


Підхід реформаторів при розробленні концепцій освітніх перетворень  приблизно

такий – державний бюджет має передбачати певні видатки на освіту в обсязі, у "якому

зможе", з них буде сплачено зарплату освітянам, а останні за ці кошти робитимуть ту ро�

боту, яку буде прописано в документах реформ.

Наскільки такий підхід є правильним, з‘ясовував Всеукраїнський семінар "Економіка

освіти і освітня діяльність", ініційований кафедрою філософії і економіки освіти  Полтав�

ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

(8 грудня 2006 р.). Педагоги, науковці, економісти, філософи розглянули  питання: який

зміст маємо вкладати в поняття "економіка освіти"; економічний вимір освіти в суспільс�

тві; освітні послуги як товар; освіта як бізнес на ринках статусів і капіталів; як зробити ін�

вестиційно привабливою українську освіту.

Семінар виявився досить резонансним. За виступами його учасників  не тільки вида�

но збірник тез "Економіка освіти і освітня діяльність" (Полтава: ПОІППО, 2006), у якому

синтезовано  їх  погляди на те, як зробити освіту прогресивнішою та ефективнішою, а й

надруковано статті в газетах "Дзеркало тижня" (Ю.В.Шухевич, "Економіка школи: по�

шук світла в тунелі безнадії", 20 січня 2007 р.;  В.В.Громовий,  "Тіньова економіка шко�

ли: заборонити не можна легалізувати!?", 16 грудня 2006 р.) та "Управління освітою"

(В.Лелюх, "Економіка в районному відділі освіти. Думки начальника, обтяженого

досвідом"), та  рекомендації семінару (лютий 2007 р.).  

Висвітлення Всеукраїнського семінару «Економіка освіти і освітня діяльність»

завершуємо публікацією статей учасників, написаних з урахуванням дискусії, що

відбулася у його перебігу  (стор. 6 � 31), та рекомендацій практикам і розробникам освіт�

ньої політики, підготовлених на основі найсуттєвіших пропозицій учасників семінару

(стор. 35 � 36). 

Дерево української освіти нарешті  мусить стати «грошовим», наповнившись силою

інтелектуальних та капітальних інвестицій. Принаймні до таких думок спонукає початок

весни та розквіт природи. Присвячуємо це число журналу Святу весни та кохання, з

яким вітаємо усіх наших авторів, дописувачів і читачів. На стор. 50�57, 64 – психодіаг�

ностичне дослідження мотивації кохання; стаття про трагічне кохання Івана Мазепи до

Мотрі Кочубей, про яке в народі й досі живуть легенди,  та фотогалерея "Жінки Постме�

тодики".

Про Країну «не Дурнів, а Геніїв» мріяв геній Шевченко. 9 березня 2007 року випов�

нюється  193 роки від дня народження  Великого Кобзаря. До цієї дати публікуємо

сценарій  позакласного заходу "Шевченко – художник" (стор. 60� 63).
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ЕЕККООННООММІІККАА ООССВВІІТТИИ

Творцями людської історії, за народними переказами, завжди
були герої, поети, мудреці й альтруїсти. Але разом із ринковою еко�
номікою на світову арену вийшла і впевнено заявила про себе "еко�
номічна людина". За визначенням А.Сміта, homo economicus – егоїст
і прагматик. Чи є в такому разі поряд із нею місце поету і мудрецю?
Як бути з духовністю, дефіцит якої болісно позначається на житті
суспільства? [...] 

Контекст економічного
У розмірковуваннях про "кризу духовності", "антропологічний

колапс", "гуманітарну катастрофу" тощо ми забуваємо про нес�
тримну плинність часу. Динаміка цивілізаційних та соціальних змін
існувала завжди, і в кожну перехідну епоху наставала криза, яка
породжувала ті чи інші есхатологічні передчуття. Кожного разу
кризові настрої виникали й існували під впливом певних світогляд�
них домінант. В Античності нею була філософія, у Середньовіччі –
релігія, у Новий час – наука, завдяки якій почалися настільки
швидкі й системні зміни у всіх сферах життя суспільства, що за ни�
ми не встигав процес їх усвідомлення. Нині ми перебуваємо у полі
домінанти економічного виміру всіх аспектів соціокультурного жит�
тя. Економіка тепер – суддя всіх політичних та соціальних проблем і
суперечностей, які постали перед людиною і суспільством.

Згадаймо, що лише три – чотири десятиріччя тому найбільші
конкурси у ВНЗ були на природничі факультети. Усі хотіли стати
фізиками, математиками, інженерами, хіміками і вже потім – філо�
логами, економістами, істориками, журналістами. Фах економіста,
звичайно, мав свій рейтинг, але не такий високий, як тепер, у нашо�
му суспільстві. Серед загального числа наявних на цей час ВНЗ в Ук�
раїні значна кількість їх – економічні або так чи інакше причетні до
економіки, оскільки мають ліцензії на підготовку менеджерів, марке�
тологів, банкірів, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів тощо. Сьогодні
кожний ВНЗ, навіть суто гуманітарний чи технічний, навчає бодай
двох�трьох економічних спеціальностей. Усе це – не данина моді чи
примхи Міністерства освіти і науки. Річ у тому, що, крім основних
вимірів суспільного буття – технологічного, інформаційного, еколо�
гічного, технократичного тощо, ми є свідками прирощення темпів
розвитку етносу економічного, який став визначальним для сучасної
цивілізації. 

Економічне мислення нині заполонило життя людини. 
Ринкова економіка – основний сенс сучасного прогресу, що відсуває звичні

духовно�культурні цінності на другий план. 

Економічний вимір є закономірним породженням розвитку євро�
пейського капіталізму. Але не як експлуататорського ладу, який не�
се в собі всі жахіття тоталітаризму, знущання, війни тощо (такий
образ досі залишається у свідомості багатьох представників стар�
шого покоління, вихованого в умовах "боротьби двох систем". Най�
імовірніше, воно вже не відмовиться від такого стереотипу), а як
найбільш ефективного способу організації виробництва, економіч�
ного життя та й життя взагалі.

Молоде покоління, на якому лежить фактична відповідальність
за долю країни, значною мірою перебуває у невизначеності, оскіль�
ки політична боротьба, яка не стихає, усе ще спрямована проти ба�

ЛЮДИНА І ОСВІТА У ВИМІРАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ*

В.Г.Кремень

Стаття присвячена
трансформаційним змі�
нам гуманістичних цін�
ностей у новому світо�
глядному вимірі – еко�
номічному, який пород�
жує низку важливих для
культурного буття, ос�
вітньо�педагогічного
процесу проблем, котрі
вимагають нагального
розгляду і вирішення.

Статья посвящена
трансформационным
изменениям гуманисти�
ческих ценностей в но�
вом мировоззренческом
измерении – экономи�
ческом, который по�
рождает ряд важных
для культурного бытия,
образовательно�педаго�
гического процесса проб�
лем, которые требуют
безотлагательного рас�
смотрения и решения.

The article is devoted to the
transformation changes of
the humanistic values in
the new world–view di�
mension – economic, that
causes important values
for culture existence, edu�
cation & pedagogical
problems, which require
urgent consideration and
decision. 

В.Г.Кремень

_______________________
* Фрагменти статті, опублікованої у газеті "Дзеркало тижня", № 40 (619),  
21 – 27 жовтня 2006 р., http://www.zn.kiev.ua/ie/show/619/54839/



економіки, або від культури, про що так ін�
коли охочі поговорити народні обранці, вип�
равдовуючи свою роль "рятівників нації".
Заяви одних, що спочатку потрібно "наго�
дувати народ", других, що потрібно дати
народу свободу і демократію, третіх – почи�
нати відроджувати культуру і духовність,
четвертих – рятувати українську мову чи
надати статус державної російській мові
тощо, – усе це речі важливі й необхідні, але
самі по собі, у своїй окремішності, не пра�
цюють бодай тому, що випливають зі старо�
го уявлення про біполярний світ, поділений
на "своїх" і "чужих", "бідних" і "багатих",
"капіталістичний" і "соціалістичний табори"
тощо. Однак така модель світу давно вже
втратила право на існування як у політиці,
так і (особливо!) в культурній та освітній па�
радигмах. Вона не є креативною.

Демократія, свобода, права людини, прі�
оритет загальнолюдських цінностей, мож�
ливість волевиявлення тощо – усе це заво�
ювання ринкової економіки. Іншими слова�
ми, вони є результатом економічних револю�
цій, які відбулися у Європі у ХVІІ �ХVІІІ ст. і
які ми за традицією називаємо буржуазни�
ми. Термін "буржуазний" у пересічній сві�
домості все ще асоціюється з образом капі�
таліста�череваня. Тим часом зміст цих ре�
волюцій полягає у переході до нової, еконо�
мічної, цивілізації. Про це свідчить і те, що
наприкінці ХVІІІ ст. виникає нова спеціаль�
ність – економіст, актуалізується проблема
"економічної людини" – людини�егоїста,
яка прагне до максимального прибутку і за�
доволення дедалі нових і нових потреб. А
оскільки ці потреби нескінченні, то капіта�
лістичне господарство продемонструвало
свої нескінченні можливості їх задовольни�
ти. Щоправда, просвітницький гуманізм не
міг визнати егоїзм як позитивну ознаку лю�
дини, що й стало умовою породження соці�
альних утопій, які пропонували колекти�
візм і "усуспільнене людство". Але не як
альтернативу особистості та індивідуаль�
ності, а як істину в останній інстанції.

Капіталізм означає еволюцію людини, її
фактичне перетворення на іншу людину.
Утопія комунізму в тому і полягала, що він
прагнув законсервувати людину в духов�
них вимірах її старої просвітницької моделі,
тієї форми гуманізму, яка вже не відповіда�
ла новому гуманізму, тотожному запитам
"економічної людини�егоїста". Мислення у
світоглядних вимірах минулих епох та їх
звичних цінностей не відповідало динаміці
капіталізму, який сам по собі не може бути
ні гуманним, ні антигуманним. Він є пород�
женням людських інтелектуальних енергій,
тож намагання позбутися його штучним
шляхом є відхиленням від суспільного
прогресу – так само, як і створити соціалізм
"із людським обличчям" або "ручну" ринко�
ву економіку.

гатства й олігархів, що уособлюють капіта�
лізм. Крім того, у багатьох вишівських і
шкільних підручниках, лекційних курсах,
журнальних і газетних публікаціях можна
натрапити на твердження про "антагоніс�
тичні суперечності", властиві капіталістич�
ному ладові, і, звичайно ж, про їх "немину�
чі" наслідки, далеко не оптимістичні для
людини. Усе це вкарбовує у свідомість мі�
фологеми старого мислення. 

Однак філософія людиноцентризму, яка
має стати філософією сучасної освіти, вихо�
дить із внутрішньої енергоємності тих соці�
ально�економічних утворень, які є носіями
прогресивних прагнень людини. Із цього
погляду ринкова економіка, на фундамен�
тальних принципах якої побудоване сучас�
не суспільство, – це не просто товарне об�
мінно�оцінювальне господарство, а госпо�
дарство, орієнтоване на прибуток, приріст
грошей. Метою господарювання стає насам�
перед виробництво матеріальних благ зав�
дяки активності людини, її сутнісних сил.
Гроші, а разом із тим і вартість, виходять на
перший план, саме вони тепер ведуть гос�
подарство, а не лише його опосередковують.
Тому найважливіший смисловий момент –
людина – набуває особливої актуальності,
оскільки саме вона ухвалює рішення, без
яких матеріальні блага не мають значення.
Водночас сучасна людина діє в особливій
економічній аурі, а отже, на неї орієнтована
і від неї залежна. Хай як би ми хотіли змен�
шити роль матеріального чинника, хай як
би посилалися на визначальну роль духов�
них, культурних, моральних чинників, вони
можуть спрацювати лише за умови враху�
вання особливостей різноманітних впливів
сучасного економічного буття, яке сповнене
численних спокус. 

Може скластися враження, що ми пов�
торюємо азбучні істини про первинність
економіки і вторинність духовно�культур�
ної надбудови. Це не зовсім так. Економічна
детермінація буття, здійснена вульгаризо�
ваним марксизмом, перетвореним на ідео�
логію, насправді спотворювала сутність са�
мого капіталізму, коли виділяли лише його
суперечності, а людину ставили у пряму
залежність від матеріальних чинників.
Можна стверджувати: більшість негараздів
у процесі розбудови культурного, освітньо�
го, духовного простору в Україні виникають
саме завдяки стереотипам, які все ще існу�
ють у свідомості і визначають ставлення до
сутності економічного, що становить сенс
сучасного життя. Іншими словами, вирі�
шення проблем сучасного навчання і вихо�
вання, що стоять перед культурою і осві�
тою України, передбачають відхід від сві�
тоглядних стереотипів стосовно взаємин
людини та економіки.

Передусім це означає відмову від розу�
міння прямої залежності людини або від
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"Інше" життя
Ринкова економіка, яка розвивається в

нашій країні, щоправда, не тією мірою, як
хотілося б, є іншим життям. На жаль, це ін�
ше життя досить часто "заговорюють" у
нескінченних балачках про те, хто кращий
або гірший, що було до виборів президента
(парламенту) і що стало після цих виборів,
про переваги українського менталітету пе�
ред менталітетом інших народів, про внут�
рішніх і зовнішніх ворогів тощо. Обридлі
міжпартійні "розбірки" на рівні "кухонних"
розмов, із з'ясуванням "хто є хто" та пор�
панням у брудній білизні, стають предме�
том суспільних обговорень, поглинаючи ма�
су ефірного часу і тим самим спотворюючи
духовність, про яку так усі "дбають". Все це –
рудименти того старого "совкового" типу
мислення, що розуміє нове як зміну кварти�
ри чи автомобіля, перенесення відпочинку з
Чорного моря на Середземне, підвищення
ціни на хліб або цукор тощо.

Таке "пересічне" мислення не враховує,
що ринкова економіка забезпечує коло�
сальний викид людської енергії – як руй�
нівної для створеного раніше в суспільстві,
так і творчої для нового в суспільстві і куль�
турі, а водночас творчої і для самого капіта�
лу. Людська енергія і капітал зійшлися ра�
зом, стимулюючи один одного. У цих умо�
вах говорити за допомогою звичних понять
про певну абстрактну людину, сповнену
якоїсь особливої духовності чи абсолютизо�
ваної, надмірної національної специфіки,
вже не доводиться. Капітал, за яким стоїть
всепоглинаюча мета – гроші (а за ними –
багатство, вигода, бізнес, добробут), захопив
людину і до певної міри пригнітив її, усунув
усі заборони, які заважають гонитві за гро�
шима, а отже – за владою і славою. На аре�
ну життя виходить, у повному розумінні
цього поняття, економічна людина.

Духовно�культурна реальність сучасно�
го буття актуалізує проблему людиноцен�
тризму у її сучасних вимірах. Зокрема фак�
том стала необхідність переосмислити
проблеми професійності, праці, свідомості,
цінностей, а разом із ними – владу, право,
культуру, ідеологію тощо, що їх усе ще ро�
зуміють, здійснюють і перетворюють без
урахування світоглядних засад ринкової
економіки та енергій капіталу, помножених
на людські бажання і прагнення. Останні
мають особливе значення, адже вони ста�
ють основою самовизначення і суспільства,
і окремої людини, оскільки в умовах демок�
ратичних прав і свобод їх уже ніхто не змо�
же обмежити.

Минулі вибори показали, хто і що нас�
правді визначає симпатії народу. Що сер�
йозніші капіталовкладення, то більше шан�
сів на перемогу. До негрошовитих партій,
які будували програми на "доброму" слові,
довіри немає, оскільки більшість людей самі

бідні. Матеріальні енергії капіталу, поєднані
з прагненням усього народу вийти із зача�
рованого кола мінімальних зарплат і міні�
мальних пенсій, визначали виграш у вибор�
них перегонах чи місце аутсайдера. Сус�
пільство, народ дедалі більше розуміють,
що різні словосполучення і слова – "третя
сила", "правда", "закон", "свобода", "поряту�
нок", "віра" тощо – порожні звуки, якщо за
ними немає реальної сили капіталу, за яким –
сила тих, хто справді може і хоче виконати
обіцяне. Звичайно, є мораль, є авторитет лі�
дерів, є емоції, є сфера ірраціональних мо�
тивів, але капітал – всеїдний, він забирає
все, оскільки це "все" йому справді необхід�
не. Капітал через гроші організовує життя,
він його в себе вбирає, поглинає, поширює
на нього весь свій вплив, переробляє під се�
бе, не гребуючи нічим. І коли говорять, що ці
вибори – найдорожчі за всі попередні, то це
означає, що капітал у нашій державі вже
визначив себе як силу, як чинник, як детер�
мінант подальшого суспільного розвитку.
Розмови про адмінресурс  дедалі частіше є
лише розмовами, оскільки він втрачає своє
значення, а вибір диктують пріоритети,
визначені ринковою економікою. Людина,
яку залучає, "ангажує" капітал, юридично,
можливо, й вільна, але економічно вона не
вільна і не може бути вільною. У всякому
разі, вона вже не хоче бути вільною, але
бідною. Зрозуміло, що в такій ситуації не�
важко визначити, хто дійде до переможного
фіналу у передвиборних перегонах. Усе це
є актуальним аспектом сучасних гуманіс�
тичних вимірів, які мають бути в центрі фі�
лософсько�освітніх роздумів, позбавлених
абстрактності та утопізму.

Спокуси нової реальності
Культурно�освітня діяльність щодо за�

безпечення втілення у практику світогляду
людиноцентризму не може оминути такого
феномена життя, як гроші. Радянська тра�
диція нехтування грошей як культурного,
світоглядного феномена донині залишаєть�
ся у свідомості певної частини наших "ви�
хователів" і "моралістів". Підкреслюючи
зневагу до грошей і переваги "правильної
свідомості", вони наводять дані соціологів
про те, що 95 відсотків розмов американців –
це розмови тільки про гроші, і лише п'ять –
на інші теми. Тим самим вони показують,
спираючись на ту, ще не забуту, практику
ідеологічного протистояння, переваги "на�
шої" моралі, спрямованої на добро, спра�
ведливість, духовні цінності, та хибність
"їхньої", у якій превалює матеріальне. Не
вдаючись до софістичних вправ із виявлен�
ня того, що є важливішим – духовне чи ма�
теріальне, зазначимо вкрай нагальну необ�
хідність вивести поняття грошей з такого
однобічного аналізу. 
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проявляється в алкоголізмі, наркоманії,
споживацькій психології. 

Однак в умовах "грошового ладу" боятися мо�
нетаризму запізно. Мусимо зважати на реаль�
ність існування монетарної свідомості. У цьому ра�
зі гуманітарна освіта і педагогічний процес мають
будуватися з урахуванням вимог економічних за�
питів сучасної людини. І гроші в цих запитах – не
свідчення деградації чи якогось зла, а благо. Гро�
ші сьогодні – не лише заробітна платня, а й пред�
мет мрій, реальна можливість досягти своєї мети,
вирішити певні проблеми тощо. Реальна саме сьо�
годні, в епоху тотального економізму. І не слід за�
мовчувати ту силу, якої набуває людина за наяв�
ності грошей. Сила тепер не просто в знанні, а в
знанні, серед іншого, як заробити, добути гроші,
капітал, багатство.

Інша річ, що включення монетарної сві�
домості в контекст формування загально�
цивілізаційних цінностей не позбавляє не�
виправданої абсолютизації і теоретичних
збочень. Філософія людиноцентризму, яка
є домінантою у гуманізації навчання, виок�
ремлює як критерій оцінки справжнього
значення і ролі грошей особистість, котра
має свої параметри розуміння буття. Адже
не лише з позицій "пересічної свідомості"
людину оцінюють з огляду на те, яким є її
рахунок у банку. Водночас, не заперечую�
чи, що кількість грошей є одним із показни�
ків здатності людини до самореалізації, все
ж таки поряд із цим слід підкреслити важ�
ливість гуманістичного, етичного принци�
пів, які ставлять певну межу абсолютизації
значення і ролі грошей. 

Усе залежить від людини. І що більша її
впевненість у собі, у своїх особистих досяг�
неннях, то менше можливостей бути "про�
даною" чи "купленою". Конкретна людина
не в змозі продати закон, гідність, батьків�
щину, мораль, віру, але може продати себе.
Проте на рівні особистості такий продаж не
відбувається. Особистість – це колосальний
капітал, який занадто дорого коштує, щоб
перетворити його на звичайний об'єкт ку�
півлі�продажу. Можуть заперечити, що не
всі люди є особистостями. Так, але й люди�
на не може торгувати іншою людиною, її
почуттями, емоціями. Вона може торгувати
собою, своїми почуттями і своєю вірою за
умови, що все стало товаром, втративши
свій первісний, духовний сенс. Людина мо�
же продати свою працю, послуги або ж себе
(дух і душу), але знову ж таки за умови, що
дух і душа виродилися в товар. На рівні
втрати духу і душі людина не продає, а
продається. Головне тут – втримати люди�
ну на межі особистісного виміру, що не так
легко, коли постійно існує спокуса грошима. 

Ми – свідки торжества "грошового ла�
ду". Його впливи й амбіції стати абсолют�
ною мірою людських пристрастей та сус�
пільної практики і з усією очевидністю свід�
чать про правомірність існування не лише
терміна, а й нової реальності – економічно�
грошової. [...]   

Для молодого покоління, яке сьогодні
впевнено входить у всі сфери суспільного
життя, особливо зрозуміла значимість гро�
шей. Зваби цивілізованого життя там, на
Заході, і тут, у нас, – усе (разом із пільгами)
можна придбати за гроші. Багатьом зрозу�
мілий факт, що за верстатом, у полі, у шко�
лі, на простій виконавській роботі значних
грошей не заробиш, вони "робляться", і, на
жаль, багатьом для цього підходять різні –
"добрі" і "погані", легальні і нелегальні – за�
соби. Ось чому в нашій країні так важко йде
боротьба з корупцією.

У вимірах економічної цивілізації гроші
мають особливе, далеко не похідне чи дру�
горядне, як це іноді намагаються сьогодні
ще подати, значення. Мало того, вони пе�
ретворилися на компонент світогляду, який
справедливо можна називати не лише гу�
маністичним, демократичним, науковим,
технологічним тощо, а й монетарним. 

Поняття "розрахунок", "купівля�продаж", "де й
скільки що коштує", "прибуток", "вигода", "хто і як
платить" – проникли зі сфери матеріального ви�
робництва у несумісні, як вважалося ще донедав�
на, сфери життя. У науковій діяльності – інтелекту�
альна власність, у мистецтві – шоу�бізнес; про
спорт як безкорисливе змагання сил та вміння до�
водиться лише згадувати; сім'я скріплюється пар�
тнерськими взаємовигідними контрактами. 

З'явилися і процвітають представники
релігійного бізнесу, які торгують вірою в
Бога набагато результативніше, ніж колись
індульгенціями. Гроші стали визначальним
показником успіху і самодостатності люди�
ни. Не мудрість, не талант, не професіона�
лізм, а саме гроші визначають статус люди�
ни. Так принаймні думає сьогодні більшість
і має для цього достатньо підстав. Щоправ�
да, вважає за краще, про всяк випадок, не
оприлюднювати таких істин. Досить згада�
ти "чорний піар", "брудні" технології, ко�
рупцію, "блат" тощо. Виникає переконання,
що на початок ХХІ ст. утилітаризм переміг
численні спроби побудувати суспільство на
духовних, моральних ідеалах, а у світі
сформувалося глобальне економічне спів�
товариство з відповідною йому "монетар�
ною свідомістю". З її позиції витлумачуєть�
ся розвиток цивілізації, культури, сенс істо�
рії, призначення людини тощо.

Це не просто факти, які свідчать про
якусь подальшу проблемність щасливого
існування людини. Її щастя завжди проб�
лемне. Для нас вони мають стати важливим
показником необхідності переходу до ново�
го вектора духовно�культурного виховання
та здійснення гуманізації освіти. Очевидно,
сьогодні вже не відповідають потребам і за�
питам посилання на те, що криза самодос�
татності випливає з усвідомлення проблеми
самого існування. Тобто тоді, коли для лю�
дини сам факт її існування стає проблемою.
Звідси переконання: якщо сенс життя не
вирішується на рівні духу, то людина
обов'язково приречена на деградацію, що
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Контекст: наступление "рынка" 
Волна коммерциализации и монетаризации деятельности базовых

институтов общества, которая особенно интенсивно сопровождала
распространение популярных версий либертарианской идеологии
после революции 1968 года, все более захватывает сферу образования.
Риторика мирового идеологического и политического истеблишмента
расширяет спекуляции вокруг субъектов и институтов – производите#
лей знаний и "интеллектуальных товаров", наращиваются инструмен#
ты манипуляций, политики и регулирования всего комплекса отноше#
ний в этой сфере. Даже в сфере потребления происходит переход к но#
вой модели: вместо наращивания материального потребления наме#
тился сдвиг к улучшению качества жизни, интеллектуалоемким
товарам и услугам, расширению доли интеллектуальной составляю#
щей в потребительской корзине. 

Национальные эпистемологические стратегии2 стали в центр
процессов формирования всего пакета современных технологий влас�
ти, управления и практической политики. 

Институты интеллектуальной собственности – патента, торговых
секретов (и know how), авторских прав и торгових марок уже более 500
лет используются как инструменты административной и "рыночной
поддержки" технологических инноваций, стимулирования развития и
практического применения знаний3. Это лишь подчеркивает, что зна#
ние, подготовка кадров и образованность стали предметом регулирова#
ния и важной составляющей режимов капиталистического накопления.

Анализ взаимосвязи образования и подготовки, "человеческого ка#
питала", прямого и опосредованного влияния государственных и част#
ных инвестиций в сферу образования на процессы экономического
роста и повышение продуктивности национальных экономик уже дав#
но вошли в число главных предметов экономических исследований4.
Экономика образования (Economics of Education) стала легитимным
направлением в рамках неоклассической традиции и новых теориях
роста. Основываясь на фундаментальных  допущениях неоклассичес#
кой теории, ряд эмпирических и сравнительных исследований проде#
монстрировали, что изменение (наращивание) образования как важ#
нейшей (относительно измеряемой) компоненты "человеческого капи#
тала" позитивно влияет на рост экономической продуктивности5. Раз#
работаны модели и формулы для точного подсчета эффективности
вложений в образование и "образовательных" затрат, необходимых
для "обеспечения" экономического роста. Данные техники расчетов
применяются в рамках практической политики во многих странах
OECD6. Практически во всех странах OECD выявлена позитивная кор#
реляция уровня образования и уровня индивидуальных доходов7. Од#
нако инвестиции в образование имеют разнородные эффекты в раз�
личных странах. Изменения в начальном образовании влияют на эко#
номическое поведение развивающихся стран, а макроэкономическое
поведение группы развитых стран OECD все более зависит от процес#
сов в высшем образовании. Непрямые эффекты, порождаемые инвес#
тициями в образование, включают создание гуманитарных возмож#
ностей для расширения прямых инвестиций в основной капитал8, рас#
ширение возможностей для передачи и освоения новых технологий и
технологических трансфертов, изменение темпов прироста населения,
продолжительности жизни, смертности и т.д.9

Экономистами отслежена также зависимость экономического роста
от  качества обучения и академических достижений учащихся – ут#
верждается, что чем они выше, тем выше продуктивность. Однако,
несмотря на наличие знаний о том, какие факторы влияют на экономи#
ческий рост, понимание механизмов, которые создают данное влияние,

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФИКТИВНЫЙ
ТОВАР: ФОРМИРОВАНИЕ
КАПИТАЛИЗМА ДВИЖИМОГО  

1

ЗНАНИЕМ 

А.В.Коврига

Розглядається проблема
науково�теоретичного
забезпечення державної
політики розвитку осві�
ти. Стаття здійснює
підготовчу функцію для
визначення змісту й нап�
рямів досліджень в галузі
управління й політики,
які б рефлексивно зніма�
ли проблематику "еконо�
мічного в освіті", "еконо�
міки знань" і "глобального
капіталізму спонукува�
ного знанням". Пробле�
матизується можли�
вість прямого застосу�
вання традиційних еко�
номічних уявлень до сфе�
ри освіти й освітніх пос�
луг. Розглядається трак�
тування освіти як фік�
тивного товару. До ана�
лізу залучені ідеї та базо�
ві уявлення історичного
(традиційного) інсти�
туціонализму, Паризької
регуляторної школи й
Ланкастерської політич�
ної соціології.

В статье рассматрива�
ется проблема научно��
теоретического обеспе�
чения государственной
политики развития об�
разования. Статья вы�
полняет подготовитель�
ную функцию для опреде�
ления содержания и нап�
равлений исследований в
области управления и по�
литики, которые бы
рефлексивно снимали
проблематику "экономи�
ческого в образовании",
"экономики знаний" и
"глобального капитализ�
ма движимого знанием".
Проблематизируется
возможность прямого
применения традицион�
ных экономических пред�
ставлений к сфере обра�
зования и образователь�
ных услуг. Рассматрива�
ется трактовка образо�
вания как фиктивного
товара. В анализ вовле�
чены идеи и базовые
представления истори�
ческого (традиционного)
институционализма,
Парижской регулятор�
ной школы и Ланкастер�
ской политической соци�
ологии.

The article deals with the
problem of scientific &
theoretical support of the
state policy of education
development. The article
carries out the preparation
fuction to determine the
content and trends of in�
vestigations in the field of
management and policy.



ными организациями и транснациональными
корпорациями, технологическими лидерами
(задающими стандарты) формирует глобаль�
ные режимы обращения в мировой экономи#
ке всего комплекса "знание#интенсивных" то#
варов и услуг. Данные режимы не просто ре#
гулируют "защиту" интеллектуальной собс#
твенности, они обеспечивают создание новых
условий для интеллектуальной и техноло�
гической ренты, ускоренного капиталис�
тического накопления.

В целом, можно утверждать, что форми#
рование капитализма движимого знанием от#
ражает смену технологии власти, режимов
капиталистического накопления и управле�
ния развитием общества.

Это меняет содержание, структуру, полит#
экономический вес и направленность процес�
сов образования, характер деятельности и
логистику (экономику)14 всей сферы образо#
вания и научных исследований – уже не
только в странах#лидерах, но и во всех тех го#
сударствах, которые принимают концепцию
"экономики знаний", двигаются в их "фарва#
тере" и испытывают их культурное, полити#
ческое и экономическое влияние. 

Сфера образования из обслуживающей гло#
бальный, "движимый знанием капитализм" все
более стремится стать в нем полноправным и
полноценным игроком, радикально повысить
свой политэкономический статус15. Универси#
теты рассматриваются в качестве важнейших
субъектов – источников   национальной конку#
рентоспособности, стратегии развития "уни#
верситетского сектора" становятся базовыми
элементами национальных политик экономи#
ческого развития16. 

Устойчивыми и фактически бесповоротны#
ми стали тенденции приватизации государс�
твенных университетов17 и формирование
программ в сфере высшего образования, ори#
ентированных исключительно на получение
прибыли. Ключевой идеологемой, поддержи#
вающей данные тенденции, является предпо#
ложение, что рыночные механизмы, макси�
мальная либерализация и конкуренция в сфе�
ре высшего образования приведут к улучше�
нию качества деятельности институтов
высшего образования и образовательных ус�
луг18. Академический капитализм стал кон#
венциональной идеологией научных и элит#
ных преподавательских сообществ практи#
чески во всех странах OECD19. 

Либерализация торговли образовательны#
ми услугами стоит на повестке дня перегово#
ров Всемирной торговой организации (WTO) о
Генеральном соглашении по тарифам и тор#
говле в области услуг (GATS). Переговоры
идут полным ходом и превращают "образова#
тельные продукты" и "рынок образования" в
важнейшую составляющую мировой эконо#
мики. Сегодня этот (глобальный) рынок сос#
тавляет около 2.5 триллионов долларов
США (на 2005 год), быстро расширяется, под#
держивается таким феноменом, как "транс#
национальное образование" в различных
формах от интернет#университетов до от#
дельных учебных институтов, действующих
на основе франчайзинга, оффшорных уни#
верситетов20. В процессе "товаризации" и

и детерминант, условий, которые приводят
их в действие, все еще остается достаточно
примитивным. Нет точного объяснения и то#
го, как накопление и "улучшение" человечес#
кого капитала предопределяет экономичес#
кий рост10. 

В целом можно констатировать, что нес#
мотря на наличие "экономики образования"
как уже устоявшейся и конституированной
области исследований, достаточно широкое
распространение политэкономических раз#
работок, которые обслуживают практичес#
кую политику и долгосрочное планирование
в странах OECD, в рамках Мирового Банка и
других международных институтов, в связи с
принципиальной разнородностью результа#
тов исследований по отдельным странам, ме#
тодологическими сложностями в их сопос#
тавлении, наличием косвенных и непрямых
эффектов от инвестиций в образование и че#
ловеческий капитал, положение дел с науч�
но�теоретическим обеспечением практичес�
кой политики макро#"финансирования" и
макро "инвестиций" в сферу образования не
может быть признано адекватным 11. Макроэ#
кономического моделирования явно недоста#
точно как для легитимации решений о теку#
щем распределении ресурсов для поддержки
функционирования и развития образования
и его отдельных "секторов", так и для страте#
гического планирования и создания инстру#
ментов влияния на процессы развития зна#
ний, инновации и модернизацию сферы обра#
зования. 

При этом cегодня, когда идеология гло�
бального "капитализма движимого знанием"
обрела статус гегемонной12, все более мас#
штабными стали кризис и институциональ�
ная ("рыночная") трансформация сферы об�
разования. К ней выдвигаются новые требо#
вания – эффективности, динамики, инстру#
ментального влияния на региональное разви#
тие, обеспечение инновационного и предпри#
нимательского поведения населения, созда#
ние условий для мобильности квалифициро#
ванной рабочей силы,  международной интег#
рации и т.д. В условиях формирования геоэ#
кономики и новых режимов обращения и пе#
рераспределения природных, финансовых,
инновационных и прочих глобальных ресур#
сов национальное государство, а потому и го#
сударствоцентричная организация процессов
выработки, обращения и распространения
знаний утрачивают свою ведущую и страте�
гическую роль. 

Вместе с трансформацией источников и
субъектов "производства знаний", изменени#
ем механизмов их объективации и каналов
распространения, меняются и объекты и
технологии власти, которая уже не может
существовать без непрерывного обеспечения
специальными знаниями.

Особую роль при этом начинают играть
так называемые международные организа#
ции. Например, Всемирная организация ин#
теллектуальной собственности (WIPO)13 сов#
местно с "Соглашением по торговым аспек#
там прав интеллектуальной собственности"
(TRIPS) совместно с другими международ#
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коммерциализации высшего образования
студенты рассматриваются в качестве пот�
ребителей образовательных услуг. В этих
условиях радикально меняется трактовка
смысла и содержания академических свобод
и других базовых ценностей, поддерживав#
ших существование и развитие сферы обра#
зования на протяжении нескольких веков.
Традиционная академическая культура, кол#
легиальность и профессиональные формы
сотрудничества вступают в конфликт с
"предпринимательским" поведением и необ#
ходимостью освоения новых, рыночносооб#
разных форм деятельности в рамках "иссле#
довательских конгломератов", сетей, с необ#
ходимостью бороться за привлечение спонсо#
ров, подчиняться требованиям потенциаль#
ных потребителей и клиентов.

Так в общем виде могут быть представле#
ны рамочные условия, в которых ставится
вопрос о теоретической и практикополити#
ческой проработке всего комплекса тем вок#
руг "экономики образования", "образователь#
ных услуг", "образования как бизнеса", "ин#
вестиционной привлекательности сферы об#
разования" т.д.

Проблемная ситуация
Необходимо отметить, что при всем оби#

лии исследовательских публикаций21, и далее
поддерживающих пафос и экспансию идео�
логии глобального капитализма движимого
знанием, достаточно длительной традиции
использования представлений о знаниях в
классической политической экономии и эко#
номической теории22, в работах по социологии
знания, а также в традиционном институцио#
нализме23, современной артикулированной
концепции, которая бы снимала все (или хо#
тя бы основные) протииворечия вокруг прев�
ращения знания и образования в товар и
предмет рыночного обмена, пока еще не пос�
троено.   

Более того, мы полагаем, что главной ил#
люзией и предпосылкой такого "прямого" те#
матического обращения к экономической и
деловой компоненте образования является
допущение возможности трактовки обра�
зования (и знания) как товара. 

Ни знание, ни образование никогда не бы�
ли и не могут быть предметом непосредс�
твенного рыночного обмена, товаром как в
его теоретически точном, так и в конвенцио#
нальном смысле слова.

