


22 вересня 2007 р. виповнюється 70 років з часу заснування Полтавської облас�

ті. Для планети – це мить. Для людини – це життя. Це термін, після якого ще збе�

рігаються документи особового складу. Для держави – це віха в історії з різними

владами і політичними інтересами, ідеологіями і стереотипами. Для області – це

значний проміжок часу, протягом якого її населення та громада вирішували укупі з

усією Україною і світом багато проблем, але цей час поставив і багато нових запи�

тань.

Ювілей дає привід для рефлексії. Відзначити ювілей – означає поставити запи�

тання: Що полтавці здобули за ці 70 років? Куди рухались, який напрямок обирали

щороку? Чого досягали кожного десятиліття? З іншого боку, в українському сус�

пільстві все більшого визнання дістає розуміння того, що "не важливо, ким ти був

чи ким міг би бути, важливо – хто ти є". Так хто такі полтавці зараз? Чого варті?

Куди рухаються? Про це "Постметодика" намагалася писати впродовж майже

15�ти років своєї діяльності.

Ювілей змушує підбити підсумки і побудувати плани.

Яких же результатів досягнуто? Якщо позитивних – ті, хто був на чолі історич�

ного процесу, були праві. Якщо негативних – мали рацію ті, хто чинив опір. І до�

ректи їм ми можемо лише за неадекватність форм і методів спротиву. Але що таке

позитивний результат? І порівняно з чим? Можливо, порівняно з іншими ми взагалі

не зрушили з місця? 

Ми бачимо свої можливості, ми бачимо ефективні методи, знаємо, що вони

ефективні – і тому будемо їх втілювати. Як їх втілювати найкраще? Щоб потім не

виправдовуватися, що негативний досвід – це теж досвід. Для цього треба врахо�

вувати міжнародну практику. 

Ювілей ставить усі ці питання. Наша справа – шукати на них відповіді. 

Шукаймо їх разом з Постметодикою!
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Полтавська область розміщена в цен�
тральній частині Лівобережної України у
межах Придніпровської низовини. На
півночі вона межує з Чернігівською та
Сумською, на сході – з Харківською, на
півдні – з Дніпропетровською і Кіровог�
радською, на заході – з Черкаською та
Київською областями України. Займає
територію 28,8 тис. км2 [8, с. 3; 17, с. 5].

Протягом 1923�1937 рр. в Українській
РСР було проведено кілька адміністра�
тивно�територіальних реформ. У 1923 р.
утворено райони та округи (останні лікві�
довано 1930 р.), а 1932�го – перші області.
Відбуваються зміни у складі районів [1,
с. 62�90].

З 1937 р. проводиться розукрупнення
областей на території УРСР. Із 6 облас�
тей, утворених у 1932 році (Вінницька,
Дніпропетровська, Київська, Одеська,
Харківська, Чернігівська), виділяються
нові, зокрема, згідно з постановою Цен�
трального Виконавчого Комітету СРСР
від 22 вересня 1937 року, Полтавська об�
ласть [4].

Організована вона була в складі 45 ра�
йонів та двох міст: Полтави і Кременчука
з підлеглими їм по 29 прилеглих сільрад.
До складу Полтавської області відійшли
міста і райони Харківської та Київської
областей. 

Від Харківської до Полтавської області
відійшли міста Полтава і Кременчук з
підлеглими їм сільрадами та райони: Ве�

ликобагачанський, Великокринківський,
Гадяцький, Глобинський, Градизький,
Гребінківський, Диканський, Драбів�
ський, Згурівський, Зіньківський, Кар�
лівський, Кишеньківський, Кобеляцький,
Ковалівський, Козельщанський (Козель�
щинський), Комишнянський, Лазірків�
ський, Лохвицький, Липово�Долинський
(Липоводолинський), Лубенський, Ма�
шівський, Миргородський, Нехворощан�
ський, Новогеоргіївський, Новосанджар�
ський (Новосанжарський), Оболонський,
Онуфріївський, Опішнянський, Оржиць�
кий, Петрівсько�Роменський, Пирятин�
ський, Покровсько�Багачанський, Реше�
тилівський, Семенівський, Сенчанський,
Синівський, Хорольський, Чорнухин�
ський, Чутівський, Шишацький, Яготин�
ський.

Від Київської області до складу Пол�
тавської увійшли райони: Гельмязів�
ський, Золотоніський, Іркліївський, Чор�
нобаївський [1, с. 91; 4].

Усього на час утворення Полтавської об�
ласті до неї входило 45 сільських районів,
11 міськрад, 6 селищних рад, 1 робітничо�
селищна рада та 971 сільрада [17, с. 18].

У 1937 р. на території Полтавської об�
ласті діяло 224 промислові підприємства
та 312 кооперативних промислових арті�
лей. На початок 1938 р. в області нарахо�
вувалося 2 727 колгоспів, за якими було
закріплено 3238,7 тис. га орних земель [8,
с. 6; 17, с. 18].

2

У статті проаналізовано зміни в адміністративно�територіальному поділі Полтавщини з часу
заснування області й до наших днів, зміни, які не завжди були доцільними й раціональними. Мова
йде також і про демографічну ситуацію в краї, яка протягом багатьох років погіршується і зму�
шує серйозно задуматися над цією проблемою.

В статье проанализированы изменения в административно�териториальном делении Полтавщи�
ны со времен основания и до наших дней, изменеия, которые не всегда были целесообразными и ра�
циональными. Речь идет также о демографической ситуацыи в крае, которая на протяжении
многих лет ухудшается и заставляет серьезно задуматься над этой проблемой.

Paper analysis the changes of administrative and territorial divisions of Poltava region since this regional
unit foundation till our time. Those changes were not always reasonable and rational. It is also has spoken
about demographic situation in region, which during many years take a turn for the worse and calls us to
think about its condition.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:
ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО�ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ПОДІЛУ І ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

В.Н.Жук

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО



3

Постметодика, №3 (74), 2007

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО

яку сім`ю обминула смерть із косою [14, с.
6�19, 107, 122, 145, 154, 162, 168].

Олесь Гончар у передмові до книги
О.Міщенка (Волі) "Безкровна війна", на�
голошуючи, що той голодомор, штучно
зорганізований, був масовим сталінським
геноцидом, писав: "Цей безпрецедентний
за своїм катівським розмахом злочин
сталінщини завдав Україні найтяжчих
втрат, коштував нації мільйони і мільйо�
ни людських життів, у тому числі й мате�
ринських, дитячих" [14, с. 3].

Сталінська "революція згори", як заз�
начав канадський історик Орест Суб�
тельний, призвела до приголомшливих
змін в умовах життя українців та інших
народів Радянського Союзу. Основною
складовою економіки стала промисло�
вість. Міста стали головними осередками
населення. Ліквідація приватного земле�
володіння і колективізація проводилися
із застосуванням нечуваного насильства,
ціною величезних людських втрат. Тота�
літарний режим змінив і політичне та
культурне життя. Найтяжчі втрати заз�
нали від сталінських кампаній терору ін�
телігенція й селянство – дві верстви, що
становили соціальну базу української на�
ції. Основний удар було нанесено двом
поколінням української інтелігенції – тій,
яка активно діяла до революції, та тій,
яка вийшла на передній план у 20�ті роки
ХХ ст. У 30�ті роки Сталін винищив ук�
раїнську еліту [24, с. 520�521].

Це яскраво видно і на прикладі Полтав�
щини, де, починаючи з 20�х років, щоро�
ку зазнавали репресій тисячі і десятки
тисяч людей. Пік репресій, як і по всій
країні, тут припав на 1937 – 1938 рр., ко�
ли в області було заарештовано 267 579
громадян [20, с. 20�21]. 

Як свідчить статистична звітність ко�
лишніх органів НКВС, тільки з 1 по 31
грудня 1937 р. по "польській лінії" було
заарештовано у Полтавській обл. 1432
громадян, причому не лише польської на�
ціональності. Серед заарештованих у цій
справі було 422 українці, 42 білоруси, 70
євреїв, 32 росіянина, 12 румунів, 7 німців,
3 литовці і навіть 2 іранці [20, с. 23]. Згідно
з наказом НКВС СРСР від 25 липня
1937 р., "по німецькій лінії" було заареш�
товано 89 полтавців, із них 70 німців, 11
українців, 8 росіян. По "румунській" і
"харбінській лініях" того року заарешту�
вали в області відповідно 26 і 29 громадян.
Операція "по латишах" розпочалася офі�
ційно 3 грудня 1937 р., а вже 30 грудня то�
го року нарком внутрішніх справ України
відрапортував начальству в Москву про
ліквідацію 72 шпигунсько�диверсійних
резидентур, 14 націоналістичних органі�
зацій, 272 агентів латиської та інших роз�
відок. Працівники Полтавського управ�
ління УНКВС "знешкодили" тоді в найко�

За даними Всесоюзного перепису 1939 р.
в області нараховувалося 2 263 159 жите�
лів. На час перепису 17 грудня 1926 р. на
території, що потім увійшла до складу
Полтавської області, проживало 2 644 051
чол. Отже, порівняно з переписом 1926 р.,
у 1939 р. кількість населення Полтавщини
зменшилася на 380 892 чол. Це стало нас�
лідком виселення маси трудівників села у
північні та східні регіони СРСР у зв`язку з
розкуркуленням заможних селян, а не�
рідко й середняків, репресій 20�30�х рр.
ХХ ст. і особливо жахливого голодомору
1932 – 1933 рр. [8, с. 6�7; 17, с. 18].

Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні був
жахливим злочином сталінської тоталі�
тарної системи, величезною катастрофою
для нашого народу, що спричинила міль�
йони людських жертв. Той голодомор кри�
вавим смерчем пройшов і по Полтавщині,
обірвав життя сотням тисяч людей, перш
за все селян, включаючи дітей і стариків.
Він став прямим наслідком соціалістичної
перебудови села – насильницької колек�
тивізації селянських господарств і роз�
куркулювання більш�менш заможного се�
лянина�трудівника [6, с. 1; 7, с. 9].

Важко сказати, скільки всього голод
тих жахливих років забрав людей на
Полтавщині, оскільки підрахунки його
жертв проведені в останні десятиліття
шляхом опитування старожилів по окре�
мих селах та частково районах. Так,
письменник Олесь Воля (Міщенко) шля�
хом опитування зібрав відомості про
жертви голодомору 1932 – 1933 рр. по се�
лах Козельщинського району, зіставив їх
із жертвами Великої Вітчизняної війни
1941 – 1945 рр. Цифри вражаючі. Нап�
риклад, у с. Мануйлівка від голодомору
померло понад 500 осіб, у війну загинуло
212 чол. [13, с. 122]. У с. Бреусівка з його
численними кутками�хуторами вимерло
кілька сотень чоловік. Наприклад, із
с. Сердюки під час розкуркулення висла�
ли на Північ, на Соловки, Урал близько
20 сімей, зокрема багатодітні родини Ан�
тона і Петра Іванків, Василя та Дем`яна
Карнаухів, Луки Сердюка, Терентія Ча�
пали. Під час голодомору із цього хутора
в 50 хат померло 60 осіб, із них у сім`ї Іва�
на Сердюка – 7 чол., у Якова Сердюка –
6, у Трохима Сердюка – батько і бабуся.
На фронтах війни загинуло з усієї Бреу�
сівки 307 чол., гітлерівці вивезли на при�
мусові роботи 112 юнаків і дівчат. Части�
на з них не повернулася до рідних домі�
вок, а багатьох зразу ж із фашистських
таборів смерті відправили в інші – ста�
лінські ГУЛАГи. В с. Бригадирівка того ж
Козельщинського району в голод вимерло
107 душ, на війні загинуло 66 чол. У с.
Говтва відповідно – 97 та 68 чол., у с. Кі�
рове (раніше Таранушичі) – 132 і 69, у с.
Кармазинівка – понад 250 і 86 чол. Рідко
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генцію, духовенство. Тільки у процесі
фабрикації справи "Українського націо�
нального центру" на Полтавщині було за�
арештовано понад 1 600 осіб, більше по�
ловини з них за вироком "трійки" засуд�
жено до страти, решту – до тривалих
строків каторжних робіт у виправно�тру�
дових таборах, а звідти рідко хто повер�
тався живим [18, с. 257�258].

У 1993 р. при Полтавській облдержад�
міністрації було створено науково�редак�
ційний підрозділ з підготовки полтав�
ських томів науково�документальної се�
рії книг "Реабілітовані історією". З того
часу й до початку ХХІ ст. його співробіт�
никами за підтримки працівників Управ�
ління СБУ по Полтавській області було
опрацьовано близько 20 000 архівно�кри�
мінальних справ і складено довідки на
більше ніж 22 000 репресованих осіб із
Полтавської обл. Довідки про наших зем�
ляків – жертв тоталітарного режиму –
ввійшли до 2�4�ї книг вищевказаного ви�
дання. І це далеко не повна картина
страшних злодіянь сталінщини [21, с. 5].

На початок 1939 р. в 2 727 колгоспах об�
ласті було об`єднано 395 736 селянських
господарств, за якими закріплено 2 967
300 га земельних угідь, за радгоспами –
152 тис. га [17, с. 18�19].

Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 10 січня 1939 р. були утворені Кіро�
воградська та Сумська області. До Кіро�
воградської обл. від Полтавської відій�
шли райони: Новогеоргіївський та Онуф�
ріївський, а до Сумської – Липоводолин�
ський і Синівський [1, с. 91, 96].

У 1939 р. із Кременчуцької міської ради
виділився Кременчуцький сільський ра�
йон (Указ Президії Верховної Ради УРСР
від 17 травня 1939 р.), у липні того року
утворився Полтавський сільський район
(виділився з Полтавської міськради).
Указом Президії Верховної Ради УРСР
від 23 серпня 1939 р. із частин Опішнян�
ського і Чутівського районів створено Ко�
телевський район. 19 вересня 1940 р.
Полтава поділена на 3 міські райони: Ки�
ївський, Ленінський і Жовтневий, а в
Кременчуці того ж року виділився один
район – Крюківський. Завдяки цим змі�
нам область поділялася на 44 сільські та 4
міські райони [1, с. 91�92; 5; 8, с. 7].

Станом на 15 жовтня 1939 р. до складу
області входили такі 44 сільські райони:
Великобагачанський, Великокринків�
ський, Гадяцький, Гельмязівський, Гло�
бинський, Градизький, Гребінківський,
Диканський, Драбівський, Золотоніський,
Згурівський, Зіньківський, Іркліївський,
Комишнянський, Карлівський, Кишень�
ківський, Кобеляцький, Ковалівський,
Козельщинський (тоді Козельщанський),
Котелевський, Кременчуцький, Лазірків�
ський, Лохвицький, Лубенський, Машів�

ротші строки 43 "латиських агентів" [20, с.
23].

У другій половині 1937 р. у Полтавській
області кількість заарештованих сягнула
5 573 чол. Із них троцькістів – 39, правих
есерів – 2, есерів – 73, членів контррево�
люційних націоналістичних організацій –
3 281, фашистів – 39, білогвардійців –
241. За своїм характером приписані заа�
рештованим злочини розподілялися так:
зрада Батьківщині – 80, шпигунство –
1 611, терор – 18, диверсії – 7, шкідництво –
82, контрреволюційна агітація – 3 050,
повстанська контрреволюційна діяльність –
459, інші злочини – 266. Більшість із вка�
заних "злочинів" були явно надумані,
сфабриковані в Управлінні НКВС по Пол�
тавській області [20, с. 24]. Тільки з 1 січня
по 1 липня 1938 р. на Полтавщині було за�
арештовано по харбінській, румунській,
естонській, іранській, грецькій, болгар�
ській, латвійській та інших лініях близько
1600 громадян, ні в чому не винних, як по�
казав перегляд їхніх справ уже за часів
незалежної України [20, с. 38]. Загалом у
першій половині 1938 р. у Полтавській
обл. за "контрреволюційні злочини та
шпигунство" було заарештовано 6 896
чол. Із них українців – 5 411, поляків –
785, євреїв – 248, німців – 121, росіян –
116, білорусів – 59, латишів – 55, румунів –
43, корейців – 14, іранців – 12, громадян
інших національностей – 32 [20, с. 39].

За політичним забарвленням заарешто�
вані у першому півріччі 1938 р. розподі�
лялися так: есерів – 289, троцькістів –
100, меншовиків – 56, правих – 41, анар�
хістів – 12, членів українських націона�
лістичних контрреволюційних організа�
цій – 1 265, активних учасників сіоніст�
ських організацій – 134, інших антира�
дянських контрреволюційних формувань
– 2 769, фашистів – 40, церковників і сек�
тантів – 156, білогвардійців – 451. У ста�
тистичній звітності НКВС по Полтавській
області відзначається також характер
злочинів. Серед них: зрада Батьківщині –
181, терор – 3, диверсія – 29, шкідництво
– 44, повстанська контрреволюційна ді�
яльність – 4 455, контрреволюційна агіта�
ція – 467, інші контрреволюційні злочини
– 127. Показання вибивали шляхом кату�
вань заарештованих. Розстрілювали чи
відправляли на каторгу без суду і слідс�
тва за вироком особливих трійок на чолі
із секретарями обкому КП(б)У [20, с. 39].

До катівень НКВС потрапляли люди з
різних соціальних груп і прошарків – від
вищих партійних і радянських працівни�
ків до неписьменних домогосподарок, во�
єначальники, командири і рядові бійці,
вчені, письменники, учителі, лікарі, ко�
лишні служителі культу, робітники і кол�
госпники. Але найбільше репресованих
та страчених припадало на селян, інтелі�



включно зазначено, що під час окупації
області німецькі фашисти знищили 221
895 чол. (із них 115 тис. військовополоне�
них), зокрема у Полтаві – 20 237, у Кре�
менчуці – 97 000, Лубнах – 19 500, Хоролі
– 9 300, Золотоноші – 12 750 осіб, вивезли
на примусові роботи до Німеччини понад
156 тис. громадян [17, с. 19�20]. Але тут
вказано цифри із тими районами, які піз�
ніше відійшли від Полтавської області,
деякі дані уточнені вже під час підготов�
ки "Книг пам`яті...".

