської активності вчителів. 

Зрозуміло, авторитаризм одразу не зникне, залишаючись "острівцями" в ото�
ченні гуманної педагогіки. А поки що, на жаль, навпаки –  у морі авторитаризму та

Постметодика, №4 (68), 2006



58

ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ

псевдодемократії української освіти –  окремі, але дедалі більші, острови іннова�
ційного позитивного досвіду шкільних директорів�експериментаторів. 

З метою згуртування освітян для піднесення престижу професії педагога в сус�
пільстві, відродження через газетні видання форм колективної творчої взаємодії
вчителів у 2002 році засновано Всеукраїнський клуб "Учительські студії". Форма�
ми роботи клубу є творчі конкурси педагогів, фестивалі авторських шкіл, творчі
лабораторії, педагогічні читання, панорами творчих уроків, конференції, виставки,
виїзні засідання тощо. Першою акцією "Учительських студій" був творчий  кон�
курс  "Панорама творчих уроків" у квітні 2002 року в ЗОШ № 41 м. Києва.   

"ПМ": Стратегічною метою видань, що стають все більше особистісно орієнтованими, є поглиблення
і розвиток інтерактивного зв'язку з освітянським загалом. Наскільки активними авторами газетних публі&
кацій та учасниками освітянських заходів видавництва є педагоги Полтавщини? 

Світлана Стадник: Упродовж 10 років на шпальтах 22 всеукраїнських тижневиків
опублікували фахові статті більше ніж 1 500 педагогів Полтавщини. Постійними
авторами є науковці Полтавського ОІППО: П.Матвієнко (ректор), С.Клепко (про�
ректор), Г.Сиротенко, С.Королюк, Т.Дзюба. О.Симон, В.Чирка, Н.Білик, Н.Настенко,
Н.Павлова, О.Куляєва, І.Козак, Л.Халецька, О.Новак. Найбільш активними допису�
вачами є педагоги шкіл Полтави, Кременчука, Лубен, Комсомольська, Зіньківсько�
го, Лохвицького, Гадяцького, Оржицького, Пирятинського районів.

З 5 по 7 квітня 2005 року видавництво вже вп'яте  провело "Панораму творчих
уроків". Понад 1 000 вчителів з 26 регіонів України взяли участь у конкурсі�огляді.
З Полтавської області –  94 вчителя. Усіх їх нагороджено дипломами. Серед лауре�
атів, які отримали дипломи та премії –  учитель англійської мови Лубенської спе�
ціалізованої школи № 6 Л.Берлова, учитель німецької мови О.Вовченко,  учитель
початкових класів Вороньківського НВК Чорнухинського району Т.Яненко та інші.

"ПМ": Які новинки від видавництва "Шкільний світ" чекають українських освітян у 2006&2007 н.р.?

Світлана Стадник: Репертуар видань "Шкільного світу" поповниться новими наз
вами. У 2007 р. з'являться нові журнали: "Директор школи. Шкільний світ", "Дов
кілля"; газети "Соціальний педагог", "Дефектолог", "Дитячий садок"+"Дитячий са
док. Мистецтво",  "Дитячий садок"+"Дитячий садок. Управління", "Початкова осві
та. Дидактичні матеріали".

"ПМ": Спасибі, пані Світлано, за інтерв'ю. Кожен із численних часописів "Шкільного  світу" є украй
потрібним освітянам, адже допомагає вийти на якісно новий рівень свідомості, а отже,  діяльності і  жит&
тя. Суспільно&педагогічний досвід інформаційної діяльності видавництва дає право вважати, що кожна
державна й недержавна організація, кожен із нас у змозі зробити реальний крок для інноваційного роз&
витку освіти і науки України. Тоді щоразу наш спільний шлях до цієї мети ставатиме ще на крок корот&
шим. 
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АКАДЕМІКИ – ОСВІТЯНАМ

Для освітян, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми розвит�
ку освіти, вийшов у світ збірник "Наукові розробки, готові до
практичного застосування". У нього включено результати пла�
нових науково�дослідних робіт, виконаних ученими установ
Академії педагогічних наук України протягом 2005 року.

Доробок колективу вчених Академії за результатами мину�
лого року становить понад 50 монографій, 190 підручників і нав�
чальних посібників, 190 методичних посібників і рекомендацій,
100 навчальних програм і концепцій, 70 збірників наукових
праць тощо. Серед них такі монографії, як "Антон Макаренко і
світ" (Н.П.Дічек),  "Оцінка дидактичного процесу" (П.І.Матвієн�
ко), "Профільне навчання: теорія і практика" (В.Г.Кремень,
Н.М.Бібік, М.І.Бурда) та ін.  