С нашей точки зрения именно интерпре�
тация образования (и знания) в качестве то�
вара – без и вне развернутой разработки по�
литической социологии и экономии знания
служит основным источником как всей ин#
теллектуальной (теоретической) путаницы,
так и практико#политической контрпродук#
тивности прямого привнесения коммерчес#
ки#капиталистических и финансово#эконо#
мических отношений в сферу образования и
по отношению к ней.

Образование является фиктивным това�
ром. И как предмет, и как условие политэко#
номических процессов в рамках капитализма

образование инкорпорируется в них "много#
кратно" – диверсифицированно как типоло#
гически, так и по морфологии. Но каждый
раз, там, где оно "участвует в трансакциях"
или становится квазипредметом сделок и сог#
лашений, его партикулярная (или частичная)
товароспособность и товаросообразность
только демонстрирует эту фиктивность, не#
возможность рыночного оперирования, так#
же как с конвенциональными товарами и
объектами обмена24. Конвертация "образова#
ния" в "знаки финансовой семиотики" опо#
средуется такой невидимой и труднорефлек#
тируемой паутиной (кластером) институтов,
которая [практически никогда] не дана участ#
никам простых, натуралистически представ#
ляемых рыночных действий.

Вместе с тем, в популярных дискуссиях о
формировании экономики ведомой знанием,
знание уже традиционно трактуют как фак�
тор производства – подобный земле, капи#
талу или труду. На проблему участия в капи#
талистической экономике фиктивных това�
ров обратил внимание еще Карл Полани. Он
продемонстрировал, что труд, земля и деньги
как товары являются фиктивными, посколь#
ку, в отличие от обычных товаров, они не яв#
ляются продуктами производственной дея#
тельности, прямо предназначенными для
продажи. Полани пишет, что труд – это чело#
веческая деятельность, и смысл человеческой
деятельности иной, чем сдача в оборот на
продажу25. Для того чтобы "превратить" фик#
тивные товары в действительные, необходимы
целые "институциональные кластеры", кото#
рые бы обеспечивали применение рыночных
критериев оценки труда, использования при#
родных ресурсов и т.д. Причем эти институци#
ональные условия не просто определяют рам#
ки обмена, формируя отношения прав собс#
твенности вокруг и по поводу указанных типов
ресурсов, они создают саму возможность ры#
ночного обмена. 

В любой конкретно#исторический момент
интеллектуальное творчество и производство
знания всегда носит общественный характер.
Оно детерминировано общественными инсти#
тутами, человеческая мысль работает на пре#
емственности. Любые индивидуальные гени#
альные творческие достижения опираются на
результаты предшествующей умственной ра#
боты сотен и тысяч индивидуумов. Весь куму#
лятивный умственный прогресс человечества
основывается на том, что новые идеи публику#
ются и поступают в "общественное пользова#
ние", обогащая сокровищницу человеческого
знания всех времен и народов. Производство
знаний носит очевидно общественный харак�
тер, знание не существует вне общественного
употребления. "Потенциированное знание",
даже если его трактовать в духе современной
"робинзонады" как созданное индивидуумом,
может "стать" собственно знанием, действи#
тельным знанием только при условии, если
оно входит в культуру, в общественный обо�
рот или используется индивидом, но опять#
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Как мы уже рассматривали это ранее30,
трансформация знания в фиктивный товар
требует по#крайней мере следующих "фаз" и
комплексных процедур: переоформление (об#
щественно приемлемая трансформация) из
коллективного, общественного ресурса и об#
щего блага – в частную (интеллектуальную)
собственность, как легитимная основа для по#
лучения дохода от использования31; формаль�
ная (не рыночная) категоризация, вычленение
процессов производства знания, так и таким
образом, чтобы были четко выделены кон�
кретные виды интеллектуального труда,
оплачиваемого  для и за выработку знания спе#
циально для поставки на рынок труда, но для
его оплаты по исторически и социально#поли#
тически определенной, "конвенциональной
норме"; далее действительная категоризация
интеллектуального труда и его продуктов,
осуществляемая под институционализован#
ным деловым, капиталистическим контролем
через товаризацию этих продуктов на настоя#
щем рынке, дальнейшую их интеграцию в
технологии и процессы капиталистического
производства#потребления32. Понятно, что да#
же в такой упрощенной трехфазной схеме мы
не можем вычленить некую специфическую
отдельную процедуру непосредственной про#
дажи или рыночного обмена знания33. Назван#
ные фазы превращения не снимают полнос#
тью противоречий между расширяющейся
социализацией и обобществлением "произво#
дительных сил", создающих знание, и част#
ным присвоением прибыли от его "продажи" и
использования в товарной форме. Данное про#
тиворечие – между знанием как общим бла#
гом и интеллектуальной собственностью, яв#
ляется фундаментальным.

Именно оно присутствует и порождает
множество конфликтов в процессах коммер#
циализации и товаризации "образовательных
услуг" и сферы образования в целом.

При этом дополнительно следует учесть
такую принципиальную особенность в процес#
сах товаризации образовательных услуг, как
права и процедуры доступа. Природа множес#
тва знаний как абстрактных объектов такова,
что невозможно ограничить доступ к ним34.
Однако если доступ не ограничен – тогда не#
возможна их коммерческая эксплуатация, ибо
никто не будет платить за них, если они сво#
бодно доступны. Получается, что в экономи#
ческом смысле интерес в производстве таких
"абстрактных объектов" минимален, мы полу#
чаем постоянный дефицит их "недопроиз�
водства"35. Права интеллектуальной собствен#
ности накладывают определенный барьер, ко#
торый означает, что потенциальный потреби#
тель должен платить за доступ, и таким обра#
зом формируется коммерческий стимул для
производства указанных объектов. Коммер#
ческие организации не имеют интереса в
производстве и распространении абстрактных
объектов, также как не имеют интереса и в
воспроизводстве и распространении конкрет#
ных продуктов и изделий, в которых данные
объекты использованы (в т.ч. технологий). Ин#

таки – в "мире институтов" и в конкретных об#
щественных условиях. 

Знание создается коллективно и по сути
своей не может быть "редким#дефицитным"
(конкурентным) в смысле блага в классической
экономической теории. Оно приобретает свойс#
тва товарной формы только через систему
процедур, в которых оно "делается дефицит#
ным", так чтобы искусственно ограничить дос#
туп и получать ренту за доступ к нему26. Цен#
ность и товароспособность образования фор#
мируется в процессах специальных продедур
его рыночной капитализации и общественных
превращений27. Как коллективный ресурс зна#
ние, даже в его специфических формах интел#
лектуальной собственности, созданных для по#
лучения капиталистической прибыли, зависит
от предельно широкой инфраструктуры обще#
доступных интеллектуальных ресурсов, об#
щественно#доступных знаний и общих "интел#
лектуальных благ"28. 

Важным отличием образовательных услуг
является их свойство как "доверительного
блага" – знание об их подлинной ценности
приобретается лишь спустя длительное время
после получения. Да и сам процесс "получе#
ния" следует считать неразрывно связанным
как с запрограммированным отношением, ос#
нованным на сформировавшемся имидже и
предварительных знаниях о содержании и
ценности, так и с post factum оценкой, пос#
кольку что именно приобретается и получено,
выясняется намного позднее, нежели непос#
редственные действия по "получению услуги"
в ходе взаимодействия в учебном процессе.
Качество и ценность образовательной услуги
могут быть установлены только на рынке тру#
да. Причем рыночная конъюнктура может де#
формировать ("исказить") уровень доходов не#
зависимо от квалификации и полученного об#
разования. 

Обменную стоимость товаризованного зна#
ния также весьма трудно определить – его
потребительская стоимость не уменьшается с
использованием и потреблением29. Более того,
именно широкое распространение и общес#
твенное освоение, которое создает условия для
расширенного использования, увеличивает
его ценность и полезность. Общественное про#
изводство знаний и частное присвоение при#
были через оформление различных прав ин#
теллектуальной собственности выступает
ключевым противоречием и движущей си�
лой развития "капитализма ведомого знани#
ем". 

Сложность процессов порождения знания,
множественность форм его включенности и
встроенности в деятельность и технологичес#
кие процессы затрудняет определение того,
как оно, в его различных конкретных и специ#
фических формах существования (естествен#
но, включая образование и образованность!),
делает вклад в получение добавочной стои�
мости и образование прибыли. Прямая каль#
куляция и точный экономический расчет
здесь практически невозможны. 
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тересным может быть только производство и
распространение знаний, использование кото#
рых коммерчески привлекательно. При этом,
как мы уже обсуждали ранее36, индивиды и
институты, которые обладают экономи�
ческой и политической властью, определяют,
будет ли знание введено в экономику, как и
каким образом будет распределяться при�
быль от его использования.

В то же время следует особо подчеркнуть,
что сложность всех указанных процессов нак#
ладывется еще и на весьма непростую дина#
мику существования институтов, производя#
щих знания. "Открытие" и оформление новых
знаний само по себе является целью, которая
не имеет конечного достижения (бесконечно) –
поэтому академические сообщества являют�
ся институтами, стремящимися, прежде все#
го, непрерывно воспроизводить себя. Индиви#
дуальные исследователи могут стать таковы#
ми, только если они включены в сеть отноше�
ний с другими членами академических сооб#
ществ37. Они также являются обязанными
своим предшественникам, своим коллегам и
ответственными за тех, кто придет им на
смену во всем, что касается трансляции зна#
ний, способностей, техник, профессиональной
этики, аксиологии и норм поведения. Вне заня#
тия достойного места в системе воспроизвод�
ства и развития профессии отдельные иссле#
дователи или профессионалы интеллектуаль#
ного труда (Робинзоны Крузо!) не могут обрес#
ти соответствующий статус и получить пози#
ционную собственность и "корпоративные
права", стать "акционером" и обладать правом
на получение доходов от своей профессии, ко#
торая уже определенным образом позициони#
рована на рынке труда и обладает соответс#
твующим политэкономическим статусом, ис#
торически сформированным набором прав и
привилегий в экономической системе и общес#
тве в целом. Используемые технологии влас�
ти и ее институциональная организация, бу#
дучи напрямую связанной с процессами обра#
щения знаний, накладывает свои отпечатки на
рыночное позиционирование профессий и
интеллектуального труда.

В этом контексте продажесообразность и
продажеспособность, рыночная цена  "образо#
вательных услуг" как фиктивных товаров де#
терминируется целым комплексом extra com�
mercium (экстраэкономических) институтов.
Так, например, для объективного и легитим#
ного, рыночносообразного выделения опреде#
ленных компетентностей как содержания
образования и подготовки, так и в качестве ат#
рибутивной характеристики носителя интел#
лектуального труда и предмета "рыночного"
обмена, для оценки качества подготовки, ста#
туса и "рейтинга" выпускников требуется не#
экономическое вовлечение ключевых позици#
онеров и групп интересов (представителей
сферы управления, политики, бизнеса, рабо#
тодателей и т.д.). Механизмы и институты та#
кого вовлечения влияют на содержание дея#
тельности сферы образования и ее политэко#
номический статус в обществе.

Ситуация в Украине
Пока длинные инвестиционные циклы не

являются предметом интереса членов нового
истэблишмента. Поэтому и процессы образо#
вания, исследований и социального и техноло#
гического воспроизводства – собственно то, из
чего и возникают условия новой капитализа#
ции, – не рассматриваются в качестве акту�
ального и эффективного предмета  государ�
ственной политики и управления. В таком
контексте сложно поставить вопрос о доступе
граждан к возможностям получения совре�
менного образования, к возможностям техно#
логического и социокультурного развития,
включая избыточное фундаментальное обра#
зование. Реформирование в направлении соз#
дания узко прагматизированного не#избыточ#
ного образования (см. Болонский процесс, ком#
мерциализацию вузов и т.д.), результаты кото#
рого востребуются лишь сегодня и в данной
ситуации, которая завтра изменится, являет#
ся способом закрытия возможности включе�
ния различных групп населения в современ�
ные инновационные процессы. Так народ Ук#
раины, в силу огромной инерции сферы обра#
зования и отсутствия адекватной государ#
ственной политики, попадает в периферийные
зоны современного глобального рынка труда, а
экономика страны лишается возможности
инновационного развития.

Предварительные итоги и направления 
исследований
Итак, с одной стороны, "конститутивная

неполнота" знаниевых продуктов делает не�
возможным их прямое обращение на рынке,
а потому, для воспроизводства капиталисти#
ческих отношений, в которых многократно и
различным образом задействованы знания,
необходимы экстраэкономические условия,
получаемые как эффект действия соответс#
твующих институтов. 

Подводя итоги, можно утверждать, что,
учитывая указанные "коммерческие" и "то#
варные" свойства "образовательных услуг" и
знаний "как товара" для развития и регулиро#
вания отношений вокруг коммерциализации и
экономизации сферы образования необходимо
формирование соответствующих теоретичес#
ких понятий и представлений. Фиктивность
указанных товаров ограничивает применение
ортодоксальных экономических теорий и кон#
венциональных представлений об экономи#
ческой динамике в этой сфере. Есть принци#
пиальные основания утверждать, что исполь#
зование указанных экономических идеологем
и теоретических схем в анализе логистики и
обеспечения сферы образования (экономике
образования) порождает множество мифов и
ложных представлений об этой реальности,
никак не может обеспечить повышение эф#
фективности соответствующей практики уп#
равлений.

Поэтому для проработки этой тематики не#
обходимо выделить, по крайней мере, следую#
щие предметные направления исследований и
разработок: 

а) "процессы выработки знаний" – пробле#
матика "институционализации мышления,
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ПРИМІТКИ

1Заметки к исследовательской программе для подготов�
ки государственной политики развития образования (Educa�
tion as fictitious commodity: the formation of knowledge�driven
economy).  Статус данной статьи – скорее всего "предвари�
тельные заметки на полях" – в рамках и с целью подготовки
исследовательского манифеста, который бы провел парал�
лели и наметил стратегию и направления институционали�
зации исследований в области управления и политики реф�
лексивно снимающего проблематику "экономического в об�
разовании", "экономики знаний" и "глобального капитализ�
ма движимого знанием". 

Представление оо  ффииккттииввнноомм  ттооввааррее,, используемое в
данном тексте, основывается на классических работах Кар�
ла Полани и его современных последователей. Другим фо�
новым источником идей статьи являются идеи и представле�
ния, разрабатываемые Парижской регуляторной школой
(Recherche de la Regulation) и Ланкастерской школой поли�
тической социологии.

2 То есть различные стратегии практико�политического
освоения всей сферы, которая производит образованных и
мыслящих граждан, современные знания, служит инфрас�
труктурным носителем ввооссппррооииззввооддссттвваа  ии  ррааззввииттиияя  ммыышшллее��
нниияя  ннааррооддаа, непосредственным субъектом и наиболее влия�
тельным участником интелектуальных процессов в общес�
твах: как в форме открытых, публичних версий строительс�
тва "национальных инновационных систем", развития клас�
терных форм организации экономики а ля�Майкл Портер,
подготовки и реализации национальных планов развития в
рамках "Лиссабонской стратегии" в странах Европейского
союза, так и не публичных – типа стратегических разрабо�
ток по технологиям ведения современных информациион�
ных и гуманитарно�технологических войн.

3 Следует подчеркнуть существенные ррааззллииччиияя  вв  ссттррааттее��
ггиияяхх  ииннссттииттууццииооннааллььннооггоо  ооффооррммллеенниияя  ппрраавв интеллектуаль�
ной собственности в англо�американской и континенталь�
ной европейской традиции. Безусловно, данные различия
повлияли и на характер процессов коммерциализации сфе�
ры образования и "рынка знаний". 

Так, в англо�американской традиции институт прав ин�
теллектуальной собственности носит преимущественно
"прагматический характер" – это прежде всего ммееххааннииззмм
ппррооддввиижжеенниияя  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ппррооддууккттоовв  ннаа  ррыынноокк, это
инструменты коммерции, а не культуры. Предоставляя пра�
ва не только автору, но и вторичным пользователям произ�
ведений, которые придают коммерческую ценность исход�
ной работе, они более ориентированы на регулирование
прав предпринимателей. Важнейший момент здесь –  эко�
номические права – устранение несправедливой конкурен�
ции в процессах использования, нежели непосредственная
защита прав автора.

4См. классическую работу Нобелевского лауреата
Роберта Солоу: SSoollooww,,  RR.. (1957). Technical Change and
the Aggregate Production Function. Review of Economics
and Statistics. Volum 39. Issue 3, pp.312�320.

5Эффект Барро назван по имени Роберта Барро –
известного экономиста, работающего в Массачусет�
ском технологическом институте. Р.Барро основывает
свой анализ на обширной статистике и анализе данных
о бюджетах на образование, технологических иннова�
циях и экономическом росте за период с 1960�х по
1990�е годы.

Эффект Барро демонстрирует, что увеличение охва�
та детей средним образованием на один процент приво�
дит к 1�3 процентам роста валового национального про�
дукта на душу населения. Один дополнительный год пос�
лешкольного образования всего населения дает один
процент экономического роста в год. 

Cм. Роберт Барро, "Экономический рост в сопостав�
лении различных стран": RRoobbeerrtt  JJ..  BBaarrrroo.. (1991). Econo�
mic Growth in a Cross Section of Countries. Quarterly Jour�
nal of Economics.  Volum 106, Issue 2, pp. 407�443. См.
также его обобщающие работы: Роберт Барро, "Детер�
минанты экономического роста: сопоставительное эмпи�
рическое исследование различных стран": – BBaarrrroo,,  RR..

социокультурной и институциональной орга#
низации ителлектуальной деятельности" –
без наличия такой картины сложно рацио#
нально подойти к реформированию управле#
ния научной деятельностью, созданию иссле#
довательских университетов, трансформации
Академий наук и т.д., не может быть построено
соответствующей практики и настоящей госу#
дарственной политики; 

б) вопросы профессиональной и социокуль�
турной объективации и легитимации зна�
ний – определение того какие институты и в
рамках каких процедур устанавливают
объективность, регулируют процессы объек#
тивации и наделяют свойством легитимности
те или иные потенциированные знания, как
это влияет на процессы рыночного обращения
знаний (в том числе устройство и организация
деятельности профессиональных ассоциаций,
экспертных систем, журналов, библиотек и
других элементов современной академичес#
кой и профессиональной инфраструктуры); 

в) вопросы общественного регулирования и
институционального оформления процессов и
процедур присвоения политэкономических
статусов производителям и носителям зна�
ний, включая права интеллектуальной собс#
твенности, профессиональной меритократии,
социального пакета для высокоспециализиро#
ванных и рыночно малоконкурентоспособных
исследователей и других форм производства
знаний и "знание#интенсивных продуктов";  

г) институциональная организация и поря#
док деятельности систем трансляции и введе�
ния знаний в системы воспроизводства и
трансляции – институциональное уст�
ройство сферы образования;

д) институциональная организация процес#
сов и процедур товаризации знаний и интел�
лектуальных продуктов, в том числе проце#
дур и правил определения и распределения
доходов от использования прав интеллекту#
альной собственности и пр.; 

е) проблематика инструментов регулиро�
вания и практической политики по отноше#
нию к названным процессам в рамках эконо#
мического развития и в условиях формирова#
ния глобального капитализма  движимого
знанием.

Только в рамках "новой картины мира",
сформированной, по крайней мере, с учетом
названных в пп. а – е действительностей, мо#
жет быть поставлен вопрос об эффективном
и культурно и исторически ответственном
искусственно#техническом вмешательстве
или политическом регулировании процессов
производства и развития знаний, коммерциа#
лизации образования в современном мире.

При этом необходимо подчеркнуть, что вы#
деленные процессы взаимоподдерживают и
взаимодетерминируют друг друга38, а для
формирования объектов исследования в каж#
дом случае потребуется опираться на онтоло�
гию современного, движимого знанием капи�
тализма.

Как и каким образом построить данную он#
тологию и указанные исследования – это тема
других специальных работ.
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(1997). Determinants of Economic Growth: A Cross�Country
Empirical Study. MIT Press: Cambridge, MA.

На фактор знаний в технологическом прогрессе и
повышении продуктивности экономики обратили внима�
ние многоие обозреватели. См. Эдвард Денисон, "Рас�
чет экономического роста Соединенных Штатов в 1929�
1969 гг.": DDeenniissoonn  EEddwwaarrdd  FF. (1974). Accounting for United
States Economic Growth, 1929�1969. Brookings, Washin�
gton D.C.

На основе широкой статистики строились экономе�
трические модели экономического роста, в которых важ�
ная роль отводилась образовательному и инновацион�
ному "фактору". См., например, AAgghhiioonn  PP..  aanndd  PP..HHoowwiitttt..
(1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, Mass.
The MIT Press. 

6Организации экономической кооперации и разви�
тия. – Organization for Economic Cooperation and Deve�
lopment.

7Норманн Геммель "Оценка воздействия запасов и
накопления человеческого капитала на экономический
рост: некоторые свидетельства": GGeemmmmeellll,,  NN..  ((11999966)).
Evaluating the Impacts of Human Capital Stocks and Accu�
mulation on Economic Growth: Some New Evidence. Ox�
ford Bulletin of Economics and Statistics: Issue 58, pp.9�28.

8Необходимо заметить, что иллюзия прямой и одно�
значной зависимости между вкладами в образование и
обучение и экономическим развитием уже пошатнулась
и развеяна. Повышение уровня образования ведет к
росту социальных требований и профессиональных ра�
ботников, они ожидают более высокого уровня оплаты,
гарантированной занятости и пр. Образованное насе�
ление оказывается фактором, который может выступать
фактором ограничения уровня прибыльности транснаци�
ональных корпораций. Кроме того, в современных усло�
виях высококвалифицированные сотрудники, обладаю�
щие повышенной мобильностью, мигрируют в иные реги�
оны. Либерализация рынков труда приводит также к то�
му, что неквалифицированное, низкообразованное на�
селение перемещается в регионы с более высоким уров�
нем жизни.   

9Роберт Барро и Джозеф Ли, "Источники эконо�
мического роста": BBaarrrroo,,  RR..  aanndd  LLeeee,,  JJ..  WW.. (1994). Sources
of Economic Growth. Carnegie�Rochester Conference Series
on Public Policy. Issue 40, pp.1�46.

10См. достаточно разочаровывающий критический
обзор литературы по проблематике связи образования
и экономического роста, выполненный Джимом Темп�
лом. TTeemmppllee,,  JJ.. (1999). The New Growth Evidence. Journal
of Economic Literature. Issue 37, pp.151�152.

Впервые законодательное закрепление исключитель�
ных прав на копирование (печать) книг было введено в Анг�
лии королевским указом 1557 г. в целях введения контроля
за распространением религиозных текстов. Далее Тьюдоры
закрепили "промышленные привилегии" за Компанией "Гуд�
зоновского залива" (Hudson's Bay Company) и Вест�Инд�
ской компанией (East India Company). Формально закон о
"копирайте" введен Статутом Королевы Анны в 1710 г. Во
Франции, а далее и в других странах континентальной Ев�
ропы, ааввттооррссккииее  ппрраавваа – droits d'auteur – установлены в пе�
риод республиканской революции в начале 18 века. Систе�
ма droits d'auteur различает ээккооннооммииччеессккииее  ии  ммооррааллььнныыее
ппрраавваа (или составляющие авторских прав). Благодаря непе�
редаваемым и исключительным моральным правам созда�
тель, автор ставится в центр – даже в случае передачи ли�
цензии или иных прав на коммерческое применение тре�
тьим сторонам, он сохраняет контроль над использованием
произведения на протяжении всего периода его существо�
вания. 

При этом обе правовые традиции полагают, что источ�
ником новых знаний, а потому и соответствующих прав
собственности, являются ииннддииввииддыы.

11 PPeerrrraattoonn,,  JJ.. (1998).Debate: Education and Growth:
Introduction. New Political Economy. Volum 3. Issue1,
pp.121�123; Juuddssoonn,,  RR (1998). Economic Growth and In�
vestment in Education: How Allocation Matters. Journal of
Economic Growth. Volum  3. Issue 4, pp.337�360; HHaallll,,  RR
aanndd  JJoonneess,,  CC.. (1999). Why Do Some Countries Produce So

Much More Output Per Worker Than Others? Quarterly Jo�
urnal of Economics. Volum 114. Issue 1, pp.83�116.

12Ряд украинских исследователей считает безальтер�
нативным использование в экономической политике кон�
цепции "знаниевой экономики", так как она трактуется в
идеологемах и публичных документах стран OECD. См.,
например, Бажал Ю.М. Знаниєва економіка: теорія і дер�
жавна політика// Економіка і прогнозування. – 2003, №
3. – С.71�86; Мусіна Л.О. Основні засади переходу до
економіки знань: перспективи для України// Економіка і
прогнозування. – 2003, № 3. – С.87�107. 

При всей значимости исследования эволюции пред�
ставлений об "экономике знаний" и практики государ�
ственной политики в этой области в странах Запада, к ко�
торым призывает Ю.М.Бажал, нельзя забывать ее идео�
логическую и политэкономическую роль, инструменталь�
ную функцию, какую эта концепция играет в обслужива�
нии транснационального капитала. Так, при принятии ббее��
ззааллььттееррннааттииввннооссттии  ддооммииннааннттнноойй  ррооллии  ккооннццееппццииии "эконо�
мики знаний" имеет смысл спросить: "чьих знаний?" (кому
они "принадлежат", кем произведены, кто контролирует
их освоение и распространение, каковы прямые и вто�
ричные эффекты от этих действий по освоению и рас�
пространению), "каких знаний?" и т.д.

См. критические работы канадского политического
философа Макферсона, снова напоминающего нам о
том, что гегемонные дискурсы и концепции главным обра�
зом  обслуживают структуры власти и поддерживают до�
минирующий политико�экономический порядок: MMaacc��
pphheerrssoonn,,  CC..BB..(Ed.). (1978). Property: Mainstream and Critical
Positions. Toronto, Canada: University of Toronto Press,
1978. p. 11�12. 

Важно также заметить, что распространению концеп�
ции "экономики знаний", которая обеспечивает расши�
ренный спрос на технологическое обновление, иннова�
ционные товары и услуги, предшествовало распростра�
нение идеологии свободной торговли коммуникационны�
ми и "культурными товарами" (cultural commodities) и услу�
гами.  ИИннффооррммаацциияя,,  ммееддииаа,,  ккооммммууннииккааццииии  ии  ккууллььттуурраа
уже долгое время "работают" как ключевые факторы ге�
нерирования богатства, управления, власти и регулиро�
вания потоков капиталов на глобальном уровне. "Знание
более чем когда�либо является властью. Страна, которая
захватывает лидерство в информационной революции,
будет более сильной, чем любые другие. В предвидимом
будущем такой страной являются Соединенные Штаты.
Америка обладает бесспорной силой военной власти и в
экономическом производстве. При этом еще более важ�
ным является ее сравнительное преимущество в способ�
ности собирать, обрабатывать, действовать в соответс�
твии и распространять информацию; это оружие, кото�
рое, очевидно, будет возрастать в следующее десятиле�
тие. Данное преимущество исходит из Холодной войны и
американского открытого общества, благодаря чему дос�
тигнуто доминирование в важнейших коммуникационных
и информационных технологиях, космическом наблюде�
нии, прямой трансляции и высокоскоростных компьюте�
рах – а также в несопоставимой способности интегриро�
вать сложные информационные системы" – p. 20 in NNyyee
JJoosseepphh  SS..  aanndd  WWiilllliiaamm  AA..OOwweennss.. (1996). America's Informa�
tion Edge. Foreign Affaris. March/April. Pp. 20�36.

13The World Intellectual Property Organization (WIPO). 
14Agreemtns on Trade�Related Aspects of Intellectual Property

(TRIPS) – регулируется Всемирной торговой организацией
(WTO).

15 Мы полагаем, что поскольку начальное и среднее
образование является обязательным, "принудительным"
(является ключевой частью общественного механизма со�
циализации), прямое применение экономической термино�
логии и классических экономических понятий к этой сфере
по большей части является неадекватным. Учитывая эту
ооббяяззааттееллььннооссттьь, а также принципиальную роль среднего
образования вв  ввооссппррооииззввооддссттввее  ннааррооддаа,,  ооббеессппееччееннииии  ееггоо
ииннттееггррииррооввааннннооссттии  ии  ццееллооссттннооссттии, к данной сфере более
адекватно применять понятие ""ллооггииссттииккии"" или обеспечения
воспроизводства и фунционирования общества – главную
роль в принятии решений, стратегическом анализе и т.д.
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На 2005 год прямые доходы Украины от экспорта
высшего образования (от обучения инностранных студен�
тов) составляли около 50 миллионов долларов США в
год. 

Экспорт образовательных услуг США сегодня сос�
тавляет ббооллееее  1155  ммллррдд    ддооллллаарроовв  вв  ггоодд. При этом на каж�
дые 4 доллара затрат студентов иностранцев приходится
1 доллар финансовой помощи от правительства США.
Высшее образование иностранцев – это долгосрочная
глобальная политика США, ее обеспечивает постоянное
развитие соответствующей инфраструктуры за предела�
ми страны и поддержка образовательного предпринима�
тельства. 

В целом "объем образовательной индустрии" США
составляет более 990099  ддооллллаарроовв  ССШШАА  вв  ггоодд. Сегодня Фе�
деральный бюджет сферы образования составляет более
7722  ммллррдд    ддооллллаарроовв  ССШШАА  вв  ггоодд. Из них 65.7 млрд  долла�
ров в год в распоряжении Министерства образования
(Budget Office – U.S. Department of Education:
http://www.ed.gov/about/overview/budget/in�
dex.html?src=gu – 7 декабря 2006 г.). Данные расходы
составляют не более 10 % от всех расходов на образова�
ние, поскольку основной источник – это местные бюдже�
ты, расходы штатов и частные. В то же время объем
средств и ресурсов, затрачиваемый на различные формы
корпоративных университетов и внутрифирменной подго�
товки и повышения квалификации персонала, фактически
равен ресурсам, которые выделяет государство. При уче�
те других видов образовательно�ориентированной дея�
тельности – рекламы, промоутерских издержек, информа�
ционных программ с преимущественно образовательным
содержанием, проектов гуманитерного обеспечения реа�
лизации инновационных товаров и услуг и т.д., ооббщщиийй
ооббъъеемм  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ССШШАА будет состав�
лять ннее  ммееннееее  22��хх  ттррииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв  вв  ггоодд..

21Шейла Слаутер и Лесли Лари – "Академический
капитализм: политика регулирования и предпринима�
тельские университеты". SSllaauugghhtteerr,,  SShheeiillaa,,  aanndd  LLaarrrryy  LL..
LLeesslliiee. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies and
the Entrepreneurial University. Baltimore: Johns Hopkins
University Press. 

22Надо подчеркнуть, что представление о знании
было одним из ключевых еще у Адама Смита (ср. воп�
росы разделения труда и кумулятивного накопления
умений через специализацию и пр.), хотя он не исполь�
зовал данную категорию прямо.  

23См. анализ и достаточно широкую библиогра�
фию проработки вопросов циркуляции знаний в обь�
ществе и экономике в работах институционального
направления в политической экономии в ККооввррииггаа  АА..ВВ..
Знание в традиционном институционализме // Соци�
альная экономика. – 2003. – № 3 – 4. – С.73 – 105. 

24Более того, в ннееээккооннооммииззиирроовваанннноойй  ккааррттииннее  ммии��
рраа сама возможность трактовки образования как ппрроо��
ццеессссаа  ооббммееннаа  весьма проблематична: ср. классичес�
кую позицию П.Ф. Каптерева� "Образовательный про�
цесс не есть лишь передача чего�то от одного к друго�
му, он не есть только посредник между поколениями;
представить его в виде трубки, по которой культура пе�
реливается от одного поколения к другому, неудобно.
Подобный дидактический взгляд совершенно не отве�
чает громадному количеству фактов, не подтверждает�
ся ими и даже прямо отвергается … Таким обрзом, ннее
шшккооллаа  ии  ооббррааззооввааннииее суть основа и источник самовос�
питания и самообразования, как принято думать, а на�
оборот, ссааммооррааззввииттииее  еессттьь  ттаа  ннееооббххооддииммааяя  ппооччвваа, на
которой школа только и может существовать … Чело�
век начинается с самообразования, с саморазвития, а
не с воспитания … В частности, школа есть не что иное,
как применение к детям начал самообразования (вы�
делено нами. – А.К.)" – ККааппттеерреевв  ПП..ФФ..    Дидактические
очерки. Теория образования. В кн.: Избранные педаго�
гические сочинения. – М.:Педагогика, 1982, с. 351�
355. 

25Поскольку образование является неотчуждаемым
свойством собственной жизни человека, достаточно
сложно его рассматривать как благо в ряду других,

здесь должны играть не экономические критерии. Обяза�
тельное образование должно трактоваться как ллооггииссттииккаа
ффооррммиирроовваанниияя  ннааццииии, ее базовых качеств и способностей,
вне зависимости от экономической или деловой целесооб�
разности и калькуляций уровня "возврата на инвестиции".
Вопросы эффектов от инвестиций и разработка соответ�
ствующих инвестиционных стратегий (в том числе извлече�
ния прибыли) по отношению к сфере начального и базово�
го образования ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввттооррииччнныыммии.

При этом важно учитывать также радикально�критичес�
кие позиции, типа той, которую представляет Иван Иллич.
Он полагает, что государственные действия по стандарти�
зации и унификации образования, медицины или культуры
являются "загрязнением общественной и личной жизни, не�
избежным побочным продуктом принудительного и конку�
рентного потребления социальной помощи" с. 33 в ИИвваанн
ИИллллиичч.. Освобождение от школ. Пропорциональность и
современный мир. Пер. с нем. М. Чередниченко, Пер. с
англ. Ю. Турчаниновой, Э. Гусинского; Под ред. Т. Шанина.
М.: Просвещение, 2006. – 160 с. См. также критический
анализ возможностей и рисков "орыночнивания" и эконо�
мизации высшего образования: KKiirrpp,,  DDaavviidd  LL. (2003). Sha�
kespeare, Einstein, and the Bottom Line: The Marketing of Hig�
her Education. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

16Стивен Бринт – "Будущее города интеллекта: изменя�
ющийся американский университет" – SStteevveenn  BBrriinntt  ((EEdd..)).
(2002). The Future of the City of Intellect: The Changing Ameri�
can University. Stanford, CA: Stanford University Press. Pp. 82�
107; Роджер Гейгер – "Знание и деньги: исследовательские
университеты и парадокс рынка" – GGeeiiggeerr,,  RRooggeerr  LL.. (2004).
Knowledge and Money: Research Universities and the Paradox
of the Marketplace. Stanford, CA: Stanford University Press;
Роджер Гейгер и Кресо Са – "Позади тренсферта техноло�
гий: новая государственная политика экономического раз�
вития университетов".  – GGeeiiggeerr,,  RRooggeerr  LL..,,  aanndd  CCrreessoo  SSaa..
(2005). Beyond Technology Transfer: New State Policies for
Economic Development for U.S. Universities. Minerva. No. 42
(Vol.1). Pp. 1�26. 

17Катрина Манган – Декан школы права Калифорний�
ского университета в Беркли – призывает к частичной при�
ватизации в ответ на бюджетные проблемы". MMaannggaann,,  KKaatt��
hheerriinnee  SS.. (2005). Dean of UC Berkeley's Law School Calls for
Partial Privatization as Answer to Budget Woes. Chronicle of
Higher Education (January 4). A21.

18Чарльз Клотфелтер – "Покупаем лучшее: Эскалация
цен в элитном высшем образовании". CClloottffeelltteerr,,  CChhaarrlleess  TT.
(1997). Buying the Best: Cost Escalation in Elite Higher Educati�
on. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

19Organization for Economic Cooperation and Develop�
ment, (1990). Financing Higher Education: Current Patterns. Pa�
ris: OECD.

20Наиболее точные оценки "объема" ггллооббааллььннооггоо
ррыыннккаа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг осуществляются бизнес�
группами и "венчурными капиталистами", которые интен�
сивно развивают этот прибыльный сектор, а потому изу�
чают перспективы инвестирования и типы  рисков. Одним
из наиболее масштабных выступает проект "Междуна�
родного университета Витни" (Whitney International Uni�
versity) как глобального предприятия, предлагающего на
коммерческой основе различные курсы и программы
практически во всех регионах мира и США. По оценкам
Ассоциации прибыльных университетов США в десятку
стран, в которых образовательные инвестиции могут быть
ннааииббооллееее  ппррииббыыллььнныыммии (с точки зрения спроса на "аме�
риканское образование" и популярности американских
дипломов как своеобразного "товара"), входят ЮЮжжннааяя
ККооррееяя,,  ЯЯппоонниияя,,  ГГееррммаанниияя,,  ВВееллииккооббррииттаанниияя,,  ККииттаайй,,  ТТаайй��
вваанньь,,  ННииддееррллааннддыы,,  ММааллааййззиияя,,  ММееккссииккаа,,  ШШввееййццаарриияя.  