Під час окупації території (вересень�
жовтень 1941 р. – вересень�листопад
1943 р.) гітлерівці значну частину Украї�
ни включили до складу рейхскомісаріату
"Україна" з центром у м. Рівне. Рейхско�
місаріат поділявся на генеральні округи,
а вони, своєю чергою, на округи (ґебіти),
які об`єднували кілька районів. Територія
Київської та Полтавської областей вхо�
дила до складу генеральної округи Київ,
яка складалася з 26 округ (ґебітів). Пол�
тавщина була поділена на 12 ґебітів, до
кожного з яких входило по 3�4 райони.
Тільки Пирятинський включав 6 районів,
а Полтавський – 2. До Гадяцького ґебіту
відносилися Роменський, Зіньківський  і
Петрівсько�Роменський райони, до Золо�
тоніського – Гельмязівський, Золотонісь�
кий, Іркліївський, Чорнобаївський, до
Карлівського – Карлівський, Машів�
ський, Чутівський, до Кобеляцького –
Кишеньківський, Кобеляцький, Козель�
щинський, до Кременчуцького – Вели�
кокринківський, Градизький, Глобин�
ський, Кременчуцький, до Лохвицького –
Лохвицький, Сенчанський, Чорнухин�
ський, до Лубенського – Лазірківський,
Лубенський, Оржицький, до Миргород�
ського – Великобагачанський, Комиш�
нянський, Миргородський, Шишацький,
до Опішнянського – Диканський, Коте�
левський, Опішнянський, до Пирятин�
ського – Гребінківський, Драбівський,
Згурівський, Ковалівський, Пирятин�
ський, Яготинський, до Полтавського –
Полтавський, Решетилівський, до Хо�
рольського – Оболонський, Покровсько�
Багачанський, Семенівський і Хороль�
ський [1, с. 92�93].

Після визволення території Полтавщини
від окупантів вона і далі залишалася в скла�
ді довоєнних 44 сільських районів [1, с. 93].

У 1946�1947 рр. Полтавщина пережила
черговий голод. І досі ніхто не підрахував
кількість померлих від нього.

3 липня 1947 р. Президія Верховної Ра�
ди УРСР перейменувала Ковалівський
район на Шрамківський, а 1 березня 1952
року Шишацький район – на Гоголів�
ський. 6 січня 1954 року до складу Київ�
ської області віднесено два райони Пол�
тавської області – Згурівський та Яго�
тинський [2, с. 5�6; 8, с. 19].

ський, Миргородський, Нехворощан�
ський, Новосанжарський, Оболонський,
Опішнянський, Оржицький, Петрівсько�
Роменський, Пирятинський, Покровсько�
Багачанський, Полтавський, Решетилів�
ській, Семенівський, Сенчанський, Хо�
рольський, Чорнобаївський, Чорнухин�
ський, Чутівський, Шишацький, Яготин�
ський. У такому складі Полтавська об�
ласть існувала до Великої Вітчизняної
війни [1, с. 92; 16, с. 19].

На 1 січня 1941 р. в області проживало
1 896 383 чол., із них сільського населення
81,4 %, міського – 18,6 %. Абсолютну біль�
шість жителів становили українці – по�
над 90 %, решта – росіяни, євреї, поляки,
білоруси, болгари, грузини, молдавани,
німці, чехи, цигани та ін. [11, с. 12; 12, с. 12].

Війна і тимчасова німецько�фашист�
ська окупація завдали Полтавщині вели�
чезних матеріальних і людських втрат.
Усе лежало в руїнах і згарищах. Повніс�
тю було спалено 355 населених пунктів.
Особливо постраждали Полтава і Кре�
менчук, Диканський, Кременчуцький,
Котелевський, Полтавський, Решетилів�
ській, Семенівський, Чутівський, Ши�
шацький райони. На смертний бій із фа�
шистськими загарбниками з 23 червня
1941 р. по травень 1945 р. пішло 269 442
полтавці, зокрема 2 500 жінок. Віддали
своє життя на вівтар Перемоги над ко�
ричневою чумою 186 тис. полтавців. Ця
цифра називається по сучасній території
за даними, зібраними при написанні
"Книг пам`яті України. Полтавська об�
ласть..." [11, с. 12�13; 12, с. 11�12].

Війна обезлюднила села і міста. Часто
гинули цілі сім`ї. У Семенівському районі
таких нараховувалося понад 150. У Кре�
менчуцькому районі більш ніж 100 сімей,
у яких загинули всі чоловіки, і з їхньою
смертю припинився рід.

Могили полтавців знаходяться на вели�
ких просторах від Волги на сході до Ель�
би на заході, від Чорного моря на півдні
до холодних північних морів. На приму�
сові роботи до Німеччини гітлерівці під
час окупації з сучасної території Полтав�
ської області вивезли 149 116 осіб, зокре�
ма 58 644 чоловіки і 90 472 жінки. Багато з
них не повернулися до рідного дому. Од�
ні, не підкорившись ворогові, стали пар�
тизанами, учасниками антифашистсько�
го Руху Опору в Європі і загинули у боях,
інші були закатовані в концтаборах і
тюрмах, декого, хто пережив фашистські
катівні, відправили у сталінські табори
смерті, а ще хтось, побоявшись розправи
з боку своїх, залишився на заході [11, с.
30; 12, с. 28].

В історичній літературі називалися й ін�
ші цифри кількості полтавців – жертв фа�
шизму та загиблих на фронтах у роки вій�
ни. Так, у виданнях до 90�х років ХХ ст.
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Відповідно до Указу Президії Верхов�
ної Ради УРСР від 7 січня 1954 р. була ут�
ворена Черкаська область із частин Київ�
ської, Полтавської та Кіровоградської об�
ластей. До її складу увійшло 6 районів
Полтавської області: Гельмязівський,
Драбівський, Золотоніський, Іркліїв�
ський, Чорнобаївський і Золотоніський
[2, с. 6; 3; 16, с. 19; 17, с. 21].

Якщо після визволення території Пол�
тавщини від фашистських окупантів чи�
мало молоді з області було направлено на
відбудову шахт Донбасу, на відродження
Дніпрогесу, в інші місця, то згідно з пос�
тановою вересневого пленуму ЦК КПРС
(1953 р.) "Про заходи дальшого розвитку
сільського господарства СРСР" за рішен�
ням партійних і комсомольських органів
чимало молоді відправляється на освоєн�
ня цілинних і перелогових земель на схід.
Їдуть кращі фахівці сільського госпо�
дарства: сотні трактористів, причіплюва�
чів, механіків, шоферів, агрономів, брига�
дирів і помічників бригадирів тракторних
бригад МТС, будівельники�штукатури,
теслярі та ін. Часто це обставлялося як
добровільне бажання, хоча й були добро�
вольці�ентузіасти [9; 22, с. 66�67].

Лютнево�березневий пленум ЦК КПРС
(1954 р.) взяв курс на освоєння цілинних і
перелогових земель Казахстану, Сибіру
та інших регіонів СРСР. З Полтавської
області протягом 1954 року на цілину виї�
хало понад 1500 юнаків і дівчат. Влітку
того ж року за рішенням Полтавського
обкому партії на цілину було відправлено
450 комбайнів, 80 зерноочисних машин,
відряджено механізаторів на допомогу в
збиральній кампанії. Відправляли до Ка�
захської РСР та в інші регіони фахівців
на посади директорів і головних спеціа�
лістів радгоспів. Серед них був і Ф.Т.Мор�
гун, призначений директором радгоспу
"Толбухінський", потім Герой Соціаліс�
тичної Праці, перший секретар Полтав�
ського обкому Компартії України, пись�
менник, державний і громадський діяч. У
1955 році тисячі полтавців виїхали на ці�
линні землі, переважно в радгоспи "Тол�
бухінський" та "Молода гвардія" Кокче�
тавської і "Приреченський" Кустанай�
ської обл. І в наступні 50�ті роки тисячі
механізаторів, робітників, студентів ви�
щих навчальних закладів та учнів сіль�
ськогосподарських училищ із Полтав�
ської області трудилися на цілині. Багато
молоді й осіло там [15, с. 239].

Уже з березня 1954 року у технікумах і
вищих навчальних закладах області про�
водилася робота серед випускників з пи�
тання відправки їх після закінчення нав�
чання на цілинні землі Казахстану та в
Алтайський край. Полтавщина втрачала
свої національні кваліфіковані кадри. На�

томість нерідко в область прибували фа�
хівці з інших республік [25, с. 118�119].

Станом на 1956 р. у Полтавській області
нараховувалося 1 600 тис. чол. населення,
97 % якого становили українці. Густота
була 57 чол. на 1 км2. У Полтаві на той час
проживало 129 тис. чол., у Кременчуці –
77 тис., у Лубнах – 27,7 тис. [13, с. 23].

Відбуваються у другій половині 50�х
років ХХ ст. і деякі зміни в адмінподілі у
межах області. Указом Президії Верхов�
ної Ради УРСР від 4 січня 1957 р. ліквідо�
вано Петрівсько�Роменський і Покров�
сько�Багачанський райони, територія
яких розподілена між Гадяцьким, Лох�
вицьким, Лубенським і Хорольським ра�
йонами. Відповідно до Указу від 28 чер�
вня 1959 року ліквідовано міський район
м. Кременчука – Крюківський [2, с. 6].

У 1959 році, як пише М.Ф. Коломієць,
територія Полтавської області становила
28,9 тис. км , тобто 4,8 % території Украї�
ни. До складу області тоді входили 34
сільські адміністративно�територіальні
райони: Великобагачанський, Великок�
ринківський, Гадяцький, Глобинський,
Гоголівський, Градизький, Гребінків�
ський, Диканський, Зіньківський, Карлів�
ський, Кишеньківський, Кобеляцький,
Козельщинський, Комишнянський, Коте�
левський, Кременчуцький, Лазірків�
ський, Лохвицький, Лубенський, Машів�
ський, Миргородський, Нехворощан�
ський, Новосанжарський, Оболонський,
Опішнянський, Оржицький, Пирятин�
ський, Полтавський, Решетилівській, Се�
менівський, Сенчанський, Хорольський,
Чорнухинський, Чутівський [13. c. 5].

Починаючи з 1950�го року, виконавчий
комітет Полтавської обласної ради депу�
татів трудящих виносив постанови про
об`єднання – укрупнення сільрад: із 2�3
утворювали одну. З`являються й нові на�
селені пункти. Рішенням виконкому Пол�
тавської обласної ради депутатів трудя�
щих від 25 грудня 1961 р. населений
пункт будівництва гірничо�збагачуваль�
ного комбінату Кременчуцького району
віднесено до категорії селищ міського ти�
пу з присвоєнням йому назви Комсомоль�
ське. 15 січня 1962 року його передано у
підпорядкування Кременчуцькій міській
раді депутатів трудящих [2, с. 7]. Селища
Жовтневе, Нікітовка та Шевченківка
Карлівської міськради, які фактично зли�
лися з містом Карлівкою, з 8 червня 1962
року включено в смугу останнього [2, с. 8].

На кінець 1962 року в області було 2 міс�
та обласного підпорядкування: Полтава і
Кременчук, 10 міст районного підпоряд�
кування: Гадяч, Гребінка, Зіньків, Кар�
лівка, Кобеляки, Лохвиця, Лубни, Мирго�
род, Пирятин та Хорол; 19 селищ міського
типу: Артемівка (Чутівський район), Бі�
лики (Кобеляцький район), Велика Багач�
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ну перенесено в с. Ялинці, а сільраду пе�
рейменовано в Ялинцівську. 7 грудня
Максимівську сільраду Глобинського ра�
йону передано до складу Кременчуцького
району. Відбуваються й подальші подібні
зміни в адміністративному поділі в ме�
жах сільрад, перейменування низки на�
селених пунктів у зв`язку з укрупненням
районів. Але масове несерйозне перейме�
нування, без врахування історії, призве�
ло до ліквідації сотень давніх топонімів,
які складалися історично й існували про�
тягом віків [2, с. 13�14].

На 1 січня 1968 р. кількість населення
Полтавської області становила 1681,7 тис.
чол. [2, с. 13]. Густота – 58,4 чол. на 1 км2.
У містах проживало 620,8 тис. чол., у се�
лах – 1 060,8 тис. чол. Українців – 93,8 %,
решта – інші національності. Область по�
ділялася на 25 районів. У її межах було
12 міст (2 обласного підпорядкування та
10 районного), 18 селищ міського типу, 3
робітничі селища та 2 224 сільські насе�
лених пункти, підпорядковані 18 селищ�
ним і 378 сільським радам депутатів тру�
дящих [10, с. 9].

І в наступні десятиліття територія Пол�
тавської області залишається незмінною
– 28,8 тис. км , як і кількість сільських ра�
йонів – 25. Кілька міст, що відігравали
важливу роль у житті краю, межі яких
розширювалися, а кількість населення
зросла, було віднесено до категорії міст
обласного підпорядкування: м. Лубни
Указом Президії Верховної Ради від 20
березня 1972 р., м. Миргород – Указом від
6 грудня 1976 р.; смт Комсомольськ Ука�
зом від 24 квітня 1972 року віднесено до
категорії міст районного підпорядкуван�
ня, а Указом від 6 квітня 1977 року – до
категорії міст обласного підпорядкуван�
ня. Таким чином, на 1 січня 1978 року на
території області було 5 міст обласного
підпорядкування: Полтава, Кременчук,
Лубни, Миргород, Комсомольськ. Зміни�
лася протягом 70�х років і кількість райо�
нів у містах. Указом від 3 березня 1975 р.
утворено Автозаводський і Крюківський
райони у м. Кременчук. До категорії міст
віднесені селища міського типу: Указом
від 16 грудня 1976 р. Глобине, а Указом
від 28 березня 1977 р. – Червонозавод�
ське Лохвицького району [2, с.17].

Наприкінці 60�х – на початку 70�х років
ХХ ст. вже всі села – районні центри –
були віднесені до категорії селищ місько�
го типу [2, с. 17]. Протягом наступних де�
сятиліть ХХ ст. і на початку ХХІ ст. кіль�
кість сільських районів області залиша�
ється незмінною, але триває процес ро�
зукрупнення сільрад. Так, якщо на 1978
рік їх було в області 374, то на 1987 рік –
380, а на 2002 рік вже стало 467 [2, с. 23].
Відбуваються зміни в межах сільрад, пе�
рейменування деяких населених пунктів,

ка, Велика Кохнівка (Кременчуцький ра�
йон), Власівка (Градизький район), Глоби�
не, Гоголеве (Великобагачанський район),
Градизьк, Диканька, Козельщина, Ко�
мишня, Комсомольське (Кременчуцький
район), Нові Санжари, Опішня, Решети�
лівка, Ромодан (Миргородський район),
Семенівка, Червонозаводське (Лохвиць�
кий район), Чутове [2, с. 8].

Указом Президії Верховної Ради УРСР
від 30 грудня 1962 р. в області проведено
чимало змін адміністративно�територі�
ального поділу. До категорії міст обласно�
го підпорядкування було віднесено: Пол�
таву, Кременчук (із селищами міського
типу Білики, Власівка, Комсомольське),
Гребінку, Карлівку, Лубни, Миргород та
укрупнено сільські райони. Їх стало 14:
Гадяцький, Глобинський, Диканський,
Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький,
Кременчуцький, Лохвицький, Лубен�
ський, Миргородський, Пирятинський,
Полтавський, Решетилівській, Хороль�
ський. Але таке надмірне укрупнення ра�
йонів не виправдало себе, як і штучне
"притягнення" до Кременчука віддалених
селищ. 10 січня 1963 року смт Білики
Кременчуцької міськради передано до
складу Кобеляцького району, а смт Вла�
сівку 1 квітня того ж року – до Кіровог�
радської області. 4 січня 1965 р. в області
затверджено 19 районів, відновлено такі
райони: Котелевський, Новосанжарський,
Оржицький, Семенівський, Чутівський.
Містами обласного підпорядкування за�
лишено було Полтаву і Кременчук із
Комсомольськом. Наступного року Ука�
зом від 8 грудня 1966 р. у Полтавській об�
ласті відновлено ще 6 районів: Великоба�
гачанський, Гребінківський, Козельщин�
ський, Машівський, Чорнухинський та
Шишацький [2, с. 8�12; 8, с. 21; 17, с. 21�22].

У 60�ті роки ХХ ст. відбувалася низка
змін щодо передачі сільрад з одних райо�
нів до інших, укрупнення сільрад, утво�
рення нових тощо. Із 27 січня 1964 р., вра�
ховуючи клопотання жителів сіл Веремі�
ївки, Жовниного, Кліщинців, Тимченків
Глобинського району Полтавської облас�
ті, їх територію включено до складу Зо�
лотоніського району (з січня 1965 р. до
Чорнобаївського району) Черкаської об�
ласті. 29 грудня 1965 р. Великокохнівську
селищну раду передано у підпорядку�
вання Кременчуцькому міськвиконкому.
При спорудженні Кременчуцької ГЕС, у
зв`язку із затопленням чаші Кремен�
чуцького штучного моря, основна маса
жителів с. Ялинці Градизького району
наприкінці 50�х – на початку 60�х р. ХХ
ст. була переселена на територію Кре�
менчуцького району, де збудували нове
село під старою назвою. 28 жовтня 1966 р.
рішенням облвиконкому центр Пухаль�
щинської сільради Кременчуцького райо�
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виключення з облікових даних, об`єднан�
ня.

У 30�х роках ХХ ст. почалося масове
переселення трудівників�хліборобів із
колись заможних хуторів із їхніми впо�
рядкованими садибами, зеленими садка�
ми. З 1946�го по 1960 рр. зникло з карти
Полтавської області ще 637 хуторів, меш�
канців яких переселили до ближніх сіл [2,
с. 138�153]. З 1960�го по 1965 рр. зникають
526 "неперспективних сіл" [2, с. 154�166].
У наступні – 1965�1978 рр. знімають з об�
ліку у зв`язку із зникненням 281 село [2,
с. 167�174], а протягом 1978�2002 рр. зни�
кає ще 151 село. Хоча за цей період ви�
никло 12 нових поселень, зокрема 10 сіл
та 2 селища [2, с. 175�179]. Село полтав�
ське, як і в багатьох інших регіонах Укра�
їни, старіє і вимирає. Народжуваність ду�
же низька. Полтавщина втрачає справ�
жніх трудівників землі, годувальників
країни. Про це свідчить і статистика.

За Всесоюзним переписом 1989 р. всього
населення в області нараховувалося
1 753 030 чол., зокрема чоловіків – 789 285,
жінок – 963 745. З віддаленням від війни
1941 – 1945 рр. кількість чоловіків повільно
збільшувалася. У 1959 р. їх частка серед на�
селення області становила 42,1 %, в 1979 р. –
44 %, в 1989 р. – 45 %, у 1996 році – 45,5 %.

На 1 січня 1996 р. у Полтавській області
проживало 790 041 (45,5 %) чоловіків і 944
747 (54,5 %) жінок. Останніх нараховува�
лося на 154,7 тис. осіб більше, ніж чолові�
ків. Того року на 1000 жінок припадало
445 чоловіків [16, с. 89�90].