Матеріали структуровано за видами: теоретичні основи, кон�
цепції; підручники; посібники (навчальні і методичні); методичні
рекомендації; навчально�методичні комплекси; навчальні прог�
рами; електронні розробки. Наукові розробки супроводжуються
короткими анотаціями з даними про їх сутність, новизну, ефек�
тивність, галузі застосування.

Мета цього видання – привернути увагу освітян, науковців і
широкої громадськості до результатів досліджень учених Ака�
демії, підвищити попит на ці дослідження у сфері соціально�пе�
дагогічної практики.

Діяльність Академії педагогічних наук спрямована на розбу�
дову національної системи освіти, тому пріоритетними напряма�
ми її роботи є опрацювання методології і теорії змісту освіти,
розроблення державних освітніх стандартів, створення підруч�
ників і навчальних посібників нового покоління для всіх ланок
освіти.

Важливим завданням Академії педагогічних наук є впрова�
дження результатів наукових досліджень. Лише 2005 року в ос�
вітній практиці було використано результати понад 450 науко�
вих розробок учених Академії, 60 % яких є інноваційними.

У слові до читачів президент Академії педагогічних наук Ук�
раїни В.Г.Кремень відзначив, що анотований збірник започатку�
вав щорічне видання,  матеріали якого зацікавлять освітян та ін�
ших працівників гуманітарної сфери. 

Для того наявні всі можливості: Академія педагогічних наук
України є головною державною науковою організацією в галузі
педагогічних і психологічних наук, яка нараховує понад 130 ака�
деміків і членів�кореспондентів та понад 1 200 науковців. У її
складі функціонують 12 інститутів, 10 центрів, Державна науко�
во�педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського, Пе�
дагогічний музей України та ін.  

Сподіваємося, що пропонований збірник наблизить науку до
практики, сприятиме вирішенню проблем освіти.

Підготував Г.О.Сиротенко

Стаття надійшла в редакцію 26.05.06 

У редакцію надійшли нові книги

Наукові розробки, го�
тові до практичного
застосування: Збір�
ник анотованого пе�
реліку наукових роз�
робок. – Тернопіль:
ТНПУ, 2006.  – 190 с.



Предисловие

… Предстоящая дорога – к так называемой
информационной магистрали – теперь уже
предмет нескончаемых газетных и журнальных
статей, радио� и телепередач, научных конфе�
ренций и невежественных спекуляций. В пос�
ледние несколько лет к этой теме проявляют не�
вероятный интерес самые разные люди – заня�
тые в компьютерной индустрии и непричастные
к ней. 

Тысячи информированных (и неинформиро�
ванных) людей теперь публично рассуждают на
тему "информационной магистрали". И меня по�
ражает полное непонимание этой технологии и
ее возможных недостатков. 

Одни полагают, что магистраль (ее еще назы�
вают сетью) – это всего лишь сегодняшний Internet
или сразу 500 каналов по телевидению. 
Другие надеются (или опасаются), что прогресс
приведет к появлению компьютеров с интеллектом
на уровне человеческого. Когда�нибудь так и бу�
дет, но к информационной магистрали все это не
имеет никакого отношения. 

Революция в области связи только начинает�
ся. В течение следующих нескольких лет прави�
тельствам, компаниям и отдельным лицам при�
дется принять ряд крупных решений. Эти реше�
ния определят и само строительство информаци�
онной магистрали, и в конечном счете – выгоду
от него. Очень важно, чтобы в дискуссиях о буду�
щем компьютерной технологии участвовал ши�
рокий круг людей, а не только те, кто к ней при�
частен. И если этого удастся добиться, магис�
траль будет такой, какой ее хотят видеть пользо�
ватели. Только тогда она получит широкое приз�
нание и станет реальностью.. 

Стремясь к тому, чтобы книга получилась се�
рьезной, я в то же время хорошо понимаю, что
спустя лет десять она, возможно, такой уже не
покажется. Что из сказанного мной сбудется,
станут считать очевидным, а что не сбудется, –
смешным. Тем не менее я уверен, что строи�
тельство информационной магистрали во мно�
гом отразит историю создания и развития ин�
дустрии персональных компьютеров. 