В круг ннааииммееннееее  ппееррссппееккттииввнныыхх в этом отношении от�
несены "образовательные рынки"  РРууммыыннииии,,  ИИннддооннееззииии,,
ЧЧииллии,,  ККооллууммббииии,,  ВВььееттннааммаа,,  УУккррааиинныы,,  ППеерруу,,  ШШррии��ЛЛааннккии,,
ВВееннеессууээллыы  ии  ККааззааххссттааннаа. При этом, по показателю ком�
мерческой перспективности "американских образова�
тельных продуктов" рынок Украины занимает пятую
строчку с конца в списке из 42 стран. (http://insidehighe�
red.com/news/2006/12/07/for_profit – 7 декабря
2006 г.).
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"внешних" благ. См. PPoollaannyyii,,  KK.. (1957) The Great Tran�
sformation: The Political and Economic Origins of Our Ti�
me, Boston: Beacon Press; ППооллааннььии  КК.. Великая транс�
формация: политические и экономические истоки нас�
тоящего времени. Пер. с анг. Под общей ред. С.Е. Фе�
дорова. – СПб.: Алетейя, 2002.  – С. 87. 

26Собственно "недостаток" как атрибутивное
свойство выступает необходимым условием оформле�
ния прав собственности. См. WWaallddrroonn  JJeerreemmyy..  (1988).
The Rights To Private Property. Oxford: Oxford University
Press, p.31. См. также современные тексты:  KKuunnddnnaannii,,
AA.. (1998�1999). Where do you want to go today? The Ri�
se of Information Capital. Race and Class. Volum 40 (Issue
2�3), pp.54�55; FFrrooww,,  JJ. (1996). Information as Gift and
Commodity. New Left Review. Volum 219, p.89.   

27Например, важнейшим элементом в процесах
"продажи" интеллектуального труда является предъяв�
ление СV  (curriculum vitae). См. также SScchhiilllleerr,,  DD..
(1988). How to Think about Information. Іn V. MMoossccoo  aanndd
JJ..  WWaasskkoo. (Еds.). The Political Economy of Information. Ma�
dison: University of Wisconsin Press, p.32.  

28Некоторые исследователи рассматривают обра�
зовательные услуги как "перегружаемые блага" – то
есть, способ реализации образовательных услуг пред�
полагает, что превышение технологически допустимого
числа потребителей приводит к резкому падению ка�
чества или вообще к ликвидации возможности осу�
ществления услуги как таковой. Так, размер классов в
школах и учебных групп в университетах органичен –
при нарушении этого размера и превышения числа
учеников/студентов, в процессе получения образова�
тельной услуги "возможна перегрузка, то есть превы�
шение "пропускной способности" с. 7 в ТТааммббооввццеевв  ВВ..
Реформы Российского образования и экономическая
теория//Вопросы экономики. – 2005, № 3. – С. 4�19. 

29При этом важно учитывать, что получение обра�
зовательной услуги и "потребление" сложных знание�
вых, интеллектуальных продуктов невозможно вне дос�
таточного уровня социализации, освоения норм куль�
туры и определенного корпуса базовых знаний. В этом
смысле доступность знаний зависит от подготовленнос�
ти и социализированности. Вне такой институциональ�
ной включенности ни о какой возможности "потребле�
ния" образовательных услуг не может быть и речи. Ср.
современные требования для детей, поступающих в
среднюю школу.

30ККооввррииггаа  АА..ВВ.. Инновационная экономика: цифра�
структурная революция и институциональные условия
для глобального капитализма // Экономические инно�
вации. Выпуск 17: Структурные и институциональные
трансформации современной экономики. – Oдесса. –
2003. – С.51�60.

31По поводу трансформации общих знаний�благ в
частные см. работы профессора Стенфорда Кошими�
ро Аоки: AAookkii,,  KK.. (1998). Considering Multiple and Over�
lapping Sovereignties: Liberalism, Libertarianism, National
Sovereignty, "Global" Intellectual Property, and the Inter�
net. Indiana Journal of Global Legal Studies. No. 5 (Vol.2),
pp. 443�474. 

32По данному вопросу "выведения знаний" на ры�
нок через специфические процедуры его "переофор�
мления в товар" см., например, работу Кевина Келли:
KKeellllyy,,  KK.. (1998). New Rules for the New Economy. Lon�
don: Fourth Estate. 

33Замечательно, что важнейшим документом де�
монстрации образования и образованности на рынке
труда и в рамках академических и профессиональных
сообществ является ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ((CCVV)) – послужной
список, демонстрирующий освоенные формы социали�
зации и включенность в различные институты, професси�
ональные структуры, обладание дипломами, верифици�
рующими обладание знаниями и т.д., которые обеспечи�
вают объективацию и "гарантию" того, что носитель об�
ладает необходимыми качествами и может стать "инс�
трументом" в процессах использования существующих
или выработки новых знаний. Без такого отнесения к

институциональной инфраструктуре, воспроизводящей,
верифицирующей и легитимирующей знания и контро�
лирующей процессы их обращения eexxttrraa  ccoommmmeerrcciiuumm
((ввннее  ккооммммееррццииии)), то есть вне прямого действия рынка,
оценить возможности и качества претендента нереалис�
тично. Таким образом, в "сделке" непрямо, рефлексивно
участвуют и многие другие поколения, которые выраба�
тывали и успешно применяли знания – их трудом сфор�
мирован определенный политэкономический статус и
цена профессиональной деятельности и тех видов труда
(работ, процедур и операций), к которым социализиро�
ван и подготовлен соискатель. 

О роли институтов сертификации и верификации
знаний в регулировании рынков труда и, таким обра�
зом, их влиянии на процессы образования см. в Коври�
га А.В. РРыынноокк  ттррууддаа  вв  XXXXII  ввееккее:: ииссттооррииччеессккиийй  ииннссттииттууцции��
ооннааллииззмм  ппррооттиивв  ээккооннооммииччеессккооггоо  ффууннккццииооннааллииззммаа //
Регіональні перспективи. Науковий журнал. – 2002. –
№ 3�4. – С. 24�29.

34Академические тексты и результаты научных исс�
ледований должны обязательно появляться в открытых
публикациях. Без этой процедуры не может быть осу�
ществлена их объективация и легитимация. При этом
либерализация процессов публикации и постановка их
в зависимость от коммерции и бизнеса издательств
приводят к ррааззрруушшеенниияямм  ссттааттууссоовв и ццееллооссттннооссттии  ааккааддее��
ммииччеессккиихх  ссооооббщщеессттвв,, служат помехами в объективации
интеллектуальных продуктов – в случаях, когда публику�
ются работы, не обладающие необходимой внутренней
оценкой и признанием профессиональных сообществ.
Ср. возможные последствия от деятельности в Украине
многих научных советов по защите диссертаций, осу�
ществляемой "на коммерческой основе".

35Данная проблематика широко обсуждалась еще в
начале 1960�х годов Нобелевским лауреатом Кенне�
том Эрроу: KKeennnneetthh  AArrrrooww.. Economic Activity and the Al�
location of Resources for Invention. In R.R. Nelson (ed.).
(1962). The Rate and Direction of Incentive Activity; Eco�
nomic and Social Factors. Princeton: Princeton University
Press, pp. 609 – 624.

36 В этом "естественная" причина стремления корпо�
ративного капитала установить свою власть над универ�
ситетами. См. в ККооввррииггаа  АА..ВВ. Знание в традиционном
институционализме // Социальная экономика. – 2003. –
№ 3�4. – С. 99 – 100. 

37О роли профессий в выработке и воспроизвод�
стве знаний и схему организации профессии см. более
развернуто: ККооввррииггаа  АА..ВВ.. Фундаментальные достиже�
ния и уроки камерализма. Часть вторая // Социальная
экономика. – 2002. – № 3. – С. 51 – 73; о теории про�
фессии и процессах профессионализации в европей�
ской истории и культуре см.: KKoovvrryyggaa  OO..VV..,,  WWyymmaann  SS..
(2001). Building Institutions for Public Sector Professiona�
lism in Post�communist States. Іn Tony Verheijen Politico�Ad�
ministrative Relations: Who Rules? Bratislava: NISPAcee,
pp. 343� 388.

38 Отделение экономического от политического и го�
сударственного сначала в рамках исследований, а за�
тем и практической политике, приводит к тому, что в них
в деятельности отдельных общественных институтов, со�
обществ и организаций "начинают доминировать" раз�
личные институциональные логики, выстриваемые на
выделенных способах расчета (калькуляции). Как следс�
твие, "политические результаты" могут противоречить
"экономическим" потребностям капитала или государ�
ства и наоборот. Для разработки эффективных практи�
ческих политик необходимы комплексные (политэконо�
мические) представления, в которых будут соотноситься
указанные (в пп. "а – е") действительности.

Стаття надійшла в редакцію  8.02.07
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Проаналізовано роль і
місце освіти в соціаль�
ній та економічный
сферах суспільства.
Виділено тенденції що�
до взаємовідносин між
державою та наявни�
ми системами освіти.
Розглянуто шляхи ви�
рішення деяких проб�
лем ринку освітніх пос�
луг у контексті еконо�
міки освіти в умовах
глобалізації.

Проанализированы
роль и место образова�
ния  в социальной и
экономической сферах
общества. Выделены
тенденции взаимоот�
ношений между госу�
дарством и системами
образования. Рассмот�
рены пути решения не�
которых проблем рын�
ка образовательных
услуг в контексте эко�
номики образования в
условиях глобализации.

The article analyses the
role and place of educa�
tion in social and econo�
mical spheres of society.
The tendencies of inter�
relations between the
state and educational
systems have been estab�
lished. The ways to solve
the issues of educational
services in economical
education have been in�
vestigated under the con�
ditions of globalization. 
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Загальновизнаним є  факт, що освіта надає необхідні знання та вмін�
ня, які сприяють формуванню наукового світогляду, розвитку здібнос�
тей, адаптації до змін форм діяльності. Освіта прискорює процес адап�
тації людини до соціальних умов, у яких переважає чинник невизначе�
ності, активно сприяє коригуванню моральних якостей особистості. 

У цьому аспекті слушною є думка Дж. Дьюї, який у фундаменталь�
ній праці "Демократія й освіта" [1] ще на початку ХХ ст. наголошував на
тому, що освіта має найперше слугувати досягненню більшої соціальної
згоди і тому особлива надія пов'язана зі школою. Саме школа мусить ут�
верджувати місце кожної особи в суспільстві, узгоджувати впливи на
особу у  межах спільнот, бо одні правила функціонують в сім'ї, інші – на
вулиці, ще інші – у майстерні чи релігійній громаді. Тому є велика заг�
роза для особи, яка входить у кожну із цих спільнот і живе за різними
нормами емоційного реагування, загубити  власне "Я", розщепитися на
шматочки. Саме ця небезпека породжує постійне завдання школи об'єд�
нувати суспільство.

Ще одна важлива мета сучасної демократичної освіти – домогтися,
щоб суспільна корисність (набуття досвіду) й особиста культура (розу�
мове збагачення) органічно поєднувались в освіченій людині, слугуючи
її успішній адаптації.

Отже, становлення особистості в контексті її соціалізації, духовності,
моральності, творчого розвитку тощо – одна із чільних функцій освіти.

Водночас не менш важливою є й інша її функція – економічна, що
полягає у відтворенні кваліфікованої робочої сили, конкурентоздатної в
умовах ринкової економіки. Успішна реалізація вищенаведених фун�
кцій освіти щонайменше можлива на основі створення достатніх ре�
сурсних умов для якісної діяльності освітньої галузі. 

Як відомо, виділяють дві тенденції взаємовідносин між державою та
системами освіти. Перша передбачає, що темпи розвитку освіти та сту�
пінь її державної підтримки повинні визначатись соціально�економіч�
ним станом суспільства. Друга тенденція виявляється у пріоритетній
підтримці системи освіти, в основі якої визнання її ключової ролі при
розв'язанні економічних і соціальних проблем суспільства. Для нашої
держави характерна перша тенденція, що  досі не подолана і базується
на залишковому підході держави до проблем освіти. Останнє не лише не
сприяє підвищенню якості освітніх послуг, а й значною мірою гальмує
суспільний розвиток.

У цьому аспекті показовими є дані соціологічного моніторингу "Укра�
їнське суспільство" [5, С.15], що проводиться щорічно, починаючи з 1994 р.,
працівниками Інституту соціології НАН України.

Зокрема, щодо освіти і знань ступінь забезпечення ними громадян
України упродовж 1994 – 2006 рр. розподілився так (табл. 1).

Таблиця 1
Освіта і знання (частка, % тих, кому вистачає вказаного)

Л.І.Нічуговська

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л.І. Нічуговська, О.Г.Фомкіна 

                  
                                                                    Ð³ê 

Ïîçèö³¿  
ìîí³òîðèíãó (îö³íêà ó %)  

1994 2004 2005 2006 

1. Ð³âåíü îñâ³òè  36 - 40 42 
2. Ñó÷àñí³ íàóêîâî -òåõí³÷í³ çíàííÿ  9 - 13 14 
3. Ñó÷àñí³ åêîíîì³÷í³ çíàííÿ  8 15 15 18 
4. Ñó÷àñí³ ïîë³òè÷í³ çíàííÿ  11 15 21 21 
5. Ìîæëèâîñò³ äàòè ä³òÿì ïîâíîö³ííó îñâ³òó  6 - 12 13 
6. Óì³ííÿ æèòè ó íîâèõ ñó÷àñíèõ óìîâàõ  13 25 24 28 
7. Ìîæëèâîñò³ ïðàöþâàòè ç ïîâíîþ â³ääà÷åþ  29 34 34 35 
8. Óïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ñèëàõ  30 38 35 39 
9. Ð³øó÷³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ñâî¿õ ö³ëåé  27 32 32 33 
10. ²íòåíñèâí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ 
ïðîáëåìè 

27 40 39 40 

О.Г.Фомкіна



Наведений фрагмент отриманих статис�
тичних даних засвідчує, з одного боку, певну
стабільність суспільного розвитку нашої
держави, адже динаміка коливань показни�
ків (у %) щодо позицій моніторингу загалом
незначна. З іншого боку, невеликі значення
показників (у %) щодо рівня достатності на�
уково�технічних (14 %), економічних (18 %) і
політичних знань (21 %) та можливості на�
дання дітям повноцінної освіти (13 %) вказу�
ють скоріше на наявність системних кризо�
вих явищ усередині системи освіти.

Останнє обумовлено не лише дедалі біль�
шими витратами і фінансовими обмеження�
ми у державній підтримці галузі, а й недос�
татнім урахуванням таких явищ, як глобалі�
зація, конкуренція, технології тощо, що є за�
гальновизнаними джерелами трансформації
Європейського освітнього середовища зага�
лом і кожної держави зокрема. Саме тому
актуальним є розроблення таких теоретич�
них і практичних підходів, які, узгоджую�
чись із вимогами до освіти, що зумовлені
впливом глобалізаційних та інтегративних
процесів, забезпечували б ефективність про�
сування матеріальних, фінансових і трудо�
вих ресурсів й раціональне їх використання
для досягнення суспільно та особистісно обу�
мовлених цілей розвитку національної осві�
ти в контексті підвищення її якості. Адже
глобалізація невпинно інтенсифікує всі сфе�
ри життя й тому, незважаючи на державні
кордони, ми постійно стикаємось із стохас�
тичним переміщенням фінансових, товар�
них, міграційних потоків та капіталу, ідей і
технологій тощо, а це й обумовлює динаміч�
ний характер економічного середовища.

Зокрема, вступ до СОТ (світової організа�
ції торгівлі) в найближчому майбутньому ще
більше загострить конкурентну боротьбу
між підприємствами (організаціями) за сфе�
ру діяльності у певному секторі економіки й
тому вистояти за таких умов можливо тіль�
ки застосовуючи активну наступальну стра�
тегію діяльності, що, своєю чергою, потребує
відповідного кадрового забезпечення.

Про ступінь готовності організацій до по�
дібних трансформацій на пострадянському
просторі певною мірою свідчать досліджен�
ня російських учених щодо вироблення сис�
темно�концептуального підходу до форму�
вання людського капіталу (за змістом статті
Г.Кочеткової [2]). Основою проведеного дос�
лідження було вибіркове вивчення серед�
ньостатистичних організацій щодо  ступеня
підготовленості їх до змін шляхом розподілу
всіх співробітників на 4 групи: людський ка�
пітал, людські ресурси, персонал та кадри.

При цьому співробітники організації, ді�
лові якості яких базуються на системному
мисленні, максимальній активності, відпові�
дальності, розвинутих професійних навич�
ках та творчих здібностях; здатності до са�
монавчання, самоорганізації, самоуправлін�
ня з можливістю адаптації до будь�якої мо�
делі організаційної поведінки; надзвичайно

високому рівні професійної компетентності
становлять для компаній особливу цінність.

Ця категорія працівників, як правило, не
перевищує 10 %  кількості співробітників ор�
ганізації й визначається поняттям "люд�
ський капітал", який здатен самовідтворюва�
тися у будь�яких умовах. Тому у процесі роз�
витку організація буде намагатися інвестува�
ти капітал саме в тих, хто здатен цей капітал
підтримувати в умовах зростання хаотизації
сучасного бізнес�середовища [2, С. 20].

Наступна категорія, що не перевищує 30 %
співробітників, умовно віднесена до "люд�
ських ресурсів" і має для організації техно�
логічну цінність. Їм притаманна підвищена
відповідальність, глибока мотивація до робо�
ти та позитивні показники трудової моралі
та етики, але їх можливості дещо обмежені
(вік, досвід, здоров'я тощо). Тому при дос�
татньо широкому світогляді спостерігається
занижений рівень научуваності, дещо упо�
вільнена адаптація до нових знань, якісне
виконання переважно типових завдань про�
фесійної діяльності, схильність до автори�
тарної системи управління.

Щодо категорії "персонал", то, згідно із
дослідженнями А.Кочеткової, її чисельність
може досягати 70 % загальної кількості спів�
робітників організації й коротко може бути
охарактеризована так:

� мислять конкретними категоріями
(прагматично), мало придатні до колектив�
ної роботи, намагаються ухилятися від від�
повідальності. Основна мотивація – матері�
альна винагорода;

� навчання сприймають неоднозначно,
погано адаптуються до змін; широта світо�
гляду обмежена рамками індивідуальних ці�
лей та завдань; агресивні, енергійні, нерідко
з гіпертрофованою самооцінкою професій�
них якостей;

� мають достатньо низькі рівні трудової
моралі та етики; зміни згідно із завданнями
компанії не входять у їх плани.

Щодо групи "кадри", то це досить поши�
рена категорія співробітників, яка може ста�
новити 100 % для підприємств, які перебува�
ють у стані системної кризи. Їх ділові якості
обумовлюються такими особливостями:

� не здатні самостійно мислити, схильні
до коливань, потреба у повному перенавчан�
ні на основі трансформації моделі мислення,
рівень відповідальності є зниженим;

� навчаються у мінімальному обсязі, тоб�
то тільки найпростіших операцій; легко під�
даються управлінню;

� адаптації до позитивних змін практично
немає; не здатні до ефективної діяльності не
лише в динамічній системі управління, а й у
колегіальній.

Як підтверджує практика, в умовах не�
стабільного розвитку економіки виживають
лише організації зі стійкою адаптивною
структурою, стратегія функціонування яких
переформатована від ресурсоспоживання
до ресурсотворення, тобто на розвиток люд�
ського капіталу, що значною мірою обумов�
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ретворить її на предмет "купівлі�продажу";
або наднаціональний характер ГУТП зни�
жує роль уряду у регулюванні освіти, у ви�
робленні власної культурної політики, зок�
рема у межах Болонського процесу" [3]. То�
му в "Спільній декларації з вищої освіти та
ГУТП", що прийнята чотирма  асоціаціями
ВНЗ Європи, Канади, США, а також у дек�
ларації конференції ректорів державних
ВНЗ Латинської Америки міститься заклик
до урядів не робити поспішних кроків у ви�
щій освіті в контексті ГУТП, поки не дослід�
жені наслідки включення освіти у сферу
послуг, зокрема відносно  якості, доступнос�
ті та рівності в освіті. 

У нашій державі на платній основі навча�
ються майже 70 % студентів ВНЗ і тому
можна вважати фактом, що освіта розгляда�
ється як товар.

В одному із останніх документів Болон�
ського процесу чітко вказується на необхід�
ність ставлення до освіти як до суспільного
блага та суспільної відповідальності. Але та�
кий підхід до освіти означає відмову у став�
ленні до освітніх послуг як до товару, виз�
нання того, що економічний ринок не може
справитися з усіма проблемами освіти. Саме
останнє і спостерігається на ринку праці на�
шої країни, де за методикою розрахунку
відповідних міністерств та відомств рівень
безробіття сягає 9 – 11 % і далі зростає [4].
Отже, диплом про вищу освіту не гарантує
достойного працевлаштування на ринку
праці в умовах жорсткої конкуренції.

Доцільно зазначити, що формування ци�
вілізованого ринку освітніх послуг в Україні
дещо затяглось. Насамперед це обумовлено
тим, що лише  2006 р. міжнародна спільнота
визнала, що Україна – це держава з ринко�
вою економікою, яка шляхом непростих
трансформацій поступово входить у високо�
конкурентне глобальне середовище. Тому
формування ринку освітніх послуг і впро�
вадження його в освітню сферу можливо
шляхом досягнення збалансованості між по�
питом та пропозицією на ринку праці, за
умови ретельного обліку та раціонального
використання всіх наявних ресурсів узагалі
та фінансових зокрема.

Важливим у цьому процесі є розуміння
того, що ринок освітніх послуг – це комплек�
сне утворення, яке не обмежується лише ді�
яльністю вищих навчальних закладів. Ад�
же, процес соціалізації, становлення та ко�
ригування якостей особистості будь�якого
демократичного суспільства має поступовий
характер і, починаючись у ранньому ди�
тинстві, тобто в дошкільному закладі, три�
ває упродовж усього свідомого життя.

Тому пошуки ефективної організації нав�
чально�виховної діяльності всієї системи ос�
віти постійно перебувають у полі зору відпо�
відних міністерств та відомств і є об'єктом
дослідження не лише педагогічної науки за�
галом, а й "Економіки освіти" зокрема.

У контексті останньої мова йде не лише
про ступінь державної підтримки цього про�

люється ефективним функціонуванням усієї
системи освіти. Суспільство, яке не лише
трансформується, але й орієнтується на по�
зитивні зміни, тобто на лідерство в цивіліза�
ційному змаганні, потребує нових освітніх
орієнтирів, які базуються на розумінні, що,
незважаючи на  відмінності між державами і
континентами, вища освіта справді перетво�
рюється на глобальне підприємство, де фун�
даментальні завдання, викликані змінами у
сфері технологій, глобалізацією та конкурен�
цією, вже давно стали спільними [6, С. 46].

Водночас, будь�яка країна, навіть пере�
буваючи у межах Болонської угоди, намага�
ється розробити власну стратегію реагуван�
ня на виклики глобалізації. Як наслідок по�
ширення глобалізаційних процесів спостері�
гається зростання конкуренції на економіч�
ному ринку щодо ідей, новітніх технологій
тощо. Активними учасниками цього процесу
є вищі навчальні заклади, які виборюють
право на підготовку фахівців (бакалаврів,
магістрів) із певного напряму знань, пропо�
нуючи студентам  ширший спектр навчаль�
них послуг, ніж інші ВНЗ.

Як відомо, основною метою Болонської
угоди є створення конкурентоздатного Євро�
пейського ринку вищої освіти, який буде ко�
ристуватись попитом у будь�якій державі
світового співтовариства. Саме тому най�
більш активні учасники на ринку освітніх
послуг значно розширюють, наприклад, об�
сяги програм, що викладаються англійською
мовою. Такий підхід дає змогу студентам із
різних країн визначити найбільш доцільні
для них навчальні програми й одержати осві�
ту, що відповідає певним стандартам якості.

Провідні університети на Заході вже ус�
відомили важливість впливу інформаційних
технологій не тільки на процес опанування
знаннями, а й на одержання конкурентних
переваг на ринку освітніх послуг. Студенти
можуть навчатися в університеті не лише за
традиційною системою, а й використовувати
ширші можливості будь�якого провідного
ВНЗ у режимі "on�line", що,  своєю чергою,
позитивно впливає  на рейтинг останнього  і
його фінансове становище. Слід відзначити,
що на Заході вже давно розглядають освіту
як галузь економіки. У США вона займає 5
місце серед інших галузей економіки; нап�
рикінці ХХ ст. освітня галузь принесла при�
буток у $ 265 млрд  і забезпечила роботою 4
млн людей [3]. Уже ці факти свідчать, що
завдяки своїй позабюджетній діяльності
система навчальних закладів (державних і
приватних) ефективно вплетена в систему
економічних відносин. Саме цей аспект, на
нашу думку, повинен стати об'єктом ґрун�
товного дослідження української економіки
освіти.

Водночас існує і дещо інший погляд щодо
освіти як галузі економіки. У межах Всесвіт�
ньої торгової організації основним докумен�
том для системи освіти є "Генеральна угода
щодо торгівлі послугами" (ГУТП), згідно з
якою "суто ринкове ставлення до освіти пе�
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цесу, а скоріше про раціональне викорис�
тання, перш за все, бюджетних, фінансових
надходжень у сферу освіти, що повинно за�
безпечити продуктивний розвиток потенці�
альних можливостей наших юних співвіт�
чизників на кожній ступені процесу їх соціа�
лізації. Тут доцільно підкреслити особливу
роль громадськості. Брак громадського кон�
тролю за використанням ресурсів та якістю
надання послуг на місцевому рівні негативно
впливає на імідж державної системи освіти.

Слід ураховувати, що на регіональному
рівні не існує єдиних підходів щодо частки
місцевих бюджетів, які повинні спрямовува�
тися на освіту. Це означає, що регіони, які
прагнуть компенсувати брак уваги до освіти
з боку держави, змушені згортати свої ін�
вестиційні програми. У той же час, регіони
перебувають у різних економічних умовах і
мають неоднакові можливості щодо фінан�
сування освіти, що спонукає відповідні нав�
чальні заклади шукати джерела надход�
ження додаткових інвестицій, тобто здій�
снювати некомерційну діяльність.

Щодо некомерційної діяльності системи
освіти, то доцільно нагадати один із принци�
пів лібералізму, а саме: "Якщо не можеш да�
ти гроші, дай свободу". Цим користуються
практично всі держави світу, надаючи нав�
чальним закладам освіти право залучати ін�
вестиції із різних позабюджетних джерел.
Зокрема, згідно з моніторингом економіки
системи освіти на пострадянському просторі
в структурі позабюджетних коштів нав�
чальних закладів прибутки тільки від орен�
ди основних фондів становлять 34,2 % у
ВНЗ, 48 % у середніх професійних та 50 % у
професійних закладах [7].

Діяльність закладів освіти, що пов'язана
із залученням додаткових інвестицій згідно
із податковим законодавством, визнана не�
комерційною, що викликає певні проблеми.
Останні пов'язані з тим, що додатковий при�
буток, одержаний закладом освіти, практич�
но неможливо використати за іншим спря�
муванням, наприклад, на новий економічний
проект. Така неузгодженість  не сприяє роз�
витку конкурентних відносин в освіті.

Підсумовуючи вищевикладене, доцільно
відзначити, що створення цивілізованого
ринку освітніх послуг неможливе без:

� надання світовим співтовариством Ук�
раїні статусу держави з ринковою економі�
кою;

� намагання стати рівноправним членом
Європейської спільноти (Болонська Декла�
рація, Світова організація торгівлі тощо);

� урахування впливу метатрендів (глоба�
лізації, технологій, конкуренції тощо) на
розвиток світової економіки взагалі та кож�
ної країни зокрема.

Вищезазначені чинники й створюють ме�
тодологічне підґрунтя для дослідження
проблем модернізації національної системи
освіти в контексті "Економіки освіти" на ос�
нові:

� аналізу якості освітніх послуг, одержа�
них студентами (учнями) щодо відповідності
потребам регіонів, держави та світової
спільноти у сфері професійної підготовки;

� перетворення освітніх закладів і уста�
нов на організації, що постійно навчаються;
докорінної зміни положення освітян у сус�
пільстві (не лише матеріальне стимулюван�
ня, а й моральне заохочення освітян, ство�
рення умов для підготовки, підвищення ква�
ліфікації, навчання на робочому місці, само�
освіти);

� фінансового забезпечення та державної
підтримки необхідного рівня професійної ос�
віти;

� узгодження змісту і організаційних
форм професійної освіти з вимогами ринку
та демократичного суспільства, не перетво�
рюючи освіту на систему, що обслуговує пе�
реважно виробничу сферу;

� оновлення державних стандартів, які
забезпечать безперервність освіти, збере�
ження єдиного освітнього простору в умовах
різноманітності освітніх систем, характер
розвитку якого визначається потребами
суспільства;

� оновлення нормативно�правового суп�
роводу щодо комерційної діяльності нав�
чальних закладів освіти;

� рівноправного доступу до освіти усіх ка�
тегорій громадян (серед яких – національні
меншини, малозабезпечені, громадяни з
особливими потребами  та ін.);

� підготовки високопрофесійних менед�
жерів, які відповідають західним стандар�
там і мають практичний досвід управління в
ринкових умовах.

Реалізація саме таких підходів створить
сприятливі умови для консолідації зусиль
усіх зацікавлених учасників процесу роз�
витку національної системи освіти.
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Глобалізація  світового економічного розвитку сприяла значному
зростанню конкуренції серед виробників продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках. У багатьох країнах постало актуальне питання
щодо підвищення ефективності праці національного виробництва.
Якість і високий рівень кваліфікації робочої сили, її професійна ком#
петенція і мобільність  є факторами  стрімкого розвитку економіки
будь#якої країни. Сучасні прогресивні технології дають змогу зробити
економічне диво – вивести країну#виробника на передові позиції в
економіці.  "З часів Другої світової війни нові технології відіграють
роль потужного "двигуна" економічного розвитку в усіх передових
країнах світу. У 80#ті  роки економісти так званої школи нової теорії
зростання показали, що наука і техніка є найважливішими чинника#
ми  суспільного прогресу" [1]. Тому значення професійно#технічної ос#
віти як важливого фактора формування нової якості економіки  і сус#
пільства не можна недооцінювати. 

У Концепції розвитку професійно#технічної (професійної) освіти в
Україні зазначається, що без якісної підготовки кваліфікованих ро#
бітників, адаптованих до вимог технологічного розвитку галузей еко#
номіки, що мають високий рівень теоретичної підготовки та професій#
ної компетенції, володіють багатофункціональними практикоорієнто#
ваними вміннями, здатні до самоорганізації, самореалізації у профе#
сійній діяльності, підготовлених до розв'язання виробничих завдань і
соціально#економічних проблем, неможливо розвивати високотехно#
логічне виробництво, ті  його напрями, що визначають темп розвитку
економіки країни, забезпечують якість та конкурентоспроможність
продукції. Постає завдання узгодити із сучасними глобальними інно#
ваційними тенденціями параметри працересурсного потенціалу, зок#
рема робітничі кадри, які на практиці повинні реалізовувати ідеї тех#
нологічного прогресу. В.О.Кудін  зазначав, що ще американський еко#
номіст Е.Деніссон ввів поняття "міра ефекту", що встановлює законо#
мірність підвищення якості робочої сили в результаті покращення
рівня її освіченості. Він дійшов висновку, що завдяки цьому за 25 ро#
ків (1930 – 1955) у США було забезпечено 23 % зростання національ#
ного прибутку країни, або на 42 %  на кожного працюючого [2, с.104].

Обсяг світового ринку високих технологій сьогодні оцінюють у
$ 3 трлн, причому майже третина його припадає на США. А в Україні
частка високотехнологічної продукції в структурі ВВП знизилася з
3,1% в 1998 р. до 0,7 % у 2003 р. Майже 90 % продукції, що виробляєть#
ся в Україні, не має відповідного науково#технологічного забезпечен#
ня, а на світовому ринку високотехнологічної продукції її частка до#
рівнює лише 0,1%. Україна, як і раніше, інтегрується у світову еконо#
міку за допомогою сировинної бази та дешевої робочої сили [3]. Ефек#
тивність економіки України порівняно з іншими державами залиша#
ється невисокою. Так, на даний момент валовий національний прибу#
ток на душу населення в Україні становить лише $ 1 520 і є меншим,
ніж у Марокко ($1 730), Гватемалі ($ 2 400), Албанії ($ 2 580), Алжирі
($ 2 730), Намібії ($ 2 990) та багатьох інших країнах із слабко розвину#
тою економікою [4]. Прямим відображенням ефективності економіки
країни є її конкурентоспроможність. Україна показала ознаки зни#
ження конкурентоспроможності за останній рік, опустившись з 68 на
78 місце у рейтингах глобального індексу конкурентоспроможності
(GCI) Світового Економічного Форуму [5]. Це ускладнює формування
позитивного іміджу України серед міжнародних ділових кіл і стримує

АКТУАЛЬНІ   ПРОБЛЕМИ
РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО�
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

І.М.Савченко

Висвітлюються акту�
альні проблеми подолан�
ня відставання України
від світових тенденцій
економічного, суспільного
розвитку, що обумовлює
радикальну потребу в ре�
формуванні професійно�
технічної освіти як від�
критої суспільно�дер�
жавної системи, передачі
значної частини управ�
лінських повноважень із
центрального на регіо�
нальний рівень. Визначені
пріоритетні   завдання
для системи ПТО, які
пов'язані з процесами де�
мократизації, децентра�
лізації та   регіоналізації
освіти.

Рассмотрены актуаль�
ные проблемы преодоле�
ния Украиной отстава�
ния от мировых тенден�
ций экономического, со�
циального развития, ко�
торые обуславливают
радикальную потреб�
ность в реформировании
профессионально� техни�
ческого образования как
открытой общественно�
государственной систе�
мы, передаче значитель�
ной части управленчес�
ких полномочий из цент�
рального на региональ�
ный уровень. Определены
приоритетные задачи
для системы ПТО, кото�
рые связаны с процесса�
ми демократизации, де�
централизации и регио�
нализации образования.

The article reflects urgent
problems concerning over�
coming of the gap between
Ukraine and the world eco�
nomic and social develop�
ment trends, resulted in a
thoroughgoing need to imp�
lement reforms in the VET
sector which is an open
public system, as well as to
distribute most of the ma�
nagerial responsibilities
from central to regional le�
vel. It also defines priority
objectives for the VET sys�
tem relevant to the democ�
ratization, decentralization
and regionalization proces�
ses in educational sector.
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вливання інвестиційних потоків в економіку
України. Спостерігається тенденція старіння
робочих кадрів, незайнятості робочих місць,
перевиробництва масових професій. До того
ж відсоток працівників високого рівня квалі#
фікації в Україні  дуже низький (менший
ніж  10 %), тоді як, наприклад, у США – 43 %,
у ФРН – 56 % [6]. 

Проілюструвати вищезазначене може і
факт, що в 2004 р. лише 27, 4 % (273 з 997)
професій, за якими здійснювали підготовку у
професійно#технічних навчальних закладах
України (далі ПТНЗ),   було пов'язано з ви#
конанням робіт високого рівня кваліфікації
[7]. Існують об'єктивні пояснення такого яви#
ща. Одне з них – недостатнє фінансування
ПТО, що не дає змоги постійно вдосконалю#
вати й модернізувати матеріально#технічну
базу для підготовки вищезазначених профе#
сій, яка значно відрізняється від  бази підго#
товки, якої потребують прості, нескладні
професії, а також недостатньо розвинуті від#
носини із соціальними партнерами, які спро#
можні фінансувати та здійснювати цільову
допомогу в цьому напрямі.      