Перепис 1989 року показав, що на тери�
торії області проживали представники
більше ніж 75 національностей. З усього
населення українці становили 1 536 630
чол. (87,6 %), росіяни – 176 965, білоруси –
9 537, євреї – 6 668, молдавани – 2 737, по�
ляки – 1 075, татари – 1 111, цигани – 982,
вірмени – 1 314, німці – 698, болгари – 359,
азербайджанці – 1 203, угорці – 440, мор�
двини – 492, чуваші – 400, грузини – 602,
узбеки – 1 394, казахи – 336, литовці – 237,
латиші – 157, удмурти – 204, башкири –
152, греки – 232, корейці – 120, інші націо�
нальності і народності – 6 943 [16, с. 92].

У повоєнний період Полтавщина, як і
вся Україна, була охоплена процесом
міжнаціональних міграцій. Багатьох мо�
лодих фахівців – випускників вищих і се�
редніх спеціальних навчальних закладів
– направляли на роботу не лише в різні
області УРСР, але й у інші республіки
СРСР, а в Україну, відповідно, – пред�
ставників різних республік, перш за все з
Російської Федерації. Здійснювалася ім�
перська політика створення єдиного ра�
дянського народу. До того ж Полтава,
Кременчук, Лубни, Миргород у повоєнні
роки приваблювали своєю багатою при�
родою, спокійним ритмом життя багатьох

відставників, людей з інших регіонів. Чи�
мало комсомольців і молоді з різних кін�
ців СРСР їхало на спорудження Дніпров�
ського (нині Полтавський) гірничо�збага�
чувального комбінату та на інші новобу�
дови. Тому у період між 1959 – 1989 рр.
відбулися помітні зміни в національному
складі населення. Частка українців змен�
шилася за цей період з 93,4 % до 87,6 %, а
росіян збільшилася відповідно із 5,12 %
до 10,2 %. Зросла чисельність білорусів,
вірменів, молдаван, азербайджанців, уз�
беків та представників інших народів,
зменшилась питома вага євреїв, з’явили�
ся удмурти, угорці, корейці [16, с. 92].

Політика в СРСР була спрямована на
міжнаціональне зближення, консоліда�
цію народів і народностей, на переселен�
ня в інші республіки корінного населення,
перш за все інтелігенції, здорової робочої
сили з метою утворення єдиного радян�
ського народу. Значний відтік населення
з Полтавщини в радянський період був
пов`язаний з індустріалізацією країни,
будівництвом промислових районів Ура�
лу, Кузбасу, Донбасу, у повоєнний період
– з відбудовою Донбасу, освоєнням ці�
линних земель у східних регіонах, зі спо�
рудженням БАМу тощо. Розпад СРСР
обумовив етнічні міграції, дещо позна�
чився притік в область етнічних україн�
ців, а в зв`язку з трагічними подіями на
Північному Кавказі – і представників
кавказьких народів [16, с. 101].

Станом на 1 січня 1995 року в області
нараховувалося всього 1 897 населених
пунктів, із них сільських – 1 861, 66 посе�
лень на 1000 км2. Густота населення ста�
новила 60,9 чол. на км2. Порівняно з дово�
єнним і післявоєнним періодами кількість
сільських поселень зменшилася за раху�
нок ліквідації хуторів, приєднання при�
міських сіл до міст, а також втрати люд�
ності багатьма селами. Оголошення бага�
тьох сіл "неперспективними", закриття
там шкіл, медпунктів, клубів, дитячих
садків, магазинів завдало значної, а ча�
сом і нищівної шкоди багатьом сільським
поселенням [16, с. 97].

За попередніми підсумками Всеукраїн�
ського перепису населення 2001 р. всього
по Полтавській області нараховувалося
1 630,1 тис. мешканців, зокрема міського
населення – 956,7 тис. чол. (58,7 %), сіль�
ського – 673,4 тис. чол. (41,3 %), чоловіків
– 747,4 тис. осіб (45,9 %), жінок – 882,6 тис.
(54,1 %). Жінок на 1000 чоловіків припада�
ло 1181. У п`яти містах області населення
становило: у м. Полтава всього 318 тис., із
них чоловіків – 147,4 тис., жінок – 170,6
тис. У м. Кременчук населення 234 тис., у
тому числі чоловіків – 108,1 тис., жінок –
125,9 тис. У м. Комсомольськ із населени�
ми пунктами, підпорядкованими міськра�
ді, – 54,3 тис. чол., у тому числі міського –
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51,7 тис., сільського – 2,6 тис., чоловіків –
25,4 тис., жінок – 28,9 тис.; у м. Лубни 52,6
тис. населення, із них чоловіків – 23,9 тис.,
жінок – 28,7 тис.; у м. Миргород – 42,9 тис.
жителів, із них чоловіків – 19,9 тис., жінок –
23 тис. осіб [19, с. 3; 23].

За переписом 2001 р. помітні зміни і в
національному складі населення області.
Українці на той час становили 1 481 167
осіб (91,36%), росіяни – 117 071 (7,22%), бі�
лоруси – 6 309 (0,39%), вірмени – 2 678
(0,17), євреї – 1 843 (0,11%), татари – 819
(0,05%), німці – 712 (0,04%), грузини – 613
(0,04%), болгари – 364 (0,02%), угорці –
349 (0,02%), узбеки – 250 (0,01%), решта –
представники інших націй і народностей.

І до останнього часу демографічна си�
туація на Полтавщині не поліпшується.
На 1 червня 2007 р. чисельність наявного
населення в області становила 1533,6 тис.
осіб. Упродовж січня�травня 2007 р. кіль�
кість жителів на теренах області змен�
шилася на 6,9 тис. осіб, або на 10,9 особи
на 1000 чол. населення [23, с. 2].

Народжуваність низька. Чимало спеці�
алістів�українців та людей інших націо�
нальностей, не знаходячи належної робо�
ти і оплати за працю на Батьківщині,
їдуть шукати кращого життя за кордо�
ном. Виїжджають із Полтавщини, як і з
інших областей, через причини: немож�
ливість дати вищу освіту дітям, працюва�
ти за фахом і жити нормальним життям
українці, росіяни, євреї, представники ні�
мецької та інших національностей, пред�
ки яких віками жили на цій землі, яка
стала для них рідною. Україна втрачає
освічених, висококваліфікованих фахів�
ців, люди втрачають свою Вітчизну і час�
то не знаходять нової за рубежем, бо там
вони виявляються чужими.

Усе це настійно говорить про те, що
держава, місцеві органи влади повинні
серйозно взятися за відбудову і подаль�
ший розвиток промисловості, сільського
господарства, охорони здоров`я і закладів
культури, створювати робочі місця для
трудівників області і належно оплачува�
ти їх працю. А благодатна полтавська
земля, яка давала хліб для багатьох регі�
онів, на якій здавна випасалися тисячні
отари овець, череди худоби, табуни ко�
ней, при розумному господарюванні мо�
же прогодувати не один мільйон населен�
ня. І полтавці завжди були толерантним
народом. Вони гостинно приймали всіх,
хто з відкритою душею йшов до них,
мирно вживалися, трудилися поруч із
представниками різних націй і народнос�
тей, берегли свою і поважали культуру
інших народів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Адміністративно�територіальний поділ Пол�

тавщини (1648 – 1941 рр.): Довідник з історії адмі�
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Демократизація суспільства в Україні, поряд із соціально�е�
кономічними трансформаціями, потребує глибинних змін у сві�
домості й поведінці людини. У зв'язку з цим безперечно великою
і все зростаючою є роль у суспільних перетвореннях педагогіч�
ної науки. Це актуалізує науковий інтерес до методології, теорії
і практики виховання, що зумовлено такими внутрішніми і зов�
нішніми чинниками: по�перше, новим розумінням дитини як са�
модостатньої й неповторної унікальності здатної до проектуван�
ня і здійснення самої себе; по�друге, формуванням гуманістич�
ної свідомості суспільства на основі вищих цінностей людства;
по�третє, необхідністю уточнення сутності поняття "педагогіка",
її предмета та об'єкта; по�четверте, обґрунтуванням координую�
чої ролі педагогіки серед наук про людину, її інтеграції й дифе�
ренціації щодо всього комплексу гуманітарних знань; по�п'яте,
рухом людства від ізоляції й замкнутості до єдності й цілісності,
потребами інтеграції й водночас збереження національної окре�
мішності; по�шосте, зміцненням зв'язків педагогічної теорії і
шкільної практики; по�сьоме, збільшенням різноманітності ме�
тодів і методик дослідження, що, поряд із позитивним значен�
ням, нерідко призводить до не завжди адекватного їх добору.

Насамперед, нагальною постає потреба відповіді на фунда�
ментальне запитання про сутність педагогіки як науки. Педаго�
гіка – наука про виховання. Виховання – усезагальна, вічна і
постійна категорія педагогічної науки. Виховання розглядається
нами як особистісно�соціальне явище і суспільно�культурний
феномен. Воно являє собою виховну метасистему, має індивіду�
ально�особистісну і загальнолюдську цінність, важливий компо�
нент ідеології й культури, здійснюється в інтересах людини,
суспільства, країни. Виховання має національний характер. За�
безпечується не лише родиною і школою, людська особистість –
продукт усього суспільства: від сім'ї до засобів масової інформа�
ції, від дитячого садка до вузу і виробництва. Тому закономірни�
ми є широкі погляди на виховання в українській етнопедагогіці.
"Виховати" означає в народі заховати дитину від зла, а "вихо�
вання" – процес оборони від зла протягом усього життя. У зак�
ладах освіти виховання є спеціально організованим, цілеспрямо�
ваним процесом. А отже, воно характеризується цілепокладан�
ням і педагогічним керівництвом по залученню підростаючих
поколінь до життя в певному суспільстві, в процесі чого відбува�
ється засвоєння ними соціального досвіду, їхнє самовиховання і
самотворення.

Навчання і освіта, одержані знання виступають засобами у
вихованні й самовихованні людини впродовж життя. Звідси вис�
новок – виховання становить внутрішню сутність і навчання, і
освіти, вони його складники. Тому педагогіку можна визначати
як науку про виховання, навчання і освіту, абстрагуючи вихо�
вання в його конкретному, власному значенні. Акцентуємо на
цьому, оскільки в останні роки переважно в зв'язку із впливом
західної культурної традиції та зі створенням Російської акаде�
мії освіти панує визначення педагогіки як науки про освіту. От�
же, з одного боку, спостерігається намагання звести педагогіку
до освіти, а з іншого, – ніби відмежування від педагогіки. Але ос�
віта – це система знань, умінь і навичок, отже, – результат нав�

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА
ВИХОВАННЯ – ЄДИНА СИСТЕМА *

А.М. Бойко 

Методологія, теорія,
практика виховання
обгрунтовується як
єдина система. Уточ�
нюється суть педагогі�
ки як науки, її предмет і
об'єкт. Виховання роз�
глядається як особис�
тісно�соціальний фено�
мен, для практичної  ре�
алізації котрого необхід�
на особистісно зорієн�
тована педагогічна ді�
яльність. Найважливі�
шою проблемою мето�
дології, теорії і практи�
ки виховання  автор
вважає оптимізацію
зв'язку педагогічної нау�
ки та шкільної практи�
ки, а головним факто�
ром оптимізації � впро�
вадження інновацій у
практичну діяльність
вчителя.

Методология, теория,
практика воспитания
обосновываются как
единая система. Уточ�
няется сущность педа�
гогики как науки, ее
предмет и объект. Вос�
питание рассматрива�
ется как личностно�со�
циальный феномен, для
практической реализа�
ции которого необходи�
ма личностно ориенти�
рованная педагогичес�
кая деятельность.
Важнейшей проблемой
методологии, теории и
практики воспитания
автор считает опти�
мизацию связи педагоги�
ческой науки и школьной
практики, а главным
фактором оптимиза�
ции – внедрение иннова�
ций в практическую де�
ятельность учителя.

Methodology, theory,
practice of education are
substantiated as a unified
system. The nature of ped�
agogics as science, its sub�
ject and object are updat�
ed. The education is
reviewed as a personal and
social phenomenon, for
practical implementation
of which the personally ori�
ented pedagogical activity
is indispensable. A major
problem of a methodology,
theory and practice of edu�
cation the author considers
optimization of correlation
of pedagogical science and
school practice, and a main
factor of it � the intrusion
of innovation in practical
activity of the teacher.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
*У статті використані матеріали праці автора "Виховання людини: нове і вічне" –
Полтава, 2006. – 566 с.



та ін., якими пишається педагогіка і пси�
хологія Заходу, започатковані ще у вчен�
ні "філософія серця" Григорія Сковороди
і Памфіла Юркевича, розвинуті в науко�
вих підходах К.Д. Ушинського, М.І. Пиро�
гова, отримали подальше наукове обґ�
рунтування в творчості сучасних педаго�
гів і філософів як "філософія людини",
"філософія освіти і виховання". Вони
сприяють правильному висновку, що до�
помогти дитині стати справжньою люди�
ною значно важливіше, ніж – певним фа�
хівцем. 

Великим досвідом і талантом В.О.Су�
хомлинського переконливо доведена пря�
ма залежність якості навчання від ефек�
тивності процесу виховання. Небажання
окремих дітей навчатися він справедливо
вважав тривожним свідченням того, що в
школі є тільки навчання і немає повно�
цінного виховання, духовного життя ди�
тини в усьому його багатстві й різнома�
нітності. Отже, єдність навчання і вихо�
вання в сучасній школі мусить будувати�
ся на превалюванні виховання особистос�
ті, а не засвоєння нею певної суми знань.

Розвиваючи національну виховну тра�
дицію, В.І. Вернадський обґрунтував ви�
рішальне значення виховання й освіти в
сучасних йому умовах та майбутній, но�
осферній, найвищого рівня розвитку
людській цивілізації. В зв'язку з цим він
довів необхідність піднесення педагогіч�
ної свідомості суспільства, першим з'ясу�
вав високоморальне значення вселюд�
ської взаємодії. "Не можна безкарно йти
проти принципу єдності всіх людей на
Землі, як закону природи", – застерігав
він, стверджуючи доцільність "планетар�
ної організації людства", "народу, що
навчається" [3, с. 151].

Сьогодні, поряд із інтеграційними про�
цесами, виконанням комплексу завдань
Болонської конвенції, зростає потреба
збереження сутності українського наро�
ду, недопущення нівелювання і розчи�
нення національного серед інших куль�
тур і народів. Кожна окрема людина віль�
на, конструктивна, заслуговує на збіль�
шення до неї довіри і поваги. Тому не мо�
жемо здійснювати виховання лише зов�
нішніми впливами, якими б організовани�
ми і системними вони не були. Особис�
тість у процесі виховання виступає до
певної міри своїм власним проектом і
створює саму себе, що забезпечується
єдністю виховання і навчання.

Педагогіка – власне педагогічна наука,
що має свою мету, поняттєво�категорі�
альний апарат і функції. Тому вважаємо
некоректним використання поняття "пе�
дагогіка" в словосполученнях, наприклад,
"музейна педагогіка", "екологічна педаго�

чання. Тому досвід в освіті виступає "як
гармонійна єдність знань та вмінь" [15, с.
170], а у вихованні він трактується знач�
но ширше, об'єднує знання і вміння, зов�
нішні й внутрішні фактори, переживання
суб'єктом самого себе, певних станів, сво�
го самопочуття, відчуття, збагачення і
"пропущення" через власний досвід за�
гальних понять, явищ і процесів та ін. От�
же, щодо співвідношення виховання і
навчання, скористаємося узагальненням
В.О.Сухомлинського. Він пояснював:
"Навчання – це лише одна із пелюсток ті�
єї квітки, що називають вихованням у
широкому розумінні цього поняття …"
[13, с. 13]. На користь виховання також
трактували зв'язки й залежності понять
"виховання" і "навчання" М.І.Пирогов,
К.Д. Ушинський, В.О.Духнович, Б.Д. Грін�
ченко, С.Ф.Русова, Г.Г. Ващенко, А.С. Ма�
каренко, О.А. Захаренко та інші педагоги.

Однак слід підкреслити живучість і
періодичність повторень нападів на вихо�
вання. Деякими дослідниками заперечу�
ється виховання як відносно самостійний,
окремий вид педагогічної діяльності, має
місце тенденція заперечення виховання
взагалі, з'явилася концепція антипедаго�
гіки, декларування вільного від вихован�
ня суб'єкта під маскою боротьби з авто�
ритаризмом, нерідко перебільшується
значення самовиховання, робляться
спроби замінити виховання гуманітари�
зацією освіти тощо. Недопустимість і
шкідливість подібних тенденцій перекон�
ливо спростовували в свій час прогресив�
ні педагоги. А.С. Макаренко писав: "Пере�
дусім цікавим є питання самого характе�
ру науки про виховання. У нас серед пе�
дагогічних мислителів нашого часу й ок�
ремих організаторів педагогічної роботи
існує переконання, що ніякої особливої
окремої методики виховної роботи не
потрібно, що методика викладання, мето�
дика навчального предмета повинна зак�
лючати в собі й усю виховну думку. Я з
цим не згоден…" А.С. Макаренко ствер�
джував, що будь�яка робота в класі є зав�
жди діяльність виховна, але зводити ви�
ховну роботу до освіти він вважав не�
можливим [8, c.124�125]. У цьому полягає
вітчизняна виховна традиція. "Бо який
результат навчання без серця благород�
ного і вдячного. Яка користь від наук без
доброї думки?" – ці далеко нериторичні
запитання поставив геній українського
народу, великий філософ і педагог
Г.С.Сковорода ще в середині XVIII ст. [11,
с. 147]. 

Концепції "антропоцентризму", "внут�
рішньої природи дитини", "самоактуалі�
зації власного потенціалу людини", "уні�
кальності й самодостатності особистості"
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гіка", "педагогіка співробітництва", "пе�
дагогіка середовища" тощо, оскільки пе�
дагогіка – наука про виховання, а не про
музеї, екологію, співробітництво, середо�
вище тощо, які є засобами виховання. У
зв'язку з цим, методологія педагогіки пе�
редбачає уточнення її предмета й об'єкта.
Розуміючи, що визначення будь�якого
наукового поняття завжди буде недос�
татнім, адже процес досягнення істини
вічний і нескінченний, до характеристики
поняття "виховання", як предмета педа�
гогіки, вводимо феномен "відносини", ос�
кільки виховання і навчання в школі від�
бувається на основі системи відносин.
Відносини виникають у процесі спілку�
вання і діяльності, тому головними меха�
нізмами виховання виступають діяль�
ність, спілкування і відносини.