Информационная магистраль коснется каждого,
значит, все должны понимать ее смысл. 
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У книзі засновника компанії Microsoft Білла Гейтса "Дорога у майбутнє"/ 'The Road Ahe�
ad'(1995 р.)  мова йде про явище майбутнього – інформаційну магістраль. Названо пере�
ваги  цієї надпотужної системи обміну інформацією (послуги – інформаційні, освітні;
розваги; закупівлі вдома; усі види зв'язку), особливості її побудови та компоненти. Наго�
лошується, що ПК, мультимедійне програмне забезпечення, мережі кабельного телеба�
чення, телефонні лінії та Internet –  важливі складники інформаційної магістралі. Кожен
із них – символ майбутнього. Але на роль інформаційної магістралі не може претендува�
ти жоден.
Публікуємо фрагменти передмови та глави  9, у якій визначено, як інформаційна магіс�
траль може змінити освіту у майбутньому.

В книге  основателя компании Microsoft Билла Гейтса "Дорога в будущее" / 'The Road
Ahead'(1995 г.) речь идет о явлении будущего – информационной магистрали. Названы
преимущества этой супермощной системы обмена информацией (услуги – информаци�
онные; образовательные; развлечения; все виды связи), особенности ее построения и ком�
поненты. Подчеркивается, что ПК, мультимедийное програмное обеспечение, сети ка�
бельного телевидения, телефонне линии и Internet – важные составляющие информаци�
онной магистрали. Каждый из них – символ будущего. Но на роль информационной магис�
трали не может претендовать ни один. 
Публикуем фрагменты предисловия  и главы 9, в которой определяется, как информаци�
онная магистраль может изменить образование в  будущем.

Book of the Microsoft chairman Bill Gates є'The Road Ahead' (1995) tells about the feature
as information highway. The advantages of this powerful system of information exchange
(services – informational, educational, things for pleasure, going shopping online, all kinds of
communication), features of its construction and its components. It is stressed out that perso�
nal computer, multimedia software, cable TV network; communications via phone line band
Internet are important components of information network. Each of them is the feature of fu�
ture. But any of them can pretend to be information highway. 
Here is some fragments of foreword and chapter 9, where we read how information highway
can change education in the future.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ 
ФРАГМЕНТЫ КНИГИ БИЛЛА ГЕЙТСА "ДОРОГА В БУДУЩЕЕ"

ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ



кому не выпало счастье обучаться в лучших
учебных заведениях или родиться в состоятель�
ной семье. Таким образом, каждый ребенок по�
лучит шанс максимально раскрыть свои при�
родные дарования. 

Однако мы никогда не придем к подобным
достижениям, если нам не удастся изменить ны�
нешнюю ситуацию с компьютерами в школах.
Увы, вокруг них было поднято слишком много
шумихи, а возлагавшиеся надежды не оправда�
лись. Сегодня у большей части школьных персо�
нальных компьютеров не хватает мощности,
чтобы они были просты в работе, недостаточна
дисковая емкость, отсутствует связь с сетями –
все это не позволяет детям "покопаться" в инте�
ресной для них информации.  Поэтому 

компьютеры пока мало повлияли на образование.

Медленное внедрение новых технологий в
школах в какой�то мере связано с консерватиз�
мом педагогического истэблишмента, а также с
дискомфортом и даже страхом, которые вызы�
вают компьютеры у иных преподавателей и ад�
министраторов (их возраст в среднем старше,
чем в других профессиональных группах). Здесь
же сказывается и нехватка средств, выделяе�
мых из бюджета на покупку вычислительной
техники. 

По использованию новой информационной
технологии общеобразовательные школы в Сое�
диненных Штатах значительно отстают от аме�
риканского бизнеса. 

Несмотря на слабую оснащенность, переме�
ны в школах – и весьма значительные – все же
произойдут. Но случится это не в одночасье.
Внешне образовательный процесс останется
прежним. Школьники так же будут ходить в
классы, слушать учителей, задавать вопросы,
выполнять домашние задания, участвовать во
всех видах работ (в том числе лабораторных или
экспериментальных). 

Похоже, что никто во всем мире уже не воз�
ражает против установки в школах большего
числа компьютеров, но темпы их поставок в раз�
ных странах разные. Лишь в нескольких госу�
дарствах (например, в Нидерландах) компьюте�
ры есть практически в каждой школе. Во Фран�
ции и во многих других странах компьютеров в
школах пока не хватает, но правительства обе�
щают исправить это положение. Англия, Япония
и Китай вводят изучение информационной тех�
нологии в государственные образовательные
программы, особое внимание уделяя профессио�
нальной подготовке. Уверен, большинство госу�
дарств увеличит объем инвестиций в образова�
ние, и в конце концов число компьютеров в шко�
лах сравняется с их количеством в домах и офи�
сах. Со временем – в менее развитых странах
ждать придется дольше – компьютеры действи�
тельно придут в каждый школьный класс. 