Для розвитку і модернізації своєї економі#
ки Україна потребує відтворення  високо#
кваліфікованої робітничої сили, зокрема,
підготовки робітників з технологічно склад#
них професій. Як правило, на практиці   ви#
никає дисбаланс і дефіцит таких пропозицій.
Їх можна згрупувати за характерними озна#
ками – галузеві, територіальні, соціально#
демографічні і професійно#кваліфікаційні.
Так, за станом на 01.11.2005 р. по м. Києву
попит на висококваліфіковану робочу силу
перевищував пропозицію на 4,6 % за профе#
сіями: слюсар#ремонтник, електрогазозва#
рювальник, апаратник з пастеризації, май#
стер з експлуатації машин, монтажник тех#
нологічних трубопроводів, фрезерувальник,
оператор лінії (харчова промисловість). Тен#
денції відставання мають стійкий характер,
курс на високі технології – лише у планах на
майбутнє. Нагадаємо, що з Державних стан#
дартів конкретних професій, розроблених
під керівництвом Науково#методичного цен#
тру професійно#технічної освіти Міністерс#
тва і освіти і науки України (далі  МОН) і ре#
комендованих для розробки навчальних ро#
бочих планів підготовки кваліфікованих ро#
бітників у професійно#технічних навчальних
закладах з 2006 р. (загальна кількість – 59),
тільки 12 стандартів із професій високого
рівня кваліфікації, 36 – середнього рівня
кваліфікації, 11 – прості нескладні професії.  

Розробкою альтернативних Державних
стандартів займаються творчі групи, створе#
ні в рамках  спільного українсько#німецького
проекту "Підтримка реформ професійно#
технічної освіти в Україні" МОН  України та
товариства технічного співробітництва (GTZ)
Німеччини. За основу було взято європейські
методики розробки стандартів нових кон#
кретних (укрупнених, інтегрованих) профе#

сій (загальна кількість стандартів – 7). Інно#
ваційною, випереджувальною, на наш пог#
ляд, є розробка концептуально нових, техно#
логічно складних робітничих професій для
галузі  інформаційно#комунікаційних техно#
логій, на основі дослідження аналізу ринку
праці і прогнозування його потреб. Це такі
професії, як  монтажник інформаційно#ко#
мунікаційного обладнання, оператор інфор#
маційно#комунікаційних мереж, оператор з
обробки інформації і програмного забезпе#
чення, консультант з продажу інформацій#
но#комунікаційного обладнання. Тому на по#
рядку денному залишається відкритим пи#
тання розробки державних стандартів, але,
на наш погляд, це мають бути  стандарти но#
вого покоління. 

Україна  чітко  визначила орієнтир на
входження у європейський освітній простір,
розпочала модернізацію освітньої діяльності
в контексті європейських вимог. Процеси та#
кої інтеграції охоплюють дедалі   більше
сфер життєдіяльності людини. Не стала ви#
нятком і професійно#технічна освіта. Якщо
ми говоримо про європейські тенденції, то
дипломи і сертифікати  кваліфікованих ро#
бітників  визнаватимуть в інших країнах ли#
ше тоді,  коли вони будуть підкріплені якістю
і високим рівнем підготовки.  Рано чи пізно в
нашій країні постане питання розробки дер#
жавних стандартів  робітничих професій, які
б за рівнями кваліфікації відповідали євро#
пейським системам кваліфікації, які прийня#
то називати "кваліфікаційною рамкою". Ква#
ліфікаційна рамка – це один із механізмів
формування системи переносу залікових
одиниць. Вона створюється на базі принципів
прозорості і взаємної довіри, закликає до
створення спільної референціальної рамки,
яка буде сприяти розвитку процесів визнан#
ня і переносу кваліфікацій, що охоплює про#
фесійну освіту і навчання [8, с. 44 – 45].  В Ре#
комендації Європейського Парламенту та
Ради згідно  з розробленими пропозиціями
щодо заснування Європейської рамкової сис#
теми кваліфікації для навчання протягом
усього життя країнам союзу пропонується
"зіставити свої національні кваліфікаційні
системи з Європейською рамковою системою
кваліфікації у термін до 2009 р., зокрема, про#
зоро співвідносячи свої кваліфікаційні рівні з
визначеними рівнями. А також розробити на#
ціональну рамкову систему кваліфікації, зок#
рема, де можливо, відповідно до національно#
го законодавства та практики". У Рекоменда#
ції зазначено, що відповідна кваліфікація має
розміщуватись на відповідному рівні Євро#
пейської рамкової системи кваліфікацій че#
рез відповідну національну кваліфікаційну
систему [9, с 14#15]. На наш погляд, цю роботу
в Україні вже треба розпочинати, щоб не  за#
лишитись на задвірках Європи.

В Україні європейського досвіду набува#
ють у Міжгалузевому навчально#атестацій#
ному центрі Інституту електрозварювання
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кції освітнього маркетингу, моніторингу
якості, аналізу та прогнозування ринку праці
і освітніх послуг, розвитку навчально#мате#
ріальної бази, формування регіонального пе#
реліку професій ПТО. Не можна   стверджу#
вати, що аналіз статистичних даних не про#
водиться. МОН  розроблено перелік форм
статистичної звітності, електронні програми
для її обробки. Щорічно до засідань колегій
МОН готуються аналітичні матеріали. Але,
на наш погляд, повинна бути створена інно#
ваційна система управління інформацією,
яка дала б змогу забезпечити центральні та
регіональні органи управління ефективніши#
ми засобами інформаційної підтримки щодо
формування, реалізації, контролю політики і
стратегії у сфері ПТО. 

Наприкінці 80#х років ХХ ст. "Госкомпро#
фобр" УРСР нараховував півтори сотні висо#
кокваліфікованих управлінців. На сьогод#
нішній день  управління ПТО в Департаменті
професійно#технічної освіти МОН України
здійснюють  16 осіб, у регіональних (облас#
них) управліннях ПТО –  від 2 до 6 осіб. Про#
те ці 16 працівників вирішують нині,  порів#
няно з "Госкомпрофобром", більше завдань
за кількістю і складністю (насамперед  – опе#
ративні питання забезпечення життєдіяль#
ності ПТНЗ). Якщо порівняти кількісні кад#
рові показники в Україні  з обсягами кадро#
вого забезпечення органів управління та дос#
лідних інститутів  в інших країнах (у Туреч#
чині управління здійснюють чотири головні
управління професійно#технічної освіти Мі#
ністерства освіти, у яких працює майже 200
спеціалістів, у Федеральному Інституті Про#
фесійної Освіти Німеччини працює понад
300 фахівців), то "доводиться  зробити висно#
вок про недооцінку в нашій державі важли#
вості розв'язання комплексу проблем управ#
ління професійно#технічною освітою на осно#
ві сучасних підходів" [10]. Не можна не звер#
нути увагу на факт, що  представники Євро#
пи  постійно радять нам зменшити управлін#
ський апарат, хоча їх апарат значно більший
порівняно з нами. 

Найважливішим чинником підвищення
ефективності управління завжди була ін#
формація. На її підвалинах закладаються
ефективні управлінські рішення і дії. Повно#
цінне інформаційне забезпечення – мета і
засіб розвитку аналітики, прогнозування, що
забезпечується  синергетичним ефектом,
закладеним у поєднанні інформації з моніто#
ринговими дослідженнями, для виконання
завдань, які стоять перед професійно#тех#
нічною освітою на регіональному і національ#
ному управлінських рівнях.

Дедалі частіше в Україні лунають гасла
щодо демократизації освіти, впроваджують#
ся  нові механізми управління освітою, які
набувають характеру державно#суспільного
управління, що перестає бути суто держав#
ним. У зв'язку з процесами демократизації
та децентралізації актуальними є питання
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ім. Є.О.Патона (далі – Центр), де підготовка
та перепідготовка зварників базується на
стандартах якості, розроблених Європей#
ською федерацією зварників, яка включає 35
країн (зокрема Україну). Центр акредитова#
ний Міжнародним інститутом зварювання на
підготовку персоналу зварювального вироб#
ництва, є учасником міжнародних програм,
використовує в навчальному процесі найсу#
часніші навчально#методичні матеріали –
власні та розроблені в інших країнах. Випус#
кники центру користуються неабиякою по#
пулярністю у роботодавців, мають високий
рівень сучасної підготовки за новими міжна#
родними стандартами. Сертифікати Центру
визнаються в Європейських країнах та краї#
нах – членах  федерації. Натомість, якість
розроблених державних стандартів ПТО із
зварювальних професій, що здійснювались
під керівництвом Науково#методичного цен#
тру ПТО МОН, не відповідають європей#
ським вимогам. На превеликий жаль, при
розробці стандартів  у групу розробників  не
було залучено науково#методичний персо#
нал Центру, як і не було враховано набутий
ним досвід.  

Європейською тенденцією, що протягом
останніх років підтвердила свою перспектив#
ність і ефективність, є децентралізація уп#
равління,   зокрема у професійній освіті. Вив#
чення досвіду переходу від адміністрування
до ефективного управління в розвинутих
країнах світу (Франція, Англія, Польща,
Фінляндія, Канада, Росія) надає нам можли#
вість залучити найкращий досвід і поєднати
його із врахуванням наших соціокультурних
особливостей. Протягом останнього десяти#
річчя соціально#економічні, політичні зміни,
що відбувались в Україні, значно вплинули
на зміст управлінських функцій у сфері осві#
ти. Централізація та жорстка регламентація
діяльності органів управління, навчальних
закладів, учителя були притаманні плановій
економіці. Чинна система освіти поступово
змінюється і набуває демократичніших форм
регулювання освітнього процесу, відбуваєть#
ся перерозподіл повноважень між суб'єкта#
ми управління різних рівнів, розширюються
тенденції і принципи децентралізації, авто#
номності, самостійності регіональних органів
управління, навчальних закладів тощо. Ха#
рактерними ознаками централізації управ#
ління є: невідповідність чинного законодавс#
тва цілям інтенсивного розвитку системи ос#
віти, надмірне державне регламентування
фінансово#господарчої діяльності, невідпо#
відність інформаційно#ресурсного забезпе#
чення управління професійно#технічної осві#
ти завданням соціально#економічного роз#
витку країни, брак ефективних механізмів
управління, що відповідають завданням роз#
витку системи ПТО.

Як показує практика, наявна система уп#
равління ПТО недосконала. В органах управ#
ління немає підрозділів, що здійснюють фун#
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регіоналізації освіти, що враховує можли#
вості, традиції, особливості освіти регіону.
Необхідність подолання відставання України
від світових тенденцій економічного, суспіль#
ного розвитку зумовлює радикальну потребу
у продовженні реформування, створенні ме#
ханізмів сталого розвитку професійно#тех#
нічної освіти як відкритої державно#суспіль#
ної системи, передачі значної частини повно#
важень із центрального на регіональний рі#
вень. На сучасному етапі розвитку україн#
ського суспільства  особливого значення на#
буває комплексний розвиток регіонів шля#
хом ефективного використання їх потенцій#
них можливостей, зокрема системи профе#
сійно#технічної освіти, з метою підвищення
внеску в  соціальний і економічний розвиток
суспільства. Брак зваженої регіональної по#
літики веде до дезінтеграції будь#якої краї#
ни, що є особливо небезпечним чинником для
держав із нетривалою історією демократич#
ного розвитку. В Україні впродовж років не#
залежності регіональна політика не належа#
ла до пріоритетів внутрішньої політики дер#
жави, що означало, своєю чергою, брак
структурованого й ефективного регіонально#
го управління [12].

Центральний орган виконавчої влади у
сфері професійно#технічної освіти   (МОН)
охоплює всі напрями роботи з регіонами,
враховуючи оперативні питання, термінові
проблеми енергопостачання, фінансування,
господарські потреби, призначення дирек#
торів, затвердження статутів, ліцензування
тощо. І це замість того, щоб зосередити ува#
гу на вирішенні кардинальних питань щодо
визначення перспектив та формування
стратегічних напрямів розвитку ПТО, роз#
робки проектів законів та нормативно#пра#
вових актів із функціонування і розвитку
ПТО, оновлення державного переліку про#
фесій із підготовки кваліфікованих робітни#
ків у професійно#технічних навчальних
закладах,  координації розробки стандартів
професійно#технічної освіти, забезпеченні
контролю за дотриманням вимог щодо якос#
ті ПТО тощо.

Необхідність подолання відставання Ук#
раїни від світових тенденцій економічного,
суспільного розвитку та зазначені вище ак#
туальні проблеми ПТО обумовлюють ради#
кальну потребу в реформуванні, створенні
механізмів сталого розвитку професійно#
технічної освіти як відкритої суспільно#дер#
жавної системи, передачі значної частини
управлінських повноважень із центрального
на регіональний рівень.

Сучасна економіка потребує професійно#
мобільних, конкурентоспроможних не тільки
на вітчизняному, а і на європейському ринку
праці кваліфікованих робітників.  Тому сьо#
годні пріоритетними є завдання інтеграції
ПТО з ринком праці, прогнозування кадро#
вих потреб у галузях економіки і соціальної
сфери, підготовки кваліфікованих робітників

за новими перспективними напрямами, що
обумовлені регіональними особливостями,
економічною специфікою територіально#ви#
робничих комплексів, налагодження зв'язків
із соціальними партнерами, активізація
профорієнтаційної роботи, спрямованої на
підвищення привабливості  професійно#тех#
нічної освіти серед школярів та перепідго#
товки незайнятого населення. Де, як не на
місцях, змінюючи власну психологію, усві#
домлюючи специфіку механізмів ринкової
економіки, вирішувати ці питання. Децен#
тралізація виявляється не тільки актуаль#
ним, але і невідкладним кроком на шляху по#
долання цих проблем. У цьому нас перекону#
ють концепція Державної регіональної полі#
тики та досвід розвинених країн світу, де
векторами професійно#технічної освіти є мо#
дернізація, оптимізація і регіоналізація. 
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Бюджетна ситуація

Останніми роками асигнування галузі
освіти має стійку тенденцію до зростання
(діаграма 1).

Так, зведений бюджет Полтавської
області у 2003 р. становив 253,2 млн  грн,
у 2004 році – 291,4 млн грн. Проект бюд�
жету у 2005 р.  становив 411,2 млн грн,
тобто зростання становило 41,1 %. Фак�
тично профінансовано 471,2 млн грн.
Планові показники 2006 р. – 573,6 млн
грн, відсоток зростання – 21,7.

Видатки на освіту на 2007 р. проектом бюд�
жету передбачаються в сумі 738,3 млн грн
(ріст  порівняно із 2006 р. 28,7 %).

Показники видатків на утримання осві�
ти в області, якщо не здійснювати реаль�
них кроків з її оптимізації, у 2010 р. мають
становити 1,6 млрд грн, а у 2012 р. – році
завершення переходу на новий зміст і тер�
міни навчання – 2,6 млрд грн (діаграма 2). 

Важливою для аналізу є структура
бюджету освіти Полтавської області (ді�
аграма 3).

Питома вага зарплати у 2006 р. стано�
вить 75,6 %, енергоносіїв – 6,4 %, харчуван�
ня – 6,3 %, капітальних видатків – 6,0 %,
решта – 5,7 %.

Демографічна ситуація в  Полтавській
області робить значний виклик освіті. За
статистичними даними,  1996 р. народи�
лося 15,2 тис. дітей, а  2005 р. – 11,9 тис. 

Економіка освіти та мережа закладів і
контингенти учнів у них – тісно пов'язані
елементи (діаграма 4).

Кожного року зменшується кількість
шкіл, учнів, класів, що зумовлено демогра�
фічною ситуацією. Порівняно з 2004 р. кіль�
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За оперативними даними відділів освіти проаналізовано ефективність використання коштів на утримання
закладів освіти Полтавщини, зокрема малокомплектних шкіл у сільській місцевості. Доводиться, що повноцін�
не утримання загальноосвітніх закладів у межах  кошторисних призначень можливе за умови узгодження ме�
режі ЗНЗ із контингентами учнів та штатних одиниць. 

На основе оперативных данных отделов образования проанализирована эффективность использования
средств на содержание образовательных заведений Полтавской области, в частности малокомплектных
школ в сельской местности. Доказывается, что полноценное содержание общеобразовательных заведений в
рамках сметных назначений возможно при условии согласования сети общеобразовательных учебных заведе�
ний с контингентами учащихся и штатных единиц.

The article gives the analysis of the budget usage effectiveness which are spent on educational establishments in
Poltava region, in particular, on small village schools.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  НА
УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

А.І. Бардаченко 

ЕЕККООННООММІІККАА ООССВВІІТТИИ

Діаграма 2

Діаграма 3

Діаграма 1
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кість учнів зменшилася на 19 тисяч, а класів –
на 481. Скорочується середня наповнюва�
ність класів (з 19,7 у 2004 р. до 18,6 у 2006 р.).

Кількість учнів у процентному відно�
шенні до 2004 р. зменшилась на 10,4 %. Про�
те кількість педагогічних працівників
майже не змінюється.

Упродовж трьох років вона зменшилася
лише на 363 чол. (з 17 667 до 17 304 чол.),
відсоток зменшення становить лише 2,1.
Для порівняння: контингент зменшився на
10,4 %, а кількість педагогічних працівників
лише на 2,1 %. Більш за те, при скороченні
контингенту учнів кількість педагогічних
працівників зросла (діаграма 5).

У закладах освіти області лише впро�
довж останніх двох років додатково введе�
но 283 штатні одиниці (діаграма 6). У зв'яз�
ку із зростанням заробітної плати збільшу�
ються витрати на заробітну плату, при цьо�
му інші видатки залишаються мінімальни�
ми (діаграма 7). 

У 2003 р. вони становили 183,2 млн грн.,
а у 2006 р. – вже 430,8 млн грн (зростання
на 42,5 % тільки за 3 роки).

У 2005/2006 н. р. в області працював 831
загальноосвітній навчальний заклад, серед
них 115 – із малою кількістю учнів (з них 21
школа – І ступеня, 87 шкіл – І – ІІ ступенів,
7 закладів – І – ІІІ ступенів). Питома вага
малокомплектних шкіл від загальної кіль�
кості закладів складає 13,8 % (діаграма 8).
Видатки бюджету на утримання малоком�
плектних шкіл перевищують фінансовий
норматив бюджетної забезпеченості однієї
дитини майже втричі.

Важливим є аналіз витрат навчання уч�
нів на одного вчителя та наповнюваність
класів. У школах І ст. на одного вчителя за
середньообласним показником припадає 3,5
учня. У школах І – ІІІ ст. сільської місцевос�
ті кількість учнів на одного вчителя стано�
вить 7,7. Загальнообласний показник – 9,2. 

У сільській місцевості кількість класів із
наповнюваністю більше як 27 учнів стано�
вить лише 110, це всього 5 %  загальної
кількості класів із такою наповнюваністю.
Як свідчать статистичні дані, в області 36
закладів І – ІІ ст. із кількістю до 5 класів і
32 школи І – ІІІ ступеня, де класів 8 – 9.
Функціонує  44 початкових школи, де учнів
менше ніж 10 (40,4 % загальної кількості),
46 неповних середніх шкіл, де дітей менше
ніж 40 (16,8 %). Є початкові школи, у яких
немає жодного класу (організовано індиві�
дуальне навчання). Функціонують неповні
середні школи, де всього 4 – 5 класи за�
мість 9, де на одного вчителя припадає три
учні. Маємо середні школи, де працює 4 – 6
класів замість передбачених нормативами
11.

Аналіз економічної ефективності  
утримання малокомплектних шкіл

2006 р. фінансовий норматив бюджетної
забезпеченості становив 2 тис. грн на одно�

Діаграма 4

Діаграма 7

Діаграма 6

Діаграма 5

Діаграма 8
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Діаграма 13
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го учня. Проте, як свідчить аналіз, норматив
бюджетного забезпечення на утримання од�
ного учня у малокомплектних школах ста�
новить майже 5,3 тис. грн (діаграма 9). 

Такі витрати насамперед зумовлені
низькою середньою наповнюваністю класів
малокомплектних шкіл (діаграма 10). 

По області наповнюваність класів ма�
локомплектних шкіл становить 9,6 а в дея�
ких районах 6,5 – 8,1 чол. Через таку неупо�
рядковану мережу кількість учнів на одного
вчителя нижча від середньообласного показ�
ника (7,7 по сільських районах) ( діаграма 11).

Як використовується в області проект�
на потужність сільських шкіл?

Лише у 25,7 % шкіл  сільської місцевості
(116 від загальної кількості) використову�
ється понад 60 % їх проектної потужності
(по Україні 39,4 %).

До 60 % проектної потужності викорис�
товується в  більше ніж третині шкіл.

До 20 % потужності –  в 44 школах від
загальної кількості (6,7 %) (діаграма 12).

Дошкільні навчальні заклади

За станом на 01.09.06 в Полтавській  об�
ласті разом із навчально�виховними ком�
плексами діє 465 ДНЗ, з них у місті  – 183, се�
лі – 282. Загальна кількість дітей, які відві�
дують ці ДНЗ – 33,8 тис.,  відповідно місті –
26,8 тис., селі – 7,0 тис. Дошкільним вихован�
ням охоплено 55,2 % (по Україні 51,0 %). Від�
соток дітей, які виховуються в дитячих нав�
чальних закладах сільської місцевості, ста�
новить 20,7 від загальної кількості (по Украї�
ні 26,0) (діаграма 13).

У сільській місцевості 8,4 тис. місць у
дошкільних виховних закладах, відсоток
завантаження становить 83,3, а у містах
(22 тис. місць) дошкільні заклади переван�
тажені на 18 %.

У середньому по області наповнюваність
дитячих навчальних закладів становить
72,6 дитини, а в сільській місцевості – 24,6.

На утримання ДНЗ у 2006 р. передбача�
ється 102,1 млн грн. У цій сумі частка заро�
бітної плати становить 60,1 млн грн (58,9 %),
харчування – 13,5 млн грн (13,2 %).

Упродовж 2005 р. відновили свою діяль�
ність 32 раніше закритих на невизначений
період дошкільних навчальних закладів
сільської місцевості (діаграма 14).

У 2006 р. відновлять свою діяльність 14
дитсадків.  У 2007 р. планується відкрити
ще 28 установ на 649 дітей.  На це буде пот�
рібно додатково близько 3 млн грн. Ми під�
тримуємо тенденції до відкриття чи віднов�
лення дитячих навчальних закладів, при
цьому слід прораховувати економічну
ефективність.

На утримання всіх дитячих навчальних
закладів у 2007 р. передбачається виділення
133,4 млн грн, що перевищує показник 2006
р. на 23,5 %. Вартість утримання однієї ди�
тини зросте до 4 тис. грн (у 2006 р. – 2,8
тис. грн).
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У 2005 р. в області було 9 107 класів та
класів�комплектів у денних ЗНЗ. Бюджет
Полтавщини на освіту без обласного бюд�
жету становив майже 407 млн грн, таким
чином, на утримання одного класу чи кла�
су�комплекту  припадало  понад 44 тис грн.

Якщо виходити із середньої наповнюва�
ності класів учнями в області (цей показник
становить 18,9), то на утримання одного
учня мали приблизно 2,3 тис., а якщо вра�
хувати, що в структурі бюджету Полтав�
щини близько 80 % загальних асигнувань
припадає на заробітну плату, то її питома
вага в утриманні одного учня в класі ста�
новить 1,9 тис. грн, а класу – 36 тис. грн
на рік.

ЕЕККООННООММІІККАА ООССВВІІТТИИ
Діаграма 14

Діаграма 15

Діаграма 16

Діаграма 17

Безумовно, зросте потреба у додаткових
штатних одиницях відкритих (відновлених) ди�
тячих навчальних закладах та груп при ЗНЗ.
Прогнозується збільшення штатних одиниць
на 207, на що буде потрібно 1,9 млн грн.

Особливу увагу необхідно буде звернути
на охоплення дітей 5�річного віку суспіль�
ним дошкільним вихованням (діаграма 15).

Безумовно, виконання завдання МОН
України максимально охопити п'ятирічок
дошкіллям зробить певний відбиток на
бюджет, збільшить його видатки. Тому до�
ведеться шукати резерви в чомусь іншому.

За оперативними даними, в області  11,2
тис. п'ятирічок. Суспільним дошкільним
навчанням та вихованням охоплено 79,0 %
(8,9 тис.) п'ятирічок (по Україні – 61,2 %).

Витрати на утримання п'ятирічок в ди�
тячих навчальних закладах у 2006 р. стано�
вили 29,5 млн грн. (це 28,9 % загальних вит�
рат на ДНЗ).

Передбачається у 2007 р. довести охоп�
лення п'ятирічок дошкільним вихованням
до 91,4 %, на що додатково буде потрібно
ще 9 млн грн. Тобто близько 39 млн грн пот�
рібно буде лише на утримання у дошкіль�
них закладах дітей п'ятирічного віку.

Групи продовженого дня

У 2005 – 2006 н. р. у школах області фун�
кціонувало 555 ГПД, де виховувалося 16,3
тис. учнів. Усього ГПД було охоплено 11,9 %
учнів загальноосвітніх навчальних закладів
(у 2003 році – 9,8 %) (діаграма 16).

У 2006 – 2007 н. р. очікується функціо�
нування 626 груп продовженого дня з кіль�
кістю учнів 18,2 тис. (зростання – на 11,4 %).

Потреба в коштах на фінансування груп
продовженого дня становила у 2005 – 2006 н. р.
6,3 млн грн, на 2006 – 2007 н. р. прогнозу�
ється 7,2 млн грн. Це майже річний бюджет
деяких районів області. 

Індивідуальне навчання

В області щорічно збільшується кількість
учнів, які навчаються індивідуально, а це
чинить додаткове навантаження на бюджет.
У 2003 р. таких учнів було 665, у 2005 р. –
927 (зростання становить 28,7 %). Зокрема, у
сільській місцевості кількість учнів, що нав�
чаються за індивідуальною формою, зросла
із 420 до 656 (36 %) (діаграма 17).

Насамперед зростання викликане тим,
що згідно зі ст. 14 Закону України "Про за�
гальну середню освіту" кількість учнів у
класах визначається демографічною ситу�
ацією, але повинна становити не менше ніж
п'ять осіб. При меншій кількості учнів у
класі заняття проводяться за індивідуаль�
ною формою навчання. В області більше як
150 шкіл,  як правило, сільських, де учні
навчаються за індивідуальною формою.
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Треба врахувати, що навчальні плани
для класів загальноосвітніх навчальних
закладів передбачають 24 – 32 год наванта�
ження на тиждень (в середньому  28 год), а
навчальні плани для індивідуального нав�
чання 8 – 12 год (в середньому – 10). Тобто
третина коштів, які витрачаються на клас
на заробітну плату, йде лише на утриман�
ня одного учня. Найприблизніші розрахун�
ки виводять на суму близько 8 тис. грн, що
витрачається на зарплату для одного учня
за індивідуальною формою навчання.

Таким чином, індивідуальне навчання,
по�перше, не забезпечує достатньої якості
освіти, по�друге, забирає значні бюджетні
кошти. Як вихід, вважаємо  економічно не�
доцільним утримання школи, де немає
повного комплекту класів, а учні перево�
дяться на індивідуальне навчання.

Необхідно створювати освітні округи з
потужними школами і організовувати під�
везення до них учнів (діаграма 18).

Упродовж трьох останніх років створе�
но 56 округів. Розрахунки свідчать, що в об�
ласті необхідно створити протягом 2006 –
2010 рр. ще  72 округи.

Утримання однієї малокомплектної сіль�
ської школи в середньому по області обхо�
диться бюджету 179,6 тис. грн (це в серед�
ньому при наповнюваності її в 47 учнів). Як
висновок, при закритті лише однієї школи
в районі можна за рахунок економії прид�
бати "Шкільний автобус" для підвезення
учнів до опорної школи, яка б мала достат�
ню матеріально�технічну базу, кадровий
потенціал.

За даними відділів освіти, протягом
2007 – 2010�х та наступних років можливе
закриття 62 шкіл. Зокрема, у 2007 р. – 21,
2008 р. – 19, 2009 р. – 11, 2010 і  наступних – 11.

На ступінь нижче може бути реорганізо�
вано 84 школи. У цих закладах навчається
5,5 тис. учнів, підвезення яких повинно бу�
ти організовано до інших шкіл.

Але необхідно врахувати такий ризик. У
названих закладах працює 1,4 тис. учителів.
Як свідчить аналіз, із них 599 чол. (42,8 %)

можуть бути працевлаштовані в школах,
202 чол. (14,4 %) піде на пенсію, проте 554
вчителі (39,6 %) можуть стати безробітни�
ми.

Безумовно, згідно із законодавством про
освіту відкриття, закриття, реорганізація
шкіл має здійснюватися за згодою терито�
ріальних громад, органи державної вико�
навчої влади та місцевого самоврядування
до цих питань повинні підходити виважено
і помірковано, проводячи відповідну роз'яс�
нювальну роботу серед населення. Батьки
повинні зрозуміти, що в маленьких школах
без відповідної матеріально�технічної та
навчальної бази їх діти не зможуть отри�
мати якісної освіти.

Узгодження мережі загальноосвітніх
навчальних закладів із наявними контин�
гентами учнів та штатних одиниць відпо�
відно до Методичних рекомендацій із пи�
тань формування штатів загальноосвітніх
навчально�виховних закладів дасть мож�
ливість здійснювати повноцінне утримання
загальноосвітніх закладів у межах  доведе�
них кошторисних призначень.

Стаття надійшла в редакцію  10.12.06

Діаграма 18
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Хороший підручник – найбільше багатство народу і його гордість. Сус�
пільна цінність та цінність підручника для держави як засобу формування ін�
телекту молодих поколінь і зміцнення їх психічного й фізичного здоров'я від�
ходить в сторону, коли визначається сьогочасна економічна вигода Міністерс�
тва освіти, яке виділяє кошти на видання підручника.

Кожний підручник, перш ніж лягти на дитячі парти, оцінюється як товар,
на виробництво якого витрачаються державні кошти. Під час тендеру, на яко�
му відбирається підручник для видання, основну роль грає ціна – вартість ви�
робництва підручника. Перемагає той підручник, який коштує дешевше –
завдяки обсягу сторінок і вартості поліграфічних послуг. 

Чи можна очікувати, що за таких умов учні отримають підручник, який є
засобом формування необхідних для держави й особистості компетентнос�
тей членів майбутнього суспільства?

Оскільки підручник – це товар, за який держава платить гроші, в підруч�
никотворення включаються інтереси видавництв, що не завжди збігаються з
інтересами держави стосовно підручника як засобу формування загально�
культурної, громадянської, здоров'язберігальної та інших важливих компе�
тентностей учнів. Програми, підручники надходять у навчальний процес че�
рез конкурс. На конкурс програм 2004 р. подавалися програми, що втілювали
"рівень стандарту", тобто розглядалися програми для учнів, які після закін�
чення школи не вивчатимуть певні предмети, наприклад, предмети природ�
ничого циклу для гуманітарного, філологічного, естетичного профілю. Згідно з
концепцією профільного навчання на конкурс можна було подавати з освітньої
галузі "Природознавство" програми окремих предметів (фізика, хімія, біологія,
астрономія) або інтегрований курс "Природознавство" для 10 – 12 класів.

Співробітники науково�методичного центру інтеграції змісту освіти АПН
України подали 2 варіанти програм: систему програм, що втілює галузевий
підхід до формування змісту окремих навчальних предметів, та інтегрова�
ний курс "Природознавство". Усі програми були відхилені. Програми курсу
"Природознавство" для 10 – 12 класів були єдиними, поданими на конкурс, –
їх також відхилено без розгляду, хоча ці програми, виходячи з "економічнос�
ті" видання підручників, мали бути розглянуті у першу чергу.

Для гуманітаріїв на 10 – 12 класи згідно з програмами потрібно видавати 8
підручників, серед них 5 одногодинних. Психологи вже давно довели, що од�
ногодинні предмети малоефективні, їх можна викреслити з навчального пла�
ну без шкоди для освіти учнів. Тим більше ці підручники не доцільні для гу�
манітаріїв, у яких переважає образне мислення над логіко�аналітичним і які
потребують цілісного змісту природничо�наукових знань, який давав би їм
можливість створити образ природи відповідно до сучасного розвитку науки.

Замінивши 8 підручників із предметів природознавчого циклу на 3 під�
ручники, (вони повністю втілюють зміст освіти згідно із стандартом у стар�
шій школі), можна досягти задоволення природних потреб дітей у цілісності
знань і значної економії державних коштів. Так, витрати на виготовлення са�
мих обкладинок для 5 підручників (8  мінус 3) та палітурні роботи становити�
муть близько мільйона гривень. Але інтегрований курс гальмується, бо із
восьми принаймні сім підручників (фізика, хімія, біологія, астрономія) вже
готові, їх не потрібно буде видавництвам розробляти.

Мільйон гривень – це сьогочасний економічний ефект, який могло б дати
видання нових підручників, що втілюють сучасний, галузевий, на відміну від
вузькопредметного, підхід у формуванні освіти майбутніх поколінь.

Втім, підручники для одногодинних предметів мають ще й не підрахова�
ну поки що від'ємну економічну державну і суспільну вартість. Замість спе�
ціалістів, компетентних цілісно розв'язувати проблему у будь�якій діяльнос�
ті, спиратися на сучасну парадигму наукового мислення,  науковоємнісні
технології, готуються майбутні працівники з фрагментарним мисленням, з
інтелектом, який діє за інструкцією або вказівкою авторитету. Економічні
збитки від таких працівників значно більші, ніж від видання 8 замість 3 під�
ручників.

Такі працівники становлять державну небезпеку і небезпеку для людства
загалом. Криза цивілізації  не з'явилася випадково, вона є наслідком сегмен�
тованого погляду на природу, довкілля як серію відокремлених об'єктів, з
якими можна робити все, що забажає людина для задоволення своїх потреб.

Перехід від вузькопредметного формування змісту підручників до галу�
зевого має розглядатися як умова фундаменталізації знань, глобальності
мислення суспільства і конкурентоздатності країни на ринку продукції нау�
ковоємнісних технологій. Підручник повинен розглядатися перш за все як
товар, що має громадянську і суспільну цінність і в останню чергу має грати
роль його номінальна ціна.

В Україні поки що немає комплексної експертизи підручників, яка б виз�
начала їх здоров'язберігальну, природозберігальну здатність, а відтак як то�
вар, який має цінність для суспільства і людини.
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підручників до предме�
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Втрачені ілюзії

Українська шкільна освіта залишається галуззю із постсоціа�
лістичними, а не економічними відносинами. Школи фінансу�
ються не відповідно до єдиних нормативів витрат на навчання
одного учня, а за принципом "стільки�то коштів бюджет  району
виділить, а інше директор школи повинен взяти де завгодно".
Керівництво шкільною освітою здійснюють винятково державні
структури – управління освіти. Освітнім асоціаціям та громад�
ським радам дозволено лише імітувати елементи громадянсько�
го суспільства; доступу до фінансових ресурсів регіону, міста,
селища  вони не мають. Більшість директорів шкіл, керівників
районної, обласної освіти не є освітніми менеджерами. Школа,
як і раніше, не має реального статусу автономії. Фактично вона
лише відокремлений структурний підрозділ юридичної особи,
оскільки органи управління освітою не наділяють її право� та ді�
єздатністю. Річний кошторис будь�якої школи створюється й
затверджується без її участі. Оскільки кошторис взагалі не фі�
нансує низку статей шкільних видатків, школа однозначно про�
вокується на "тіньову" економіку. Освітні реформи, розпочаті
2000 р., торкнулися чого завгодно, крім економічних впливів на
управління школами.

Ще років десять тому багато хто з нас сподівався на системні
перетворення  в освіті. Згадую,  1997 р. Б.Г.Чижевський, тоді зас�
тупник начальника департаменту Міністерства освіти, виношу�
вав ідею провести дослідження та написати книжку "Економіка
освіти". Чудова була думка! Згодом,  2002 р., тодішній начальник
управління освіти м. Києва Б.М. Жебровський ставив питання
про перехід на фінансування шкіл згідно з нормативом на одного
учня. Зарубіжні відрядження, вивчення стану освіти у країнах
Євросоюзу дали змогу відійти від звичних авторитарних стерео�
типів, подолати синдром провінційності. З іншого боку, ілюзії
щодо швидких позитивних змін були втрачені; поступово прий�
шло усвідомлення неминучого затяжного періоду еволюційних
реформацій. А можливо, і взагалі утвердження суто "україн�
ського освітнього велосипеда".

Нормативно�правова база  фінансування шкіл

Аналіз законів та підзаконних актів про освіту справляє не�
однозначне враження, тому що навіть ті недосконалі норми, що
були закладені ще 1996 р., не виконуються. З іншого боку, чис�
ленні посилання в законах про освіту на майбутні постанови Ка�
бінету Міністрів, а також норми щорічних законів України "Про
державний бюджет" дають підстави не тільки для несвоєчасного
або неповного їх виконання, але і для перегляду.