А.С. Макаренко в результаті своєї ба�
гатогранної виховної діяльності дійшов
висновку: "З усім складним світом оточу�
ючої дійсності дитина входить у безкі�
нечне число відносин, кожні з яких неод�
мінно розвиваються, переплітаються з ін�
шими відносинами, ускладнюються фі�
зичним і моральним зростанням самої
дитини… Увесь цей "хаос" не піддається
начебто ніякому обліку, проте він ство�
рює в кожен даний момент певні зміни в
особистості дитини. Спрямувати цей роз�
виток і керувати ним – завдання вихова�
теля…" [7, c. 14]. Отже, виховання розгля�
дається ним адекватно спеціально органі�
зованим відносинам. Розвиваючи погляди
А.С. Макаренка та інших педагогів, пред�
метом педагогіки вважаємо пізнання за�
кономірностей розвитку системи відно�
син дитини, які виникають у спеціально
організованій діяльності та спілкуванні.
Таке визначення предмета педагогіки не
заперечує традиційного трактування, а
лише поглиблює його, оскільки у вихов�
ному процесі взаємодіють різні стосунки,
що впливають на емоційну та інтелекту�
альну сферу школяра, виступаючи тим
самим як дійові сили формування особис�
тості дитини.

Отже, предметом педагогіки є вихо�
вання як спеціально організована цілес�
прямована діяльність з формування
суб'єкт�суб'єктних, морально�естетичних
виховуючи відносин дорослих і дітей,
учителів і учнів. Характером відносин
"учитель�учень" детермінуються гуманні
взаємини в дитячому колективі, свідоме
ставлення школярів до навколишньої
дійсності, їхні критичні й реальні само�
відносини, що потребує пізнання законо�
мірностей становлення всієї системи вза�
ємин дитини для її всебічного і гармоній�
ного розвитку [2, с. 12]. Отже, йдеться про
педагогічно доцільні відносини, які скла�

даються в навчально�виховному процесі
під керівництвом учителів і спрямову�
ються на досягнення мети виховання. 

Об'єкт педагогіки, як ширше поняття,
охоплює всю життєдіяльність дитини, су�
купність організованих і стихійних сто�
сунків, прямих і опосередкованих взає�
мин, позитивних і негативних упливів,
що виникають у процесі становлення осо�
бистості в школі, родині, оточуючому се�
редовищі. Підтвердженням цього слу�
жить філософського�педагогічний висно�
вок А.С. Макаренка, що "… саме відноси�
ни становлять істинний об'єкти нашої пе�
дагогічної роботи" [9, с. 458]. В.О. Сухом�
линський трактував виховання і навчан�
ня як світ складних людських стосунків,
що залежать від учителя, на совісті якого
"найцінніше, що є в світі, – людина" [14, с.
217]. Отже, розвиток поглядів на вихо�
вання через поняття "відносини" – зако�
номірний ступінь у поступальному русі
пізнання методологічних основ вихован�
ня, що служить засобом подальшого роз�
витку педагогічної науки. Виховання – це
полісуб'єктна, відкрита, взаєморозви�
вальна і саморозвивальна система.

Методологія педагогіки покликана від�
повісти на головне запитання, яке вини�
кає перед дослідником, як і яким чином
вести наукову роботу, щоб досягти пос�
тавленої мети. Варто при цьому зазначи�
ти, що методологічні знання �� не догма,
якою вони були, не можуть бути і ста�
більною в часі та просторі вказівкою на
всі випадки життя. Вони доповнюються і
розвиваються. У даних умовах характе�
ризуються значно більшим динамізмом і
гнучкістю відповідно до змін у житті лю�
дини і суспільства. Отже, методологія –
це фундамент, який визначає процес і ре�
зультат педагогічного дослідження. Спе�
цифіка методологічного знання в педаго�
гіці, за даними нашого наукового досвіду,
полягає також у поєднанні вчення про
методи пізнання і методи практичної дії.
Методологія в педагогіці є не лише засо�
бом високого рівня теоретичного пізнан�
ня, а й одночасно інструментом практич�
ного перетворення педагогічної дійсності
на наукових основах. Проте методологією
не можна вважати будь�яке абстрактно�
теоретичне узагальнення. Зрозуміло, що
недопустимо всяку практичну пораду
про засоби педагогічної взаємодії відно�
сити до методології. Маємо на увазі лише
поєднання в творчості вченого нового тео�
ретичного знання з використанням його в
практичній педагогічній діяльності. Тому
солідарні з тими вченими, які вважають
упровадження нового педагогічного знан�
ня в практику невід'ємним компонентом,
а отже, за нашими даними, етапом педа�
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жах безлічі мистецьких, культурних та
інтелектуальних традицій" [4, с. 9]. Про�
ведений аналіз дозволив нам виділити як
провідні в методології сучасного вихован�
ня такі ідеї постмодернізму: визнання
центрального місця етики в будь�якому
обговоренні соціальних проблем, синте�
зування сучасного розуміння наукового
знання з суспільними й етичними питан�
нями, які ставилися, переосмислювалися
і переоцінювалися протягом усієї люд�
ської історії; з'ясування понять "суб'єкт�
ності, індивідуальності і Бога, забутих у
модерному світі" та ін.
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гогічного дослідження, після його експе�
риментальної перевірки й апробації. Під�
готовка рукопису, застерігає В.Г.Кре�
мень, це лише проміжний, а не кінцевий
продукт наукової роботи. Він наголошує,
що тоді "… для багатьох науковців настає
момент істини, коли результат багаторіч�
ної наукової праці може стати затребува�
ним, або навпаки залягти в шухляду" [6,
№ 3 (152)]. Отже, методологія педагогіки
включає вчення високого, узагальнюючо�
го порядку в галузі теорії і практики ви�
ховання загальнонаукового (філософ�
ського) і конкретнонаукового (власне пе�
дагогічного) рівнів. 

Виховання відбувається на основі по�
єднання передусім антропоцентричного і
соціоцентричного підходів, актуалізації
механізмів особистісного і соціального са�
морозвитку в межах відносно самостій�
них, але пов'язаних між собою онтологіч�
них, гносеологічних, аксіологічних і прак�
сіологічних систем. Це забезпечує при
обґрунтуванні й здійсненні виховного
процесу врахування законів загального
буття людини, досягнень теорії пізнання,
досліджень природи цінностей, методики
практичної діяльності, її творчої сутності
й доцільності – все це у своїй сукупності
складає загальнонаукову (філософську)
методологічну основу виховання. Оскіль�
ки онтологія вивчає відносини людини і
буття; теорія пізнання – відносини
суб'єкта і об'єкта в процесі пізнавальної
діяльності; аксіологія – відносини люди�
ни до оцінюваних нею об'єктів, а праксіо�
логія – відносини індивіда чи індивідів і
об'єднань людей у процесі певного виду
практичної діяльності, то методологія ви�
ховання значною мірою базується на піз�
нанні закономірностей формування
суб'єкт�суб'єктних відносин дорослих і
дітей, їх структур і механізмів, видів і ти�
пів, рівнів та етапів становлення, що де�
термінуються в навчально�виховному
закладі особистісними якостями, культу�
рою і професійною компетентністю педа�
гогів, а отже, – усвідомленням і тран�
сформацією названих загальних систем
філософії на виховний процес. Таким чи�
ном, суб'єкт�суб'єктні, морально�есте�
тичні педагогічно доцільні виховуючі від�
носини вчителів і учнів виступають кон�
кретнонауковою, власне педагогічною
методологічною основою виховання. 

До методології також не можна не від�
нести загальнонаукових ідей постмодер�
нізму як суттєвої складової інтелекту�
ального і культурного контексту нашої
епохи. Автори "Енциклопедії постмодер�
нізму" переконливо доводять, що "це не
так стиль, як безперервний процес одно�
часного розпаду та перетворення в ме�
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27 квітня 1989 p. Державний Комітет СРСР з народної освіти за
№ 16 видав інструктивний лист "Про введення посади психолога в
закладах народної освіти". В загальноосвітніх навчальних закладах
активно почали вводитись посади психологів. Цьому процесу також
сприяло прийняття Тимчасового положення про психологічну
службу (1991 p.), Положення про психологічну службу в системі ос'
віти України (1993 p.). 

З цього часу почали з'являтись "перші ластівки": практичні пси'
хологи у навчальних закладах на Полтавщині. Це наш фундамент,
наше коріння, практичні психологи, які стояли у витоків створення
психологічної служби на Полтавщині. 

Починаючи з 1990 року Полтавська середня школа № 38, Пол'
тавська середня школа № 30, Полтавський міський відділ освіти
вводять посаду "психолог", де працювала Лариса Іванівна Лантух.
Фахівець з великої літери. Важко перелічити навчальні заклади,
курси, які закінчувала Лариса Іванівна, постійно вдосконалюючи
свою фахову майстерність. Будучи піонером практичної психології
системи освіти, вона на практиці довела необхідність психолога у
закладі освіти. Маючи цінний досвід, фахову майстерність, життє'
вий досвід Лариса Іванівна поширює свої надбання, зокрема, нещо'
давно побачила світ її збірка методичних матеріалів (Робота прак'
тичного психолога з педагогічним колективом. Методичний посіб'
ник. / Автор Л.І.Лантух. Полтава: Гімназія № 30 м. Полтави, 2007. –
139 с). 

З 1 жовтня 1991 року у Кременчуцькій середній школі № 4 (за'
раз – ліцей № 4) призначено на посаду "психолог" Кухаренко Лю�

Стаття висвітлює особливості розвитку психологічної служби системи ос�
віти на Полтавщині з моменту її створення і до сьогодення. Розглядається
структура психологічної служби, особливості її діяльності на різних етапах
становлення. Приведено приклади кращого досвіду роботи співробітників
психологічної служби Полтавської області. 
Зроблена спроба проаналізувати сучасний стан, шляхи, перспективи, успіхи
та проблеми на шляху соціально�психологічного забезпечення навчально�ви�
ховного процесу. 

Статья освещает особенности развития психологической служби системы
образования на Полтавщине с момента ее создания и до современности.
Рассматривается структура психологіческой службы, особенности ее
деятельности на разных этапах становления. Наведены примеры лучшего
опыта работы сотрудников психологической службы Полтавской области. 
Сделана попытка проанализировать современное состояние, пути, перспек�
тивы, успехи и проблемы на пути социально�психологического обеспечения
учебно�воспитательного процесса. 

Paper covers some features of the development of psychological service in Poltava
region since its foundation till our days. The structure of psychological service some
peculiarities of its activity at the different stages of development and life are consi�
dered. Examples of some the best experiences of the Poltava region psychological
service staff are given. Author tries to analyze the modern condition, ways, pros�
pective, successes and issues we meet on the way of social&psychological support
of educational process.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ
ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ

К.М.Муліка

Л.І.Лантух, 
практичний психолог Пол�

тавської гімназії  № 30

Л.Ф.Божко,
керівник районної пси�

хологічної служби у
роботі семінару
«Формування

управлінської команди
освітньої організації»
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бов Ярославівну. "Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш
– то уже навіки" – кредо, взяте з творів Ліни Костенко, Любов
Ярославівна пронесла протягом шістнадцяти років, працюючи
практичним психологом у школі. Пріоритетним напрямком обрав'
ши виявлення обдарованих дітей та молоді, на сьогодні вона має
численних учасників та переможців МАН. 

Одночасно почали вводитись ставки практичних психологів у
Пирятинському, Гадяцькому, Машівському районах.

Перші кроки щодо створення психологічної служби та інтеграції
її в освітній простір на Пирятинщині робилися з ініціативи та пос'
тійного сприяння начальника відділу освіти Володимира Микола'
йовича Лелюха, під безпосереднім керівництвом лабораторії нау'
кових проблем практичної психології Інституту психології АПН
України, якою тоді керував Віталій Григорович Панок (нині дирек'
тор Українського науково'методичного центру практичної психо'
логії і соціальної роботи). 

31 серпня 1993 року було прийнято розпорядження представни'
ка Президента України "Про створення Центру практичної психо�
логії при районному методичному кабінеті відділу освіти". І вже в
1996 році Пирятинському центру практичної психології наказом
обласного управління освіти був наданий статус Пирятинського
регіонального (міжрайонного) науково�методичного центру прак�
тичної психології і соціальної роботи. Працівники центру при ак'
тивній підтримці відомих психологів'науковців України  проводи'
ли заняття для керівників районних психологічних служб, шкіль'
них практичних психологів, сприяли підвищенню психологічної
культури учасників навчально'виховного процесу 8 навколишніх
районів.

Під керівництвом практичного психолога вищої кваліфікаційної
категорії Майї Василівни Зайченко, досвід психологічної служби
Пирятинщини і на сьогодні є одним із найкращих в Україні. Майя
Василівна є одним із найбільш професійних лекторів на курсах під'
вищення кваліфікації, адже тематика "Психологічна характерис'
тика учнівського колективу", яку опрацювала Майя Василівна є
особливо актуальною у практичній діяльності психологів та соці'
альних педагогів. 

Багато досвідчених, активних, творчих фахівців галузі практич'
ної психології, які стояли у витоків її створення, і сьогодні щоденно
приходять на допомогу особистості, використовують багатий досвід
та професійні знання у подоланні конфліктів, життєвих труднощів,
допомагають розкрити здібності, усвідомити життєві потреби, пріо'
ритети, цілі. Це – наш фундамент, джерело для натхнення та взі'
рець для наслідування.

Поступово із розвитком психологічної служби виникла необхід'
ність у організаційно'методичному забезпеченні психологів області.
У 1995 році введено посаду "психолога" при управлінні освіти і нау'
ки Полтавської обласної державної адміністрації, яку протягом се'
ми років обіймала Лантух Лариса Іванівна.

Важливим етапом у розвитку психологічної служби стало прий'
няття Закону України "Про освіту" (1996 p.). Статтею 21 (Психоло'
гічна служба в системі освіти) Закону України "Про освіту" було
визначено, що за своїм статусом практичні психологи належать до
педагогічних працівників. 

Психологічна служба пройшла етап становлення, довівши свою
необхідність для соціальної і педагогічної практики. 

Відповідно до завдань та змісту діяльності психологічної служби
Полтавщини почала формуватися структура управління та науко'
во'методичного забезпечення діяльності практичних психологів
дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів систе'
ми загальної середньої освіти. 

Проте, з прийняттям у 1996 p. тимчасових типових штатних
нормативів загальноосвітніх навчально'виховних закладів, ситуа'
ція в психологічній службі системи освіти України значно погірши'
лась. Майже на 60% було скорочено посади соціальних педагогів, на
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30% – практичних психологів. У багатьох
регіонах ліквідовано обласні, районні (місь'
кі) навчально'методичні центри практич'
ної психології. Чисельність психологічної
служби скоротилася до 4 тис. чол. Тимча'
сові типові штатні нормативи болюче
вдарили і по ставках практичних психо'
логів Полтавщини. Тогочасне скорочення
ставок практичних психологів у навчаль'
них закладах і до сьогодні не надолуже'
но, особливо у ПТНЗ, де забезпеченість
ставками практичних психологів складає
27%, ставки соціальних педагогів взагалі
не введено. Зважаючи на те, що профе'
сійно'технічні навчальні заклади, закла'
ди інтернатного типу, вищі навчальні
заклади I'II рівня акредитації передба'
чають уведення посади практичного пси'
холога та соціального педагога незалежно
від чисельності учнів, забезпеченість
спеціалістами психологічної служби вка'
заних навчальних закладів на Полтав'
щині залишається неповною. Адже кон'
тингент учнівської молоді зазначених ус'
танов особливо потребує соціально'пси'
хологічної опіки.

1 січня 2003 року як структурний під'
розділ Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського (ПОІППО) розпочав
діяльність обласний Центр практичної
психології і соціальної роботи (ОЦППСР).
Центр є науково'методичною установою
та організацією обласного рівня психоло'
гічної служби системи освіти Полтавської
області. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОГО
ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
I. Організаційно'методична, координую'

ча діяльність, направлена на вдосконален'
ня діяльності психологічної служби систе'
ми освіти Полтавської області;

II. Науково'методичне забезпечення ді'
яльності психологічної служби системи ос'
віти Полтавщини;

III. Безперервна освіта співробітників
психологічної служби (практичних психо'
логів, соціальних педагогів, методистів).
Навчально'методичне забезпечення за ре'
зультатами моніторингу післядипломної
освіти;

IV. Науково'дослідницька діяльність;
V. Контрольно'аналітична діяльність.
Розпочинаючи свою діяльність, співро'

бітники обласного центру практичної пси'
хології і соціальної роботи концентрували
особливу увагу на сприянні кадровому за'
безпеченню практичними психологами, со'
ціальними педагогами області. Моніторинг
діяльності психологічної служби системи
освіти свідчить про позитивну динаміку
росту чисельності практичних психологів і
соціальних педагогів на Полтавщині. Якщо
на кінець 2002'2003 року кількість праців'
ників психологічної служби складала 188,35
ставок, то на кінець 2005'2006 навчального
року ця цифра складає 306,75 ставок.

Цьому сприяло прийняття рішення ко'
легії управління освіти і науки облдержад'
міністрації від 21.10.2004 р. № 6/3 та наказ
обласної державної адміністрації управ'
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* Додаткові посади практичних психологів введено за рахунок можливостей місцевого бюджету та поза�
бюджетних коштів у закладах освіти, де чисельність учнів не дозволяє введення ставки практичного психолога.

Забезпеченість навчальних закладів фахівцями психологічної служби 
на кінець 2005�2006 навчального року у %



сутні методисти, які опікуються психоло'
гічною службою у Новосанжарському,
Лохвицькому, Чорнухинському, Шишаць'
кому районах. 

Сьогодні психологічна служба Полтав'
щини налічує три районні центри практич'
ної психології і соціальної роботи: Кобе'
ляцький (на громадських засадах), Кре'
менчуцький, Гадяцький; один регіональний
– Пирятинський та один Кременчуцький
міський центр практичної психології і соці'
альної роботи.   

Психологічна служба міста Кременчука
із відкриттям Кременчуцького міського
центру практичної психології і соціальної
роботи набула якісно нового рівня. За ко'
роткий термін психологічна служба зайня'
ла вагоме місце у системі освіти міста. Твор'
ча, ініціативна завідувачка Центру Леся
Володимирівна Сирота створює умови для
професійного росту співробітників служби.
Саме завдячуючи діям керівника міського
центру практичної психології організовано
участь практичних психологів та обдарова'
них дітей, які мають бажання працювати у
напрямку практичної психології у четвер'
тій Вищій соціально'психологічній школі на
базі санаторно'курортного центру "Ласпі"
(Крим). Професійна організація діяльності
міської психологічної служби дозволяє
здійснювати саме соціально'психологічний
супровід навчально'виховного процесу, не
розпорошуючись у різнопланових напрям'
ках освітньої діяльності. 

Інноваційні напрямки практичної пси'
хології в освіті знаходять втілення у прак'
тичній діяльності психологів міста Кремен'
чука.