Педагоги, как и многие специалисты, кроме
всего прочего, в современной экономике высту�
пают посредниками – посредниками между зна�
ниями и учащимися. А значит, им тоже придется
не раз приспосабливаться к изменяющимся ус�
ловиям. Однако, в отличие от людей некоторых
других профессий, они [педагоги] могут смотреть
в будущее с безусловным оптимизмом. Когда
очередное новшество повышает уровень жизни

Вот почему я с самого начала решил напи�
сать книгу, доступную самому широкому кругу
людей. 

Надеюсь, она поможет Вам понять, как вос�
пользоваться преимуществами всего того, что, я
уверен, ждет нас в ближайшем десятилетии, на�
толкнет на какие�то конструктивные идеи и зас�
тавит со мной поспорить. 

Глава  9. Образование – лучшее 
вложение денег

Великие педагоги всегда говорили, что обуче�
ние – это не только занятия в классах или рабо�
та под присмотром учителей. Но все время перед
теми, кто хотел удовлетворить свое любопытс�
тво или самостоятельно разобраться в каком�то
вопросе, неизменно вставала одна проблема: где
найти нужную информацию? Магистраль, по�
видимому, откроет перед нами бескрайнее море
информации – доступной в любое время и в лю�
бом месте, когда и где мы пожелаем ею восполь�
зоваться. Удивительные перспективы просто
кружат голову, потому что эта технология,
улучшая образовательный процесс, неизбежно
преобразит и все сферы жизни общества. 

Говард Гарднер (Howard Gardner), профес�
сор из Harvard Graduate School of Education, до�
казывает, что разных детей и учить надо по�
разному, потому что каждый по�своему воспри�
нимает мир. Массовое образование не учитывает
эту особенность. Гарднер считает, что в школах
надо "ввести обучение профессиям, ближе зна�
комить с новыми технологиями, расширить
внеклассную работу", чтобы каждый ученик за�
нимался делом по душе. Уверен, в будущем об�
щество опробует все подходы к образовательно�
му процессу, так как информационная магис�
траль значительно упростит и их проверку, и их
сравнение. 

Информационная технология – подобно тому
как сейчас она помогает корпорации Levi Strauss
& Со. выпускать джинсы серийно и одновремен�
но подгонять их по размеру, – принесет опти�
мальное сочетание методов коллективного и ин�
дивидуального обучения. Мультимедийные до�
кументы и простые в использовании авторские
инструментальные средства позволят учителям
корректировать учебные планы исходя из инте�
ресов конкретных учеников. В образовании, как
и в изготовлении синих джинсов, станет воз�
можным "массовое производство с подгонкой":
компьютеры будут тонко настраивать продук�
цию – в данном случае учебные пособия, – что�
бы обучение соответствовало способностям уча�
щихся. 

Бытуют опасения, что техника вытеснит
учителей. На это я могу недвусмысленно зая�
вить: НИЧЕГО ПОДОБНОГО. Информационная
магистраль не заменит и не обесценит таланта
преподавателей, творческих способностей адми�
нистраторов, внимания родителей, да и усердия
самих учащихся наконец. Однако технология бу�
дет играть решающую роль в образовательном
процессе. 

Магистраль объединит труды лучших педа�
гогов и авторов. Учителя будут опираться на эти
материалы в своей работе, а студенты изучать
их в интерактивном режиме. Со временем эли�
тарное образование станет доступным даже тем,
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общества, обязательно возрастает спрос на учи�
телей. И педагоги, способные принести в школь�
ные классы творческий дух и энергию, всегда бу�
дут преуспевать. То же самое можно смело ска�
зать и о преподавателях, умеющих находить об�
щий язык с детьми и разговаривать с ними на
равных, как со взрослыми, – дети ценят это. 

Когда преподаватели великолепно знают свое
дело, готовят прекрасные материалы, от их уси�
лий ежегодно выигрывают лишь несколько де�
сятков их собственных студентов. Учителям, ра�
ботающим в разных местах, сейчас очень трудно
опираться на труды своих коллег. Сеть позволит
совместно использовать учебные материалы и
таким образом распространять достижения луч�
ших педагогов. Чаще всего смотреть лекции в ви�
деозаписях не так интересно, как слушать их из
уст самого преподавателя. Но иногда возмож�
ность просмотра видеозаписи лекций конкретно�
го преподавателя, иным образом не доступного,
перевешивает потерю живого диалога. Напри�
мер, несколько лет назад, будучи в отпуске, я и
один мой знакомый обнаружили в Вашингтон�
ском университете каталог видеозаписей с цик�
лом лекций выдающегося физика Ричарда Фей�
нмана (Richard Feynman). Мы смогли посмотреть
те лекции, которые Фейнман читал в Корнелле
(Cornell) 10 лет назад. Конечно, мы получили бы
от них гораздо больше, если бы присутствовали в
той аудитории или могли задавать Фейнману
вопросы, как на видеоконференции. Но четкость
его мышления помогла нам разобраться во мно�
гих концепциях физики куда лучше, чем любая
книга или любой другой преподаватель, с кото�
рыми я когда�либо имел дело. Он просто оживил
свой предмет. И мне кажется, что эти лекции
должен прослушать каждый, кто изучает физи�
ку. С появлением информационной магистрали
эти и другие уникальные материалы станут дос�
тупными всем преподавателям и студентам. 