По�перше, це положення ст. 53 Конституції України – "дер�
жава забезпечує доступність та безоплатність  освіти", яке у за�
конах України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту"
перетворюється на "Громадяни України мають право на дос�

ЕКОНОМІКА ШКОЛИ – ПОШУК
СВІТЛА В ТУНЕЛІ БЕЗНАДІЇ

Ю.В.Шукевич

Ю.В. Шукевич 
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татність та безоплатність освіти", а в "По�
ложенні про загальноосвітній навчальний
заклад", затвердженому Постановою
Кабміну, взагалі прописано, що "Голов�
ним завданням загальноосвітнього нав�
чального закладу є забезпечення реаліза�
ції права громадян на загальну середню
освіту". Правда, рішенням Конституцій�
ного суду України від 04.03.2004 р. щодо
офіційного тлумачення положення ст. 53
Конституції України визначено, що вит�
рати на забезпечення навчально�вихов�
ного процесу… повинні здійснюватися "на
нормативній основі за рахунок коштів
відповідних бюджетів у повному обсязі".

По�друге, у ст. 61 Закону "Про освіту"
передбачено, що "держава забезпечує
бюджетні асигнування на освіту в розмірі
не меншому 10 % національного доходу". 

По�третє, ст. 57 Закону "Про освіту"
декларує різноманітні гарантії держави
педагогічним працівникам, зокрема,
"встановлення доплат спеціалістам, які
працюють в системі освіти, до рівня се�
редньомісячної заробітної плати в цілому
по народному господарству" та "встанов�
лення середніх посадових ставок педаго�
гічним працівникам… закладів освіти на
рівні не нижчому від середньої заробітної
плати працівників промисловості".

По�четверте, статті 12 та 14 Закону
"Про освіту" стверджують, що "Міносвіти
України визначає мінімальні нормативи
матеріально�технічного, фінансового за�
безпечення закладів освіти", а "місцеві
органи державної виконавчої влади вста�
новлюють обсяги бюджетного фінансу�
вання  закладів освіти… не нижче визна�
чених Міністерством освіти мінімальних
нормативів".

По�п'яте, "самоврядування закладів
освіти передбачає їх право на самостій�
не… вирішення питань… економічної і фі�
нансово�господарської діяльності,… са�
мостійне використання усіх видів асиг�
нувань" (ст. 17 Закону "Про освіту"). Крім
того, ст. 10 Закону "Про загальну середню
освіту" передбачено, що "загальноосвіт�
ній навчальний заклад є юридичною осо�
бою".

По�шосте, "Положення про ЗНЗ", п. 8,
стверджує, що загальноосвітній навчаль�
ний заклад є юридичною особою, має ра�
хунки в установах банків, самостійний
баланс". Там же, п. 68, вказано, що основ�
ним джерелом формування  кошторису є
"кошти відповідного бюджету … у розмі�
рі, передбаченому нормативами фінан�
сування загальної середньої освіти в об�
сязі Державного стандарту загальної се�
редньої освіти", а п. 71 дає право школі

"придбавати та орендувати  необхідне об�
ладнання та інші матеріальні ресурси,
користуватися послугами будь�якого під�
приємства, установи…, фінансувати за
рахунок власних коштів заходи, що
сприяють поліпшенню соціально�побуто�
вих умов колективу".

По�сьоме, ст. 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств"
нібито дозволяє включати у валові витра�
ти "суми коштів або майна, переданих...
установам освіти". 

Бюджет школи

Як  і кожна зареєстрована установа,
тим паче бюджетна, школа працює згідно
з річним кошторисом щомісячних доходів
та видатків. Теоретично такий кошторис,
з одного боку, повинен враховувати абсо�
лютно всі статті шкільних витрат, а з ін�
шого – мати доходну частину, яка забез�
печує ці витрати. Коли доходна частина
перевищує витратну, створюється про�
фіцит, коли  доходи менші, ніж витрати,
то маємо дефіцит бюджету. Усе це – про�
писні економічні істини. Але оскільки
держава не може дозволити собі кожній
із 22,5 тисяч шкіл України затвердити
дефіцитний бюджет, то на практиці в
кошторисі  записуються видатки тільки
по окремим, "захищеним" статтям – за�
робітна плата, відрахування до держав�
них фондів та, в останні роки, комунальні
послуги. Проти назви решти статей ви�
датків загального фонду на бланку типо�
вого кошторису – пусте місце, нібито та�
ких витрат у школі немає. Виникають
принаймні два питання. Перше: ким за�
писуються? Може, директором школи,
якщо вищезгадана нормативно�правова
база освіти використовує поняття "само�
врядування", "юридична особа", "самос�
тійний баланс", "власні кошти"? Звісно,
ні, до формування загального фонду шко�
ла не допущена. І друге: чи то міністер�
ські нормативи ігнорують майже всю па�
літру видатків на навчання та виховання
учнів, або такі нормативи є, але  ігнору�
ються владами районів?

Одним із законних шляхів виходу із
становища є створення додаткового кош�
торису –  спеціального фонду доходів та
видатків. У цьому варіанті розподіл пов�
новажень такий: за директором – пошук
інвесторів, за державою – видача дозво�
лу або заборона на будь�яке використан�
ня залучених  інвестицій (відділ освіти,
держказначейство, КРУ). Спецфонд мо�
же фінансувати господарські та канце�
лярські потреби, придбання, ремонт  та
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У суспільстві немає реальної зацікав�
леності  школою, освіченістю, культурою,
мораллю. Громадськість не структурова�
на, політизовані депутати не мають зв`яз�
ку з населенням. Батьки бажають, щоб
школа максимально  вирішувала пробле�
ми навчання, виховання та дозвілля їх ді�
тей, але самі переважно не бажають пе�
рейматися цими проблемами, дратують�
ся  від повідомлень про шкільні негараз�
ди.    

Школа  вимушена маневрувати між
усіма недосконалостями  влади та сус�
пільства, зокрема, "молотом фінансових
порушень" та  "ковадлом інструкцій щодо
якісного проведення освітньо�виховного
процесу". Учителі масово не задоволені
своїм соціальним становищем, але водно�
час пасивні, бояться втратити роботу. Ди�
ректорські та вчительські асоціації ма�
ловпливові та нечисельні. 

Можливо, тому на сучасному етапі
державотворення традиційний націо�
нальний принцип "моя хата з краю" зали�
шається головним критерієм мудрості
невільної людини.

Стаття надійшла в редакцію  12.12.06
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обслуговування технічних засобів нав�
чання, відрядження учителів, транспор�
тні та комунікаційні послуги, ремонт при�
міщень, придбання медикаментів, нав�
чально�методичних посібників тощо. Ок�
рема тема спеціального фонду кошторису
– платні послуги, за рахунок яких нібито
можна оплачувати додаткові (позауроч�
ні) заняття з учнями. Але нормативна ба�
за платних послуг прописана так недос�
конало, що навіть неупереджена проку�
рорська перевірка завжди знайде фінан�
сові порушення.

Інший, нібито законний шлях – реєс�
трація окремої юридичної особи – "освіт�
нього донора", наприклад, благодійного
фонду, бюджет якого візьме на себе до�
даткове фінансування шкільних потреб.
Але і в цьому разі не уникнути обвинува�
чень у  "поборах".

Конфлікт інтересів, або "моя хата з краю"

Що можна було б протиставити недос�
коналій освітній  політиці? 

� Крок за кроком досягати реальної, а
не декларованої автономії кожної із 22,5
тисяч шкіл, одночасно реформуючи по�
європейськи систему управління освітою;

� поетапно утверджувати  систему со�
ціально�економічної підтримки шкіл із
боку сформованих елементів реального
громадянського суспільства (шкільні ра�
ди, освітні асоціації, незалежні профспіл�
ки);

� переходити на фінансування шкіл із
бюджетів різних рівнів (загальнодержав�
ний, регіональний, місцевий) згідно з єди�
ним нормативом витрат на одного учня;

� суттєво поліпшувати економічну
культуру директорів шкіл та освітніх уп�
равлінців; поступово перейти від дирек�
торів�"завгоспів" або директорів�"мето�
дистів" до керівників – менеджерів;

� упорядкувати законодавче забезпе�
чення економіки шкільної освіти;

� залучити на "свій бік" центральні
ЗМІ, які здебільшого формують у грома�
дян негативне ставлення до школи, вчи�
телів.

Написав і подумав: а хіба це можливо
найближчими роками? Маємо явний
конфлікт інтересів у ставленні до шкіль�
ної освіти між державою, суспільством і
самою школою. 

Влада самодостатня, обмежена у своїх
матеріально�фінансових можливостях;
системно ігнорує пропозиції шкіл, але од�
ночасно вимагає забезпечити "рівний
доступ до якісної освіти" безкоштовно
для батьків.

Постметодика, №1 (72), 2007
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Упевнені, що старшокласники, їх батьки і вчителі не залишать поза ува�

гою ці поради знаного в Україні науковця, менеджера освіти, бізнесмена
Б.П.Будзана щодо вибору вищого навчального закладу та економіку цього
вибору. 

Богдан Павлович Будзан � академік Української академії наук, Почесний
громадянин м. Збараж, директор�організатор Консультативного центру з
менеджменту (м.Київ), член редколегії журналу "Постметодика". Випускник
Київського політехнічного інституту (1973) за спеціальністю "інженер елек�
тронної техніки". Кандидат технічних наук (зварювальні технології)
(1979).Закінчив Вищу економічну школу господарського управління в Укра�
їні (1986�1989).

Пройшов навчання за міжнародними програмами для вищого управлін�
ського персоналу в Лондонській школі бізнесу (1989), з управління люд�
ськими ресурсами при Європейському банку реконструкції та розвитку
(1994), для вищого управлінського персоналу в Гарвардській школі бізнесу
(1996), закінчив вищі курси "Дослідження та підготовка реформ" при Асоці�
ації університетів і коледжів Канади (1994).

З 1968 по 1991 р. працював в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Па�
тона НАН України завідувачем відділом організаційного та економічного
розвитку зварювального виробництва в СРСР, був заступником Голови Нау�
кової Ради із зварювання при Державному комітеті з науки і техніки СРСР.

З вересня 1991 по березень 1993 р. керував відділом із питань власнос�
ті та підприємництва, а потім � відділом із співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями Кабінету Міністрів України.

У 1993�1996 рр. керував Міжнародним фондом "Відродження" в Україні
(Фонд Джорджа Сороса).

Протягом 1997�2005 рр. очолював першу в Радянському Союзі (створе�
на у 1989 р.) бізнес�школу з програмою МБА � Міжнародний інститут ме�
неджменту (МІМ�Київ).

Візит�професор. Основні предмети викладання: менеджмент, самоме�
неджмент, лідерство, бізнес�комунікації. Автор майстер�класів з лідерства,
мотивації та саморозвитку, самоменеджменту та бізнес�комунікацій.

Член Ради директорів Асоціації менеджмент�освіти країн Центральної та
Східної Європи (CEEMAN), почесний член Асоціації українських професіо�
налів США ("Вашингтонська група").

Заслужений працівник освіти України (2005), Академік Української ака�
демії наук за спеціальністю "Стратегічний менеджмент" (1992).

Автор книги "Менеджмент в Україні: сучасність та перспектива", а також
більш як 130 наукових і науково�публіцистичних статей.

Вибір життєвого шляху для молодої людини завжди був не�
простим. Можливо не для кожного, але з упевненістю можна
сказати, для більшості молодих людей.

Сьогодні у нашій країні багато молоді досить часто стикається
із труднощами щодо позиціювання себе у майбутньому житті.
Це особливо болюче питання для випускників середніх шкіл. На
жаль, тут досить часто спрацьовує критерій "не на кого вчити�
ся", а "де вчитися". У якому ВНЗ, у якому місті, де є можливість
легше вступити, де, нарешті, дешевше і вступити, і вчитися.

Згадую своє дитинство, згадую, як робив свій вибір. Для мене
головним поштовхом до вибору була думка старших сестер, що
треба якнайшвидше набути надійну професію, яка могла б про�

КУДИ ПІТИ ВЧИТИСЯ
(Роздуми про вибір навчального закладу випускником серед�
ньої школи)

Б.П.Будзан

Б.П.Будзан, 
директор�організатор 

Консультативного центру з
менеджменту (М.КИЇВ) 



уки/професії чи гуманітарні, техніка чи
мистецтво? Тобто ви більше фізик чи лі�
рик? Є над чим подумати… А вже далі, у
тій сфері, яку ви визначили, вибирайте
більш вузькі напрями.

У галузі точних природничих  наук це
можуть бути інженерні спеціальності,
включно з інформаційними технологіями,
біоінженерією, математичними та кібер�
нетичними спеціальностями тощо. У га�
лузі гуманітарних спеціальностей теж є
дуже широкий діапазон: від юриста до
економіста, від психолога до менеджера
чи маркетолога, від історика до модних
сьогодні соціолога чи політолога. А якщо
ви маєте нахил до біології, до медицини,
то подумайте, до чого більше душа тягне
– ви бачите себе більше лікарем чи дос�
лідником? Вас цікавлять людські хвороби
чи хвороби тварин? Бачите, на скільки
питань треба дати відповідь перед тим,
як виробити рішення, але справа варта
того – ви ж робите дуже важливий вибір
для свого майбутнього життя. Визначив�
шись із напрямом у виборі майбутньої
професії, перегляньте довідники нав�
чальних закладів у тому регіоні чи місце�
вості, які вам більш�менш доступні, по�
можливості, відвідайте їх (приймальні
комісії, як правило, працюють протягом
року) або хоча би перегляньте їхні Інтер�
нет�сторінки, уточніть можливі і прий�
нятні для вас спеціальності, подивіться,
коли і які доведеться складати вступні іс�
пити. Можливо, у цих закладах є підго�
товчі відділення чи курси, якими можна
скористатися очно і заочно.

А коли остаточний вибір зроблено,
розробіть собі план підготовки до вступ�
них іспитів. Тут добрими порадниками
можуть стати ваші вчителі, а в окремих
випадках і ваші старші друзі чи родичі,
які вже пройшли цей шлях вибору рані�
ше.

Я свідомо не зосереджую увагу на то�
му, якого рівня має бути ваш майбутній
навчальний заклад: училище, технікум
чи інститут/університет – вибір за вами
з урахуванням також матеріальних мож�
ливостей та інших обставин вашої сім'ї.

Звичайно, не можна обійти питання
реального конкурсу при вступі до нав�
чального закладу. Це проблема "конкур�
су батьків". Як би це гірко не звучало, але
таке часто буває. Правда, не скрізь. Не�
давно ректор Києво�Могилянської акаде�
мії професор В'ячеслав Брюховецький
щиро запевнив, що із "цим ганебним
злом" в його академії вдалося покінчити.
Тому, на щастя, не завжди конкурс бать�
ків має вирішальне значення. Наприклад,

годувати. Тому зупинився на технікумі, а
не на інституті як на першому кроці нав�
чання після закінчення школи. Проблема
була в тому, що я сам ще не знав, до чого
краще надаюся. Любив математику, яку
викладав улюблений учитель Іван Мики�
тович Сорока, любив фізику, яку викла�
дала Дарія Іванівна Бойко, тому пішов у
технічну сферу.

Пізніше, вже після закінчення полі�
технічного інституту та захисту канди�
датської дисертації з технічних наук, ви�
явилось, що і гуманітарні науки мені по�
добаються і тому почав рухатися в бік
економіки, управління або, як зараз ка�
жуть, менеджменту та викладацької ді�
яльності. Тобто шукав свій професійний
шлях протягом усього життя і, здається,
кінець�кінцем усе�таки вийшов на ту до�
рогу і включився в ту галузь діяльності,
яка мені найбільш близька до душі і пра�
ця в якій дає насолоду.

Думаю, що багато сьогоднішніх випус�
кників, дехто разом із батьками, на поро�
зі закінчення школи теж, як і я колись,
вагаються: а ким мені бути, куди піти
вчитися? Які тут можна дати поради?
Перше і найголовніше – спробуйте, по
змозі об'єктивно, визначити свої найбіль�
ші здібності, тобто чітко зрозумійте, до
чого ви найбільше надаєтеся, що найбіль�
ше любите робити, визначте, які нав�
чальні предмети у школі давали вам най�
більшу насолоду (звичайно, тут не обій�
деться без впливу улюблених учителів):
математика чи література, фізика чи іс�
торія, інформаційні технології чи біологія
тощо.

Маючи серйозні наміри у житті, варто
пам'ятати, що справа не в конкретному
здійсненні задуманого, а у правильно
вибраному напрямі розвитку. Людина
влаштована так, що більш охоче займа�
ється тим, до чого має здібності. Вона ін�
туїтивно розуміє, що найбільшого успіху
зможе досягти у тій сфері діяльності, до
якої, як кажуть, лежить душа. Звідси і
мотивація, і задоволення від виконаної
роботи, і найвищі досягнення.

Дехто скаже: а я не знаю, до чого я нада�
юсь. Тоді я раджу зробити погляд�екскурс
у своє дитинство. Згадайте, чим ви бави�
лись у дитячому садочку чи  батьківській
хаті, коли були зовсім маленькими. Якщо
важко згадати самим, розпитайте батьків
чи бабусь та дідусів. А ще можна поради�
тися зі своєю першою вчителькою – ці лю�
ди дуже тонко відчувають дитячу натуру
і нахили до того чи іншого предмета. Як
наступний крок визначте загальнішу
сферу своїх інтересів: це природничі на�
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ти пораду щодо вибору шляху для своїх
дітей, щодо їх майбутньої професії та
відповідного навчального закладу для
продовження навчання. Батьки хочуть
допомогти дітям, досить часто виходячи
із своїх уявлень про майбутнє дитини та
із своїх можливостей – знайомств та ма�
теріальних статків. Хочу їм порадити та�
ке. Допомагайте дітям вибрати спорідне�
ну їх здібностям спеціальність і профе�
сію, давайте їм поради, пропонуйте аль�
тернативи для вибору, але прийняття рі	
шення залишайте за ними. Пам'ятайте,
що їхнє життя, яке ви їм дали, все�таки
належить їм, а не вам. Бо коли вони
приймуть рішення щодо свого майбут�
нього по вашій, а не по своїй волі, то в ра�
зі невдачі (дай Боже, щоби цього не ста�
лося), вся відповідальність ляже на вас.
Дайте їм свободу вибору і хай вони бе�
руть на себе відповідальність за цей ви�
бір, бо єдиними власниками їхнього жит�
тя є вони самі – наші дорогі улюблені ді�
ти. І хай всім пощастить знайти спорідне�
ну своєму покликанню професію і щасли�
ву долю.

Стаття надійшла в редакцію  15.02.07   
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кілька років тому мій близький друг ду�
же турбувався про свою онучку, яка мрі�
яла стати лікарем і збиралася після шко�
ли вступати у медичний ВНЗ. Він попро�
сив мене допомогти знайти репетиторів
та, по можливості, посприяти зустрічі з
ректором медінституту. Він розробив ці�
лий план допомоги онучці і дещо із цього
плану вдалося здійснити. Але онучка про
це нічого не знала, інтенсивно готувалася
до іспитів для вступу у зовсім інший ме�
дінститут за її власним вибором. І коли
вона без будь�якої допомоги блискуче
склала всі іспити, їй запропонували на
вибір аж два факультети. Отже, дідусева
допомога та зв'язки не знадобилися. Те�
пер вона вже на третьому курсі, вчиться
на "відмінно" і, мабуть, буде хорошим лі�
карем, бо зробила правильний вибір і
доклала зусиль, щоб вступити туди, куди
кличе її душа.

Зі слів директора школи знаю, що
більшість моїх стипендіатів зі Збаразької
середньої школи імені Івана Франка* теж
вчинили так: успішно вибрали ВНЗ, а
дехто вже й успішно працює за отрима�
ною освітою.

Ще одне питання – вибір навчання за
державним замовленням і на платній ос�
нові. Щодо державного замовлення, то
тут все ясно – вступити, як правило,
важче, але, можливо, дешевше. Чому
можливо? Тому що витрати на репетито�
рів та "неформальна плата" за вступ теж,
на жаль, часом існують. А щодо платного
навчання – просто треба платити прямо
навчальному закладу або через пільгові
кредити, на які йдуть окремі ВНЗ. Так що
хочеш чи ні, за навчання доводиться пла�
тити. Отже, виникає суто прагматична
проблема: платити і вступати чи не пла�
тити і не вступати. Що тут порадити?
Метафорично оплату за навчання можна
порівняти з оплатою за купівлю холо�
дильника чи автомобіля, або будь�якої ін�
шої побутової техніки. Але вартість щой�
но купленого вами автомобіля одразу піс�
ля виїзду із салону на відкритому ринку
падає на 10 – 15 %, а часом і 20 %. А от
вартість освіти, що дає фах, після її
придбання тільки зростає. Так що пра�
вильно вибраний навчальний заклад, ро�
зумно і чесно куплена освіта після її от�
римання завжди буде в ціні, яка зроста�
тиме в міру набуття практичного досвіду.

І, нарешті, слово до батьків. Багато з
них звертаються до мене з проханням да�
_______________________
� У 2007 р. виповнилось 10 років з дня започаткування у Збаразькій середній школі імені Івана Франка стипендії
імені Богдана Будзана для кращого випускника школи поточного року. 10 лютого 2007 року була вручена стипен�
дія вже десятому випускнику школи. На цей раз це була випускниця Наталя Чорна.
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Тісний зв'язок і взаємозалежність економіки й освіти відображається поняттям "економі�
ка освіти", яким позначають механізм керування та фінансування організацій освіти, сег�
мент економіки і розділ економічної теорії, присвячений освіті. При виробленні освітньої по�
літики необхідно враховувати з точки зору економіки освіти внутрішні та зовнішні фактори,
які впливають на процеси забезпечення інноваційно�технологічного розвитку, залучення ін�
вестицій для модернізації освіти з метою досягнення якісно нового рівня суспільної конку�
рентоспроможності, надання і розширення освітніх послуг.

Чинні державні програми розвитку освіти й активна діяльність МОН України дають на�
дію на успішний розвиток подій у сфері впровадження ринкового механізму освіти. Але заг�
розливим недоліком поряд із перевагами є брак програми розвитку економіки освіти та ре�
гулятивних інструментів стосовно освіти на ринкових засадах. 

Існує загроза перетворення економіки освіти на псевдоекономіку дипломованої псевдоос�
віти. Сьогодні з'являється нове покоління вчителів із прагматичним сприйняттям суті нав�
чального процесу, керівникам потрібно швидко реагувати на зміни в освітній реальності,
впроваджувати новий стиль управління шляхом делегування повноважень колегіальним
органам управління, учнівському співуправлінню, батьківській та місцевій громадськості,
налагоджувати тісну співпрацю з органами місцевої влади, громадськими організаціями та
спонсорами. 

Із метою визначення шляхів подальшого розвитку економіки освіти і освітянської діяль�
ності проведено Всеукраїнський семінар "ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІЯЛЬ�
НІСТЬ" (Полтава, 8 грудня 2006 р.). Під час семінару відбулося обговорення актуальних
проблем економіки освіти, висловлені думки стосовно її стану і можливих шляхів подальшо�
го розвитку. Семінар вносить такі пропозиції щодо розв'язання найбільш актуальних проб�
лем економіки освіти України:

1. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням урегулювати прин�
ципові положення вдосконалення нормативно�правової бази з економіки освіти:

1.1. Внести пропозиції в Кабінет Міністрів України стосовно вдосконалення переліку по�
сад педагогічних та науково�педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ від
14 червня 2000 р. № 963, передбачивши введення на рівні навчального закладу посад (крім
завгоспа): заступника директора з економічних питань, а також фахівців з маркетингу, уп�
равління, фінансового аналізу, "працівників зі знаннями" тощо.

1.2. Здійснити перегляд навчальних програм із метою узгодження змісту й організацій�
них форм української освіти із вимогами ринку та демократичного суспільства, регіональ�
ними особливостями, забезпечення індивідуальності траєкторії навчання.

1.3. Здійснити перехід від вузькопредметного формування змісту підручників до галузе�
вого з метою фундаменталізації знань, глобальності мислення суспільства і конкуренто�
здатності країни на ринку технологій. Провести розбудову комплексної експертизи підруч�
ників, яка б визначала їх здоров'язберігальну, природозберігальну здатність.

1.4. Забезпечити навчальні заклади системними прогнозами потреб сучасної економіки у
підготовці майбутніх професійно�мобільних, конкурентоспроможних фахівців на вітчизня�
ному і європейському ринку праці. 

1.5. Внормувати правове поле, у якому діють заклади і керівники в реальних умовах не�
узгодженості законів, протиріч і численних "білих плям". При цьому бажано відродити тра�
дицію залучення практиків до творення проектів документів.

2. Звернутися до Академії педагогічних наук із пропозиціями:

2.1. Розробити основні концептуальні підходи щодо економіки освіти України на засадах
її ринкового змісту та механізми її інтеграції як комплексу "освіта – наука – бізнес" із циві�

Академія педагогічних наук України
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інститут професійно�технічної освіти АПН України
Полтавська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Всеукраїнського семінару "ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ"
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лізованими, конкурентними, ринковими перевагами. Розширити наукові дослідження та ін�
тенсифікувати проведення теоретико�прикладних конференцій із проблем економіки освіти. 

2.2. Розробити рекомендації з упровадження нової системи статистичної звітності в освіт�
ній галузі, яка б давала змогу аналізувати реальний стан освіти, а не приховувати інформа�
цію.

2.3. Сприяти бажанню учасників семінару щодо створення всеукраїнської асоціації фа�
хівців економіки освіти. Із цією метою розпочати видання журналу "Економіка освіти", про�
вести міжнародну науково�практичну конференцію "Економіка освіти" на базі Центрального
інституту післядипломної педагогічної освіти у І кварталі 2007 року, міжнародний семінар
"Освіта і ринок у ХХІ ст.: виклики і перспективи".  

3. Рекомендувати керівництву і педагогічним колективам закладів освіти: 

3.1. Упровадити чіткий механізм моніторингу результативності власної роботи, забезпе�
чити реальне міжсекторне партнерство як ефективний засіб подолання корупції у галузі ос�
віти, не допускати імітації демократичних процедур, надавати пріоритет механізмам само�
регулювання педагогічного професійного середовища, зводячи до мінімуму потребу в дер�
жавному втручанні.

3.2. Спрямувати роботу закладів освіти на використання у навчально�виховному процесі
інновацій і досягнень сучасних вітчизняних і зарубіжних педагогічних технологій, на під�
тримку моделі перетворення освітніх закладів і установ на організації, що постійно навча�
ються, домагатися фінансування інноваційної діяльності в освіті коштом прямих бюджетних
і небюджетних інвестицій. 

4. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки з проханням
врахувати рекомендації Всеукраїнського семінару "ЕКОНОМІКА ОСВІТИ І ОСВІТНЯ ДІ�
ЯЛЬНІСТЬ" у процесі дальшого законодавчого забезпечення економіки освіти, віднайти
шляхи контролю за його виконанням, та, зокрема, надати змогу:

4.1. Забезпечити прозорий механізм фінансування освіти, його лібералізацію і переведен�
ня бухгалтерського обліку в галузі освіти на європейську основу, встановити чітку формулу
фінансування (набір критеріїв розподілу фінансових ресурсів, які виділяються кожній шко�
лі), надати більших прав державним закладам освіти (можливість запровадження платного
навчання та інших послуг) із метою впровадження конкуренції на рівних умовах із недер�
жавними закладами. 

4.2. Упровадити трирівневе фінансування шкіл (загальнодержавний, регіональний, місце�
вий бюджети) згідно з єдиними нормативами витрат на одного учня і здійснити  чітке розме�
жування джерел фінансування, визначивши напрями витрат державного, місцевого і галу�
зевих бюджетів та коштів юридичних та фізичних осіб. Акумулювати кошти в МОН Украї�
ни лише на обмежене коло актуальних державних програм (передусім на підручники), а
кошти на автобуси і комп'ютери направляти на місця.

4.3. Створити відповідно до контексту європейської інтеграції механізми сталого розвитку
професійно�технічної освіти як відкритої суспільно�державної системи та передати значну
частину управлінських повноважень у ній із центрального на регіональний рівень.

4.4. Місцевим органам влади здійснювати розробку та реалізацію стратегії розвитку окре�
мих територій на засадах обґрунтованого прогнозування формування кадрів та посилення
відповідальності кожного регіону за біосферу загалом, досягати реальної, а не декларованої
автономії кожного освітнього закладу. 

4.5. "Узаконити" фінансування позашкільної освіти, чим створити можливості безумовної
реалізації на місцях Закону України "Про позашкільну освіту".

4.6. Створити можливості сільським вчителям за рекомендаціями відділів освіти безкош�
товно одержувати другу педагогічну освіту. 

5. Звернутися до вітчизняних і міжнародних доброчинних фондів із проханням підтри�
мати дослідження в галузі економіки освіти, вироблення освітньої політики в Україні, адек�
ватної проблемам суспільства і викликам світового співтовариства.

6. Звернутися до Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН Ук'
раїни, ОІППО з проханням вжити заходів щодо суттєвого  підвищення економічної культу�
ри директорів шкіл та освітніх управлінців шляхом глибокої та практично спрямованої еко�
номічної підготовки у системі післядипломної педагогічної освіти; організувати постійні семі�
нари для бухгалтерів та економістів системи освітньої галузі, надання їм консультаційних,
економічних та управлінських послуг.      
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2006 р. для освіти характеризувався посиленням уваги до нашої
галузі центральних органів влади, обласної та районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Підтвердженням
цього є проведення 9 січня 2007 р. Дня Уряду України у Верховній
Раді з порядком денним "Стан і перспективи розвитку загальної се&
редньої освіти". Участь у нашій колегії керівників облдержадмініс&
трації та облради є свідченням розуміння значення ролі школи в
розвитку Полтавщини.

Дошкілля

Мережа дошкільних навчальних закладів області загалом задо&
вольняє потреби населення в здобутті дошкільної освіти. Функціо&
нує 497 ДНЗ, їх відвідує майже 36 тис. дітей дошкільного віку. 

Порівняно з 2005 р. кількість охоплення дітей дошкільною осві&
тою зросла  на 3,4 %  і  становить 59,3 %. У сільській місцевості зрос&
тання відбулося на 7 % і становить 37 %.

Зменшується, хоч повільно, розрив між охопленням суспільним
дошкільним вихованням сільських і міських дошкільнят завдяки
відновленню функціонування тимчасово закритих сільських дит&
садків. За останні чотири роки створено чи відновлено роботу 119
ДНЗ, зокрема упродовж минулого року – 33. Крім того, 25 дитсадків
передано в комунальну власність. У 2007 р. планується поновити ро&
боту ще 25 дошкільних установ. 

Об'єктивні реалії життя підтверджують перспективність органі&
зації навчально&виховних комплексів "школа – дитячий садок",
яких в області 41,  чотири з них приватні, засновані фізичними осо&
бами.

Вважаю, що ідею створення приватних закладів необхідно під&
тримувати і розвивати. Це залучення додаткових коштів для утри&
мання та гармонійного розвитку дітей.

Сьогодні в області більше ніж 80 % дітей старшого дошкільного ві&
ку охоплені різними видами дошкільної освіти. Завдання – макси&
мально збільшити цей відсоток. 

Про стабілізацію і покращення функціонування дошкільних нав&
чальних закладів свідчить зростання обсягу фінансування дошкіль&
ної освіти. У 2003 р. виділено 47,4 млн грн, 2007 р. передбачувана су&
ма коштів на утримання дитсадків – 133 млн грн. 

Особливу увагу слід звернути на організацію харчування дітей у
дошкільних закладах. Аналізуючи виконання натуральних норм
харчування дітей у ДНЗ, можна констатувати, що лише олія соняш&
никова споживається на 100 %, на  решту продуктів харчування че&
рез обмеженість фінансування дитсадків не виконуються норми,
зокрема, на м'ясо, рибу, молоко, фрукти. М'ясо вживається лише на
78,6 %, риба – на 64 %, молоко – на 75 %, фрукти – на 64 %. Найгір&
ший стан виконання норм харчування у Чорнухинському, Гребінків&
ському, Козельщинському та Чутівському районах.

Про якість дошкільної освіти свідчить освітній рівень педагогіч�
них працівників. На кінець 2006 р. 35% педагогів мали вищу освіту, а
середню спеціальну – 58,6. (Лише третина педагогічних працівників
мають вищу освіту). Керівники відділів освіти спільно з ПДПУ упро&
довж кількох років у змозі вирішити цю проблему.

Потребує покращення медичне обслуговування ДНЗ. Не всі дит&
садки мають посади медсестер, а диспансерним оглядом, як прави&
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ло, охоплені лише вихованці старшого дош&
кільного віку. Прошу ці питання спільно з
медпрацівниками розглянути на засіданнях
колегії, рад відділів, управлінь освіти.

Шкільна освіта

Загалом успішно завершено 2005 – 2006 н.р.
Більше ніж 20,4 тис. випускників 9&х класів
отримали свідоцтво про базову загальну се&
редню освіту, а 15,3 тис. випускників – атес&
тат про загальну середню освіту, із яких 9,6 %
нагороджені золотою або срібною медалями.

На сьогодні загальну середню освіту в
області здобувають 164,9 тис. учнів. Аналіз
мережі та контингентів закладів середньої
освіти свідчить, що  порівняно  з 2004 р.
кількість учнів зменшилася на 21 тис., а
класів – на 522. Поступово зменшення уч&
нівських контингентів призупиняється. Так,
у 2006 – 2007 н. р. зараховано до перших
класів 11,9 тис. учнів, що лише на 210 учнів
менше, ніж 2005 – 2006 н. р. 

Пропоную в кожному відділі освіти роз&
робити план оптимізації мережі шкіл, вихо&
дячи з демографічної ситуації. Закриття
шкіл має здійснюватися за згодою територі&
альних громад, при цьому треба максималь&
но зберегти початкові школи, потурбувати&
ся про працевлаштування вивільнених учи&
телів.

Кабінет Міністрів України схвалив Кон&
цепцію Державної програми розвитку осві&
ти на 2006 – 2010 рр. Необхідні підвищення
якості освіти і виховання, забезпечення рів&
ного доступу до її здобуття, соціальний за&
хист усіх учасників навчально&виховного
процесу.

У цьому комплексі важливим завданням
є забезпечення чергового етапу переходу
основної школи на новий зміст навчання. З
нового навчального року близько 18 тис. се&
микласників включаються в цю роботу.

Методичним службам необхідно забез&
печити глибоке ознайомлення вчителів із
новими програмами, звернувши увагу на
зміну орієнтирів у викладанні предметів,
зокрема гуманітарного циклу.

Особлива увага повинна бути до мовно�
літературної освіти. В області із цих проб&
лем був проведений Всеукраїнський семі&
нар методистів української мови і літерату&
ри інститутів післядипломної освіти на базі
Пирятинського та Лохвицького районів.
Прошу врахувати рекомендації семінару у
практичній роботі.

Відділам освіти слід посилити контроль
за використанням підручників, посібників,
зошитів для школярів винятково з грифом
МОН України. 

В області набуто досвід упровадження
національної системи моніторингу якості
освіти. Моніторингом якості освіти  2006 р.
охоплено 72 школи (майже кожна десята).
Його результати свідчать про те, що педаго&

гічні колективи забезпечують достатній рі&
вень навчання дітей. Моніторингові дослід&
ження з математики учнів Полтави та Лу&
бен, Чорнухинського та Лубенського райо&
нів показав, що загалом рівень математич&
ної підготовки відповідає вимогам Держав&
ного стандарту. Проте викликає стурбова&
ність стан фундаментальної підготовки уч&
нів не тільки з математики, а й з фізики, хі&
мії, інших природничих дисциплін. Не ви&
падково МОН вже із цього року упроваджує
обов'язкову державну підсумкову атеста&
цію з математики у письмовій формі у про&
фільних класах, а з наступного – і в класах
універсального профілю. Наше завдання –
забезпечити умови для покращення якості
математичної підготовки учнів.

Комп'ютеризація освітніх закладів. У за&
гальноосвітніх школах встановлено 4 775 су&
часних персональних комп'ютерів. Середнє
навантаження становить 15 учнів на 1 ПК.  За
статистикою МОН в Україні середнє наван&
таження на 1 комп'ютер становить 54 учні. 

У школи Полтавської області поставлено
386 навчальних комп'ютерних комплексів. У
тому числі в сільські школи – 312, у міські
школи – 74. Непокоїть ця диспропорція між
забезпеченням комп'ютерною технікою
сільських і міських шкіл. Зменшується по&
казник інформатизації закладів. Ми вий&
шли з пропозицією до МОН України, щоб у
Державну програму комп'ютеризації вклю&
чили і міські школи.