Одним із перших відгукнулися психоло'
ги міста Кременчука на пропозицію облас'
ного центру практичної психології і соці'
альної роботи опрацювати важливий нап'
рямок діяльності психологічної служби –
соціально'психологічний супровід допро'
фільної підготовки. Протягом двох років на
базі ПОІППО працювала спеціальна дос'
лідницька група "Психодіагностичний суп'
ровід допрофільної підготовки" під керів'
ництвом методиста обласного центру прак'
тичної психології і соціальної роботи Ната'
лії Олексіївни Лук'яненко. Результатом ро'
боти є розроблена програма курсу занять з
психології для учнівської молоді 8'9 класів,
направлена на самовизначення при виборі
подальшого профілю навчання. Програма
включає дві методичні розробки: Журнал
для визначення профілю навчання (вміще'
но психодіагностичні бланки, тестові мате'
ріали, інформація для підлітків) та мето'
дичні рекомендації для практичних психо'
логів із розробленими конспектами занять. 

У рамках обласного семінару'практику'
му проведеного Кременчуцьким міським
центром практичної психології і соціальної
роботи спільно з обласним центром було

ління освіти і науки від 11.03.2005 № 117
"Про затвердження програми розвитку
психологічної служби системи освіти Пол'
тавської області до 2008 року". Найбільш
високі показники щодо забезпеченості
ставками практичних психологів у Кре'
менчуцькому, Карлівському, Машівсько'
му, Гадяцькому районах, м. Кременчуці. 

У цих районах упроваджується досвід
здійснення психологічного супроводу од'
ним практичним психологом у кількох за'
гальноосвітніх навчальних закладах, у то'
му числі дошкільних (по 0,75 та 0,5 ставки),
де чисельність дітей не дозволяє введення
повної ставки. Таким чином, заохочуються
фахівці служби та зберігаються кваліфіко'
вані кадри в освіті.

У Карлівському районі з 1 вересня 2006
року введено посади практичних психоло'
гів в усіх навчальних закладах відповідно
до чисельності учнів. 

Помітно покращилась ситуація у місті
Лубни, де при міському відділі освіти вве'
дено ставку методиста, який відповідає за
психологічну службу та з початку року
введено 2 ставки практичних психологів
навчальних закладів у відповідності до чи'
сельності дітей.

Низький рівень забезпеченості кадрами
психологічної служби залишається у Зінь'
ківському, Лохвицькому, Миргородському,
Оржицькому, Чутівському районах, де за'
безпеченість фахівцями служби складає
менш, ніж 30 % від потреби згідно з чисель'
ністю учнів. 

Із активним розвитком служби, удоско'
наленням її діяльності помітно збільшуєть'
ся обсяг нормативно'правової, навчально'
методичної інформації, яка регулює діяль'
ність практичних психологів, соціальних
педагогів. 

За останній навчальний рік введено
ставки методистів у м. Миргороді, Глобин'
ському, Кобеляцькому, Оржицькому райо'
нах, збільшено на 0,5 ставки у місті Полтаві
та Котелевському районі.

Якщо нещодавно нагальною потребою
була наявність методиста, який відповідає
за психологічну службу у районі (місті) як
одиниці, яка сприяє ефективній трансляції
передових надбань практичної психології,
соціально'психологічного супроводу нав'
чально'виховного процесу на місця, то на
сьогодні мова йде про створення районних,
міжрайонних центрів практичної психоло'
гії, у штатний розпис яких вводяться прак'
тичні психологи, які здійснюють соціально'
психологічний супровід сільських та мало'
комплектних навчальних закладів району. 

На часі налагодження роботи психоло'
го'медико'педагогічних консультацій, ос'
кільки катастрофічно збільшується катего'
рія дітей, які потребують особливої уваги,
запровадження соціального супроводу у
навчальних закладах, але і до сьогодні від'
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поширено дану програму у межах області.
На сьогодні у 21 районі Полтавської області
впроваджується програма курсу занять з
психології "Кроки до самопізнання" серед
учнів 8'9'х класів. Протягом занять учнів'
ська молодь отримує інформативну допо'
могу при виборі профілю подальшого нав'
чання, проводиться ознайомлення з профе'
сіями та їх затребуваністю у нашій області.
Молодь досліджує свої особистісні, психіч'
ні, фізіологічні можливості для визначення
сфери подальшої самореалізації.

Однак проблемою є відсутність визначе'
них годин для спілкування практичних
психологів з дітьми та підлітками: гуртків,
факультативів, годин за рахунок варіатив'
ної частини. Практичний психолог працює
з дітьми часто за рахунок інших навчаль'
них предметів або по заміні. 

Рішення колегії управління освіти і нау'
ки Полтавської державної адміністрації від
9.04.2007 р. № 3/1 направлено на вирішен'
ня даної проблеми. Починаючи з нового на'
чального року у навчальних закладах, де
введені ставки практичних психологів, со'
ціальних педагогів передбачається визна'
чення графіків для роботи вказаних фахів'
ців з учнями за рахунок виховних годин.
Крім того, перед начальниками районних
(міських) відділів (управлінь) освіти, ди'
ректорами шкіл'інтернатів, ВНЗ I'II рівня
акредитації, ПТНЗ поставлено завдання
протягом вересня'жовтня здійснити захо'
ди щодо запровадження гуртків, факуль'
тативів з психології для проведення прак'
тичними психологами, соціальними педаго'
гами просвітницької, профілактичної робо'
ти з учнями та студентами. У ОЦППСР на'
явний банк методичних матеріалів стосов'
но цього напрямку роботи (програми гур'
тків, факультативних занять, тренінги то'
що).

Наказом управління освіти і науки "Про
створення центрів координації роботи з но'
вопризначеними співробітниками психоло'
гічної служби" від 21.11.2006 р. № 741 у об'
ласті визначено шість центрів координації
роботи з новопризначеними працівниками
психологічної служби. 

Зразково налагоджена діяльність такого
центру у місті Кременчуці, де під керівниц'
твом фахівця вищої категорії, практичного
психолога'методиста Живолуп Лариси Ва'
лентинівни проводяться методичні об'єд'
нання, відкриті заняття у відповідному
напрямку. Вчасно повідомляються новоп'
ризначені спеціалісти районів (міст), які
прилягають до міста Кременчука та вхо'
дять до даного центру. Таким чином охоп'
люються усі новопризначені спеціалісти
навіть віддалених навчальних закладів та
мають доступ до кращого досвіду в галузі
практичної психології. 

31 серпня 2006 року Пирятинський регі�
ональний центр практичної психології і

соціальної роботи відсвяткував своє 13'
річчя. Досвід психологічної служби уза'
гальнено у збірнику "Знаємо, Вміємо, Діли'
мося…", де зібрано цінний матеріал, напра'
цьований десятиріччями. І до сьогодні три'
маючи у полі зору сучасний стан освіти,
психологічна служба працює над найбільш
болючими питаннями в освіті: проблеми
жорстокості та насилля, соціально'психо'
логічний супровід дітей, сім'ї яких потрапи'
ли у складні життєві ситуації, налагоджен'
ня зв'язків між батьками, громадськістю та
школою тощо. Першим в Україні Пирятин'
ський регіональний науково'методичний
центр започаткував проведення конкурсу
"Кращий працівник психологічної служби". 

2006 – 2007 навчальний рік психологічна
служба Пирятинщини розпочала в складі з
12'ма практичними психологами і 1'м соці'
альним педагогом. У кожного психолога є
кабінет; п'ять психологів мають персональ'
ні комп'ютери з діагностичними комплек'
сами "Соціал", "Персонал", "Універсал". 

Практичні психологи району активно
включилися в науково'дослідницьку екс'
периментальну діяльність з реорганізації
системи виховної роботи районі на засадах
наукового проекту Киричука В.О., яка роз'
почалася в 2001 році. Успішно завершивши
перший етап експериментальної діяльнос'
ті; розпочато роботу над другим етапом. 

Заслуговує на увагу досвід практичного
психолога Кейбалівської ЗОШ I'II ступеня
Надії Володимирівни Фалько. Щоб підня'
тися на вищий ступінь розвитку, дитина
має засвоїти знання про навколишній світ,
оволодіти нормами поведінки, набути пев'
них навичок і вмінь. Психічний розвиток
молодших школярів, розвиток пізнаваль'
них процесів, зокрема, пам'яті, – пріори'
тетний напрямок діяльності Надії Фалько.

За словами Надії пам'ять можна асоцію'
вати з м'яким, плоским шматком глини, що
має незвичні властивості. Якщо на його по'
верхню надавити пальцем і відразу ж ви'
рівняти ямку, то після обпалювання глини
ямка знову стає чітко помітною. Ця глина
має, відповідно, властивість впродовж пев'
ного часу зберігати слід від фізичного
впливу. При певних умовах він знову може
бути відтворений. Аналогічно пам’ять у
психології найчастіше визначається як
здатність відтворювати в більшій чи мен'
шій відповідності минулі події після збері'
гання їх впродовж певного часу. 

Створення умов психологічного комфор'
ту для дітей молодшого віку, сприяння
творчому самовираженню дитини, допомо'
га віднайти комфортне місце в оточуючому
середовищі, дати можливість відчути себе
у гармонії з оточуючим світом – це справа,
яка є частиною життя Надії Фалько.

Протягом останніх 15 років Березово'
рудська ЗОШ I'III ст. є опорною в районі з
питання "Школа – сім’я – громадськість" і
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гічного супроводу навчально'виховного
процесу Кременчуцького району має свої
особливості. Соціально'психологічні дос'
лідження районного рівня за напрямками
"Вільний час школяра", "Статева поведін'
ка", "Перегляд телепередач", "Шкільна
тривожність" тощо направлені на прогно'
зування можливих проблем в освітньому
просторі та їх профілактику. Циклограма
контрольно'методичної роботи Кремен'
чуцького районного центру практичної
психології і соціальної роботи включає екс'
пертну, дослідницьку, аналітичну, корек'
ційно'розвивальну діяльність. Практичні
психологи, соціальні педагоги Кременчуць'
кого району є членами опікунських рад.

Проте, стоїть питання про закриття
центру через недостатню чисельність дітей
у районі. Під загрозою розвалення знахо'
диться десятиліттями напрацьована систе'
ма соціально'психологічного супроводу
навчально'виховного процесу. 

Ефективність роботи психологічної
служби безумовно залежить від освітнього
та кваліфікаційного рівня співробітників. З
метою науково'методичного забезпечення
працівників психологічної служби, підви'
щення їх фахової майстерності обласним
центром практичної психології і соціальної
роботи постійно проводяться навчальні се'
мінари, інструктивно'методичні наради на
обласному рівні, які включені у план робо'
ти ПОІППО. Тематика визначається у від'
повідності до виявлених проблем за ре'
зультатами щорічного моніторингу. Охоп'
люються усі категорії працівників служби:
методисти, що відповідають за психологіч'
ну службу районів (міст), практичні психо'
логи, соціальні педагоги шкіл'інтернатів,
вищих навчальних закладів I'II рівня ак'
редитації, професійно'технічних навчаль'
них закладів. На сьогодні психологічна
служба Полтавщини, пройшовши етап ста'
новлення, орієнтуючись на світові освітні
реформи, розпочала роботу у напрямку
запровадження практики проектування у
діяльності психологічних служб. Відповід'
но проведено навчальні семінари, здійсню'
ється проектний підхід у плануванні діяль'
ності працівників служби на усіх рівнях. 

ОЦППСР здійснює організаційну діяль'
ність, направлену на підвищення кваліфі'
кації працівників психологічної служби за
межами області. Так, нещодавно десять
практичних психологів області у рамках
проекту в місті Бердянську пройшли підго'
товку педагогів'тренерів програми "Мій
вибір – життєвий успіх" та отримали від'
повідні сертифікати. У новому навчально'
му році планується розгорнути діяльність
щодо запровадження цієї програми.

За сприяння ПОІППО, на базі обласного
Центру практичної психології і соціальної
роботи запроваджується тренінгова прог'
рама доктора психологічних наук, завіду'

має досвід у проведенні найрізноманітні'
ших форм роботи з батьками. Неабиякий
внесок до цієї справи доклала практичний
психолог Світлана Прокопенко, яка працює
над цими важливими на сьогодні питання'
ми. Використовуючи психотерапевтичні
техніки, сучасні технології практичної пси'
хології Світлана Прокопенко докладає зу'
силь до формування позитивної атмосфери
у відносинах "батьки'діти". Систематично
проводяться університети педагогічних
знань, у рамках яких доносяться знання з
психології до батьківської громадськості.
Таким чином, підвищується інтерес батьків
до практичної психології, безпосередньо до
школи. Як результат – батьки, діти, вчите'
лі – нероздільний трикутник у важливій
справі – виховання та навчання дітей. 

Починаючи з 1997 року постійно знахо'
диться у творчому пошуку діяльність Га�
дяцького районного центру практичної
психології під керівництвом Людмили
Феодосіївни Божко. Маючи управлінські
якості, багатющий досвід роботи у галузі
практичної психології Людмила Феодосіїв'
на постійно бере участь у діяльності орга'
нів управління освітою та освітянських ус'
танов району: за результатами проведених
обстежень, моніторингів готуються пропо'
зиції, розробляються проекти розпорядчих
документів. 

Проблему забезпеченості ставками
практичних психологів навчальних закла'
дів, у яких мала чисельність учнів у Га'
дяцькому районі вирішується за допомо'
гою введення додаткової ставки практич'
ного психолога до штатного розпису центру
практичної психології, якому до функціо'
нальних обов'язків включено здійснення
психологічного супроводу сільських дош'
кільних та загальноосвітніх навчальних
закладів I'II ступенів. 

Гадяцький район один із небагатьох на
Полтавщині, у якому налагоджена діяль'
ність із запровадження Програми "Спри'
яння просвітницькій роботі "Рівний'рівно'
му" серед молоді України щодо здорового
способу життя". Центром практичної пси'
хології проводиться просвітницька робота,
зв'язки з громадськістю. Протягом року
функціонує психологічний щомісячний ра'
діолекторій "Психологія міжособистісного
спілкування", діє щотижнева рубрика
"Психолог радить" у газеті "Моє місто", ре'
гулярно друкуються дописи у ЗМІ району.
Протягом року здійснено більше 20 висту'
пів на радіо, більше 40 статей у пресі. 

Дієвість та результативність роботи
Кременчуцького районного центру прак�
тичної психології і соціальної роботи (ди�
ректор Валентина Анатоліївна Наріжна)
доведено співпрацею з правоохоронними
органами, прокуратурою, відсутністю ви'
падків злочинності серед дітей та підлітків.
Напрацьована модель соціально'психоло'
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вача кафедри практичної психології ЦІППО,
професора П.В.Лушина "Свобода змінюва'
тись", у ході якої практичні психологи от'
римують особистісний психотерапевтич'
ний досвід. Викликає зацікавлення у спів'
робітників психологічної служби проект
Української спілки психотерапевтів "Про'
педевтика психіатрії" під керівництвом до'
цента Л.В. Животовської. На сьогодні спос'
терігається усвідомлення практичними
психологами недостатності академічних
знань, які отримують студенти після закін'
чення вищих навчальних закладів. Адже
основний інструмент практичного психоло'
га – його власна особистість. 

Постійно проводиться робота щодо ін'
формаційного, навчально'методичного за'
безпечення фахівців служби. У цьому нап'
рямку важливим є підписка відділами осві'
ти районів (міст) на фахову періодичну лі'
тературу. Результати аналізу свідчать, що
65% районних (міських) методичних кабі'
нетів виписують менше 5 видань. 17 % – 5
та більше фахових видань. Найбільше фа'
хових видань на районний методичний ка'
бінет виписує м. Кременчук, м. Лубни, Кар'
лівський район, Полтавський район. 

Взагалі не виписують ні газет, ні журна'
лів – один район та одне місто (Великобага'
чанський район, м. Полтава). 

Функціонування обласного центру
практичної психології і соціальної роботи
як структурного підрозділу ПОІППО доз'
воляє співробітникам центру брати актив'
ну участь у проведенні курсів підвищення
кваліфікації співробітників психологічної
служби. Діяльність практичного психолога,
соціального педагога є невід'ємною складо'
вою організації навчально'виховного про'
цесу. Перебування протягом курсів у сере'
довищі різних категорій учасників нав'
чально'виховного процесу: директорів, за'
вучів, учителів різних регіонів Полтавщи'
ни дозволяє психологу зорієнтуватися у
досягненнях та проблемах сучасної освіти.
Крім того, ОЦППСР сприяє:

1) спілкуванню слухачів з науковцями,
які формують інформаційний простір галу'
зі практичної психології;

2) використанню протягом курсів інфор'
мації, яка концентрується у центрі прак'
тичної психології і соціальної роботи щодо
сучасних досягнень у галузі практичної
психології;

3) транслюванню результатів обласних,
районних соціально'психологічних дослід'
жень, поширенню передового досвіду
практикуючих психологів області; 

4) використанню Інтернету, електронної
пошти з метою пошуку інформації з акту'
альних питань;

5) обмінюватися власним досвідом  з ок'
ремої спеціалізації.

Зауважимо, що в окремих областях Ук'
раїни, де центри практичної психології

функціонують при управлінні освіти і нау'
ки облдержадміністрації або як юридична
одиниця, такі можливості відсутні. Праців'
ники центру при організації курсів мають
можливість використовувати матеріально'
технічне забезпечення, наявне в інституті,
що дозволяє проводити лекції із викорис'
танням сучасних технічних засобів. 

Атестація працівників психологічної
служби є одним із напрямків самореаліза'
ції працівників, підвищення їх фахової
майстерності, поширення кращого досвіду.
Відповідно до нормативно'правових доку'
ментів Міністерства освіти і науки щорічно
при ОЦППСР створюється атестаційна ко'
місія третього рівня, де проходять анота'
цію:

практичні психологи, соціальні педаго'
ги загальноосвітніх навчальних закладів на
підтвердження відповідності займаної по'
сади та встановлення (підтвердження) ви'
щої кваліфікаційної категорії; 

методисти, що відповідають за психо'
логічну службу, – підтвердження відповід'
ності займаної посади та встановлення
(підтвердження) II та I кваліфікаційної ка'
тегорії;

практичні психологи, соціальні педаго'
ги професійно'технічних навчальних зак'
ладів, вищих навчальних закладів I'II рів'
ня акредитації, закладів освіти інтернатно'
го типу на підтвердження відповідності
займаної посади та встановлення (підтвер'
дження) II, I, вищої кваліфікаційної кате'
горії. 

Порівняльна кваліфікаційна  характе�
ристика кадрового складу психологічної
служби  системи освіти на кінець 2003�

2004 та 2005�2006 н. р.

Порівняльна освітня характеристика
кадрового складу служби свідчить про по'
зитивну динаміку у плані збільшення фа'
хівців, які мають першу та вищу кваліфі'
каційну категорію. На сьогодні служба на'
лічує 6 практичних психологів, які мають
педагогічне звання "практичний психолог'
методист".  