Скажем, если какой�нибудь учитель из городка
Провиденс (штат Род�Айленд) умеет особенно удачно
объяснять суть и принципы фотосинтеза, текст его лек�
ций и мультимедийные материалы могли бы получить
преподаватели всего мира. 

Кто�то использовал бы эти материалы без из�
менений, а кто�то адаптировал бы их под свои ус�
ловия, прибегнув к простым в обращении автор�
ским программным средствам.

Обратная связь с другими заинтересованными
преподавателями позволила бы легко обновлять
учебную информацию и совершенствовать ее пода�
чу. Спустя непродолжительное время обновленными
материалами пользовались бы уже тысячи учителей
по всему миру. Наиболее популярные материалы вы�
явить очень легко, потому что сеть позволит подсчиты�
вать число обращений к ним или проводить опросы
учителей в электронной форме. Корпорации, желаю�
щие помочь системе образования, смогут устанавли�
вать денежные призы тем преподавателям, чьи мате�
риалы признаны лучшими. 

Учителю непросто подготовить урок, который
был бы интересен 25 ученикам 6 часов в день и
180 дней в году – тем более, что они постоянно
смотрят телевидение и уже пресыщены всячес�
кими зрелищами. Могу представить, как лет че�
рез десять учитель средней школы будет рабо�
тать над лекцией о Солнце, пытаясь донести не

только теорию, но и рассказать об истории отк�
рытий, которые сделали возможным создание
самой этой теории. Когда он захочет выбрать ка�
кую�нибудь иллюстрацию – будь то слайд или
видеозапись, снимок или портрет великого уче�
ного, – информационная магистраль предоставит
ему внушительный каталог разнообразных изоб�
ражений. В его распоряжении окажутся фраг�
менты видеозаписей и озвученные анимации из
бесчисленных источников. Понадобится всего
лишь несколько минут, чтобы отобрать и соста�
вить из них иллюстративный ролик, – работа, на
которую раньше уходили целые дни. Читая лек�
цию о Солнце, учитель продемонстрирует подхо�
дящие картины и схемы. Если какой�то ученик
заинтересуется источником солнечной энергии,
преподаватель проиллюстрирует свой ответ
мультфильмом с изображением атомов водорода
и гелия, покажет солнечные вспышки, пятна на
Солнце; может быть, даже вызовет на видеопа�
нель короткий видеоролик, поясняющий, как в
результате слияния ядер выделяется энергия.
Одним словом, наглядное обучение действитель�
но оправдает свое название. Но для этого учите�
лю придется сначала организовать нужные свя�
зи с серверами информационной магистрали.
Список таких связей он раздаст своим ученикам,
чтобы они, занимаясь дома или в библиотеке,
изучили эти материалы внимательнее и под те�
ми ракурсами, которые им более интересны. 

А представим учителя живописи в старших клас�
сах, который воспользовался видеопанелью для де�
монстрации высококачественной цифровой репродук�
ции картины Сера (Seurat) Bathers at Asnieres (Купание
в Асньере). На этой картине изображены юноши, от�
дыхающие на берегу Сены в 1880�е годы, – на фоне
парусных шлюпок и дымовых труб. Видеопанель про�
говорила бы название картины на чистом француз�
ском – Une Baignade а l'Asnieres – и развернула бы
карту пригородов Парижа, выделив городок Асньер.
Учитель мог бы проиллюстрировать этой картиной (на�
писанной в стиле пуантилизма) закат импрессиониз�
ма. Или выйти через нее на более общие темы, напри�
мер, рассказать о жизни французов в конце девятнад�
цатого столетия или о промышленной революции во
Франции, а то и пояснить, как глаз воспринимает до�
полнительные цвета (complementary colors). 