Є проблеми з готовністю вчителів до
роботи з комп'ютерною технікою. У шко&
лах області проводяться тренінги за програ&
мою Intel "Навчання для майбутнього". Під&
готовлено більше ніж 4,5 тис. учителів базо&
вих дисциплін (31,4 % загальної кількості
вчителів). Зокрема, за цією програмою
пройшли навчання у Кременчуцькому ра&
йоні 73,1 % загальної кількості учителів ра&
йону, у Кобеляцькому – 46,9. 

Є недоліки. Найменше вчителів підвищи&
ли комп'ютерну грамотність у Котелевсько&
му районі – 0,4 %, Диканському – 1,8 %,
Миргородському – 4,4 %. Третина діючих
персональних комп'ютерів потребує модер&
нізації. Підключено до Інтернету 198 шкіл
області, що становить 44,8 % загальної кіль&
кості шкіл. Цей показник дещо покращився,
але залишається низьким. Необхідно про&
довжити роботу з Укртелекомом щодо вирі&
шення цієї проблеми.

Проблема підручників для шкіл. Учні 1 – 11
класів забезпечені підручниками з ураху&
ванням підручників 1998 – 2001 рр. на
93,8 %, що вдвічі більше порівняно з 2000 р. 

Починаючи з 2002 р., показник забезпече&
ності підручниками учнів 1 – 11 класів по об&
ласті перевищував середній показник забез&
печеності по Україні завдяки практиці прид&
бання підручників коштом місцевих бюдже&
тів, що необхідно практикувати й надалі.
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ційними засобами забезпечення тестування,
оскільки, очевидно, вже з наступного нав&
чального року воно може стати обов'язко&
вим для всіх випускників.

Робота з обдарованими дітьми. В області
працюють 28 гімназій, 10 ліцеїв, 22 спеціалі&
зовані школи з поглибленим вивченням ок&
ремих предметів, 1 колегіум, 2 навчально&
виховних комплекси різних форм власності.
У гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах
навчаються 15,9 тис. учнів, що становить
10,8 % учнів відповідного віку. 

Кращими закладами є Комсомольська
гімназія ім. В.О.Нижниченка, Кременчуць&
кий ліцей № 4, Полтавська гімназія № 31,
обласний ліцей&інтернат ім. А.С.Макаренка
та інші. 

Водночас прикро, що з кожним роком
зменшуються здобутки учнів області у Все&
українських олімпіадах із базових дисцип&
лін. Із 58 представників Полтавщини лише
18 (32 %) стали переможцями Всеукраїн&
ських олімпіад. Жодного диплома не отри&
мали команди з французької мови, матема&
тики, біології. Гірше, ніж у минулі роки, вис&
тупили команди з англійської мови, основ
інформатики, географії, фізики, хімії, еко&
номіки, історії. Рейтинг виступу Полтав&
ської команди на IV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад із базових дисциплін
знизився.  Причина – брак цілісної системи
роботи з обдарованими учнями та належно&
го фінансового, організаційного, науково&
методичного забезпечення. 

Відділам освіти слід відкривати школи
олімпійського резерву в кожному районі, міс&
ті, розширювати мережу районних, міських
факультативів, спеціальних курсів, викорис&
товувати базу оздоровчих позашкільних зак&
ладів, провівши літні тренувальні збори для
обдарованих учнів із базових предметів.

Перехід старшої школи на профільне
навчання. Ним у ЗНЗ області охоплено біль&
ше ніж 19,4 тис. учнів, що становить майже
67,7 % старшокласників. Стовідсотково
охоплені профільним навчанням старшо&
класники шкіл міста Комсомольська та
Карлівського району. Показник охоплення
вищий за обласний у Чутівському, Семенів&
ському, Хорольському, Пирятинському,
Кременчуцькому районах, Кременчуці і
Полтаві. У Козельщинському, Чорнухин&
ському, Котелевському районах профільне
навчання впроваджується тільки в одній
школі. У Шишацькому, Машівському, Ди&
канському – у трьох. Проблемою залиша&
ється неналежна кадрова підготовка, низь&
кий рівень матеріального та навчально&ме&
тодичного забезпечення, фінансування ва&
ріативної складової навчальних планів.

Вважаю за необхідне провести на місцях
моніторинг якості профільної освіти, здій&
снити аналіз кадрового забезпечення, виз&
начити базові навчальні заклади з упровад&
ження профільного навчання, особливо в
сільській місцевості. 
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У цьому напрямі заслуговує на увагу ро&

бота в Полтаві, Лубнах, В&Багачанському,
Карлівському, Лохвицькому, Оржицькому,
Хорольському та Чутівському районах.
Незначна робота з поповнення шкільних
бібліотек  коштом місцевих бюджетів про&
водиться у  Миргороді, Гребінківському,
Котелевському, Миргородському та Ши&
шацькому районах.

У школах Полтавського району створена
та апробована Програма електронного облі&
ку навчальної літератури, яка буде впро&
ваджена по області під час інвентаризації
бібліотечних фондів у травні 2007 р.

На виконання обласної програми  видав&
ничої діяльності видруковано 17 наймену&
вань регіональних посібників. Підготовлено
повний комплект підручників до курсу "Іс&
торія Полтавщини". Проте забезпеченість
ними шкіл недостатня.

Важливе місце в організаційній діяль&
ності відділів освіти має займати ліцензу�
вання та державна атестація навчальних
закладів різних типів і форм власності.
Окремі райони (Оржицький, Чутівський,
В&Багачанський, Н.&Санжарський) протя&
гом навчального року не подали до обласної
експертної ради атестаційних матеріалів на
жоден навчальний заклад, що дає нам пра&
во вважати, що в цих районах є негаразди з
проведенням державної атестації навчаль&
них закладів.

Відповідно до нормативно&правової бази
регіональна експертна рада ліцензує лише
приватні навчальні заклади. Їх  в області на
сьогодні 8. Контроль за появою приватних
навчальних закладів і відповідністю їх ді&
яльності державним вимогам є функцією
відділу освіти.

Зовнішнє незалежне оцінювання ви�
пускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти. 2006 р. понад
1,5 тис. випускників ЗНЗ Кременчука, Ди&
канського, Кобеляцького та Решетилівсько&
го районів нашої області, які виявили ба&
жання вступати у ВНЗ,  проходили зовніш&
нє незалежне оцінювання навчальних до&
сягнень з української мови, математики та
історії. 

2007 р. Полтавська область співпрацюва&
тиме з Дніпропетровським регіональним
центром оцінювання якості освіти. Для про&
ведення зовнішнього незалежного оціню&
вання навчальних досягнень випускників
пілотних ЗНЗ визначено міста Кременчук
та Комсомольськ, Великобагачанський, Ди&
канський, Кобеляцький, Машівський та Ре&
шетилівський райони. Області доведена
квота в 2 300 осіб.

На перший план виступає діяльність від&
ділу моніторингу якості освіти та зовніш&
нього оцінювання при Полтавському облас&
ному інституті післядипломної педагогічної
освіти. Я просив би відділи освіти, методичні
кабінети вже сьогодні ознайомитися з орга&
нізаційними, технологічними та інформа&
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Охоплення дітей середньою освітою.
Згідно з Інструкцією з обліку дітей і підліт&
ків шкільного віку, затвердженою постано&
вою КМ України, контроль за здобуттям
повної загальної середньої освіти здійсню&
ють райдержадміністрації разом з органами
місцевого самоврядування. Відповідна робо&
та проведена. Але, на жаль, 14 дітей так і  не
охоплені навчанням. Вважаємо за необхідне
посилити роботу з цього питання.

Освіта дорослих. В області функціону&
ють 8 вечірніх (змінних) шкіл. У них навча&
ються 1 942 учнів. Основною проблемою  ді&
яльності вечірніх шкіл є низький та серед&
ній рівень навчальних досягнень учнів, від&
відування ними занять, брак сучасного об&
ладнання й оснащення навчального проце&
су, нестача підручників. Вважаємо, що ве&
чірні школи повинні також відігравати свою
роль у подоланні безпритульності та бездог&
лядності серед підлітків.

Проблеми сільської школи. У сільській
місцевості функціонує 634 ЗНЗ, що стано&
вить 77,3 %  їх загальної кількості, у них
навчається 62,5 тис. учнів.

Основною проблемою сільської школи на
цей час є її функціонування в умовах змен&
шення кількості дітей шкільного віку. Про&
тягом останніх п'яти років контингенти уч&
нів скоротилися на 20 %. 

Проте у низці районів мережа закладів
освіти не узгоджується із наявними кон&
тингентами учнів. Тому функціонує 115
"малокомплектних шкіл", тобто кожна
шоста. Найбільше таких шкіл у Гадяцько&
му (40 %), Козельщинському (25,1 %),
Миргородському (22, %), Лубенському
(25 %), Семенівському (26,7 %), Чорнухин&
ському (30 %) районах.

Як свідчать статистичні дані, в області 36
закладів І – ІІ ступенів із кількістю до 5 кла&
сів і 32 школи І – ІІІ ступеня, де класів 8 – 9.
У таких школах видатки на заробітну плату
становлять більше ніж 85 % загальної цифри
бюджету. 2006 р. фінансовий норматив бюд&
жетної забезпеченості склав 2 тис. грн на од&
ного учня.

Неоптимізована мережа закладів освіти
не дає змоги розв'язати проблеми "класів&
комплектів". На сьогодні в області функціо&
нує 459 класів&комплектів у складі двох,
трьох, чотирьох класів у сільській місцевос&
ті, що становить майже 15 %  кількості 1 – 4
класів. І хоча їх кількість за останні роки
має стійку тенденцію до зниження у серед&
ньому на 11 % щорічно, ситуація не дає під&
став для спокою.

Найбільша кількість таких класів у Ко&
беляцькому (39), Зіньківському (38), Пол&
тавському (42), Глобинському (30) районах.
Як вихід, вважаємо за економічно не до&
цільне утримання школи, де немає повного
комплекту класів. Доцільно здійснювати
кроки по переведенню їх на ступінь нижче.

Необхідно створювати освітні округи з
потужними школами і організовувати під&
везення до них учнів. В області вже створе&
но 67 округів у 15 районах. Найкраще ця ро&
бота проводиться у Кобеляцькому, Лох&
вицькому, Лубенському, Машівському, Ре&
шетилівському, Великобагачанському, Пи&
рятинському районах. Утримання однієї ма&
локомплектної сільської школи в середньо&
му по області обходиться бюджету в 179,6
тис. грн. на рік.  Як висновок, при закритті
лише однієї школи в районі можна завдяки
економії придбати "Шкільний автобус" для
підвезення учнів до опорної школи з достат&
німи матеріально&технічною базою, кадро&
вим потенціалом.

Створення освітніх округів, на нашу дум&
ку, безумовно, сприяє забезпеченню якісної
освіти у сільській місцевості. Особливої ак&
туальності  освітній округ набуває тоді, коли
до його складу, крім школи, входять устано&
ви культури, спорту, охорони здоров'я.  Хо&
тілося б, щоб центром освітнього округу ста&
ли такі школи, як Попівська школа Велико&
багачанського району, Дейманівська Пиря&
тинського району, а також Петрівська Хо&
рольського району, яка стала переможцем
Всеукраїнського фестивалю&конкурсу на
кращу модель сучасної сільської школи і
відзначена дипломом МОНУ.

Кожна школа повинна бути творчою. Та&
кою, як Карлівська гімназія ім. Ніни Гераси&
менко – школа "рівних можливостей". Ліцей
№ 4 м. Кременчука, школа № 18 м. Полта&
ви, Сагайдацька школа Шишацького райо&
ну, які втілюють моделі громадсько&актив&
ної школи. Моделі школи здоров'я успішно
розробляють педагогічні колективи ЗНЗ № 12
м. Кременчука, № 14 та № 26 м. Полтави. 

В області розпочато реалізацію ідеї
"школи майбутнього". Рішенням сесії об&
ласної ради від 31 березня 2006 р. затвер&
джено обласну Програму "Пілотний проект
"Школа майбутнього" на 2006 – 2012 рр.",
яка впроваджується на базі обласного ліцею&
інтернату для обдарованих дітей із сіль&
ської місцевості імені А.С. Макаренка (с. Ко&
валівка).  Необхідно спонукати директорів
шкіл до створення своїх проектів "шкіл
майбутнього". 

Важливою умовою розвитку навчального
закладу є експериментальна діяльність. В
області проводяться 6 експериментів: 3 –
всеукраїнського рівня та 3 – регіонального.
До участі в них залучено навчальні заклади
Полтави, Кременчука, Миргорода, Пиря&
тинського та Зіньківського районів.

Водночас експериментальна діяльність в
області не відповідає повною мірою вимогам
часу. Потребує активізації робота щодо за&
лучення навчальних закладів до здійснення
експериментальної діяльності у Глобин&
ському, Гребінківському, Козельщинсько&
му, Котелевському, Чутівському, Шишаць&
кому районах. 
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пандусів, пристосованих під'їздів до нав&
чальних та позашкільних закладів. 

Не вирішується належно питання пра&
цевлаштування випускників&інвалідів. Піс&
ля випуску вони стикаються із проблемою
недотримання законодавчих квот щодо пра&
цевлаштування, нестачею спеціальних ро&
бочих місць тощо.

Професійно�технічна освіта. В області
44 професійно&технічні навчальні заклади
державної форми власності. Відбувається
удосконалення їх мережі. Упродовж 2006 р.
три з них змінило свій статус. Вдалося збе&
регти високий потенціал педагогічних кад&
рів. Так, 77 % майстрів виробничого навчан&
ня мають 4&й і вище кваліфікаційні розряди. 

Пріоритетним напрямом у роботі нав&
чальних закладів є підготовка кваліфікова&
них робітників з інтегрованих та технологіч&
но складних професій. В області кожний
п'ятий учень навчається за складними ін&
тегрованими професіями, а кожний другий
учень здобуває дві і більше професії.

У 2006 р. в ПТНЗ області підготовлено
більше ніж 8,5 тис. кваліфікованих робітни&
ків. Із них працевлаштовано понад 94 %.
Кращі показники із працевлаштування ви&
пускників мають педагогічні колективи
Полтавського професійного ліцею, вищого
професійного училища № 7 м. Кременчука
та Решетилівського професійного аграрного
ліцею.

ПТНЗ області вивчають ситуацію на
ринку праці у своїх регіонах та співпрацю&
ють із центрами зайнятості. На належному
рівні цю роботу проводять вищі професійні
училища м. Полтави та Кременчука, Пол&
тавський, Кременчуцький, Лубенський про&
фесійні ліцеї.

Є певні зрушення у забезпеченні ПТНЗ
комп'ютерною технікою. Лише протягом
2005 – 2006 рр. на виконання державної
програми комп'ютеризації у ПТНЗ області
поставлено 23 навчальних комп'ютерних
комплекси, а до кінця 2007 р. очікується
поставка ще 17 комплексів.

Із 2006 р. упроваджено 30 державних
стандартів із професій, за якими здійсню&
ється підготовка. Проте турбує проблема
профорієнтації учнівської молоді. Вивчен&
ня руху випускників 9&х класів шкіл області
показує, що упродовж 1998 – 2005 рр. по&
мітно знизилася їх зацікавленість  профе&
сійно&технічною освітою і дещо зросла ви&
щою, відповідно на 13,6  та 13,4 %. Такі ж
тенденції спостерігаються і з випускниками
11&х класів. На третину зменшилася кіль&
кість випускників шкіл, які обирають робіт&
ничі професії, та на 44,4 % зросла кількість
охочих здобувати вищу освіту. Молодь ба&
жає отримати професію банкіра, юриста,
економіста. 

Управлінням освіти і науки спільно з об&
ласним центром зайнятості розроблено об&

Інтернатні заклади. В області діє 25 ін&
тернатних закладів, у них виховується по&
над 4,6 тис. дітей. Кожному вихованцю ство&
рено належні умови життя. У 2007 р. необ&
хідно напрацювати матеріали з упровад&
ження регіональної моделі соціально&реабі&
літаційної системи в області.

Підготовлені пропозиції до майбутньої
Державної цільової програми соціального
захисту дітей&сиріт і дітей з обмеженими
можливостями. Основна мета цієї програми –
змінити ставлення суспільства до дітей цієї
категорії.

Настав час внести деякі зміни та корек&
тиви у мережу інтернатних закладів облас&
ті. Кількість дітей&сиріт порівняно з мину&
лим роком – стала, а кількість дітей із вада&
ми  розумового та фізичного розвитку зрос&
тає. Після останньої реорганізації шкіл&ін&
тернатів у сирітські заклади наша інтернат&
на система відчуває потребу у відкритті
школи&інтернату для батьківських дітей ін&
тенсивної педагогічної корекції, тобто із
затримкою психічного розвитку. За 2006 р.
обласною ПМПК під час обстеження вияв&
лено 486 таких дітей. Лише 12 із них потра&
пили в Градизьку спеціальну школу&інтер&
нат. Решта перебувають у звичайних дош&
кільних закладах та школах. Тому ми пла&
нуємо створити відповідні класи при Ми&
хайлівській спеціальній школі&інтернаті та
поступово реорганізувати її в заклад для ді&
тей із затримкою психічного розвитку. 

За інформацією управління охорони здо&
ров'я, найпоширенішими хворобами серед
дітей є хвороби органів дихання, травлення,
порушення опорно&рухового апарату, хво&
роби крові і кровообігу, тому планується
створення санаторних шкіл&інтернатів, зок&
рема в Кременчуцькій школі&інтернаті та
Кобеляцькій спеціальній школі&інтернаті, а
також навчально&реабілітаційного багато&
профільного центру на базі Полтавської
школи&інтернату ім. Н.К. Крупської. Допо&
могти в цьому покликані психолого&медико&
педагогічні консультації, які необхідно ство&
рити при кожному відділі (управлінні) осві&
ти. 

Особлива увага приділяється забезпе&
ченню доступності до якісної освіти дітей з
обмеженими фізичними можливостями. У
дошкільних та середніх навчальних закла&
дах області їх понад 3,4 тис. 

У 30 професійно&технічних навчальних
закладах здобувають робітничу професію
89 учнів&інвалідів за професіями: муляр&
штукатур, садовод&озеленювач, кравець,
вишивальниця, взуттєвик, швачка, перукар
тощо. 

Слід сказати, що відділи та заклади осві&
ти вживають заходи щодо забезпечення ді&
тей з обмеженими фізичними та розумови&
ми можливостям різними формами навчан&
ня, однак є проблеми. Основна з них – брак
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ласну Програму профорієнтаційної роботи з
учнівською молоддю. Аналогічні програми
повинні бути у містах та районах.

Потребують удосконалення партнерські
взаємовідносини між професійно&технічни&
ми училищами та роботодавцями щодо по&
дальшої підготовки робітничих кадрів, особ&
ливо з оновлення матеріально&технічної ба&
зи для забезпечення повноцінного практич&
ного навчання учнів.

Місцеві органи виконавчої влади мають
звернути серйозну увагу на виконання ст.
85 та 91 Бюджетного кодексу України щодо
фінансування ПТНЗ  з державного і місце&
вих бюджетів. 

Не менш актуальним залишається пи&
тання оптимізації мережі навчальних зак&
ладів. Кожне четверте училище області має
наповнюваність менше ніж 300 чол. Наяв&
ність малочисельних навчальних закладів,
без сумніву, приведе до подальшої їх реор&
ганізації.

Все починається з учителя. У закладах
освіти області працює майже 22 тис. педаго&
гів, з них 80 % мають повну вищу освіту. Най&
більше педагогів із вищою освітою у Полтав&
ському та Семенівському районах (по 89 %), у
м. Полтаві та Новосанжарському районі (по
88 %), Кобеляцькому районі та м. Миргороді
(86 та 85 % відповідно). Найменше – у Кре&
менчуцькому районі (65 %), у м. Кременчуці –
72 %, м. Комсомольську – 73 %, в Оржицько&
му районі – 74 %. 

На жаль, третина учителів працюють на
неповну ставку. В окремих районах цей по&
казник набагато вищий. Так, у Лубенському
районі – 54 %, у Великобагачанському райо&
ні – 49, у Пирятинському – 46, у Семенів&
ському – 41. 

Не може не викликати стурбованість і те,
що на 20 % зросла кількість неспеціалістів.

Серйозної уваги потребує проблема віко&
вого складу педагогічних працівників. Кіль&
кість пенсіонерів збільшилась більше ніж на
100 осіб і становить 8,8 % працюючих педа&
гогів (1 892 чол.).

Для поліпшення ситуації необхідно вдос&
коналювати взаємодію відділів освіти з ВНЗ,
укладати угоди з ними на підготовку педаго&
гічних кадрів із гостродефіцитних спеціаль&
ностей, упровадити практику укладання
тристоронніх угод "студент – ВНЗ – робото&
давець". 

Соціальний захист педпрацівників.
Позитивом є зменшення на 113 осіб черги
на одержання житла та покращення жит&
лово&побутових умов, виділення 24 квар&
тир та 30 місць у гуртожитках для вчите&
лів. Зокрема, найбільше у містах Полтаві,
Лубнах та Комсомольську, Лохвицькому,
Хорольському  та Чутівському районах, 7
квартир надано працівникам Кременчуць&
кого професійного ліцею нафтопереробної
промисловості у гуртожитку, перебудова&
ному під житловий будинок.

Проблеми із забезпеченням житлом пе&
дагогів області ще існують. 325 учителів
проживають в орендованих квартирах, із
них 97 – молоді спеціалісти. 

Тому, мабуть, є проблеми забезпечення
кваліфікованими педагогічними кадрами
закладів освіти сільської місцевості. Так, із 7
випускників, які навчалися за цільовими
направленнями відділу освіти Чутівської
райдержадміністрації, у район повернулися
лише 2, у Глобинському районі з 8 фактично
приступили до роботи тільки 3, у Великоба&
гачанському із 7 – 3. Аналогічна ситуація в
Зіньківському, Семенівському, Гадяцькому,
Лубенському районах. Із 7 випускників, які
навчалися за цільовими направленнями від&
ділу освіти Миргородської райдержадмініс&
трації, жоден не повернувся в район.  

Відділи освіти Гребінківської, Оржиць&
кої, Котелевської, Полтавської, Лохвицької
райдержадміністрацій  2006 р. повернули
майже всіх випускників ВНЗ, що навчалися
за цільовими направленнями.

Пошук та підвищення ефективності
шляхів і методів удосконалення післядип�
ломної освіти педагогічних працівників. Із
2004 р. особлива увага приділяється такій
формі роботи, як дистанційне та очно&дис&
танційне навчання. Це дає змогу вчителям
пройти курси без відриву від місця роботи. 

На жаль, не всі районні методкабінети
якісно організували роботу консультпун&
ктів дистанційної освіти, не створили умови
для використання в навчанні сучасних ін&
формаційних, комп'ютерних та Інтернет&
технологій. 

Управління освіти і науки глибоко тур&
бує ситуація, що склалася із забезпеченням
учителів нашої області фаховими методич&
ними журналами видавництва "Педагогічна
преса". А це ще один аспект підвищення
кваліфікації педкадрів.

За даними Укрпошти, в області перед&
плачено лише 747 примірників газети "Осві&
та України", 191 примірник журналу "Ук&
раїнська мова і література в середніх шко&
лах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" і лише
у межах 100 примірників фахових журна&
лів із математики, фізики, біології, історії.

Начальникам відділів освіти, завідуючим
методичними кабінетами необхідно доклас&
ти зусиль для вирішення цієї гострої проб&
леми, оскільки нова фахова інформація цих
видань залишається основною, особливо
для сільських учителів.

Моральні цінності і ціна виховання. За&
лишається напружена ситуація з фінансу�
ванням позашкілля у Карлівському, Га&
дяцькому, Машівському, Лохвицькому, Хо&
рольському районах. Завдяки принциповій
позиції керівників відділів освіти цих райо&
нів на цей час вдалося відстояти позашкіль&
ні навчальні заклади. Я прошу Вас вплива&
ти на ситуацію в районі через депутатів,
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ласної прокуратури свідчить, що найбільш
поширеними є порушення порядку надання
одноразової допомоги дітям&сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, піс&
ля досягнення ними 18&річного віку, а також
порядку призначення і виплати стипендій,
щорічної матеріальної допомоги особам цієї
категорії на придбання навчальної літера&
тури. Це неприпустимо.

Здоров'я дітей. Хоча показник загальної
захворюваності дітей на Полтавщині не пе&
ревищує цього показника по Україні, але за
останні п'ять років він зріс на 20 %. 

Управління освіти і науки вбачає низку
проблем у питаннях збереження здоров'я
дітей під час навчального процесу. Не відпо&
відає належному рівню робота ЗНЗ із пи&
тань профілактики порушень постави уч&
нів, запобігання сколіозу. У школах нехту&
ються вимоги санітарних правил щодо мар&
кування, індивідуального підбору парт.

Привертаю вашу увагу до навчання уч�
нів, віднесених за станом здоров'я до спеці�
альної медичної групи. Сьогодні в області
більше ніж 10 тис. таких учнів, а залучено до
систематичних занять фізкультурою за спе&
ціальною програмою лише 57 %. Заслуговує
на увагу ця робота у Кременчуці, Комсо&
мольську, Полтавському, Решетилівському
районах, де всі учні залучені до занять.
Споглядальну позицію в цьому питанні зай&
няли відділи освіти Диканського, Козель&
щинського, Котелевського, Лубенського,
Машівського, Новосанжарського, Чутівсько&
го районів, де не організовано жодної групи
для дітей, які мають проблеми із здоров'ям.

До проблем здоров'я дітей відносимо їх
оздоровлення як важливий фактор його
збереження. Минулого року різними фор&
мами оздоровлення було охоплено 178 тис.
дітей, або 87 % їх загальної кількості, лише
при ЗНЗ – 25,2 %. 

З 1 січня 2007 р. у підпорядкування уп&
равління освіти і науки передано міжгоспо&
дарський дитячий санаторій "Орлятко"
Миргородського району. На його базі шля&
хом об'єднання вказаного санаторію та роз&
ташованого поруч оздоровчого табору "Во&
лошка" створено обласний дитячий оздо&
ровчий центр "Миргородський".

Серйозне занепокоєння викликає стан
травматизму учнів під час дорожньо�тран�
спортних пригод. У 2006 р. їх кількість зрос&
ла до 154 випадків, зокрема 17 зі смертель&
ним наслідком. У побуті загинула 21 дитина
шкільного і дошкільного віку. Відділам осві&
ти, педагогічним колективам необхідно
вжити вичерпних заходів щодо профілак&
тики дитячого травматизму та збереження
життя дітей.

Фінансовий аспект. Якщо у 2004 р. на
освіту було виділено 291, 4 млн грн, то на
цей рік проект передбачає 737,3 млн грн. Це
втричі більше, ніж три роки тому. У струк&

місцеві органи прокуратури, батьківську
громадськість.

Пріоритетом освіти повинні стати демок&
ратизація, духовність.

Провідним завданням закладів освіти об&
ласті є розвиток духовно�моральних якос�
тей дитини. Найважливішим у вихованні
учнівської молоді Попівської ЗОШ Велико&
багачанського району, Нижньоланнівської
ЗОШ Карлівського району, Шишацької, Ре&
шетилівської гімназій, ліцею № 1 м. Полта&
ви є налагодження гармонії в стосунках "пе&
дагог – учень". Без цього неможливе духов&
не становлення особистості.

На жаль, незважаючи на зростання соці&
альної активності учнівської молоді, участь
їх у соціально значущій діяльності залиша&
ється недостатньою. В окремих районах
(Диканському, Кобеляцькому, Котелевсько&
му, Шишацькому) лише 40&45 % учнів ЗНЗ
охоплені дитячо&юнацькими організаціями. 

УОН стурбоване поширенням серед ді&
тей та студентської молоді негативних
явищ, таких, як немедичне вживання нар&
котичних та психотропних речовин, пияц&
тво, тютюнопаління, поширення інфекцій&
них захворювань та епідемії ВІЛ/СНІДу.
Безумовно, відповідна профілактична робо&
та проводиться. Але вона не завжди може
конкурувати з впливом вулиці: з асоціаль&
ною рекламою, біг&бордами, рекламними
проспектами, гральними автоматами,
комп'ютерними клубами. 

Тому першочерговим завданням має бути
залучити якомога більше дітей та учнівської
молоді до позашкільної роботи, до участі в
гуртках, секціях, зокрема у вихідні дні.

2006 р. порівняно з  2005 р. зростання
злочинності серед учнів шкіл скоротилося
на 20,5 %, а серед учнів ПТНЗ – на 28,2 %.
Проте зростання дитячої злочинності відбу&
лося у Полтавському, Карлівському, Ко&
зельщинському, Котелевському, Новосан&
жарському, Решетилівському, Чутівському
районах та в м. Полтаві. Останнім часом
спостерігається стійка тенденція щодо про&
явів жорстокості та насильства серед дітей і
підлітків. Допускаються випадки фото& та
відеозйомки фактів знущань над однолітка&
ми. Ця тема стає провідною в ЗМІ.  Такі ви&
падки мали місце в м. Кременчуці, Зіньків&
ському, Шишацькому районах.

Не може не насторожувати, що в таких
ситуаціях діти залишаються без підтримки
дорослих. У цьому випадку кваліфіковану
допомогу можуть надати практичні психо&
логи та соціальні педагоги. Проте в області
дефіцит ставок практичних психологів та
соціальних працівників становить відповід&
но 202 і 387. Наша вимога – з 1 вересня ввес&
ти в штати всіх закладів середньої освіти
посади соціальних педагогів.

Захист прав неповнолітніх. Звертаю ва&
шу увагу на дотримання законодавства що&
до захисту прав неповнолітніх. Подання об&
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турі бюджету значна частка належить за&
робітній платі. Планується, що у 2007 р. во&
на становитиме в середньому майже 70 %.

На 2007 р. запланована субвенція Дер&
жавного бюджету на комп'ютеризацію ЗНЗ
в сумі 6,1 млн грн, на програму "Шкільний
автобус" в сумі 3,7 млн грн. 

Проте нас турбує ефективність викорис&
тання бюджетних коштів. Контрольно&реві&
зійним управлінням в Полтавській області
протягом 2006 р. проведено ревізії і перевір&
ки в 44 установах та закладах освіти області
комунальної форми власності, за результа&
тами яких виявлено порушень фінансово&
бюджетної дисципліни на загальну суму
26,5 млн грн.

Найбільше порушень виявлено у відділі
освіти Глобинської райдержадміністрації на
суму 653 тис. грн, Полтавському обласному
центрі естетичного виховання учнівської
молоді (57,5 тис. грн). При управлінні освіти
і науки створено відділ відомчого контролю,
який прослідковуватиме ситуацію з вико&
ристанням бюджетних коштів. 

Залишаються проблеми з оновленням
матеріально&технічної бази закладів освіти.
У минулому році здійснено певні кроки що&
до її поліпшення. Завдяки субвенції дер&
жавного бюджету вдалося відремонтува&
ти 62 освітянські об'єкти на суму близько
6 млн. грн. Загальна сума коштів, які пропо&
нується виділити цього року, становить
більше ніж 12 млн грн.

В умовах, коли на оплату енергоносіїв
бюджет виділяє 8 % коштів від загальних
асигнувань, важливим є вирішення питань
енергозбереження та економного викорис&
тання коштів. За інформацією, яку ми має&
мо в котельнях, які перебувають на балансі
відділів освіти, експлуатується ще 327 кот&
лів з низьким ККД. Наведу лише один
приклад, який підтверджує доцільність
проведення робіт із заміни застарілого об&
ладнання.

У 2004 р. проведено реконструкцію ко&
тельні в Кременчуцькій школі&інтернаті
ім.Макаренка, встановлено сучасні котли.
При цьому сплата за спожитий газ зменши&
лась майже вдвічі. За два роки зекономлено
95 тис. грн. Тому прошу залучити до цієї
роботи фахівців з енергозбереження, на
підставі їх рекомендацій розробляти відпо&
відні довгострокові програми.

Державно�громадська модель управлін�
ня. Приклади плідної співпраці з батьками
та громадськістю є в ЗНЗ Полтави, Кремен&
чука, Комсомольська, Миргорода, Новосан&
жарського, Пирятинського, Решетилівсько&
го, Шишацького та інших районів. Однак
громадськість, зокрема й батьківська, залу&
чається до вирішення шкільних справ лише
періодично.

Тому впроваджена ще одна форма де&
мократизації управління – звітування ке&
рівників шкіл перед громадськістю, що дає

змогу відкрито продемонструвати здобутки
школи та педагогічного колективу. Проте
добре було б залучати до звітності пред&
ставників батьківського активу, громад&
ських організацій, ради школи і піклуваль&
ної ради про свій внесок у справу навчання і
виховання учнів.

Необхідно й надалі розвивати учнівське
самоврядування.

Схвально слід віднестися до досвіду Лох&
вицького району, де до складу ради школи
входять не тільки педагоги, учні й батьки, а
й сільські голови, секретарі сільрад, завдя&
ки чому підвищується ефективність і діє&
вість таких рад.

Вперше в області, як і в Україні, в листо&
паді 2006 р. відбувся І обласний форум бать&
ківської громадськості та учнівського са&
моврядування, учасниками якого стали ке&
рівники освітянської галузі, лідери батьків&
ської громадськості та учнівського самовря&
дування.

За ініціативи Міністерства освіти і науки
України створено Всеукраїнську раду бать&
ківської громадськості та Всеукраїнську ра&
ду старшокласників. Відповідно в області
створено такі ж обласні ради.

Для обговорення на місця направлено
проект Положення про обласне громадське
об'єднання "Трикутник". 

Важливим є співпраця з профспілками.
Вивчення практики ведення колективних
переговорів, розробка, укладання та реалі&
зація колективних переговорів та угод дає
підстави для висновку про існування в об&
ласті позитивної тенденції щодо ведення со&
ціального діалогу.

Виступаючи 9 січня на Дні Уряду Украї&
ни у Верховній Раді, міністр освіти і науки
С.М.Ніколаєнко визначив на перспективу
такі пріоритетні завдання:

1. Європейська якість.
2. Доступність освіти.
3. Духовні і моральні орієнтири в освіті.
4. Демократизація. 
5. Підвищення статусу вчителя. 
6. Інформатизація і підготовка педагога в

цій галузі.
Успіхів вам у виконанні цих завдань.

Стаття надійшла в редакцію  15.02.07 
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А як з підливою індика 

На стіл поставиш ти гостям, 

Тоді щоб не було вже ліку 

Пряженичкам і всім сластям.

Та не скупитесь на вишнівку, 

Але щоб та була первак. 

Коли ж нема, то ми й грушівку 

Або ж слив'янку вип'єм всмак.

Бо буде так: що ложка страви, 

То і наливочки ковток.

Без того ми не будем праві, 

Як підвередим животок.

Наївшись добре, ляжем спати, 

Одлізши рачки од стола, 

А як почнем од сна вставати, 

Щоб варенуха тут була5. 

А не та кава, чай мерзенний, 

Надсада тільки животам. 

Бодай не знав їх мир хрещений! 

На що вони здалися нам?

Чи наші животи, як лики, 

Мочить чайком та кофійком? 

Козацькі тельбухи великі, 

У них все пхай четвертиком.

От як справляли іменини 

Батьки всі наші і діди!.. 

Миколко! Хоч до половини 

Своїм гостям ти догоди.

Але ж гляди, не чванься дуже!

Пранцузьких вин щоб не було! 

Од них пани голіють дуже, 

А нам на що здалось те зло?

ЯК ВІТАЛИ У XVIIІ СТ.: ІМЕНИННИЙ

ОБРЯД ПАТРІАРХАЛЬНИХ ЧАСІВ* 

Доживсь, Миколо, Божой ласки? 

Сьогодні іменинник ти. 

Сідай же в віз, хоч він і тряский, 

До Всіх Скорбящих полети1. 

Одправ молебень, помолися, 

Та миттю зараз і назад. 

Додому скоро ти вернися, 

Та учини порядок, лад.

Щоб всі, що тебе поздравляли2,  

По горло мали їсти й пить, 

Бо ми сього рік цілий ждали, – 

А в горлі щось так і свербить.

Прочухать треба оселедцем, 

Кав'яром добрим, баликом. 

Та і ковтнуть гіркої з перцем 

І закусить все часничком.

Борщів ти три або чотири3

По<старосвітськи навари, 

Щоб у гостей аж пріли гирі, – 

З борщем лягавши сухарі.

Поребринка і полендвиця 

З пелюсточками в два борщі, 

В борщ шарий гуска пригодиться, 

В четвертий з часником лящі.

Та всі борщі позатовкати 

З цибулькой товченим сальцем, 

І не забудь позаправляти 

Мучицею або пшонцем.

Та щоб упріло все гарненько, 

Не позбігалось у печі, 

А піч закриєш ти раненько, 

Як посажаєш калачі.