Проблема призначення на посаду прак'
тичного психолога осіб без відповідної осві'
ти для Полтавщини залишається актуаль'
ною. Незважаючи на численні повідомлен'
ня начальників відділів освіти, директорів
шкіл'інтернатів. ПТНЗ, ВНЗ про заборону
Міністерства освіти і науки України прий'
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Êâàë³ô³êàö³éí³ 
êàòåãîð³¿ ôàõ³âö³â  

2003-2004  
íàâ÷àëüíèé ð³ê 

(îñ³á) 

2005-2006  
íàâ÷àëüíèé ð³ê 

(îñ³á) 
Ñïåö³àë³ñò 187 202 

II êâàë³ô³êàö³éíà 
êàòåãîð³ÿ 

47 51 

I êâàë³ô³êàö³éíà 
êàòåãîð³ÿ 

13 68 

Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà 
êàòåãîð³ÿ 

27 50 



методи, прийоми, переслідуючи власні цілі,
таким чином, можна завдавати непоправ'
ної шкоди особистісному розвитку дітей та
підлітків. У навчальних закладах Полтав'
ської області визначено перелік психодіаг'
ностичного інструментарію, який є надій'
ним, достовірним, валідним та безпечним.
Щороку проводиться експертна оцінка пси'
хокорекційних, розвивальних, просвітниць'
ких програм, психодіагностичного та соціо'
логічного інструментарію, які із розвитком
практичної психології входять у освітню
практику. Нещодавно побачив світ мето'
дичний посібник Експертиза психологічно'
го інструментарію в системі освіти Полтав'
ської області. Методичний посібник. / Ав'
тор'укладач Я.В.Сухенко. За ред.. В.Ф.Мор'
гуна. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 128 с. 

Таким чином, було проведено значну ро'
боту у напрямку науково'методичного за'
безпечення психодіагностичної діяльності
працівників психологічної служби області. 

Починаючи із моменту створення
ОЦППСР щорічно здійснюється моніто'
ринг розвитку соціально'психологічної
служби системи освіти Полтавської облас'
ті, у ході якого виявляються проблеми у ді'
яльності та проводиться робота щодо їх ви'
рішення. 

Аналізуючи значні досягнення психоло'
гічної служби у закладах освіти області,
важливо наголосити на окремих недоліках у
роботі окремих співробітників служби. Ана'
лізуючи зміст та терміни подачі звітної до'
кументації, виконання нормативно'розпо'
рядчих документів різних рівнів системи ос'
віти, відвідування семінарів, нарад слід
сказати про недостатню роботу методистів,
які відповідають за психологічну службу
міста Полтави (Горошко Т.В.), Котелев'
ського (Самойленко О.П.), Гребінківського
(Даценко М.А.), Чутівського районів (Коза'
чук Н.П.).

Шкільне навчання традиційно пов'язане
з перенапруженням адаптивних можли'
востей дитячого організму: навчальні прог'
рами побудовані таким чином, що вчитель
не в змозі брати до уваги індивідуальні
особливості кожної дитини, авторитарний
стиль навчання, який поширений у наших
школах, криза суспільства, яка спотворює
моральні цінності підростаючого покоління
– усі ці фактори призводять до психічних
розладів, різних соматичних захворювань
дітей та підлітків. Це лише кілька проблем'
них аспектів, до вирішення яких залуча'
ється практичний психолог закладу освіти. 

Діяльність психологічної служби у зак'
ладах освіти – це один із важливих кроків
до оновлення у напрямку гуманізації сис'
теми освіти та збереження здоров'я дітей
та учнівської молоді. 

Стаття надійшла в редакцію  23.05.07

няття на посаду практичного психолога, со'
ціального педагога осіб без фахової освіти,
окремі випадки порушення цього розпо'
рядження існують. Найбільше осіб без фа'
хової освіти працюють у психологічній
службі міста Кременчука, у м. Комсомоль'
ську, Великобагачанському, Кременчуць'
кому районах. 

Налагодження процесу атестації праців'
ників психологічної служби є одним із важ'
ливих кроків обласного центру практичної
психології і соціальної роботи: у процесі
атестації виявляються перлини досвіду
практичної психології Полтавщини. 

Заслуговують на увагу надбання щодо
розвитку лідерства, учнівського самовря'
дування методиста Кременчуцького місь'
кого центру практичної психології і соці'
альної роботи Людмили Володимирівни
Зюман, Світлани Володимирівни Моска'
лик, практичного психолога Недогарків'
ської середньої загальноосвітньої школи I'
III ступенів Кременчуцького району.

Про необхідність психологічної просвіти
батьків говорити не доводиться. Особливі
доробки з цього напрямку роботи є у Світ'
лани Володимирівни Лукової, практичного
психолога Полтавського навчально'вихов'
ного об'єднання № 14. За результатами
атестації 2006'2007 навчального року Світ'
лані Володимирівні за вагомий внесок у
розвиток практичної психології присвоєно
звання "практичний психолог'методист". 

Як окремий пріоритетний напрямок ро'
боти щодо психологічного супроводу осо'
бистісно зорієнтованої освіти, взаємодії
"вчитель'учень" опрацьовують та мають
кращий досвід Алла Петрівна Пасюта
(м. Гадяч, Книшівський НВК), Валентина
Дмитрівна Солодовніченко (смт. Велика
Багачка), Надія Володимирівна Цибуль'
ська (м. Полтава ЗОШ № 26). 

Одним із суттєвих досягнень психоло'
гічної служби області вважаємо проведен'
ня експертизи психодіагностичного, соціо'
логічного інструментарію, який застосову'
ється у навчальних закладах області. На
сьогодні діє відповідна нормативно'право'
ва база, яка регулює діяльність у цьому
напрямку. Це дозволяє проводити роботу
на засадах науковості, достовірності отри'
маних у результаті психодіагностики да'
них, дотримуватись Декларації прав люди'
ни, моральних норм, ставлячи на перше
місце цінність особистості, індивідуальності
кожного учасника навчально'виховного
процесу. 

На сучасному етапі розвитку суспільс'
тва дана робота вважається особливо зна'
чущою, оскільки заявляють про себе чи'
сельні релігійні, громадські організації, які
намагаються нести у шкільне середовище
сумнівні цінності, моральні переконання,
інформацію. Використовуючи психологічні
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При Полтавському обласному центрі науково�технічної твор�
чості  учнівської молоді  діє астрономо�космічне наукове об'єднання
"Персей ", слухачами якого є вихованці астрономічного гуртка та
гуртка космічного моделювання центру. В об'єднанні діє як очне,
так і заочне відділення. При заочному – працює консультпункт, до
якого учні, які навчаються в подібних гуртках районних та міських
станцій юних техніків області, окремих школах та учнівська мо�
лодь, яка цікавиться астрономією та космонавтикою, мають мож�
ливість приїхати і отримати консультації щодо виготовлення виро�
бів та написання наукових робіт, згідно з тематикою об'єднання. 

Товариство "Персей" ще з 1976 року діяло при Полтавському
Палаці дитячої та юнацької творчості і було зареєстровано в астро�
номо�геодезичному товаристві Академії наук України. Керівником
товариства був вчений Полтавської гравіметричної обсерваторії
Заливадний М.М. Основними напрямками діяльності були: фотог�
рафування зіркового неба, спостереження змінних зірок та супут�
ників Юпітера, вивчення Місяця.

Ще у 1910�1917 роках в м. Полтаві функціонував фізико�матема�
тичний гурток. До його складу входили в основному викладачі та уч�
ні місцевих навчальних закладів – жіночих і чоловічих гімназій, ре�
ального та землемірного училищ. Гурток протягом декількох років
видавав (у вигляді друкованих брошур) річні звіти своєї діяльності.

Основною формою роботи були регулярні збори, на яких члени
гуртка виступали з повідомленнями про новини астрономії, фізики
та математики, демонстрували нові прилади, які отримували або
самостійно виготовляли для фізичних кабінетів своїх навчальних
закладів. Серед членів гуртка найактивнішим був викладач Пол�
тавської Маріїнської жіночої гімназії І.І.Падеревський. На даху цієї
гімназії він створив астрономічний майданчик (єдиний в Полтаві),
на якому проводились спостереження в телескоп. Звичайно, на цих
зборах були присутні від 30 до 40 чоловік. 

В листопаді 1920 року в м. Полтаві за ініціативою любителя аст�
рономії, студента І курсу Київського Університету і члена руського
товариства любителів світознавства з 1915 року  А.Б.Полякова, од�
ного із засновників Московського планетарію і багаторічного його
лектора�астронома, відкрилась невелика народна астрономічна об�
серваторія. Він і був призначений її завідувачем.

У дерев'яному павільйоні, побудованому, до речі, у подвір'ї шко�
ли, в якій близько 100 років тому навчався М.В.Гоголь, був встанов�
лений 4�дюймовий телескоп�рефрактор та інші астрономічні при�
лади, наочні приладдя, придбані як місцевими навчальними закла�

Розглядається процес створення і розвитку астрономічно�космічного
наукового товариства "Персей" у контексті історії Полтавської облас�
ті. Пропонується скорочений варіант програми астрономічного гуртка
"Юний астроном".

Рассматривается процесс создания и развития астрономично�космичес�
кого научного общества "Персей" в контексте истории Полтавской об�
ласти. Предлагается сокращенный вариант программы астрономичного
кружка "Юный астроном".

Process of the founding and development of astronomic&cosmic scientific so�
ciety "Perseus" in the context of the Poltava region history is considered. Brief
variant of the astronomic circle "Young Astronomer" program is proposed.

ТОВАРИСТВО "ПЕРСЕЙ" В
КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ

А.Г. Драчинський 

Фрагмент виставки
товариства "Персей"

Фрагмент виставки
товариства "Персей"

Огляд виставки
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дами Полтави, так і в багатьма науковими закладами Петрограда. З
часом в обсерваторії була створена гарна астрономічна бібліотека.  

Наукові аматорські спостереження Сонця, планет, змінних  зі�
рок, метеорів проводили в обсерваторії учні місцевих шкіл та ін�
ших навчальних закладів – любителі астрономії.

У Полтавській аматорській обсерваторії на початку 20�х років
проводилась ще одна незвичайна для всіх інших астрономічних ор�
ганізацій функція – вона була практично головною "службою часу"
у місті. Збереглася копія наказу Полтавського губвиконкому, надру�
кованого у 1920 році, де було сказано, що ... "в зв'язку з тим, що від�
сутність в м. Полтаві точних зразків годинників для перевірки часу
приводить до повного неузгодження годин в закладах і викликає
плутанину, непорозуміння і неприпустиме гаяння часу, – від дня
друкування даного наказу пропонується всім закладам, всім фабри�
кам та майстерням погоджувати свої годинники з нормальним хро�
нометром астрономічної обсерваторії Центрального краєзнавчого
музею (будинок бувшого Земства), який дає безумовно точний час, і
в подальшому здійснювати систематичне звіряння з ним, щоб за�
безпечити в майбутньому єдиний і вірний час в усьому місті..."

Через деякий час, у зв'язку з введенням у навчальну програму
Полтавського інституту народної освіти курсу астрономії, обсерва�
торія була передана цьому інституту як астрономічний кабінет.

В 1927 році на місці першої (дерев'яної) обсерваторії була побу�
дована нова, на цегляному фундаменті, яка за роки свого існування
змінювала місце розташування. В теперішній час Полтавська гра�
віметрична обсерваторія діє на території маєтку російського ху�
дожника Мясоєдова.

Полтавський обласний центр науково�технічної творчості учнів�
ської молоді є сусідом обсерваторії, адміністрація обсерваторії на�
дає можливість учням, які цікавляться астрономією, працювати в
павільйонах, бібліотеці, проводити спостереження як вдень так і
вночі з сучасною діючою апаратурою. Вчені обсерваторії Синчес�
кул Б.Ф. та Заливадний М.М. з інтересом спілкуються зі слухачами
товариства та постійно надають необхідну консультацію з написан�
ня наукових робіт та навчання при проведенні досліджень і спосте�
режень. Допомагають  складати тематику наукових робіт та виро�
бів астрономічної і космічної техніки. Ці вчені є постійними членами
журі обласних наукових конкурсів та колоквіумів: "Космос і астро�
номія", "Аукціон ідей", "Космічні фантазії", "Юні техніки – астро�
номії", що проводить  ЦНТТУМ.

Колоквіум "Космос і астрономія" з 2003 року проводиться як від�
критий, міжрегіональний конкурс.  Його учасниками можуть стати
учні не тільки Полтавської області, а і всіх областей України.

Всеукраїнський колоквіум "Космос. Людина. Духовність.", який
проводиться  восени в м. Ужгороді, для юних науковців Полтавщи�
ни є головним підсумком річної роботи, тому до нього цілий рік три�
ває серйозна підготовка. Вихованці об'єднання "Персей" є багаток�
ратними  переможцями  цього заходу. В 2006 році полтавська ко�
манда стала переможцем колоквіуму – абсолютну першість вибо�
ров Захаркін Гліб, учень 10 класу гімназії № 33 м. Полтави, вихова�
нець товариства, з роботою "Застосування іонних двигунів в кос�
мічних апаратах для дослідження дальнього Космосу". Бронзовим
призером став Олійник Максим, учень 9 класу гімназії № 28
м. Полтави, вихованець цього ж  товариства  з роботою "Досліджен�
ня  планет Сонячної системи  за допомогою літаючої тарілки, яка
прибула з дальнього Космосу". Лауреат колоквіуму Безбабних Ігор,
учень 11 класу гімназії ім. В.О. Нижниченка м. Комсомольська,
який навчається заочно у товаристві "Персей", захищав роботу
"Модель імітації  звукових коливань   в атмосфері Титану".

Вихованці товариства  беруть участь і в інших Всеукраїнських
науково�технічних конкурсах, змаганнях, колоквіумах і обов'язко�
во виборюють призові місця.

Астрономічними пошуками та дослідженнями займаються ви�
хованці гуртка  "Юний конструктор" Градизької гімназії Глобин�
ського району. Подібні гуртки існують при багатьох станціях юних
техніків області.

Постметодика, №3 (74), 2007

Захаркін Гліб

Гайдук Олександр

Олійник Максим
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На базі Полтавського ЦНТТУМ діє науково�природниче відді�

лення Малої Академії наук. Однією з секцій якого є астрономічна
секція. В 2006 році 33 юні науковці захищали свої винаходи, дослід�
ження та наукові реферати. 

Більшість вихованців об'єднання "Персей" продовжують своє
навчання в вищих навчальних закладах м. Полтави та України.
Відмінниками навчання Полтавського Національного університету
ім. Ю.Кондратюка є вихованці астрономічного гуртка: магістрант
Сергій Яблоновський, студент  ІІІ курсу Дмитро Шрамко, Полтав�
ської аграрної академії – студент ІІ курсу Авраменко Андрій, Ки�
ївського Національного Університету ім. Т.Г.Шевченка – студент
ІV курсу Ібрагімов Антон, Київського Національного  технічного
Університету (КПІ) – першокурсник Шидогуб Олексій, Харків�
ського Національного авіаційного Університету – студент ІІІ курсу
Солонинко Євген.

П О Л Т А В С Ь К И Й  О Б Л А С Н И Й  Ц Е Н Т Р  
Н А У К О В О � Т Е Х Н І Ч Н О Ї  Т В О Р Ч О С Т І  У Ч Н І В С Ь К О Ї  М О Л О Д І

П Р О Г Р А М А
а с т р о н о м і ч н о г о  г у р т к а

" Ю н и й  а с т р о н о м "
Основний рівень

Рекомендовано Мін. освіти і науки України 
нак. № 94 від 13. 02. 06 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Астрономія – спостережна наука. Джерелом її знань є промені
світла, що йдуть від небесних тіл. Викладання астрономії вимагає
безпосереднього ознайомлення з небесними об'єктами та явищами.
Усний виклад матеріалу, що підтверджується спостереженнями,
буде найбільш прийнятним для учнів.

Вивчення астрономії нерозривно зв'язане з вивченням інших
природничих і математичних наук: математики, хімії, фізики, біо�
логії. Ознайомлення вихованців з даними астрономічної науки на
занятті і в астрономічних гуртках збуджує інтерес до інших галу�
зей науки і техніки, сприяє розширенню їх кругозору.

Головною метою астрономічного гуртка є вивчення основ астро�
номії, формування у вихованців науково�матеріалістичного розу�
міння явищ природи; ведення систематичних наукових спостере�
жень; вивчення будови і принципу дії астрономічних інструментів
та поводження з ними; конструювання і виготовлення саморобних
астрономічних приладів і інструментів.

Крім того, робота в гуртку допомагає вихованцям вибрати май�
бутню професію.

Програма містить у собі перелік тем для бесід, які повинні бути
проведені у школі ще до створення гуртка. Зміст бесід, лекцій та до�
повідей слід підбирати так, щоб викликати в учнів інтерес до астро�
номії, до спостереження неба, викликати бажання працювати в гур�
тку. Така попередня масова робота повинна проводитися у формі
астрономічних вечорів, конференцій, влаштовування вікторин, про�
ведення спостережень неба в телескоп, екскурсій до планетарію,
кабінету астрономії вищого навчального закладу, до обсерваторії.

Керівникові завжди треба бути готовим до спостереження рід�
кісних небесних явищ. При польоті боліда або падінні метеорита
треба зразу ж організувати роз'яснювальну роботу серед учнів і
населення, щоб найменші подробиці не були втрачені для науки.

До спостереження комет та затемнень треба готуватися зазда�
легідь та вести їх усіма можливими засобами. Найкраще для цього
використовувати біноклі.

Спостереження зоряного неба рекомендується проводити на до�
сить відкритому майданчику, захищеному від світла вуличних ліх�
тарів та яскравого освітлення з вікон.

Венерохід, автор
Купріянов Антон

Орбітальна станція
"Кассіні", 

автор Гайдук Олександр

Місячна база для стар%
ту космічної техніки,
автор Чабан Сергій
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З великим нетерпінням діти завжди чекають астрономічної вік�

торини, тому її слід влаштовувати у кінці кожного збору, вечора.
Вихованці, які працюватимуть у гуртку, повинні знати, чим вони

будуть займатися. Вже у вступній бесіді керівник ознайомлює уч�
нів з астрономією, планом і програмою роботи гуртка.

У перші ж дні роботи гуртка треба скласти план вивчення зоря�
ного неба, сузір'їв, розташування планет.

На початку роботи з вихованцями треба прислухатися до їх ба�
жання вивчити те чи інше питання, інакше кажучи, підтримувати
їх інтерес до астрономії.

Ознайомлюючи вихованців з сузір'ями, корисно і цікаво розпо�
вісти їм про походження назв сузір'їв.

Керівник повинен заохочувати вихованців до індивідуальних та
індивідуально�групових занять, які проводяться у домашніх умо�
вах. Для цього потрібні прилади, до виготовлення яких треба залу�
чити учнів, що люблять майструвати. У гуртку повинен бути кар�
тонажний і слюсарний інструмент і відповідні матеріали.