Показав на оранжевато�красную шляпу (фи�
гура в правой части композиции), он скажет:
"Взгляните, кажется, что шляпа дрожит на вет�
ру. Здесь Сера воспользовался оптической ил�
люзией. Шляпа красная, но на ней есть крошеч�
ные точки оранжевого и синего цвета. Синий
цвет Вы заметите, если только присмотритесь
очень внимательно". Произнося эти слова, пре�
подаватель так увеличит изображение шляпы,
чтобы ученики смогли разглядеть фактуру хол�
ста. При таком масштабе станут заметны синие
пятнышки, и учитель объяснит, что синий цвет
дополняет оранжевый. Затем на видеопанели
появится изображение круга с разноцветными
сегментами (color wheel), и либо учитель, либо
сам мультимедийный документ пояснит: "Каж�
дый цвет на этой окружности расположен нап�
ротив того цвета, который его дополняет: крас�
ный – напротив зеленого, желтый – напротив
фиолетового, а синий – напротив оранжевого.
Такова особенность наших глаз: смешение до�
полнительных цветов усиливает их интенсив�
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ра на свой вкус. Информационная магистраль
станет его наставником, домашним учителем. 

Компьютеры с дружескими интерфейсами сами
установят, в какой именно форме лучше подавать
информацию тому или иному пользователю. Во мно�
гие образовательные программные средства зало�
жат целый ряд совершенно разных личностей, и тог�
да школьник и компьютер смогут приятельски бол�
тать друг с другом. Школьник спросит (может быть,
вслух): "Отчего разгорелась Гражданская война в
Америке ?" И компьютер ответит: "Это была битва за
новую экономику, за права человека". 

Продолжительность и глубина ответа будут
зависеть от конкретных обстоятельств и уровня
подготовки данного ребенка. Он сможет в любой
момент перебить компьютер, попросить расска�
зать что�то подробнее, а что�то покороче или из�
ложить материал по�другому. А компьютеру бу�
дет известно, насколько силен его "подопечный",
что он читал или смотрел на эту тему, и поэтому
машина сама внесет коррективы в форму пода�
чи материалов. Если компьютер знает, что тот
любит исторические романы, военные рассказы,
фолк�музыку или спорт, попробует преподнести
запрошенную информацию именно в такой
"упаковке". Но машина, как и хороший педагог,
не пойдет на поводу у ребенка с односторонними
интересами. Напротив, она воспользуется его
пристрастиями, чтобы расширить его кругозор,
увлечь новыми идеями. 

Интенсивность обучения определят природ�
ные способности учеников – компьютеры будут
заниматься с каждым столько, сколько нужно. И
конечно, особое внимание будет приковано к де�
тям, отстающим в учебе. Таким образом, все
школьники будут получать образование по ин�
дивидуальному плану. 

И все же именно общественные школы, нес�
мотря на трудности, – наша величайшая надеж�
да. Представьте ситуацию, когда большинство
детей в городских общественных школах живут
на пособие, едва�едва умеют говорить на госу�
дарственном языке, мало что знают, и их ждет
весьма неопределенное будущее. Такова была
Америка в 1900�е годы, когда страну наводнили
иммигранты и десятки миллионов их детей пере�
полнили школы, парализовав систему социаль�
ной помощи в наших городах. 

И все же то поколение (и следующее за ним)
сумело добиться высокого уровня жизни, равного
которому в мире нет. Проблемы американских
школ не являются чем�то непреодолимым, они
просто сложны. Даже сегодня на каждую общес�
твенную школу, пребывающую в бедственном
состоянии, приходятся десятки хороших школ, о
которых в газетах, к сожалению, ничего не пи�
шут. Я уже приводил несколько примеров. В этой
книге я не собираюсь слишком углубляться в
данный предмет, скажу одно: общество может
отвоевать и уже отвоевывает свои улицы и
школы. Но такая борьба всегда требует напря�
жения сил и идет постепенно – улица за улицей,
школа за школой. Да и сами родители должны
прикладывать усилия к тому, чтобы дети прихо�
дили в школы с желанием учиться. Если отно�
ситься ко всему по принципу "Пусть этим зани�
мается школа (или правительство)", ничего хоро�
шего не выйдет – это точно. 

Как только в стране сложится хотя бы уме�
ренно позитивное отношение к образованию, ин�
формационная магистраль непременно поднимет
уровень знаний молодых поколений. Магистраль
позволит ввести новые методики преподавания и
предоставит гораздо больший выбор. За счет го�

ность. Сера знал об этом и, чтобы красные и
оранжевые тона шляпы казались ярче, добавил
вкрапления синего цвета, обманув этим наше
зрение". 

Компьютеры, подключенные к информаци�
онной магистрали, помогут преподавателям отс�
леживать и оценивать успехи учащихся, а при
необходимости и корректировать их обучение. 

В домашние задания, которые, конечно, никуда
не денутся, очень скоро войдут гипертекстовые ссыл�
ки на электронные источники.