Потом потравку цибулькову

До смаку добре присоли,

Та й родзинкову й шапранкову

З медком і цукром підсмали4. 
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___________________________
*Друкується з Українського культурологічного альманаху "Хроніка – 2000". – 1993. – № 5 (7). –  С. 37 – 39.  
1Уважний читач  вірша Є.Рудиковського "До мого любого зятька Миколи у день його іменин, октября
14 дня 1848 року" помітить, що першою частиною іменинного обряду патріархальних часів було відві-
дування церкви, в даному разі –  церкви Всіх Скорбящих на Сінному базарі в Києві.
2 Уже в першій половині дня в домі збиралися гості й починали підобідувати й випивати. 
3Перша половина святкового українського обіду полягала у поїданні кількох борщів. Годувати гостей
мала дочка.
4Фінальна, найрозкішніша частина обіду – коли до столу подають всіляке печиво й печеню з міцними
напоями. Ясно, що для ситої людини потрібні гострі приправи. У діло йдуть спеції. І в чималих дозах.
5Після такого обіду, що непомітно переходив у вечерю, гості залишалися в домі хазяїна, аби зранку ви-
пити варенухи, отямитися й завершити святкування мирною бесідою про добрі старі часи й переваги
нашого життя над "їхнім", європейським.
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Другові нашого журналу, його постійному автору, членові

редакційної  колегії,  кандидату психологічних наук, професо<

ру, завідувачу кафедри психології Полтавського державного

педуніверситету імені В.Г.Короленка, члену правлінь Асоціації

психологів України, Міжнародної та Української Макаренків<

ських асоціацій ВВооллооддииммиирруу  ФФееддооррооввииччуу  ММооррггууннуу  ––  6600!!

Щиро вітаючи з ювілеєм, бажаємо міцного здоров'я, невичерп<

ної творчої енергії, сімейного благополуччя та багато праці,

яка дає  насолоду і продовжує молодість. А відсвяткувати своє

перше 60<річчя бажаємо шановному ювілярові так по<молоде<

чому завзято, як описано у вірші середини XVIIІ століття пера

київського поета Євстафія Рудиковського (стор. 45).

Редакція журналу та його читачі
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23 березня 2007 року виповнюється  60 років від дня народження
кандидата психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Королен"
ка, члена правлінь Асоціації психологів України, Міжнародної та Україн"
ської Макаренківських асоціацій Володимира Федоровича Моргуна. 

Ось уже чверть століття В.Ф.Моргун, користуючись заслуженою
повагою психолого�педагогічної громадськості Полтавщини, очолює
кафедру психології психолого�педагогічного факультету ПДПУ,
викладаючи для  магістрантів Полтавського педагогічного  "Психо�
логію вищої школи", "Актуальні проблеми психології", для майбут�
ніх спеціалістів – "Психодидактику", на бакалавраті – "Методоло�
гічні та теоретичні проблеми психології" і "Психодіагностику".  

В.Ф.Моргун народився  1947 р. у м. Донецьку в студентській ро�
дині майбутнього лікаря Олександри Олізарівни і майбутнього аг�
ронома, очільника  Полтавщини (1973 – 1988 рр.) та міністра еколо�
гії СРСР (1988�1989 рр.) Федора Трохимовича Моргунів. Дитинство
минуло на хуторах Донеччини, під наглядом бабусь і дідусів. Перша
вчителька Параска Якимівна Гайдаєнко навчала майбутнього психо�
лога у СШ № 27 м. Полтави. Потім було шість сільських та міських
шкіл Донеччини і Цілинного краю, остання з яких – СШ № 3 м. Ціли�
нограда (тепер – Астани, столиці Казахстану), яку Володимир за�
кінчив із золотою медаллю. 

Завдяки знайомству з молодим московським індологом Савелієм
Семенцовим захопився психологією і, закінчивши 1971 р. факультет
психології Московського державного університету імені М.В. Ломо�
носова, був розподілений на роботу асистентом кафедри педагогічної
психології того ж факультету. Кафедру очолювала Н.Ф.Тализіна, те�
пер – академік РАО (Російської академії освіти), учениця одного з лі�
дерів Харківсько�московської психологічної школи П.Я.Гальперіна,
автора відомої теорії "поетапного формування розумових дій".

Керівниками студентських наукових робіт В.Моргуна були: О.М. Ні�
кіфорова (учениця вихідця з Одеси С.Л.Рубінштейна) – з питань здіб�
ностей, Ю.В. Котєлова (соратниця О.М.Леонтьєва) – з питань проф�
орієнтації та О.С. Махлах (соратниця Л.І. Божович, О.О. Смірнова) – з
питань менталітету особистості. Саме ці студентські роботи і визначи�
ли майбутні наукові інтереси В.Ф. Моргуна, коли він, захистивши
1979 р. кандидатську дисертацію з проблем виховання пізнавальних
інтересів молодших школярів (науковий керівник – Н.Ф.Тализіна),
отримує 1980 р. запрошення ректора Полтавського педагогічного інс�
титуту І.А.Зязюна очолити нову кафедру психології.

1981 р. у Московському університеті виходить перша книга
В.Ф.Моргуна (у співавторстві з його ученицею Н.Ю. Ткачовою)
"Проблема периодизации развития личности в психологии", що ста�
ла помітним явищем на теренах тодішньої вітчизняної психології і
мала високий індекс цитування (зокрема в працях О.Г. Асмолова.
Б.С. Братуся, В.В. Давидова, І.А. Зязюна, Д.О. Леонтьєва, С.Д. Макси�
менка, А.В. Петровського, Н.Ф. Тализіної, Т.С. Яценко та ін.). Ця проб�
лема після колективного обговорення була визначена і як загальна
тема наукових досліджень кафедри психології Полтавського педаго�
гічного інституту.  

У Полтаві молодий науковець знаходить благодатний ґрунт для
розвитку теоретичних концепцій у вигляді низки соціальних за�
мовлень на потужні прикладні дослідження.

У програмі "Вчитель: школа – педвуз – школа" психологи роз�
робляють проблему відбору здібної молоді на вчительську профе�
сію. Цій же проблемі присвячене і завдання Комісії ЮНЕСКО в Ук�
раїні, виконання якого було доручене групі науковців – В.В. Ко�
лінькові, М.П. Лебедикові на чолі з В.Ф. Моргуном. Результати три�
річної роботи узагальнені в книзі "Учитель, которого ждут" (за ред.
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СЛОВО ПРО ПСИХОЛОГА
(до 60�річчя професора В.Ф. Моргуна)

У родинному колі в сту�
дентські роки: ліворуч �

молодша сестра Наталя,
праворуч – сестра Алла

Ювіляр з дружиною та
дітьми

Владик Моргун (1 рік): 
династія триває 
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І.А. Зязюна) і відзначені грамотою Міністерства освіти України та
Дипломом  І ступеня ВДНГ України у 1985 р. 

Успіхи кафедри психології Полтавського педагогічного інституту
у галузі профорієнтації не залишилися непоміченими в регіоні. Нау�
ковці кафедри (В.В. Колінько,  П.А. М'ясоїд, В.Ф. Моргун, Н.О. На�
рожня, Н.О. Чайкіна та ін.) беруть участь у розробці проблем із госп�
договірної тематики на замовлення таких потужних підприємств
Полтавщини, як Полтавський турбомеханічний завод, об'єднання
"Полтаванафтогазгеологія", об'єднання "КрАЗ". Це дало змогу об�
ладнати не тільки навчальну лабораторію кафедри, а й лабораторію
профорієнтації та соціально�психологічних досліджень. Із питань
профорієнтації на робітничі професії видано низку методичних роз�
робок, зокрема, працю В.В. Колінька, присвячену профконсульта�
тивному тренінгу, та працю Н.О. Чайкіної з проблем професійної
адаптації. З часом такі розробки на допомогу майбутнім педагогам
та старшим підліткам підготують ще дві учениці ювіляра – Т.М. Па�
зюченко (2000) та Н.О. Гончарова (2007), які також стали кандидата�
ми психологічних наук.

Силами студентів природничого факультету було проведено
дослідження мотивації школярів із першого до випускного класу,
результати якого представлені у московському збірнику "Учите�
лям и родителям о психологии подростка" (1990). Сьогодні, коли
проголошується особистісно орієнтована педагогіка, проблема мо�
тивації навчання залишається вкрай актуальною.

Результатом співпраці ювіляра з головою асоціації психотера�
певтів Полтавщини, кандидатом психологічних наук К.В.Сєдих
стало видання  дослідження "Делинквентный подросток" (1995),
розділ якого включено у московську хрестоматію з психології. 

Понад 10 років В.Ф.Моргун є професором кафедри педагогічної
майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної пе�
дагогічної освіти імені М.В. Остроградського. Спільно із колективом
цієї кафедри ювіляром видано модульний підручник з особистісно
орієнтованої педагогіки, методичні розробки щодо роботи  з обдарова�
ними дітьми. У слухачів курсів підвищення кваліфікації ПОІППО ко�
ристуються увагою його теми, присвячені особистісному підходу, ін�
теграції та диференціації навчання, психолого�педагогічним пробле�
мам профілювання та профорієнтації, таємницям психопрофілактич�
ної педагогіки А.С.Макаренка, В.О. Сухомлинського, О.А. Захаренка.  

Багаторічна участь у роботі дослідницької лабораторії інтеграції
змісту шкільної освіти Інституту педагогіки АПН України у 90�х
роках минулого століття на чолі з академіком АПН України В.Р. Іль�
ченко також мала плідні наслідки. У книзі "Інтеграція та диферен�
ціація (інтедифія) освіти" (1995) В.Ф. Моргун пропонує п'ять типів
інтеграції�диференціації ("темпову", "емоційну", "профільну", "рів�
неву" та "формодіяльнісну"), що діють на учня одночасно, але в на�
укових дослідженнях часто розриваються і розглядаються ізольо�
вано. У кандидатських дисертаціях Н.О. Юдіної й Т.А. Яновської
досліджено позитивний вплив інтегрованого курсу "Довкілля" на
мотивацію та розвиток невербального і вербального інтелекту учнів
початкової школи. 

Але, можливо, найбільшим науковим надбанням ювіляра є запро�
понована ним багатовимірна концепція особистості, перша публіка�
ція зі згадкою про яку датована 1984 роком. Парадоксально, що кон�
цепцію кандидата наук, яка  була описана тільки в статтях автора,
вітчизняні і зарубіжні науковці включають у підручники ("Атлас по
психологии"), словники ("Справочник учителя по психологии"), її ви�
дано окремою брошурою – додатком до київської газети "Психолог".

На базі цієї концепції В.Ф.Моргун розробляє низку методик пси�
ходіагностики: полімотивації діяльності школяра і студента; бага�
товимірного аналізу досягнень учня; багатовимірного аналізу віль�
них та заданих словесних асоціацій; експертної співбесіди з абіту�
рієнтом; мотивації кохання; реального, бажаного і фантастичного
бюджетів часу людини тощо.

1985 р. В.Ф. Моргун разом із М.П. Лебедиком і Н.М. Тарасевич
очолює ініціативну групу, яка під керівництвом І.А.Зязюна готує
низку пропозицій із підготовки  до 100�річчя видатного українсько�
го педагога зі світовим ім'ям – А.С. Макаренка. Після створення
Міжнародної та Української Макаренківських асоціацій обираєть�

Покладання квітів біля
пам'ятника А.С. Макаренку
в с. Ковалівка. Зліва напра�

во: В.Ф.Моргун, Г.Хілліг,
В.І.Шульга, В.О.Пащенко

І.А.Зязюн  

Зліва направо: академіки
АПН України О.В. Кири�

чук, І.А. Зязюн, С.Д. Макси�
менко, президент АПН

В.Г.Кремень, академік�сек�
ретар М.С.Вашуленко і
професор В.Ф. Моргун 

З лідером Харківської
психологічної школи,

доктором психологічних
наук, професором
О.М. Лактіоновим

(праворуч)
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ся членом їх правління. У 2002 р. видає факсимільний збірник
праць "Психологія особистості і педагогіка А.С. Макаренка", у яко�
му переконливо доводить потужну профілактичну роль досвіду
Макаренка для подолання негараздів сучасної освіти. Тісно спів�
працює з німецькими (Г.Хілліг), російськими (Є.Фролов, Е. Кораб�
льова) та українськими (І.Зязюн, М. Окса, М.Ярмаченко та ін.) ма�
каренкознавцями. Разом із Г.Хіллігом та М.Оксою ювіляр бере
участь у написанні праці про  Г.Ващенка – поціновувача, а згодом –
опонента А.С. Макаренка: "Г.Ващенко – педагог от Бога". Упродовж
1980�2000 рр. бере участь у наукових конференціях у Мінську (Бі�
лорусь), Софії, Велико�Тирново, Благоєвграді (Болгарія), Фран�
кфурті�на�Майні (Німеччина), Москві, Санкт�Петербурзі, Волго�
граді (Росія), Будапешті (Угорщина), Празі (Чехія).

В.Ф.Моргун є членом редколегій журналів: "Обдарована дитина"
(Київ), "Постметодика", "Імідж сучасного педагога" (Полтава), "Ос�
віта Полтавщини" (Кременчук). 

За плідну педагогічну та наукову роботу,  а також підготовку
кандидатів наук у 2002 р. В.Ф. Моргун отримує вчене звання про�
фесора кафедри психології. Нагороджений чисельними грамотами
і значком "Відмінник народної освіти України".

Має міцну інтернаціональну родину: дружину Зайтуну Камілів�
ну, яка працює доцентом кафедри нормальної фізіології УМСА, си�
на Максима – завідувача психо�соматичним відділенням Полтав�
ської обласної психіатричної лікарні імені О.Ф. Мальцева та доньку
Анну, яка після закінчення Полтавського університету споживчої
кооперації шукає професійну долю у приватній кадровій агенції
"Перспектива" та виданні  щотижневика "Робота для кожного". 

Із Володимиром Федоровичем легко і просто спілкуватися, на�
дійно вирішувати справи, завжди можна сподіватися на підтримку
і допомогу, а його обов'язковість не раз виручала друзів і колег. Дя�
куємо високошановному ювілярові за його невичерпну життєлюб�
ність, добре ставлення до людей, вміння сприймати будь�які нега�
разди з гумором.

В.Ф. Моргун допомагає батькові, Федору Трохимовичу, у мему�
арних справах. У цій царині має  здобутки у вигляді праць: "На за�
хист батька", "Витязь степу", "Україна ловила Федора Моргуна, та
не спіймала","Психохірургія наклепів".

То ж з роси та води Вам, шановний Володимире Федоровичу, в
ці святкові не тільки для Вас ювілейні дні! І не розслаблятися, адже
на новому етапі життя треба ще багато звершити, зокрема, захис�
тити докторську дисертацію, більше уваги приділяти вихованню
онучка  Владика (йому у березні – рік і вісім місяців), – за словами
ювіляра, він уже кмітливо розрізняє діда Володимира, якого нази�
ває "дідом",  і прадіда Федора (величає його "дідусем").

Завершуючи цей ювілейний нарис, згадаймо про поетичне обда�
рування ювіляра, зокрема його напутні рядки з "Оди молодим пси�
хологам Полтавщини": 

Роки навчання уляглися під крило,
Літак життя здіймається у вирій,
Тих, що психолога обрали ремесло,

Хай будуть душі – добрі, чисті, щирі!

ЗЗИИЧЧИИММОО  ВВИИССООККООГГОО  ІІ  ЩЩААССЛЛИИВВООГГОО  ППООЛЛЬЬООТТУУ  ""ЛЛІІТТААККУУ  ЖЖИИТТТТЯЯ""  ННАА��
ШШООГГОО  ДДООББРРООГГОО,,  ННААДДІІЙЙННООГГОО,,  ЩЩИИРРООГГОО,,  ЖЖИИТТТТЄЄЛЛЮЮББННООГГОО  ЮЮВВІІЛЛЯЯРРАА!!

ІІ..АА..ЗЗяяззююнн, доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, ди�
ректор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України,  віце�прези�
дент Міжнародної Макаренківської асоціації
ВВ..ОО..  ППаащщееннккоо, доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського держав�
ного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка, дійсний член АПН України, пре�
зидент Української Макаренківської асоціації
ВВ..РР..  ІІллььччееннккоо, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України,

завідувач лабораторії Інституту педагогіки АПН України
ПП..ІІ..ММааттввіієєннккоо, кандидат педагогічних наук,  доцент, завідуючий кафедрою педаго�
гічної майстерності, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної пе�
дагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
СС..ФФ..ККллееппккоо,, кандитат філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою філосо��
фії і економіки освіти, проректор Полтавського обласного інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського                                                       
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Постановка проблеми: історія розробки методики
Нехтування проблемами психології кохання, підготовки молоді

до шлюбу, підбору сімейних пар у дорослому віці загрожує нещас�
тям в особистому житті, сумною статистикою розлучень, неповних
сімей, покинутих дітей тощо [1; 4; 5; 6; 13]. А якщо людина не має
задоволення і від роботи, то примари щастя вона часто, на жаль,
починає шукати на дні пляшки, шприца, каси "однорукого бандита"
чи казино тощо. 

Із цією проблемою автор зіткнувся, працюючи асистентом ка�
федри педагогічної психології й лектором товариства "Знання" у
70 – 80�х роках минулого століття на факультеті психології Мос�
ковського державного університету ім. М.В.Ломоносова. Перша
публікація про емпіричні критерії  "справжнього кохання" побачи�
ла світ  1981 р. у матеріалах конференції "Сім'я й особистість" за
редакцією академіка О.О.Бодальова [7], пізніше – у посібниках з
етики і психології сімейного життя С.В.Ковальова [4]. Вони
включають: 1) єдність світоглядів – за де Сент�Екзюпері; 2) "крис$
талізацію" – за Стендалем; 3) фантастичне "перевтілення" у
протилежну стать – уявне бажання бути такою людиною, як коха�
на; 4) вірність, як у Ромео і Джульєти, – за Шекспіром; 5) продов$
ження роду з коханою людиною; 6) взаємопідтримку впродовж
життя; 7) самовідречення від коханої людини, якщо вона розлюбила,
без ревнощів і помсти – за притчею царя Соломона.  На підставі цих

Представлено опис опитувальника мотивації кохання, що базується на
авторській концепції багатовимірної структури особистості, парамет"
ри якої і виступають критеріями мотивів кохання.

Представлено описание опросника мотивации любви, базирующегося на
авторской концепции многомерной структуры личности, параметры ко"
торой и выступают критериями мотивов любви.

The love motivation  quiz  which is based on the author conception  of the personal"
ity polydimension, which parameters are the criteria of love motives are presented. 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОТИВАЦІЇ  КОХАННЯ

В.Ф.Моргун
Хомам – невіруючим у справжнє кохання 

та його критерії 

присвячується

Любити – не любити?..

Ви не вірите, що закохані
Бажають ніжності та дітей?

Ви не вірите, що закохані
Марять один одним й тепер?

Ви не вірите, що закохані
Мають спільну для двох наснагу?

Ви не вірите, що закоханий
Коханій надасть перевагу?

Ви не вірите, що закохані
Мріють разом жити і вмерти?

Ви не вірите, що закохані
Здатні піти на розлук жертви?

Ви не вірите, що закохані
Приймають інших, якими є?
Що ж, не вірте критеріям,

Лиш... – коханню, "невір'я" моє!

Использование педагогичес�
кого наследия А.С.Макарен�
ко в работе пропагандиста:
Методические рекоменда�
ции / Авторы�составители:
Г.В.Дьяконов, С.Ф.Клепко,
П.Г.Лысенко, В.Ф.Моргун. –
Полтава, 1990. –56 с.

Андриевская О.С., Жорник Е.А.,
Моргун В.Ф., Печка А.А. Дело�
вые и ролевые игры при изуче�
нии химии: Методические ре�
комендации для учителей школ
и студентов педагогических
специальностей. – Полтава,
1990. – 48 с.

Моргун В.Ф., Седых К.В.
Делинквентный подросток:
Учебное пособие по про�
филактике, диагностике и
коррекции отклоняющегося
поведения подростков для
социальных педагогов, сту�
дентов педагогических, пси�
хологических, юридических
специальностей, интернов�
психиатров. – Полтава,
1995. – 161 с.
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критеріїв і після розробки багатовимірної концепції особистості
(Полтава – Москва – Ленінград, 1984) автором була запропонова�
на методика мотивації кохання,  вперше  оприлюднена в навчаль�
ному посібнику В.В.Кришталя й Н.К.Агішевої [5] "Психодиагнос�
тика и психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармо�
нии супружеской пары" (Харьков – Москва, 1986), а також у де�
понованому збірнику "Сім'я й особистість"  (Москва: ИНИОН,
1986). Окреме видання методики вийшло брошурою "Методика
дослідження мотивації кохання" (Полтава, 2002) [11]. Остаточний
варіант назви методики ("Багатовимірний опитувальник мотива�
ції кохання") є найбільш адекватним, бо вказує на теоретичні за�
сади (багатовимірна концепція особистості) та конкретизує тип
методики (опитувальник). 

Завданням цієї статті є побудова багатовимірного опитуваль�
ника мотивації кохання як критеріально�орієнтованої методики
психодіагностики, його опис та аналіз прикладу застосування.

Призначення    методики 
Методика може використовуватися в індивідуальному та сі�

мейному консультуванні, в організації виховної роботи з юнаками
та дівчатами під час підготовки до шлюбу [3], для вивчення психо�
логічної сумісності шлюбних пар тощо. Особливо цікавим є вико�
нання методики кожним членом пари – за себе і за кохану люди�
ну, що дає змогу виявити і зіставити не лише мотивацію кожного,
але й ступінь "сліпоти" кохання (у разі великих розбіжностей між
власною версією і реальним профілем ієрархії мотивів кохання
партнера) або "всезрячості" почуття (у разі наближення оцінки
мотивації кохання з боку партнера до його власної оцінки) [8]. Як�
що дослідженням буде охоплена велика кількість респондентів,
то, порівнюючи індивідуальні результати із середніми по вибірці,
можна оцінити типовість чи нетиповість кожного учасника.  

Принцип побудови та психологічний зміст опитувальника
Для подальшого психологічного аналізу феномена полімотива�

ції кохання скористаємося визначенням особистості, що має бага�
товимірну структуру з п'яти інваріантів та вісімнадцяти парамет�
рів [9; 15]. У запропонованій автором багатовимірній концепції
особистість – це людина, яка активно опановує і свідомо перет�
ворює природу, суспільство і власну індивідуальність. Вона має
унікальне динамічне співвідношення просторово�часових орієн�
тацій, потребо�вольових емоційних переживань, змістовних спря�
мованостей, рівнів опанування досвідом і форм реалізації діяль�
ності. Цим співвідношенням визначається свобода суб'єктного са�
мовизначення особистості у її вчинках і міра відповідальності за
їх наслідки (включаючи і підсвідомо непередбачувані) перед при�
родою, суспільством і своїм сумлінням. 

Таким чином, кохання – це орієнтоване на весь подальший
життєвий шлях вище позитивне почуття чоловіка й жінки одне
до одного, що виявляється у взаємоприйнятті, продовженні роду,
взаємодопомозі у пізнанні й перетворенні довкілля, інших людей
та власних індивідуальностей [11, с. 7]. 

Розглянемо далі ті особистісні конструкти, які являють собою
концептуальну багатовимірну модель критеріїв кохання [2] і,
стаючи провідними мотивами, визначають відповідні типи особис�
тості закоханих [11].

Просторово�часові орієнтації складаються з орієнтацій на ми�
нуле ("однолюб" свого першого кохання юності), на сучасне ("зако$
ханий") і орієнтації на майбутнє ("той, що чекає на кохання").

Потребо�вольові емоційні переживання мають негативний знак
("ревнивець", що боїться втратити кохану людину), амбівалентно�
врівноважений ("стриманий у почуттях") і позитивний знак
("щасливий" від кохання).

Постметодика, №1 (72), 2007
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Змістовні спрямованості особистості передбачають трудову

мотивацію ("сім'янин"), спілкування ("альтруїстично$закоха$
ний"), ігрову ("фліртуючий") і самодіяльну мотивацію, що спря�
мована на себе, ("самозакоханий" до егоїзму).

Рівні опанування досвідом  розподіляються на навчання ("не$
порочне дитя"), відтворення ("задоволений коханням$звичкою"),
пізнання ("допитливий закоханий") і рівень творчості ("творець
щастя" у коханні).

Формами реалізації діяльності можуть бути: моторно�рухова
("прихильник тілесного", або плотського, кохання), наочно�пер�
цептивна ("споглядальник" у коханні, що любить переважно очи�
ма чи вухами), мовленнєва ("оспівувач" кохання) і розумова фор�
ма ("мрійник  платонічного" кохання). 

Саме ці концептуальні критерії�типи кохання покладені в ос�
нову пошуків емпіричних індикаторів та формулювання суджень
багатовимірного опитувальника полімотивації кохання [2], [11].    

Одиниця виміру і надійність результатів 
Якісними психологічними одиницями виміру (за номінативною

шкалою, або шкалою найменувань) є розглянуті вище п'ять інва�
ріантів та вісімнадцять індикаторів мотивації кохання. Кількісни�
ми одиницями (за порядковою шкалою) є рангові (порядкові) міс�
ця, які може посісти той чи інший мотив у відповідній ієрархії мо�
тивів�орієнтацій, мотивів�переживань, мотивів�змістів, мотивів��
рівнів та мотивів�форм почуття кохання (після процедури, зокре�
ма, послідовного ранжування, яке наведене нижче). Якщо засто�
сувати  оцінки ступеня вираженості мотиву за інтервальною шка�
лою, то одиницями кількісного виміру є інтервали (виражені у ба�
лах), а точність виміру визначається розміром шкали (тобто чим
більше балів, тим менший інтервал і, відповідно, точніший вимір).   

Надійність результатів посилює їх порівняння з методами
спостереження, аналізу продуктів діяльності, документів, оцінки
незалежних експертів тощо. Для перевірки значущості кількіс�
них даних можливе застосування математичних статистичних
критеріїв надійності.

Обґрунтованість методики забезпечується її відповідністю те�
оретичній моделі багатовимірної концепції особистості, яка широ�
ко використовується у різних галузях психологічної науки і прак�
тики [9] та емпіричним проявам почуття кохання, що мають відоб�
раження в художній, соціологічній та психологічній літературі [7].

Бланк багатовимірного опитувальника мотивації кохання 
Методика має вигляд бланкового опитувальника з п'ятьма зав�

даннями для піддослідного. 
Перше завдання складається з трьох суджень�індикаторів і

спрямоване на виявлення за допомогою послідовного ранжування
ієрархії мотивів�орієнтацій кохання, що характеризують спрямо�
ваність респондента на минуле, сьогодення та майбутнє. Друге
складається також із трьох суджень, що відповідають негатив�
ним, урівноваженим та позитивним переживанням кохання. Тре�
тє  має вісім суджень (по 2 на кожен мотив), які розкривають мо�
тиви�змісти почуття кохання, що спрямовують закохану людину
на працю, спілкування, гру та самодіяльність. Четверте завдання
із чотирьох суджень виявляє ієрархію мотивів, що характеризу�
ють рівень відносин закоханих (навчання, відтворення, пізнання,
творчості). П'яте завдання із чотирьох суджень визначає ієрархію
мотивів�форм взаємодії закоханих (моторну, перцептивну, мов�
леннєву, розумову). П'яте завдання з позначкою "а" містить чоти�
ри судження про форми статевих стосунків у інтимному житті.

Інструкція: Інтимне спілкування, створення сім'ї, виховання
дітей мають важливу роль у житті людини. Просимо Вас допомог�
ти у вивченні уявлень про кохання в людей різної статі, різного
віку, сімейного стану тощо.

Обдаровані діти і школа.
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Для цього пропонуємо відповісти на п'ять невеликих груп зав�

дань, уважно дотримуючись інструкції. По-перше, перечитайте
всі судження про кохання, які містяться в першому завданні.
По-друге, виберіть те судження, яке, на Вашу думку, найбільше
відображає сутність почуття кохання, і проставте перед ним (у
квадратику) цифру "один" – 1. По-третє, перечитайте ті суд�
ження, які залишились, і виберіть із них те, яке, на Вашу думку,
найбільше відображає сутність кохання, і поставте перед ним
цифру "два" – 2. Повторіть цей вибір доти, доки не пронумеруєте
всі судження окремо у першому, другому, третьому, четвертому
та п'ятому завданнях.

Завдання не містять добрих чи поганих суджень. Таємниця Ва�
ших індивідуальних відповідей гарантується. Сподіваємося на
Вашу відвертість і дякуємо за участь у дослідженні!

Переходимо до трьох суджень завдання 1 і нумеруємо їх згідно
з інструкцією, яку за потреби можна перечитати:

Завдання 1. Справжнє кохання вирізняється передусім тим, що 
– буває один раз, як правило, у юності, і ніколи не повертається;
– під час кожної зустрічі з коханою людиною переконуєшся, що саме во�

на мені необхідна;
– важко буде дочекатися людини, з якою б не хотілося розлучатися впро�

довж усього життя.
Після завершення першого переходьте до другого завдання, яке виконується

згідно з тією самою інструкцією (див. вище).

Завдання 2. Справжнє кохання переживається передовсім як:
– страждання від страху втратити кохану людину, від необхідності розлу�

чатися та ревнощів;
– заспокоєння від зустрічей із коханою людиною та її вірності;
– щастя від усвідомлення того, що я кохаю.

Завдання 3. (Виконується згідно з інструкцією). Сутність кохання передбачає
передусім:

– бажання мати дітей і виховувати їх із коханою людиною;
– готовність ділити всі радощі, допомагати один одному у всьому до кінця життя;
– прийняття коханої людини такою, якою вона є, без бажання негайно пе�

ретворити її на ідеал;
– готовність дати коханій людині волю у виборі, якщо вона не впевнена у

своїх почуттях до мене;
– потребу частіше бачити кохану людину, чути її голос, проводити з нею час;
– нездоланну фізичну хіть закоханих одне до одного;
– спільні з коханою людиною інтереси, заняття, захоплення, погляди на життя;
– боротьбу за кохану людину, якщо рідні і друзі проти мого вибору.

Завдання 4. (Виконується згідно з інструкцією). Кохання зміцнюється голов�
ним чином тоді, коли:

– кохана людина досвідченіша, духовно багатша від мене;
– кохана людина добре мені відома і її поведінку легко передбачити;
– кохана людина сприяє моєму подальшому вдосконаленню;
– кохана людина радіє моєму творчому підходу до всього.

Завдання 5. (Виконується згідно з інструкцією). У стосунках закоханих най�
головніше – це:

– готовність обох виконувати будь�яку, навіть найважчу фізичну роботу;
– уміння обох тонко сприймати природу, мистецтво, бути спостережливи�

ми у житті;
– бути один для одного цікавими співрозмовниками, обізнаними оповідачами;
– мати обом високі розумові здібності, інтуїцію та багату фантазію.

Завдання 5а. (Виконується згідно з інструкцією). В інтимних стосунках зако�
ханих найголовніше – це:

– уміння обох викликати ніжними дотиками і позами оргазм під час фізич�
ної близькості;

– уміння обох бачити красу коханої людини, вислухати одне одного до кінця;
– уміння обох захопити цікавою розмовою, розпалити почуття коханої

людини своїми освідченнями у коханні;
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– уміння обох розуміти і передбачати бажання коханої людини без слів.

Об'єктивні дані про клієнта.
Шановний учаснику!

Для групування індивідуальних результатів слід відповісти на такі запитання
(якщо якихось подій у Вас у житті не відбулося, то допишіть помітку "хотілося б" і
відповідайте так, як би Ви бажали):

1. Ваша стать (обведіть одну з відповідей): жіноча, чоловіча.
2. Ваш вік (впишіть) __________ років.
3. Чи переживали у своєму житті почуття першого кохання: ні, так (впишіть) у ___ років.
4. Чи мали статеві стосунки: ні, так (впишіть) у ___ років.
5. Чи створили власну сім'ю: ні, так (впишіть) у ___ років (роки), маю другу
сім'ю у ____ років.
6. Ви переживали перші статеві стосунки з Вашим "першим коханням" (обве�
діть): так, ні.
7.Чи вдалося Вам пережити перше кохання, перші статеві стосунки і шлюб із
тією самою людиною (обведіть): так, ні.
8. Ви переживали перші статеві стосунки з тим, із ким пішли до шлюбу (обве�
діть): так, ні.
9. Ваші перші статеві стосунки відбулись (обведіть): до шлюбу; після шлюбу;
віком (впишіть) ____ років.
10. Укажіть Вашу національність: ________________________
11. Якою мовою переважно спілкуються у Вашій сім'ї (впишіть): __________
12. Які Ваші житлові умови: 
а) квартира; власний будинок; гуртожиток;  наймана кімната (або квартира); 
б) скільки житлових кімнат включає Ваше житло: ____ кімнат (не рахуючи кухні)
на ____ мешканців (якщо пам'ятаєте житлову площу, то вкажіть: _____ кв. метрів).
13. Ваш професійний статус (обведіть і уточніть): 
учень (обведіть): _________ школи, ПТНЗ; 
студент (обведіть): _________ технікуму, училища, вищого навчального закладу; 
працюю (ким і де?) ______________________________________________
14. Середній доход на одного члена Вашої сім'ї (обведіть): 50 – 100 грн; 100 –
300 грн; 300 – 500 грн; 500 – 1000 грн; 1000 – 2000 грн; 2000 – 3000 грн;
3000 – 4000 грн; 4000 – 5000 грн; 5000 – 10000 грн; більше ніж 10 000 грн. 
15. Напишіть тип і назву населеного пункту, у якому Ви прожили: найбільше
шкільних років___________; найбільшу частину свого життя________________.

Перелік даних про клієнта залежить від конкретних завдань. 
Процедура опитування може бути індивідуальною (бесіда�ін�

терв'ю) або груповою (анкетування) і складається з таких етапів:
1) підготовчий (ставиться завдання, з'ясовується контингент клієн�
тів, місце, час і умови проведення опитування); 2) етап опитування,
що складається: зі знайомства з метою, інструкцією, бланком опи�
тувальника і прикладами відповідей; заповнення опитувальника;
збирання бланків опитувальника, що відбувається після виконання
методики. Анонімність опитування визначається замовником або
цілями дослідження, але таємниця відповідей гарантується, ре�
зультати передаються третім особам тільки за згодою клієнта.

Обробка і якісний аналіз результатів 
На підставі бланків  будується таблиця первинних даних (див.

нижче), де проти кожного закодованого прізвища розташовують�
ся рангові місця кожного індикатора мотивації (перед цим у парах
змістовних мотивів підраховується сума рангових місць, які,  сво�
єю чергою, ранжуються від одного до чотирьох).
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За даними  таблиці  будується  мотиваційний  профіль  (див.

діаграму).
Трьохрангова ієрархія перераховується у чотирьохрангову:

4/3=1.3; звідси 1�>1, 2�>3, 3�>4.

ДДііааггррааммаа  Ранговий профіль мотивації кохання студентки О. Ш$вої 

На підставі отриманих даних дається аналіз ієрархій мотивів
по кожному з інваріантів структури особистості. 

Під час індивідуальної консультації респондент усвідомлює
власну структуру полімотивації кохання, і якщо вона його не
зовсім задовольняє, то психологом може бути запропонована
програма самовдосконалення чи психологічної корекції.

Консультування пари закоханих (наречених, одружених) ко�
рисно доповнити заповненням опитувальника за партнера і по�
рівняти уявлення кожного з реальним профілем мотивів пред�
ставника/представниці протилежної статі.

У разі аналізу групових підсумків може бути побудована ста�
тистична норма по вибірці, з якою варто порівнювати індивіду�
альні результати на предмет їх типовості / нетиповості для  ви�
бірки.

У варіанті повторних (лонгітюдних) обстежень тих самих рес�
пондентів цікаво звернути увагу на динаміку мотивації кохання
й порівняти її з віковими, гендерними [3], національно�етнічни�
ми  [10], територіально�культурними нормами, вивчення яких є
також важливою перспективою.  

Труднощі та обмеження у використанні методики
Як і будь�яке пряме опитування, методика розрахована на

досить високий рівень щирості клієнтів під час обстеження. То�
му, у разі викривлення результатів, слід забезпечити її шкалою
щирості або підвищувати надійність додатковими методиками. 

Використання методики має вікові обмеження. Старшим під�
літкам і юнакам, наприклад, не треба давати блок суджень 5 "а"
(про мотиви�форми інтимних стосунків). 