Усі складні роботи треба перенести на друге півріччя навчаль�
ного року, влітку проводяться в основному спостереження та прак�
тичні роботи. Найбільш ефективними треба вважати спостережен�
ня метеорів – вони прості, захоплюючі, не потребують особливого
оптичного обладнання, і в той же час мають велике наукове значен�
ня. Влітку вихованці з захопленням спостерігають густі потоки ме�
теорів (Боотиди, Касіопеїди, Персеїди). При наявності саморобних і
звичайних аматорських відеокамер учні ведуть фотоспостережен�
ня метеорів.

Планування занять астрономічного гуртка цілком залежить від
стану погоди та умов видимості небесних тіл. Рекомендується всі яс�
ні дні заповнювати спостереженнями, а несприятливі для спостере�
жень вечори – теорією та практичними заняттями у лабораторії.

Теоретичні заняття в гуртку слід проводити з групою 15 учнів. 
Програма астрономічного гуртка розрахована на два навчальні

роки. А саме:
І рік навчання (початковий рівень) – 144 навчальні години (по 4

години на тиждень – 2+2) для учнів 7 – 9 класу.
ІІ рік навчання (основний рівень) – 216 навчальних годин (по 6

годин на тиждень – 3+3 або 2+2+2) для учнів 9 – 11 класу.

Постметодика, №3 (74), 2007

Ê³ëüê³ñòü ãîäèí ¹  
ï/ï 

Ðîçä³ë 
Ðàçîì Òåîð³ÿ Ïðàêòèêà 

1. Âñòóïíå çàíÿòòÿ . Îçíàéîìëåííÿ ç 
ïðèëàäàìè àñòðîíîì³÷íèõ 
ñïîñòåðåæåíü.  

2 2 – 

2. Íàóêà ïðî áóäîâó âñåñâ³òó (ðîçâèòîê 
íàóêîâîãî ñâ³òîãëÿäó).  

6 4 2 

3. Çåìëÿ ó ñâ³òîâîìó ïðîñòîð³.  10 4 6 

4. Ó ñâ³ò³ ïëàíåò. 20 10 10 

5. Ì³ñÿöü — ïðèðîäíèé ñóïóòíèê Çåìë ³. 8 2 6 

6. Íåçâè÷àéí³ íåáåñí³ ÿâèùà.  8 2 6 

7. Ñîíöå – çîðÿ. 16 6 10 

8. Ó ñâ³ò³ ç³ð.  16 6 10 

9. ßê ñïîñòåð³ãàëè íåáî ðàí³øå ³ ÿê 
ñïîñòåð³ãàþòü éîãî òåïåð.  

8 2 6 

10. Ïîäîðîæ ó êîñìîñ.  8 2 6 

11. Øòó÷í³ ñóïóòíèêè Çåìë³ òà êîñì³÷í³ 
ðàêåòè. 

12 4 8 

12. Àñòðîíîì³ÿ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè.  8 2 6 

13. Åêñêóðñ³ÿ äî îáñåðâàòîð³é ÷è 
ïëàíåòàð³¿â.  

10 2 8 

14. Ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ âå÷îð³â, áåñ³ä.  10 2 8 

15. Ï³äñóìêîâå çàíÿòòÿ.  2 2 – 

Âñüîãî: 144 52 92 

Орієнтовний тематичний план І�го року навчання
144 навчальні години по 4 години на тиждень.

Модель першого
штучного супутника,
автор Власов Сергій

Небесна сфера, автор
Тендітний Іван

Ракетоносій
багаторазового

використання "Чабсер",
автор Чабан Сергій
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Орієнтовний тематичний план ІІ�го року навчання
216 навчальних годин по 6 годин на тиждень.

Ê³ëüê³ñòü ãîäèí ¹ 
ï/ï 

Íàçâà òåìè 
Âñüîãî Òåîðåòè÷. Ïðàêòè÷. 

1. Âñòóïíå çàíÿòòÿ. Àñòðîíîì³÷í³ 
ñïîñòåðåæåííÿ.  

3 3 – 

2. Ìåòîäè âèâ÷åííÿ âñåñâ³òó.  21 12 9 

3. Íåáåñíà ñôåðà ³ Çåìëÿ.  3 1 2 

4. Áóäîâà ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè. Çàêîíè ðóõó 
ïëàíåò. 

21 6 15 

5. Çåìëÿ ñåðåä ïëàíåò.  24 2 22 

6. Ì³ñÿöü – ñóïóòíèê Çåìë³.  21 12 9 

7. Ñîíÿ÷í³ òà ì³ñÿ÷í³ çàòåìíåííÿ.  21 12 9 

8. Ô³çè÷í³ óìîâè íà ïëàíåòàõ. 
Àòìîñôåðè ïëàíåò.  

21 12 9 

9. ²íø³ ò³ëà, ùî âõîäÿòü äî ñîíÿ÷íî¿ 
ñèñòåìè. 

6 3 3 

10. Ñîíöå – çîðÿ. 12 6 6 

11. Ñóç³ð'ÿ. ßñêðàâ³ñòü ç³ð.  12 6 6 

12. Âåëèêèé âñåñâ³ò.  12 6 6 

13. Ïîõîäæåííÿ íåáåñíèõ ò³ë.  12 6 6 

14. Åêñêóðñ³ÿ äî îáñåðâàòîð³é ÷è 
ïëàíåòàð³¿â.  

12 2 10 

15. Ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ âå÷îð³â, áåñ³ä,  
êðóãëèõ ñòîë³â ÷è ïðåñ -êîíôåðåíö³é.  

12 12 – 

16. Ï³äñóìêîâå çàíÿòòÿ.  3 3 – 

    Âñüîãî:  216 104 112 

Космічна енергетична
станція, 

автор Чабан Сергій

Венерохід, автор
Зварикін Дмитро

Місяцехід, автор
Шрамко Дмитро



стану вчителя та учня, їх самопочуття то�
що. 

В  умовах  афективно  напруженої  си�
туації  у  авторитетного  учителя  або поб�
лажливого безладу у "ліберала" протягом
уроку оцінювання не може відображати
дійсного рівня знань учня, засвоєння (не�
засвоєння) ним навчального матеріалу. Ві�
домо, наприклад, що показники інтелекту�
альних тестів безпосередньо залежать від
стану емоційного комфорту досліджува�
них.  Так, А.Анастазі приводить приклад,
коли за інших рівноцінних умов у класі, де
перед тестуванням діти писали твір на те�
му "Найгірше, що зі мною сталося", показ�
ники були значно гіршими, ніж у класі, де
перед тестуванням тема була "Найкраще,
що сталось зі мною". У експерименті  діти,
які отримали задоволення від успішно ви�
конаного завдання та заохочення, показа�
ли кращі результати, ніж діти, які мали
емоційно нейтральний або депресивний
досвід. Як наслідок – судження про ефек�
тивність та результативність діяльності
педагога на підставі лише "бальної" оцінки
учня не є однозначним. 

He менш важливим є формування в уч�
нів адекватної самооцінки своїх навчаль�
них досягнень, бажання виявляти та усві�
домлювати причини недостатнього їх рівня.

Послідовна реалізація особистісного
підходу вимагає від сучасного вчителя не
тільки визнання за кожним учнем своє�
рідності його особистості, але й перегляду
деяких своїх професійних позицій. Для
усвідомлення професійної відповідності
(невідповідності) необхідна наявність зво�
ротного зв'язку з учнями. Комплексна ін�

"Гуманізація" освіти передбачає фор�
мування в учителя установки на уні�
кальність людини; орієнтацію на реальні
потреби учнів, відображення більш глибо�
ких зв'язків між наукою, культурою, сус�
пільством і людиною; інтеграцію виховних
і освітніх задач, яка дозволяє наблизити
світ об'єктивних знань до світу людини. У
рамках гуманізації навчального процесу
доцільно звернутися до деяких ідей гума�
ністичної педагогіки.

Мета освіти – допомогти кожному ста�
ти вмілим, незалежним дослідником,
здатним до навчання протягом усього
життя. 

Функції вчителя – сприяти процесу
відкриттів та вибору.

Цінністю є розвиток індивідуальної
креативності  у всіх сферах життя. 

У процесі гуманізації навчально�вихов�
ного процесу надзвичайно важливим є від�
працювання системи перевірки та оціню�
вання знань, умінь, навичок учнів: враху�
вання психологічних, фізіологічних особли�
востей учнів, педагогічної ситуації, суб'єк�
тивних чинників тощо. Такі фактори є най�
важливішою умовою підвищення мотивації
навчання, рівня навчальних досягнень.

На жаль, проблема адекватного оціню�
вання навчальних досягнень завжди була
дуже гострою, провокуючою психологічні
"катаклізми" в навчальному закладі.

Ще Б.Г. Ананьєв в 1980 poцi підкреслив
залежність оцінювання навчальних досяг�
нень учнів від психологічних особливостей
ситуації: від думки учителя про учня,
суб'єктивних уявлень про нього, емоційного
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Розглядаються підходи здійснення моніторингу якості навчально�виховного процесу в умовах су�
часної школи з урахуванням психологічних аспектів. Подано аналіз отриманих результатів психо�
лого�педагогічного дослідження та рекомендації щодо їх презентації. 

Рассматриваются подходы к совершению мониторинга качества учебно�воспитательного
процесса в условиях современной школы с учетом психологических аспектов. Подано анализ
полученных результатов психолого�педагогического исследования и рекомендации относительно
их презентации.

Approaches to monitoring of the education process quality under condition of modern school with taking
into account of psychological aspects are considered. Analysis of psychological& pedagogical research
work findings and recommendations concerning their presentation are given.

ДІАГНОСТИЧНО�КОРИГУЮЧА ФУНКЦІЯ
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Л.І. Лантух, К.М.Муліка
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Співставлення потенційних психічних
можливостей учня i реальних показників
його навчальних досягнень дозволяють
визначити ефективність роботи педагогів,
участь у його навчальній долі батьків.
Здійснити оцінку здобутків та передбачи�
ти майбутній результат педагогічної ді�
яльності. 

Спрощену, але не менш об'ємну i кон�
кретну процедуру моніторингу якості нав�
чально�виховного процесу в 2006�2007
навчальному poцi ми провели на одинад�
цяти класах гімназії № 30 м. Полтави.
Протягом 2�х тижнів листопада у дослід�
женні брали участь учні 5�9�х та 11�х кла�
сів. Був охоплений 291 учень.

За допомогою анонімного анкетування
з'ясовувалось емоційне ставлення учнів до
уроків, середній бал з предмета, який має
учень, час (у середньому), який витрача�
ється на підготовку домашніх завдань. 3
таких предметів як музика, малювання,
праця, фізкультура необхідно було вказу�
вати i час, який, витрачається поза урока�
ми (секції, музичні i художні школи, са�
мостійна додаткова робота тощо).

Емоційне ставлення до уроків з'ясову�
валось через тест кольорових стосунків.
Анкетування було побудовано на самоо�
цінці учнів.

Kpiм того, були проведено анкетування
щодо форм i методів роботи педагогів на
уроках, а також стосовно умов, які сприя�
ють (з точки зору учня) найкращому розу�
мінню i засвоєнню матеріалу. У процесі
дослідження були використані методи мі�
ні�твору "Мій улюблений урок" та "Неза�
кінчені речення". 

Результати досліджень були перекон�
ливими та інформативними. Робота прак�
тично вcix педагогів таким чином висвіт�
лювалась завдяки цьому дослідженню. Ін�
формація була надана у графіках та кру�
гових діаграмах. Матеріали були закладе�
ні в основу проведення педагогічної ради,
яку було проведено у вигляді ділової гри.
Метою педагогічної ради було з'ясування
стану викладання предметів педагогами
школи через призму учнівського сприй�
няття, з'ясування відповідності учнів�
ських пріоритетів, виявлення болючих
місць у навчально�виховному npoцeci.

"Портрети" класів виявились значущо
різними. На одних графіках уci зображен�
ня знаходились над середньою лінією, в
інших – нижче, так само i по окремих
предметах.

Цікаво, що близько 30 % yчнів до кінця
листопада не мали ще жодної оцінки з де�
яких предметів i вказували в анкеті се�
редній бал, який, на їх думку, вони будуть
мати з цього предмету.

На графіках добре видно, що з деяких
предметів емоційне ставлення i витрати
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формація від учнів про рівень засвоєння
предмету, час підготовки до уроку, емо�
ційне ставлення до предмету, яке зале�
жить від професійних та особистісних
якостей учителя – дозволяє не тільки по�
бачити реальну картину стану викладан�
ня в класі, створити професійний портрет
педагога "очима учнів", а й дозволяє вийти
на педагогічне прогнозування навчального
процесу. Проведення психолого�педаго�
гічних консиліумів за результатами отри�
маної інформації має значною мірою ко�
ригуючу функцію. Часто робота не обме�
жується рамками лише психолого�педаго�
гічного консиліуму. Затребуваними бува�
ють індивідуальні консультації завуча,
психолога для педагогів, класних керівни�
ків, батьків. Переконливість i багатогран�
ність результатів досліджень сприяє ко�
рекіції педагогічної діяльності та сімейно�
го виховання.

Педагогічне прогнозування – це спеці�
ально організований комплекс наукових
досліджень, спрямованих на отримання
достовірної випереджаючої інформації
про розвиток педагогічних об'єктів з ме�
тою оптимізації змісту, методів, засобів та
організаційних форм навчально�виховної
діяльності (Гершунський Б.С. Педагогічна
прогностика. – Київ, 1986.).

У ході бурхливого розвитку прогности�
ки як науки останнім часом створено ма�
сив методів, процедур, прийомів та їх кла�
сифікацій (Матрос Д.Ш., Полєв Д.М.,
Мельникова Н.М. Прогнозування резуль�
татів освітянського процесу).

Прогнозувати розвиток учня можна
оперуючи такими даними:

1. Психологічні характеристики – пси�
хологічна траєкторія;

2. Рівень його знань, умінь i навичок з
кожного предмета – предметна траєкторія;

3. Час, який учень витрачає на засвоєн�
ня параграфу, теми – педагогічна траєк�
торія.

В умовах сучасної школи здійснити
аналіз подібних даних та їх динаміку пси�
хологу разом із педагогами вкрай важко.
Має сенс проводити подібні дослідження
для окремих учнів. Такі дослідження в
школі необхідно проводити з учнями, які
мають проблеми при засвоєнні навчально�
го матеріалу або обдарованими дітьми з
метою розкрити резерви розвитку та до�
помоги йому їх реалізувати. За точку від�
ліку слід брати дані результатів інтелек�
туального блоку психологічного тестуван�
ня (як правило за тестом Векслера або
ТШД – тест шкільних досягнень, тест Ра�
вена тощо). Kpiм того, для аналізу необ�
хідні дані про педагогічну успішність уч�
нів за результатами педагогічних тестів,
контрольних, поточного оцінювання тощо.
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часу у рамках одного предмету – низькі, а
оцінки високі, або навпаки – витрати часу
колосальні, а емоційне ставлення та оцін�
ки бажають бути кращими. Групи "Ділової
гри" шукали відповіді на графіках, пояс�
нювали діаграми. Цікаво, що кругові діаг�
рами значною мірою давали відповіді на
деякі проблеми, які виявлялись у графі�
ках.

Наприклад, в одному з 9�х класів 37,5 %
учнів поставили на перше місце витрати
часу на виховні бесіди протягом майже
вcix уроків; 8,3 % – на самостійну роботу,
54,2 % – на розповіді учителя без наочнос�
ті, що свідчить про низький рівень викла�
дання більшості учителів в цьому класі.

З'ясувалось, що в одному з 8�х класів
найбільше на уроці учні бояться глузуван�
ня з боку однолітків, що свідчить про нега�
тивний стан психологічного клімату в кла�
сі, який не знаходить вирішення з боку
вчителя. 

У іншому 9�ому класі учні надають пе�
ревагу протягом уроку завданням, які
тренують мозок, філософським темам, са�
мостійній пошуковій роботі. 

Учні одного із 11�х класів надають пе�
ревагу роботі в групах, наявності актив�
них методів навчання, які надають мож�
ливість висловити та обґрунтувати  свою
думку.   

У результаті аналізу даних досліджен�
ня з'ясувалося, що майже у вciх класах
самооцінка учнів своїх навчальних досяг�
нень відповідає наявним оцінкам з боку
педагогів. Але були зазначені претензії до
окремих предметів. 

На педраді було винесено на обговорен�
ня стан навчально�виховного процесу по
школі в цілому, але кожен вчитель безу�
мовно мав можливість отримати резуль�
тати окремо зі свого предмету. I хоча мова
не переходила на конкретні предмети,
рефлексія відбулася.

Про це свідчать звернення педагогів за
роз'ясненнями та консультаціями до пси�
холога після педагогічної ради. Педрада
проходила у січні місяці, коли семестрові
оцінки були виставлені. Співставлення лі�
ній самооцінок учнів на графіках із оціню�
ючою лінією педагогів дало багато підстав
для аналізу стану оцінювання знань педа�
гогами. З одних предметів вони майже
співпали, а з інших вражаюче різнялись.
У деяких випадках причини були у від�
сутності коментування вимог до знань i до
самої оцінки зокрема, а у деяких – свідчи�
ли про поблажливість та невимогливість
педагога. Як виявилось є й iншi причини
такого факту.

За результатами педради були прове�
дені психолого�педагогічні консиліуми та
батьківські збори в деяких класах. У за�
лежності від цільової групи змістовна на�
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повненість бесід була різною. На психоло�
го�педагогічних консиліумах обговорюва�
лись конкретні шляхи поліпшення викла�
дання навчальних предметів, які необхідні
для даного класу. На батьківських зборах
обговорювалась частина проблем, яку не�
обхідно вирішувати батькам.

У класах, які брали участь у дослід�
женні, теж були проведені бесіди психо�
лога, але зверталась увага на тi аспекти,
які допоможуть учням подолати проблеми
в навчанні, визначитись у майбутній про�
фесії.

Необхідно сказати, що в цій роботі, яка
була проведена, дуже важливим є тактов�
ність, толерантність та стриманість від ка�
тегоричності усіх учасників педагогічного
колективу. Сучасні тенденції розвитку ос�
віти вимагають від адміністрації школи го�
товності до сприйняття та усвідомлення
реальної ситуації, яка пов'язана із якістю
викладання предметів, оцінювання нав�
чальних досягнень, емоційного стану усіх
учасників навчального процесу тощо. Зав�
дяки детальній підготовці, врахуванню усіх
делікатних аспектів, які могли виникнути
протягом даної роботи, особистісним якос�
тям та професійній майстерності педагогів
у даній школі вдалося провести відповідну
роботу. Педагогічний колектив школи вже
усвідомив необхідність вивчати, сприймати
i враховувати думку учнів. У процесі обго�
ворення важливо створити умови, де прий�
малася б будь�яка точка зору. Головне –
щоб вона була висловлена. За рішенням
педради подібні дослідження будуть про�
ведені у 10�х класах (вони не були охопле�
ні) i в 5�А (експериментальному). 