Студенты и школьники станут создавать
собственные гиперсвязи и использовать мульти�
медийные элементы в своих домашних работах,
передавая их руководителю в электронной фор�
ме на дискете или через информационную ма�
гистраль. Преподаватели будут накапливать
своеобразное досье студенческих работ, прос�
матривать их в любой момент или делиться ими
с другими преподавателями. 

Специальные программы помогут обобщать
информацию об успехах, уровне знаний, интере�
сах и ожиданиях учащихся. Свободные от бу�
мажной рутины учителя, опираясь на собран�
ные сведения, смогут уделять каждому ребенку
больше внимания. Эта информация позволит
также безошибочно подгонять учебные пособия,
классные и домашние задания под конкретного
школьника. 

Поначалу новая информационная техноло�
гия сделает небольшой шажок вперед по срав�
нению с нынешними инструментами. 

Вмонтированные в стену видеопанели заменят
неровные строчки и кривые схемы на школьных дос�
ках четкими шрифтами и красочной графикой – мил�
лионами учебных иллюстраций, фотографий, муль�
тфильмов и видеозаписей.

Мультимедийные документы частично возь�
мут на себя функции учебников и учебных посо�
бий. Кроме того, связанные с серверами на ин�
формационной магистрали, мультимедийные
документы будут постоянно и автоматически об�
новляться. 

Существующие сегодня CD�ROM�диски поз�
воляют представить, что такое интерактивность.
Программное обеспечение реагирует на коман�
ды, выводя информацию в виде текста, звука и
видеоизображений. 

CD�ROM�диски уже используются детьми в шко�
лах и дома, но эти диски имеют ряд ограничений, ко�
торых не будет у магистрали. 

CD�ROM�диск – один из предшественников
информационной магистрали. "Всемирная пау�
тина" в Internet – другой. Она обеспечивает дос�
туп к интересной образовательной информации,
правда, основная ее часть – простой текст. Пре�
подаватели с творческой жилкой уже обраща�
ются к этим материалам, придумывая новые, бо�
лее захватывающие формы лекций. 

Когда информационная магистраль вступит
в строй, каждый получит доступ к сокровищам
миллионов книг. Читатель сможет задавать воп�
росы, распечатывать текст, читать его прямо с
экрана или даже прослушивать, выбирая дикто�
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сударственных субсидий можно разработать ка�
чественные учебные программы и сделать их
бесплатными. Появятся и частные поставщики,
которые будут конкурировать с государственны�
ми в своем стремлении улучшить бесплатные по�
собия. В их роли выступят и сторонние общес�
твенные школы, и преподаватели, работающие в
школе или ушедшие в бизнес, и даже некие пе�
дагогические службы, предлагающие свои услу�
ги через магистраль. В итоге информационная
магистраль станет для школ способом привлече�
ния и отбора новых преподавателей или исполь�
зования их услуг на расстоянии. 

Обучение с помощью компьютера явится
плацдармом, с которого дети шагнут в огромный
мир знаний, чтобы продолжить учебу в других
формах. Любой ребенок должен все потрогать
своими руками – будь то игрушка или инстру�
мент. Наблюдение за химической реакцией на
экране компьютера – хорошее дополнение к ла�
бораторным занятиям по химии, но оно не заме�
нит практического опыта. Дети нуждаются в об�
щении друг с другом и со взрослыми, иначе они
не научатся работать в коллективе, не овладеют
социальными нормами поведения. 

Хороший учитель будет делать гораздо боль�
ше, чем просто подсказывать детям, где найти ту
или иную информацию на магистрали. Ведь им
по�прежнему нужно учиться письму, искусству
общения и многим�многим другим вещам, в том
числе использованию техники как инструмента в
своей деятельности. Добьются успеха те учителя,
которые возьмут на себя роль наставников и пар�
тнеров, подтолкнут детей к творчеству, переки�
нут для них мостик в большую взрослую жизнь. 