Метод ранжування є досить грубою математичною процеду�
рою, що надалі може вдосконалюватися прийомами попарних
порівнянь,  шкалування мотивів тощо.

Приклад опису результатів опитування
На підставі наведених вище результатів (див. таблицю та діаг�

раму) можна сказати, що в студентки О.Ш�вої на першому місці
серед просторово�часових орієнтацій – орієнтація на минуле, тоб�
то вона однолюб. Стосовно потребо�вольових переживань, то пер�
ше місце посідають позитивні переживання, вона – "та, хто відчу�
ває захопленість від кохання". Змістовна спрямованість дівчини
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становить таку ієрархію: 1) на спілкування: альтруїстично кохає
сама; 2) на працю: виражена сімейна мотивація; 3) на себе: розум�
не бажання бути коханою, 4) спрямованість  на  гру посідає остан�
нє четверте місце, що свідчить про її несхильність до флірту. Пер�
ше місце серед мотивів�рівнів посідає пізнання, тобто допитли�
вість у коханні, яка згідно з мотивами�формами реалізується
перш за все в оспівуванні кохання й платонічних мріях про нього.

Стосовно бажаних форм реалізації кохання (в інтимній сфе�
рі), то тут на перше місце виходить спрямованість на сприйнят�
тя краси коханої людини у всіх її проявах, платонічне кохання
залишається на другому місці, а мовленнєве оспівування кохан�
ня з першого переходить на третє місце, перед, знов останнім
четвертим, тілесно�плотським.

Можливо, така структура мотивації кохання виявиться типо�
вою для української дівчини студентського віку, що приїхала до
обласного центру із сільської місцевості. 

Висновок і перспективи подальших досліджень. Спираючись
на багатовимірну концепцію осбистості, вдалося розробити крите�
ріально�орієнтовану методику психодіагностики – опитувальник
мотивації кохання, який поповнює арсенал засобів дослідження
цього вищого людського почуття. Скептиків можна відіслати до
рядків російської поетеси українського походження Алли Стро�
кової: "Любовь не каждому дана. / Не зря. Разборчива она".

Найближчими перспективами є стандартизація методики,
доведення до рівня тестового опитувальника, розробка
комп'ютерної версії тощо.
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“НІКОГО НА СВІТІ НЕ ЛЮБИВ ТАК...”
Фатальне кохання Івана Мазепи

С. Павленко

Іванові Мазепі, може, як нікому іншому, “пощастило” на при�
скіпливу увагу до найпотаємнішого, найінтимнішого. Причиною то�
го, хоча це й парадоксально, стали не стільки сюжетно�інтригуючі
біографічні подробиці, скільки насамперед чітка державотворча
лінія гетьмана і поразка цього видатного політика�самостійника.

Першим вистрілив облудним пером по Мазепі польський шлях�
тич Я. Пасек. У молоді роки вони разом служили при дворі Яна Ка�
зиміра, володаря Речі Посполитої. Я. Пасек, за всіма ознаками, був
учасником якоїсь змови. А юний Мазепа, дізнавшись про це, по�
відомив короля. Пажеві Яна Казиміра вдалося виправдатись, уник�
нути серйозного покарання, але вчинок кривдника він, звичайно ж,
не забув. Коли Мазепа на Лівобережжі України був обраний геть�
маном, заздрісний змовник�невдаха написав спогади. За його
версією, шляхтич Фальбовський одного разу добряче провчив
“донжуана” Мазепу, який учащав до його дружини: прив’язав го�
лого до коня і пустив зухвальця через тернові зарості...

Коли ж історики почали вивчати подробиці цього “викриття
XVII століття”, то з’ясувалося, що в ньому, по суті, немає реального
фактажу, зате літературної гіперболізації більше ніж достатньо.

І все ж, чи був справді у той час Мазепа закоханим? Хтозна, та до�
кументи свідчать, що Ян Загоровський 1663 року таки порушив спра�
ву про розлучення проти своєї молодої дружини, в якої він знайшов
чимало подарунків від двадцятичотирирічного Мазепи. Ясна річ,  та�
кого факту для розлучення замало, а тому ревнивий чоловік звинува�
тив дружину та її залицяльника мало не в замаху на власне життя.
Мазепа тоді не був засуджений, і з цього випливає простий висновок:
доказів протиправних дій молодого шляхтича Загоровський не мав.
Певно, все ж таки взаємні кривди вплинули на судовий процес, який,
очевидно, завершився розлученням Загоровських. На це вказує ось
яка деталь: в одному з родовідників Ян Загоровський згадується вже
з іншою дружиною – Софією Корчмінською.

Олена Загоровська впродовж 12 років позивалася з чоловіком за
майно. Не знати, чи вдалося їй виграти процес. А ось із Мазепою
вони, здається, одружились. У синодику Крупицько�Батуринсько�
го монастиря я знайшов не лише ім’я його померлого батька, а й
якоїсь Олени. Тож це була перша дружина І. Мазепи Загоровська,
яка рано пішла з життя? Поруч із нею названі імена Євдокії, Вар�
вари, Тетяни. Чи не були це діти від першого шлюбу, які загинули?..

Гамбурзька газета “Гісторіше Ремаркс”, подаючи 27 листопада
1703 року біографію Мазепи, зазначає, що він був одружений з бага�
тою вдовою, яка померла у 1702 році. І “мав тільки доньку, що дуже
скоро пішла з життя”. За однією історичною версією, він одружився з
дочкою білоцерківського полковника С. Половця Ганною Фридрике�
вич (удовою полковника Фридрикевича), за іншою – з близькою ро�
дичкою прилуцького полковника Д. Горленка. На наш погляд, остання –
найвірогідніша. Адже Горленко був найближчим другом гетьмана.

Друга дружина, як повідомляє згаданий синодик, народила Вар�
вару та Івана, які померли “младенцями”. Отже, після 1702 року
63�річний гетьман залишився сам, не маючи прямих нащадків. Слід
відзначити, що Іван Степанович виглядав набагато молодшим від
своїх років. Французький посол Жан де Балюз, який зустрічався з
гетьманом у 1704 році в Батурині, так описує його: “Вигляд у нього
суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки, хоч тіло його
міцніше, ніж тіло німецького рейтара, вершник із нього знамени�
тий. Його дуже поважають у козацькій країні, де народ, загалом

“Гетьман�ловелас” —
таке означення щодо
особи Івана Мазепи
побутує й досі,
незважаючи на
політичну реабілітацію
головного керманича
України кінця XVII —
початку XVIII століть, і
певною мірою
закріплює у свідомості
людей інерційно
негативне сприйняття
цієї неординарної
історичної постаті.
Нічого дивного в тому
немає, адже, які б
важливі діяння не
здійснював той чи
інший діяч, авторитет
політика великою
мірою залежить від
моральних засад його
поведінки.      А якраз
цей бік життя гетьмана
найбільш уразливий. 
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“Тож настав час
спом’янути всіх наших
борців за долю
народу, а в їх числі й
гетьмана Мазепу.
Може, і не весь він
чистий, як Христос,
може, й не один гріх є
на його душі, але все
ж його ім’я серед
борців, а не серед
тих, хто “за шмат
гнилої ковбаси”
продавав і рідний
край, і народ, і його
будучність, і свободу,
а гетьмана Мазепу
узивав зрадником і
анахтему йому у
церкві возглашав”.

Гнат 
Хоткевич

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
вільнолюбний і гордий, мало шанує тих, хто ним володіє”. Природ�
но, що після смерті дружини гетьман�удівець мав право подумати
про своє особисте життя і насамперед про спадкоємця. Адже рід
Мазепи по його лінії міг обірватися.

У 1704�1705 роках гетьман зробив свій новий вибір – його обра�
ницею стала дочка генерального судді Василя Кочубея Мотря, якій
на той час сповнилося років шістнадцять�вісімнадцять. Звичайно,
вікова різниця між ними була величезною. Однак ті, хто звинува�
чує Мазепу в блуді, не враховують одну важливу деталь: гетьман
домагався руки дівчини, яка відповідала йому взаємністю. Вона
прагнула вийти заміж за нього! Зрозуміти це неважко: Іван Степа�
нович для неї був у першу чергу уособленням мудрості, шанованою
всіма людиною. Хіба ж не міг він зачарувати будь�кого своїм розу�
мом, освіченістю? Той же Балюз згадував, що бачив у гетьмана
розкішну бібліотеку, французькі та голландські газети; його врази�
ло, що Мазепа з лікарями�німцями розмовляв німецькою мовою, а з
італійськими майстрами – італійською....

До того ж І. Мазепа був не тільки політиком�державотворцем, а
й поетом. Мова його листів ніжна і зворушлива. “Щасливії мої
письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не
оглядають”, – писав він Мотрі.

Трагічно склалися взаємини між юною Кочубеївною та гетьма�
ном. Мати дівчини відмовила йому. Дізнавшись про це, Мотря втек�
ла у гетьманський палац. Мазепа, однак, змушений був відрядити
її знову додому. У листі до коханої він пояснив свій вчинок так: 

“Моє серденько!
Завжурився, почувши од дівки таке слово, же Ваша Милість

зло на мене має, іже Вашу Милість при собі не задержав, але одо�
слав до дому. Уваж сама, що б з того виросло. Твої родичі б по всім
світі розголосили: же взяв у нас дочку у ночі ґвалтом і держить у
себе замість наложниці”.

Це свідчить про те, що гетьман був людиною високоморальною,
він не міг піти проти Бога і проти суспільних звичаїв. Як видно з ли�
стування, плани для законного поєднання двох сердець були. На
жаль, їх неможливо було здійснити без батьківського благословен�
ня. Історик М. Маркевич у 1843 році опублікував (у перекладі) за�
писку Мотрі Кочубей до Мазепи: “Пусть будет так или не так,
но наша любовь не изменится. Пусть накажет Бог несправедли�
вого! А я, хоть любишь, хоть не любишь меня, буду, как обещала,
до гроба тебя любить, и не перестану любить от всего сердца,
назло врагам моим”.

Про цю обіцянку писав і Мазепа: “Спомни тільки свої слова,
спомни свою присягу, спомни свої рученьки, которі мені не
поєднократ давала, же мене, хоч будеш за мною, хоч не будеш, до
смерті любити обіцяла”.

Поривання дівчини до гетьмана жорстоко гасила мати. Мотрю
дома не тільки соромили, а й навіть “катували”. Про знущання зі
своєї обраниці дізнався Мазепа. “Знав би я, як ворогам помстити�
ся, тільки ти мені руки зв’язала”, – зазначає він в одному з листів.
В іншому він, як видно, змирився з невтішним присудом долі і про�
сить кохану не вдаватися до крайнощів: 

“Моє серце коханоє!
Сама знаєш, як я сердечно, шалено люблю, ще нікого на світі не

любив так. Моє б тобі щастя й радість. Нехай би їхала да жила у
мене; тілько ж я уважив, який конець з того може бути, при
такій злості й заїдливості твоїх родичів. Прошу, моя любенька,
не одмінися ні в чім, яко ж не поєднократ слово своє і рученьку да�
вала, а я взаємно, поки жив буду, тебе не забуду”.

Чому Кочубеї так уперто стояли на своєму? Чи ж не тому, що,
знаючи про наміри Мазепи, задумали, скинувши його, посісти геть�
манське місце?

У прагненні досягти своєї мети вони навіть не порахувалися з
почуттями власної доньки. Її листи було відібрано і надіслано разом

Іван Мазепа
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“Гетьман Мазепа як
історична особа не
був представником
жодної національної
ідеї. Це був егоїст у
повному розумінні
цього слова...
Найточніше
визначення цієї
особистості буде
сказати, що це була
втілена брехня. Він
брехав перед усіма,
всіх обдурював – і
поляків, і малоросіян,
і царя, і Карла, всім
готовий був робити
зло, як тільки
з’являлася
можливість отримати
собі вигоду або
вивернутися з
небезпеки”. 

Микола Костомаров

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
з доносом до Москви. Пережити подібний глум дівчина не змогла.
Мотря пориває з батьками і йде у монастир.

Письменник Б. Лепкий у своїй знаменитій трилогії помилково
“видає” її заміж за генерального суддю В. Чуйкевича. Насправді ж,
побралися  його син Семен Чуйкевич (ніжинський полковий суддя
в 1730�1734 роках) з Катериною Кочубей. Адже у Любові Фе�
дорівни Жученко і Василя Леонтійовича Кочубея було двоє синів –
Василь та Федір – і аж п’ятеро дочок – Ганна, Катерина, Мотря,
Параска, Марія.

За кілька кілометрів від Батурина стояв Кербутовський, або Но�
вомлинський, монастир, і, мабуть, саме сюди постриглася в черниці
Мотря.

В одному з давніх рукописів я знайшов згадку про те, що при об�
лозі Батурина 1708 р. “приїхала черниця з монастиря дівичого Но�
вомлинського возком, і в черничину одіж її милість пані Кочубеєву
перевдягнула і вивезла подалі від лиха”. На мою думку, це була
Мотря, яка порятувала матір від небезпеки. За деякими джерела�
ми, вона закінчила вік черницею і похована на кладовищі Пуш�
карівки, що на Полтавщині.

Про це трагічне кохання в народі й досі живуть легенди. Так, у
Чернігові в XIX столітті була записана оповідь старожилів про те,
як на Пречисту опівночі ходить біля “мазепиного будинку” Мотря
“вся в золоті... довгі коси, мов гадюки, з плеч спадають”. Кого вона
стріне, того просить зняти материне прокляття.

До речі, до нас дійшов портрет Мотрі Кочубей. Він зберігався у
родині Івана Кочубея, який у 1918 році, покидаючи батуринську
батьківщину, передав чи продав будинок Літаренку. Останнього
попросив зберегти портрети Любові Федорівни Кочубей та її дочки
Мотрі. Літаренка у 30�х розкуркулили, хату відібрали. Згодом у ній
оселилася сім’я Максименків, які на горищі випадково і знайшли
полотна, загорнуті в мішковину. Напис латиною під портретом
Мотрі Кочубей обрізали, бо картина не вміщувалася в рамку, і
повісили портрет в оселі.

Краєзнавець Олександр Кодаков, побачивши у 1967 році це зоб�
раження, скликав до Батуріна істориків, мистецтвознавців. Прове�
дена експертиза дещо розчарувала: то був не оригінал, а лише
олійна копія XIX століття.

І все ж це не зменшує цінність знахідки. На користь того, що зоб�
ражена дівчина�красуня – таки Мотря, говорить серйозний аргу�
мент: донька і батько (портрет Кочубея зберігся) дуже схожі.

У 50�х роках в Осічі поблизу Батурина доживав віку останній
чернець Крупицько�Батуринського монастиря. Він продовжував ве�
сти літопис. Краєзнавець Микола Шкляр бачив на власні очі грубез�
ний фоліант, оправлений сріблом. У літописі він прочитав про те, що
одного літа Кочубей їздив з доньками до Парижа і там якийсь знаме�
нитий італійський майстер намалював портрет його пещениці...

Як би там, зрештою, не було, О. Пушкін не помилився, оспівую�
чи Мотрю:

Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод 
Напоминают плавный ход, 
То лани быстрые стремленья. 
Как пена, грудь ее бела.
Как тучи, локоны чернеют. 
Вокруг высокого чела, 
Звездой блестят ее глаза; 
Ее уста, как роза, рдеют.

Шкода тільки, що через справжнє кохання, в якому нічого лег�
коважного не було, згодом зробили з національного героя України
такого собі ласого до дівчат старигана... 

“Голос України”, 21 травня
1994 р., № 94 (844)

Мотря Кочубей
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"Бі�Бі�Сі: Що б ви

сказали дитині, яка

нічого не знає про

Шевченка? 

Н.Наумова: ...він був

хлопчик, якого 9 бе�

резня ніхто не вітав

з днем народження і

ніхто йому не клав

подарунків під подуш�

ку. Він поїхав до Пе�

тербурга і він міг за�

бути цю мову, а з чо�

го він починає "Коб�

зар"? "Думи мої, ду�

ми мої, лихо мені з

вами, нащо стали на

папері сумними ряда�

ми?". Він ще сам себе

питає. Він стільки

взяв з цієї нації, що

може тому цій нації

сьогодні і не виста�

чає, бо він перебрав".

(Читайте на ВВСUkrani


an.com скрипт інтер
ак


тивної програми "Доб


рий вечір з Лондона!",

"Кобзар, будитель нації

чи сумнівний персо


наж?" за 9 березня

2007 р., за участю шев


ченкознавця Н.Наумо


вої)
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УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ    ККООЛЛОО

Мета: ознайомити учнів із творчістю Т.Г. Шевченка�худож�
ника, поглибити їх знання про види та жанри образотворчого
мистецтва, допомогти дітям ширше осмислити минуле, познайо�
мити з творчістю молодих поетів Зіньківщини, присвяченою
Т.Г.Шевченку; прищеплювати любов до поетичного слова, ба�
жання творити прекрасне.

Обладнання: портрет Т.Г.Шевченка, рушник, книга "Націо�
нальний музей Тараса Шевченка" з художніми творами Кобзаря;
збільшені копії графічних робіт художника, кращі дитячі малюн�
ки до віршів Кобзаря; книжкова виставка, магнітофон, касета із
записом співу птахів.

План заходу
1. Вступ. 2. Оголошення теми заходу. 3. Слово про Кобзаря.

4. Дитинство Тараса Шевченка. 5. Викуп із кріпацтва. 6. Музична
сторінка:  пісня "Реве та стогне Дніпр широкий".  7. Альбом  "Жи�
вописна Україна". 8. Фізкультпауза. 9. Т.Г. Шевченко на Полтав�
щині. 10. Музична сторінка:  пісня "Зоре моя, вечірняя". 11. Пей�
зажі, виконані на засланні. 12. Поетична та художня творчість
учнів – учасників позакласного заходу.  13. Музичне завершення
заходу:  "Заповіт".

Хід заходу
1. Вступ
2. Оголошення теми заходу (Звучить запис співу птахів,

вчитель читає вірш)
Встала весна, чорну землю сонну розбудила,
Уквітчала її рястом, барвінком укрила.
І на полі жайворонок, соловейко в гаї 
Землю, убрану весною, вранці зустрічають.

Т.Г. Шевченко 
3. Слово про Кобзаря поетеси із Зінькова

Премудрість Кобзаревого слова
190�річчю від дня народження
Т.Г.Шевченка присвячується

Гей роки – журавлиний неспокій,                  
Все летять десь у вирій століть,
А над ними премудрість висока
Кобзаревого слова стоїть!                               

Позакласний захід відкриває для дітей ще одну грань таланту Великого Коб�
заря – його  творчість як художника. Перегляд репродукцій, ознайомлення з
поезіями створюють атмосферу часу, передають нюанси шевченківського
світобачення. Захід знайомить із творчістю поетів зіньківського краю,
присвяченою Кобзареві, стимулює власну творчість учнів. 
Присвячуємо цю публікацію 193�річчю від дня народження Т.Г.Шевченка.

Внеклассное мероприятие открывает для детей еще одну грань таланта
Великого Кобзаря  – его  творчество как художника. Просмотр репродукций,
ознакомление с поэзиями создают атмосферу времени, передают нюансы
шевченковского мировоззрения.  Мероприятие знакомит с творчеством поэ�
тов зеньковского края, посвященной Кобзарю, стимулирует собственное
творчество учеников. 
Посвящаем эту публикацию 193�летию со дня рождения Т.Г.Шевченко.

Out�of�school  activity opens for children one more  side of Shevchenko gift � his
works as an artist. His reproductions and poems create the atmosphere   of that
period, render the shades of Shevchenko outlook. This action introduces the works
of Zinkiv  poets devoted to Kobzar, stimulates the pupils  creativity.  

ШЕВЧЕНКО – ХУДОЖНИК
(позакласний захід у 5 класі)

Н.П.Чиж

ЦИТАТА  "ПМ"



Для чого в світі живете?  
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете! 

 Чи знайома вам людина на прізвище Енгель�
гардт? Хто він?

Портрет Павла Енгельгардта. 1833.
Папір, акварель. 10,3 х 8,4.

1833  року у Петербурзі Шевченко ви�
конує портрет�мініатюру Енгельгардта.
Перед нами  обличчя самозакоханого помі�
щика. Він одягнений у темно�коричневий
фрак, з�під якого видніється жилет, корот�
ка шия перехвачена ліловим шарфом.

Павло Васильович Енгельгардт з 1828 р.
стає власником села Кирилівки (нині
с. Шевченкове). Того ж  року бере до себе
Тараса у найми козачком.  1831 р. Енгель�
гардт переїжджає у Петербург. У 1832 р.,
зваживши, що матиме з Шевченка більше
як із дворового художника, ніж як із слу�
ги, віддає його  на навчання за контрактом
на 4 роки до майстра декоративного жи�
вопису  Василя Ширяєва, людини грубої і

жорстокої. Разом з інши�
ми учнями Шевченко
розписує інтер'єри теат�
рів. А вечорами відвідує
рисувальні класи Това�
риства заохочування ху�
дожників, де знаходить
товаришів, які знайом�
лять його з викладачами
Петербурзької Академії
мистецтв. 

У жовні 1835 р. автори�
тетний комітет Товари�

ства розглянув малюнки Шевченка і
схвально оцінив їх. Тарас мріяв навчатися
в Академії, але добре розумів, що кріпакам
туди дорога закрита.

Про молодого талановитого кріпака з
України, який писав полум'яні вірші і
добре малював, заговорив увесь культур�
но�мистецький Петербург. Чутки ці дохо�
дили і до Енгельгардта. Тепер уже він без
вдоволення думав про свого кріпака.

5. Викуп із кріпацтва
Тим часом долею українського поета

зацікавилися передові діячі української
культури – художники Олексій Венеціа�
нов, Карл Брюлов, поет Василь Жуков�
ський, композитор Михайло Вільєгор�
ський. Вони розуміли, що в кріпацтві та�
кий талант загине, і почали переговори з
Енгельгардтом про звільнення Тараса з
кріпацтва. І пан відповів: "Мені потрібні
гроші – і більш нічого. Моя остаточна ці�
на: дві з половиною тисячі карбованців".

Дістати таку значну на ті часи суму бу�
ло нелегко. І тоді відомий  російський ху�
дожник, професор Петербурзької Акаде�
мії мистецтв Карл Брюлов запропонував
намалювати портрет Василя Андрійовича
Жуковського і  розіграти його в лотерею,
щоб на зібрані в такий спосіб гроші вику�
пити  Шевченка на волю. 

Із безмежжя свого поглядає
На кохану Вкраїну Тарас.
Жити чесно, в добрі закликає,
Жити в мирі повчає знов нас.

Заглядає в спустошені душі,
Засіваючи правду у них;
Любі друзі, не будьмо байдужі
До тих слів, геніально0простих!

Ганна Литовець

4. Дитинство Тараса Шевченка
9 березня 2007 року виповнюється 193 ро�

ки від дня народження  Т.Г.Шевченка. 
Запитання:
 Де народився Т.Г.Шевченко? (У селі Моринці

Звенигородського повіту Київської губернії в родині
Григорія та Катерини Шевченків (нині Черкащина).  

Показ робіт Т.Г.Шевченка та комен%
тар учителя

Хата батьків у Кирилівці. 1843. Па�
пір, олівець.

Незабутній і сумний
образ батьківської хати
виринав у творчій уяві
митця на далекому зас�
ланні: "Село! І ось стоїть
переді мною наша бідна,
стара біла хата, з потем�
нілим солом'яним дахом і
чорним димарем, а коло
хати на причілку яблуня
з червонобокими яблука�
ми, а навкруг яблуні квіт�
ник моєї сестри, моєї тер�
пеливої, моєї ніжної няньки!" (уривок із
повісті "Княжна").

""ЯЯккббии  ввии  ззннааллии,,  ппааннииччіі""
(уривок з вірша Т.Г.Шевченка)

Не називаю її раєм,                        
Тії хатиночки у гаї     
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила 
І, повиваючи, співала,  
Свою нудьгу переливала
В свою дитину… В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
я бачив пекло… Там неволя,
робота тяжкая, ніколи  
і помолитись не дають.  
Там матір добрую мою 
Ще молодую – у могилу                                     
Нужда та праця положила.
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі)                        
Не витерпів лихої долі, 
Умер на панщині!.. А ми 
Розлізлися межи людьми,                  
мов мишенята. Я до школи – 
Носити воду школярам. 
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!    
А сестри! Сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,    
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Пригадайте кінофільм "Бідна Настя". Хто був
учителем царевича Олександра? (В.А Жуковський –
відома історична особа, поет�лірик). Про нього й пі�
де далі розмова.

Показ робіт Карла Брюлова 

Портрет Василя Жуковського
З картини на глядача дивляться ро�

зумні світло�карі очі видатного поета�ро�
мантика. У погляді – доброта, довірли�
вість і… докір. Великий поет немов розду�
мує над сумною долею митця в умовах
кріпосної системи.

Автопортрет. Вершниця. Останній
день Помпеї. 

К.Брюлов, ознайомившись із малюнка�
ми Тараса, відчув у них міцну основу, на
якій у майбутньому міг розвинутись чу�
довий художник, і запросив Шевченка
відвідувати свою майстерню.

6. Музична сторінка:  пісня "Реве та
стогне Дніпр широкий"

Хто чув вранці по�
зивні українського ра�
діо? Хто знає, якими
віршованими  рядками
розпочинається "Коб�
зар" Т.Г. Шевченка?
Відповіддю на запи�
тання є пісня, яку ви
зараз почуєте.

У виконанні вчите�
ля музики звучить
пісня " Реве та стогне
Дніпр широкий".

7. Альбом  "Живописна Україна": "У
Києві", "Судня рада",      "Видубицький
монастир", "Старости", "Дари в Чигири%
ні", "Казка".

Альбом офортів, задуманий як періо�
дичне художнє видання про історичне
минуле, побут, звичаї народу та природу,
поєднувався з бажанням Т.Г. Шевченка
на виручені кошти викупити з кріпацтва
своїх братів і сестер.

У Києві. 1841. Папір, офорт.
Цим офортом передано відчуття літ�

нього дня на Дніпрі. На офорті бачимо
стару розлогу вербу, що схилилася над
водою. За допомогою світлотіньових кон�
трастів автор ліпить форму, творить єди�
не злагоджене ціле. Відчуття простору
передано ритмічним чергуванням смужок
світла від стовбурів дерев. Життєвості на�
дають офортові постать старця при дорозі
та інших людей праворуч, пароплав, з
труби якого іде дим.

Видубицький монастир. 1844. Папір,
офорт.

На офорті зображено найдавнішу бу�
дівлю Видубицького монастиря – Михай�
лівську церкву, зведену сином Ярослава
Мудрого Всеволодом, відновлену в 17 ст.
коштом митрополита Петра Могили. По�

ходження назви монастиря пояснюється
легендою про прийняття християнства ки�
янами: коли у Дніпро із Старокиївської го�
ри було скинуто головного бога язичників –
дерев'яного Перуна, кияни бігли вздовж
річки, просячи свого ідола випливти, "ви�
дибати". Саме біля того місця, де Перун
виплив, і було побудовано монастир.

Перед глядачами відкривається прос�
тір вкритого купчастими хмарами неба,
увінчана хрестом Михайлівська церква,
прибережні кручі, дерева. Чіткий кон�
траст світлотіні – від яскравого освітлен�
ня крони одних дерев до повного затінен�
ня інших частин композиції, безмежна
далечінь Дніпра свідчать про те, що Шев�
ченко відтворив не просто архітектурну
пам'ятку Київської Русі, а поетичний
краєвид української природи.

8. Фізкультпауза
Зараз разом здійснимо уявну подорож

із Києва до Полтави. Будемо "їхати" швид�
ким потягом. Українські краєвиди такі

гарні, що хочеться,
стоячи біля широкого
вікна, весь час спосте�
рігати. Спробуймо від�
творити різними руха�
ми, те, що "побачимо".
(Всі учні встають і
повторюють рухи за
учнями�ведучими). 

Високі церкви. Ши�
рокий Дніпро. Стрункі
тополі. Птахи пролеті�
ли. Сплять поля, чека�

ють весни. Дрімучий ліс, вітер гойдає вер�
хівки. Верби розлогі. Старий млин край
села. Знову поля. Лісосмуги.  

Зупинимося в Решетилівці. Це вже
Полтавська область. Тут колись зупиняв�
ся і Т.Г.Шевченко. Містечко запам'ятало�
ся поетові великою кількістю церков і
тим, що жило в ньому чимало козаків.

9. Т.Г. Шевченко на Полтавщині. По%
казуючи роботи Т.Г.Шевченка,  вчитель
коментує.

В Решетилівці. 1845. Папір, туш, се�
пія, акварель.

На малюнку – Успенська церква. По�
ряд за кам'яним муром, яким обгородже�
но садибу О.В.Попова, у розкішному саду
видно оранжереї, альтанку і великий дво�
поверховий будинок поміщика. Пейзаж
майстерно відтворює лінійну перспекти�
ву, досягнуто точності в передачі архітек�
турних будівель, персонажів.

Продовжимо мандрівку і поспішимо
до Полтави. Зупинимося біля садиби
І.П.Котляревського.

Будинок І.П.Котляревського в Полта�
ві. 1845. Папір, акварель, туш.

Цей мистецький твір Кобзаря допоміг
під час відтворення садиби Котлярев�
ського, зруйнованої в часи війни.
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На воду, мов човників, листя пускають.             
Сади тут вишневі буяють рясні,                          
А в них соловейки співають пісні.  
Хатинки, мов квіти, в садочках стоять, 
І мальви навколо неначе горять.
Пшениця на полі, мов золото сяє,                      
Вітрець її ніжно хвилює, гойдає
І сонце всміхається, мов промовля:
"Найкраща з усіх – твоя рідна земля".

ССввііттаанноокк
Чи бачили ви коли0небудь світанок?
Такої краси більш в природі нема.                     
Вже небо на сході рожеве. Це ранок.               
На небі з'являється ніжна заграва,                    
Осяяна першим сріблястим промінням.             
Тут барви  усі дивовижно яскраві,                      
Немов огорнули небесне склепіння.                  
І  раптом з'являється диск полум'яний.
Зійшло наше сонечко! Просто краса!
Воно ще не сліпить. Мов куля багряна
Повільно здіймається на небеса.

ННааййббііллььшшее  яя  ллююббллюю  ппррииррооддуу    
Найбільше я люблю природу – 
Блакитне небо, чисту воду,
Сади, ліси, гаї, поля,
Бо все це – рідная земля.
Шевченко теж любив природу,
Про неї вірші він писав.
Для всіх – не знаю, а для мене
Найкращим він поетом став.    

Показ живописного пейзажу  "Світає"
учениці 7 класу Аліни Григоренко 

До якого вірша, на вашу думку, підходить цей
малюнок? (і до вірша "Світанок" Л.Чиж, і до вірша
Т.Г.Шевченка "Світає")

Показ ілюстрації до вірша "Тече вода
з�під явора", виконаної на платівці плас�
тиліном. Ця робота потребує не тільки
вміння, а й наполегливості й терпіння.

Висновок: Життя постійно змінюється,
в більшості, на краще. А природа прек�
расна в усі часи, якщо ми їй не нашкоди�
мо. То ж  любіть і бережіть природу.
Будьте спостережливими, і відкриєте для
себе багато дивовижного і прекрасного.
Поспішіть взяти пензля чи ручку і  зама�
лювати побачене чи записати враження,
щоб потім поділитися з друзями. 

Завдання додому: намалювати ілюс�
трації до творів Т.Г.Шевченка.

13. Музичне завершення заходу:  "За%
повіт"

Вшануймо пам'ять про Кобзаря вико�
нанням "Заповіту". (Дорослі і діти встають
і разом  співають під музичний супровід
"Заповіт"). 

ЛІТЕРАТУРА
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бом. – К.: Мистецтво, 1984.
Стаття надійшла в редакцію 15.11.06

У липні 1845 р. під час перебування в
Полтаві Тарас Шевченко відвідав буди�
нок, де жив автор "Енеїди", "Наталки
Полтавки". Поет високо цінував творчість
Івана Котляревського. Вражений звіс�
ткою про його смерть, написав вірш "На
вічну пам'ять Котляревському", у якому
пророче передбачив: "Будеш, батьку, па�
нувати, поки живуть люди;/ Поки сонце з
неба сяє, тебе не забудуть!"

Стоїть будинок на місці Городища поб�
лизу Успенського собору, зображеного на
акварелі. З пагорба відкривається чудо�
вий краєвид на Поділ і Воздвиженський
монастир.

Воздвиженський монастир у Полта�
ві. 1845. Папір, акварель, туш.

На малюнку зображено комплекс архі�
тектурних пам'яток у стилі архітектурного
бароко 17 – 18 ст. Це – Полтавський Воз�
движенський  монастир із собором, дзвіни�
цею й іншими спорудами, заснований  1650 р.
полковником Мартином Пушкарем, сорат�
ником Богдана Хмельницького.

Захоплено й майстерно передав Шев�
ченко літній пейзаж: мальовнича гора,
відділена яром і широкою долиною, над
якою наче зависає на світлому небосхилі
золотоверхий архітектурний ансамбль.
Праворуч – широке, залите сонячними
променями плесо Ворскли. Зображення
чоловічої постаті й коня, що пасеться,
врівноважує й пластично організовує
композицію твору.

10. Музична сторінка:  пісня "Зоре
моя, вечірняя" звучить у виконанні вчи%
теля музики.

11. Пейзажі, виконані на засланні.
Розповідь учителя.  

Місячна ніч на Кос�Аралі. 1848�1849.
Біля піщаної коси непорушно застигли

шхуни, поставлені на зимівлю. На березі –
перевернуті човни, якір. Маленький со�
бачка дивиться на повний місяць, що вид�
ніється з�за хмар. Місячне сяйво ніби по�
золотило поверхню води, простеливши
яскраву доріжку.

Мис Тюккарагай на півострові Ман�
гишлак. 1851�1857.

На малюнку зображено нічний крає�
вид. Спокійні, майже штильові води зато�
ки омивають височезну скелю. Місяць
висвітлює сріблясту доріжку до самого
обрію. Відблиски на легких хвилях ху�
дожник передає продряпуванням шару
темної фарби аж до білого паперу.

12. Поетична та художня творчість
учнів – учасників позакласного заходу

Учениця Л.Чиж декламує власні вірші   

ННааййккрраащщаа  ззееммлляя
Там, де у лузі зеленім  замріялась пишна калина, 
Є серцю мила країна, зветься вона – Україна.
Тут верби в річках  свої віти купають,                
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У "ПМ" є традиція з
третьої сторінки  обк�
ладинки жіночим пог�
лядом оцінювати
зміст журналу. Напе�
редодні весни пред�
ставляємо галерею
авторів цих поглядів.
Ви ще раз зустріне�
теся очима з людьми,
котрі рухають уперед
мистецтво, освіту,
пресу і науку, котрі
зводять мости у світі
глобалізації, є посе�
редниками між куль�
турами. Ми з приєм�
ністю ще раз  пред�
ставляємо жінок, кот�
рі завдяки своїй креа�
тивності створюють
нове, йдуть непрото�
реними шляхами,
котрі люблять викли�
кати суспільні диску�
сії – дають імпульси,
продукують ідеї, під�
бадьорюють, розво�
рушують.
Вона надихає. Вона
оцінює. Вона  завжди
"в русі". Вона  додає
нового смислу публі�
каціям нашого журна�
лу.  Вона  –   жінка
"ПМ" …

ЖІНКИ «Постметодики»
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При підготовці цього номера використовувалося обладнання, отримане від Міжнародного фонду “Відродження”,
Бюро з освітніх та культурних програм США (BECA), Ради з міжнародних досліджень та обмінів IREX

НАШІ АВТОРИ

Бардаченко Анатолій Іванович, 
заступник начальника відділу загальної середньої та
професійно!технічної освіти управління освіти і нау!
ки Полтавської обласної державної адміністрації

Будзан  Богдан Павлович,
кандидат технічних наук,  академік Української ака!
демії наук, директор!організатор Консультативного
центру з менеджменту (м.Київ),Почесний громадя!
нин м. Збараж

Ільченко Віра Романівна, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
АПН України, завідувач лабораторії інтеграції
змісту освіти Інституту педагогіки АПН України

Коврига Олександр Володимирович, 
кандидат економічних наук, завідувач відділу освіти
і науки Головної служби гуманітарної політики Сек!
ретаріату Президента України

Кремень Василь Григорович, 
доктор філософських наук, професор, президент
Академії педагогічних наук України

Мирошниченко Володимир Іванович, 
кандидат педагогічних наук, доцент,  начальник
управління освіти і науки Полтавської обласної дер!
жавної адміністрації

Моргун Володимир Федорович, 
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