Компьютеры на информационной магистрали
смогут моделировать мир, равно как и объяснять
его. Особенно полезно моделирование при изуче�
нии наук. Теперь дети учатся тригонометрии, не
выполняя какие�то абстрактные упражнения, а
измеряя высоту реальных гор, проводя тригоно�
метрическую съемку из двух точек. Уже появил�
ся ряд компьютерных моделей, обучающих био�
логии. Например, популярная программа SimLife
моделирует процесс эволюции, чтобы дети свои�
ми глазами увидели его. И вовсе не обязательно
быть ребенком, чтобы получить удовольствие от
этой программы, которая позволяет "создавать"
растения и животных, а затем наблюдать, как
они взаимодействуют друг с другом и участвуют
в экосистеме, тоже сконструированной Вами.
Фирма Maxis Software, издатель программы
SimLife, выпускает и другую программу, Sim�
City, которая дает возможность построить город
со всеми его взаимосвязанными системами, таки�
ми, как дороги и общественный транспорт. Вы
становитесь мэром или архитектором виртуаль�
ного общества, стремясь реализовать Вами же
поставленные цели. Вы строите фермы, заводы,
дома, школы, университеты, библиотеки, музеи,
зоопарки, больницы, тюрьмы, порты, скоростные
шоссе, мосты и даже подземки. Вы сталкивае�
тесь с проблемами роста города или природными
катаклизмами, в том числе с пожарами. Вы преоб�
разуете и сам ландшафт. Вы вносите какие�то
коррективы в модель города (например, строите
аэропорт или увеличиваете налоги), а они тут же –
вполне предсказуемо или неожиданно для Вас –
сказываются на жизнедеятельности всего смоде�
лированного общества. Это потрясающе увлека�
тельная игра и в то же время очень быстрый метод
познания того, как устроен мир. 

Однако технология не приведет к изоляции
школьников друг от друга. Ведь одна из важней�
ших целей образования – научить детей работать
и жить в коллективе. В некоторых самых передо�

вых школах мира компьютеры и коммуникацион�
ные сети уже влияют на традиционные отношения
учащихся между собой и с учителями, способс�
твуя развитию навыков коллективной работы. 

… Вице�президент Эл Гор выступил с иници�
ативой – широкомасштабным проектом GLOBE
(Global Learning and Observations to Benefit the
Environment – глобальное изучение и наблюде�
ние окружающей среды). Он рассчитан на
школьников, пользующихся компьютерными се�
тями. Есть надежда, что этот проект согласятся
финансировать и правительства, и частные лица.
Проект предполагает, что старшеклассники по
всему миру будут собирать научную информа�
цию о Земле. Дети займутся рутинным сбором
статистических сведений (температура, коли�
чество атмосферных осадков и т.д.) и передачей
их через Internet и спутниковую связь в цен�
тральную базу данных управления National Oce�
anic and Atmospheric Administration, располо�
женного в Мэриленде, где на основе этой инфор�
мации будут формировать карты, отражающие
состояние планеты. Затем эти карты перешлют
обратно школьникам, а также передадут ученым
и познакомят с ними широкую общественность.
Никто пока не знает, какова окажется научная
ценность подобных данных – особенно если сбо�
ром займутся совсем юные участники проекта, –
но эта работа, безусловно, станет грандиозным
вкладом в глобальное сотрудничество огромного
числа детей разных наций и приобщит их к эко�
логическим проблемам. 

Образовательные возможности магистрали
будут доступны не только школьникам и студен�
там, но и всем желающим "подучиться". Каждый
человек, где бы он ни был, сможет пользоваться
лучшими курсами лучших преподавателей. Че�
рез магистраль многие взрослые повысят уро�
вень своего образования, профессиональную
квалификацию. 

Когда студенты и школьники будут напря�
мую связаны с безграничной информацией и
друг с другом, перед учебными заведениями и
обществом в целом неизбежно встанут новые
вопросы и проблемы. (Некоторые из них – каса�
ющиеся Internet – я уже рассматривал в этой
книге.) Разрешать ли учащимся приносить в
классы свои портативные компьютеры ? Разре�
шать ли кому�то заниматься индивидуальным
поиском в сети на общих занятиях ? Если – да, то
какую степень свободы можно дать учащимся ?
Могут ли они обращаться к той информации, ко�
торую их родители считают неприемлемой с мо�
ральной, общественной или политической сторо�
ны ? Разрешать ли выполнение домашних зада�
ний, рассчитанных на другие классы ? Разре�
шать ли во время уроков обмен электронными
"записочками" ? Надо ли учителю постоянно сле�
дить за тем, что происходит на экране компьюте�
ра у каждого школьника, или вести запись для
последующей выборочной проверки ? 

Какие бы проблемы ни вызвал прямой доступ
к неограниченной информации, выгоды, которые
он сулит, с лихвой компенсируют эти проблемы. 

Мне нравилось учиться в школе, но большую до�
лю своего любопытства я утолял за ее стенами. Нас�
колько бы изменилась моя школьная жизнь, будь в то
время подобный доступ к информации, – теперь оста�
ется только гадать! 
Информационная магистраль сместит "фо�

кус" в образовании с аудиторий на личность.  Це�
лью образования станет не диплом, а наслажде�
ние непрерывной учебой – на протяжении всей
жизни.

Джерело: http://www.megalib.com/books/146/contents.htm
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