До психолога надходять запити провес�
ти дослідження у початковій  школі. Але
особливості молодших школярів потребу�
ють дещо інших підходів. Планується ор�
ганізація подібної роботи у перспективі.

На завершення можна сказати, що мо�
ніторинг якості навчально�виховного про�
цесу значною мірою дозволяє його робити
діагноз, прогнозувати i коригувати. Пси�
хологічний супровід навчального процесу
дозволяє переконати педагогів у необхід�
ності організації так званого педагогічного
спілкування, яке передбачає наявність до�
віри та безпеки. Таким чином, навальний
процес стає особистісно зорієнтованим,
здатним до фасилітації (сприяння), а та�
кож до пошукової діяльності. 

Результати даного моніторингу дають
реальний прогноз щодо профуспішності,
особистісної готовності учнів до майбут�
нього життя після школи та про перспек�
тивні шляхи самореалізації учителя, на�
лагодження партнерських стосунків з уч�
нями, без яких будь�який педагогічний
ycпix неможливий.

Стаття надійшла в редакцію  23.05.07 
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В Інституті педагогіки і професійної освіти АПН України про�
водяться систематичні порівняльні дослідження закономірнос�
тей розвитку систем професійної освіти різних країн світу (з
1995 р. на базі лабораторії порівняльної професійної педагогіки,
а з 2000 року у відділі порівняльної професійної педагогіки і пси�
хології). Головними завданнями цих досліджень є виявлення сві�
тових освітніх тенденцій, зіставлення та вивчення прогресивно�
го, інноваційного досвіду з метою його раціонального викорис�
тання в сучасній педагогічній практиці та для прогнозування
розвитку професійно�технічної освіти (далі ПТО).  Проблеми по�
рівняльно�педагогічних  досліджень розвитку професійної осві�
ти за рубежем ґрунтовно висвітлюються в роботах  вітчизняних
учених:  Н.В.Абашкіної, О.І.Авксентьєвої, Т.М.Десятова, В.О.Ку�
діна, Н.А.Кутової, Н.Г.Ничкало, Л.П.Пуховської, С.М.Романової,
Л.В.Скакун, О.Н.Олейникової. 

У доповіді міністра освіти і науки С.М.Ніколаєнка на Всеукра�
їнській нараді працівників професійно�технічних навчальних
закладів в м. Києві була відзначена необхідність розроблення
механізмів моніторингу й визначення потреби галузей економі�
ки у кваліфікованих робочих кадрах, проведення аналізу задо�
волення регіональних потреб у працівниках із професійно�тех�
нічною освітою і ефективності їх використання. Першочергове
завдання – розробити регіональні програми кадрового забезпе�
чення галузей економіки. Ще одна проблема, що потребує негай�
ного вирішення, – брак механізму прогнозування потреб у робіт�
никах на загальнодержавному й галузевому рівнях, що значно
ускладнює визначення потреб у підготовці фахівців різного про�
фесійного напрямку, удосконалення мережі професійно�техніч�
них навчальних закладів (далі ПТНЗ), їх перепрофілювання,
спеціалізацію. Практично ніхто в сучасній Україні не може
впевнено спрогнозувати, кого, скільки і якої кваліфікації необ�
хідно готувати в ПТНЗ для потреб економіки [1, С 83].

В рамках проекту ТАСIС "Підвищення ефективності управ�
ління професійно�технічною освітою на регіональному рівні в
Україні" за підтримки департаменту ПТО Міністерства освіти і
науки України створюється інформаційна система управління
(далі ІСУ) ПТО. Комп'ютеризована ІСУ, на основі інтеграції на�
явних інформаційних ресурсів ПТО, статистики регіонального
ринку праці, служб зайнятості, підприємств, загальноосвітніх
шкіл, демографічних показників, спрямована на вирішення ви�
щезазначених завдань та відстеження ефективності процесів
децентралізації в 5 пілотних регіонах.  ІСУ передбачає введення
в дію 6 інформаційно�аналітичних центрів ПТО (з них 1 націо�
нальний, 5 регіональних – у Черкаській, Львівській, Дніпропет�
ровській областях, Автономній Республіці Крим, м. Києві).

З метою ознайомлення зі стратегією децентралізації та вив�
чення досвіду європейських освітніх інформаційних систем уп�
равління з 01.03.07 по 08.03.07 відбулася поїздка членів робочої
групи, залучених до створення інформаційно�аналітичних цен�
трів в Україні, у Федеративну Республіку Німеччина та регіон
Ельзас у Франції.  

Програмою поїздки в Німеччину було передбачено відвіду�
вання Федерального інституту професійної освіти (ВіВВ, Bun�
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ства, що постійно змінюється, інтегруєть�
ся, розвивається. Стабільність будь�якої
системи, освітньої, зокрема, повинна під�
тримуватися, а її стан – оновлюватися,
розвиватися, щоб не вийти за межу міц�
ності. У Франції освіта розглядається як
головний фактор соціального й економіч�
ного прогресу, а в бюджеті їй належить
провідне місце. За даними Національного
Міністерства освіти Франції витрати на
освіту у 2005 році становили 6,9% від

ВВП (валовий внутрішній продукт Фран�
ції складає 1688,3 млрд. євро), що дорів�
нює 117,9 млрд. євро, з яких надається:
64,8 млрд. євро – державою, 25 млрд.
євро – регіонами, 9 млрд. євро – домогос�
подарствами, 7,5 млрд. євро – фірмами,
приблизно 2,4 млрд. євро – різними адмі�
ністраціями тощо. На сектор ПТО в 2004
році було виділено 1,47% від ВВП, що ек�
вівалентно 24 млрд. євро. У 2005 році ли�
ше регіон Ельзас отримав на потреби
ПТО 133.802.000 євро. Основні особливос�
ті освітньої системи перевага державних
навчальних закладів і безкоштовність
навчання для всіх. У Франції толерантно
співіснують державна й приватна систе�
ми освіти. У приватних навчальних зак�
ладах навчається близько 20 % усіх учнів.
Франція зберігає систему освіти з панів�
ним контролем із боку держави. Саме
державі належить прерогатива визна�
чення й упровадження освітньої політи�
ки, розроблення змісту освіти, навчаль�
них стандартів, організації вступних кон�

desinstitut fuer Berufsbildung) у м. Бонн,
зустріч із представниками Федерального
Міністерства професійно�технічної осві�
ти (ВМВF), ознайомлення із системою
прогнозування потреб економіки і роз�
роблення нових кваліфікацій на основі
компетентісного підходу, відвідування
однієї з найпотужніших європейських ос�
вітніх виставок DIDAKTA в м.Кельн,
зустріч із представниками Інституту
економіки й організації праці Фрауенго�
фер у м. Штутгарті.

Прийом  робочої групи у ВіВВ 

У Франції робочу групу приймали в
Торгово�Промисловій Палаті (далі ТПП)
регіону Ельзас, м. Мюлуза – місті нових
ідей і сміливих експериментів, у якому
панує дух новаторства і підприємництва.
Головою торгово�промислової палати п.
ГАЛЛО (м.J.P.GALLO) були представлені
організації, що реалізують політику дер�
жави і задіяні в організації професійної
освіти і підготовки в регіоні та підкресле�
на провідна роль ТПП в цьому процесі.
Завдяки ТПП Ельзасу організовано зус�
трічі з представниками інспекції Мініс�
терства освіти Франції; асоціації зі збору
й управління коштами на потреби профе�
сійної підготовки  малих і середніх під�
приємств Ельзасу (AGEFOS PME Alsace);
Національної асоціації професійної підго�
товки дорослих (AFPA); Регіональної ко�
місії з питань початкової професійної
підготовки; Регіонального інформаційно�
го центру з моніторингу професійної під�
готовки та зайнятості випускників
(OREF); Регіонального управління праці,
зайнятості та професійної підготовки.

Сучасна система французької освіти
активно формувалася протягом двох ос�
танніх століть, а здійсненні за останні 30
років реформи забезпечили, її демокра�
тизацію та адаптацію до потреб суспіль�
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курсів та іспитів. Із часів прийняття за�
кону Дебре від 1959 р. приватна освіта
одержує допомогу від держави, яка опла�
чує працю викладачів і бере участь у
витратах на навчання.

Середніх професійних навчальних
закладів у Франції, аналогічних україн�
ським коледжам, технікумам немає, так
як і не існує строгої межі між середньою
спеціальною і вищою освітою: перша слу�
гує сходинкою для другої. Та частина ви�
пускників коледжу, яка налаштована як�
найшвидше обрати спеціальність і ста�
вить за мету отримати робітничу профе�
сію (початкова  професійна освіта –
ППО), – йде у професійний ліцей (lycee
professionnel, LEP) – аналог наших ПТНЗ
й завершальну ланку системи середньої
освіти й одночасно перехідний щабель до
вищої освіти, де учні проходять практику
на виробництві без оплати)  або в Центр
підготовки учнів�підмайстрів (CFA), де
одержують знання й навички за обраним
профілем, поєднуючи навчання в Центрі
з роботою на виробництві під керівниц�
твом майстра, де з ними укладають угоду
та оплачують цю роботу. Нагадаймо, що у
Франції традиції учнівства, підмайстрів
зберігаються з часів цехів середньовіччя,
коли дітей 10�12 років віддавали на нав�
чання до досвідчених майстрів. Частина
випускників, які отримали робітничу
професію, продовжує навчання, щоб от�
римати диплом техніка або скласти іспит
на ступінь бакалавра, завдяки наявності
"перехідних" класів. Професійна освіта,
порівняно з вищою, у Франції не має
престижності в суспільстві, оскільки вва�
жається прямим шляхом до невисокого
соціального стану й низької зарплатні на
довгі роки, тому на цей цикл навчання
відправлялися саме погано встигаючі уч�
ні. 

Досягнення рівноваги між попитом на
робочу силу і пропозицією навчальних
закладів – одне з найважчих і не завжди
здійсненних завдань. Цьому допомагають

збір інформації і статистичний аналіз. У
регіонах є невеликі інформаційні центри
OREF (5�6 працівників) з відстеження й
аналізу економічних, демографічних
проблем, моніторингу професійної підго�
товки та зайнятості випускників. Увагу
робочої групи привернули дослідження
щодо вивчення результативності працев�
лаштування випускників, їх закріплення
на виробництві та кар'єрного росту, від�
стеження ситуації в галузі зайнятості і
професійної підготовки, що наочно відоб�
ражає якість освітніх послуг та рівень за�
доволення потреб регіонального ринку
праці. Програмне забезпечення AMFORA
дає змогу створювати банк даних регіону
з працевлаштування випускників у роз�
різі професій, кваліфікацій та аналізува�
ти інформацію щодо ефективності про�
фесійної освіти. Корисною була на під�
приємствах PEUGEOT розроблене й
впроваджене програмне забезпечення
TALENTS ET COMPETENCES – іденти�
фікація компетенції робітника, що дає
змогу проводити оцінювання якості вико�
нання робітником конкретних техноло�
гічних операцій у режимах самооціню�
вання (робітник)  і оцінювання наставни�
ком (майстром). Програма, зіставляючи
дані, надає можливість роботодавцю виз�
начити ті компетенції, над якими слід
працювати робітнику щодо підвищення
власної кваліфікації.

Не можна стверджувати, що у Франції
проблем, зокрема й освітніх, немає. Серед
них найбільш характерними є старіння
нації, зниження народжуваності, дуже
велика кількість національностей у кла�
сах, закінчення навчальних закладів уч�
нями й студентами без отримання дипло�
мів, пасивні настрої емігрантів щодо пра�
цевлаштування та навчання, незаповнені
робочі місця у сфері послуг і одночасно
великі конкурси на елітні вакантні місця.
Відомо, що  70 000 французів працює за
кордоном; економічне зростання значно
сповільнилося; наявне відставання тем�

32

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Прийом у Торгово�Промисловій Палаті регіону Ельзас, м. Мюлуза



принципом (централізована система) –
тоді створюється галузева Уповноважена
паритарна організація зі збору  коштів
(OPCA de Branche);

� за територіальним принципом шля�
хом створення міжгалузевих організацій
у тому чи іншому регіоні (децентралізо�
вана система) – тоді виникає міжгалузе�
ва Уповноважена паритарна  організація
зі збору коштів (OPCA Interpro), якою і є
AGEFOS PME Ельзас, що поєднує у своїх
рамках професії 37 галузей, має в штаті
66 співробітників і допомагає 7 444  ель�
заським підприємствам, що є її членами,
розробляти плани профпідготовки і фі�
нансувати ці потреби. 

Але ставки відрахувань податку різні.
Відрахування підприємств, що нарахову�
ють менш, ніж 10 найманих робітників,
становлять 0,55 % фонду заробітної пла�
ти й розподіляються:

– 0,40 % виділяється на фінансуван�
ня освітніх заходів, передбачених планом
профпідготовки підприємства;

� 0,15 % виділяється на профпідго�
товку, що поєднує роботу з навчанням,
"професіоналізацією" і наставництвом; 

Відрахування підприємств, що нара�
ховують від 10  до 20 найманих робітни�
ків, становлять 1,05 %, із яких:

� 0,15 %  спрямовуються на фінансу�
вання "договорів про отримання профе�
сії", "періодів професіоналізації", а також
"індивідуального права на профпідготов�
ку";

� 0,9 % спрямовується на фінансування
освітніх заходів, передбачених планом
профпідготовки підприємства, на фінан�
сування "допомоги на проф. підготовку".

Відрахування підприємств, що нара�
ховують більше 20 найманих робітників,
становлять 1,6 % і розподіляються:

�0,9 % – на фінансування освітніх за�
ходів, передбачених планом проф. підго�
товки підприємства, і на "допомогу на
профпідготовку"; 

�0,5 % – на фінансування "здобуття
професії", наставництва й "індивідуаль�
ного права на профпідготовку"; 

� 0,2 % – на фінансування "індивіду�
альних відпусток на профпідготовку".

У Франції чинний закон, що вносить
серйозні зміни й очікує від фізичних осіб
піклування про підвищення власної ква�
ліфікації. План професійної підготовки
робітничих кадрів малих і середніх під�
приємств, що містить комплекс заходів із
профпідготовки,  щорічно складається з
ініціативи керівника підприємства. Саме
він визначає, залежно від потреб органі�
зації й рівня кваліфікації найманих ро�
бітників, конкретні заходи трьох катего�
рій:

пів зростання ВВП на душу населення.
Умови навчання також мають недоліки:
перевантажені класи, неукомплектова�
ність викладацького складу, наявність
учнів з різним рівнем підготовки в одно�
му класі, занадто швидка зміна програм і
методів навчання, деградація іміджу й
ролі викладача в суспільстві [2]. Складно
порівнювати Францію і Україну, але наші
освітні проблеми здебільшого подібні.
Незважаючи на всі негаразди, французь�
ка система освіти вважається однією з
кращих у Європі. 

Спробуймо визначити, що дає змогу
знаходити правильні управлінські рішен�
ня в освіті. Не відмовившись повністю від
державного втручання у професійну ос�
віту й навчання, у Франції знайшли ком�
промісне рішення шляхом активного за�
лучення до розроблення й реалізації по�
літики в цій галузі соціальних партнерів
у вигляді професійних асоціацій, торго�
во�промислових палат, спілок кустарів,
профспілок  тощо, а також проведення
політики децентралізації управління, що
виражається в делегуванні частини дер�
жавних повноважень регіонам. У Франції
початкове професійне навчання контро�
люється державними органами, але від�
повідальність за нього несуть регіональні
органи влади.  Однак соціальні партнери
беруть участь у процесі прийняття рі�
шень на державному рівні через відпо�
відні тристоронні консультативні органи.
Усі нормативно�правові акти в галузі
професійної освіти і навчання ухвалю�
ються тільки після консультацій із соці�
альними партнерами в рамках колектив�
них договорів (національні міжгалузеві
договори й галузеві договори), ув'язаних
між соціальними партнерами й урядом
відповідно до вимог законодавчих та ін�
ших нормативно�правових документів.
Соціальні партнери беруть участь в
обов'язковій професійній орієнтації й
консультуванні учнів системи середньої
освіти. 

Основними джерелами фінансування
ПТО є держава та регіони, що надають
найбільший обсяг коштів, частково фі�
нансування здійснюється підприємства�
ми, частина коштів надходить від домо�
господарств. Закон ставить за обов'язок
усім підприємствам Франції робити від�
рахування на потреби профпідготовки.
Підприємство повинно представити під�
твердження про виплату податку або на�
дати інформацію, що воно витратили
кошти на підвищення кваліфікації своїх
робітників. Система збору й розподілу за�
собів на потреби професійної освіти може
формуватися:

� централізовано на базі тієї або ін�
шої галузі за професійно�галузевим
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– 1 категорія заходів – спрямована на
забезпечення відповідності працівника
займаній посаді;

� 2 категорія заходів пов'язана зі змі�
ною характеру праці робітника й збере�
женням робочого місця;

� 3 категорія заходів розрахована на
підвищення кваліфікації, поглиблення
знань робітника.

У "Договорі про здобуття професії"
йдеться про трудову угоду, що покликана
сприяти первинному або вторинному
працевлаштуванню шляхом здобуття
кваліфікації, конкретних трудових нави�
чок, необхідних на конкретному робочо�
му місці. Максимальна тривалість угоди:
від 6 до 12 місяців. Термін дії договору
може бути продовжений до 24 місяців,
але не більше. Організація "AGEFOS
PME" покриває видатки підприємства на
таку профпідготовку особи, що працев�
лаштовується, з розрахунку 9,15 євро за
годину в рамках усіх "договорів про здо�
буття професії", фінансованих нею. Фі�
нансування наставництва можливо, але в
межах, що не перевищують  60 годин.

"Періоди професіоналізації" – цей за�
хід стосується осіб, які потерпають від
нових вимог і змін на робочому місці і
потребують підвищення кваліфікації (ін�
валіди, жінки після повернення із трива�
лої відпустки по догляду за дитиною, осо�
би, старші 45 років із 20�річним виробни�
чим стажем, які  вступають у другу поло�
вину своєї кар'єри).

"Індивідуальне право на профпідго�
товку" передбачає кожному найманому
робітникові "кредит" 20 годин на рік  (об�
межений 120 годинами за 6 років), який
він присвячує освітнім заходам з підви�
щення кваліфікації головним чином у по�
заробочий час (за згодою роботодавця). 

"Професійна співбесіда" (L'entretien
professionnel) повинна проводитися на
підприємстві з кожним найманим робіт�
ником кожні два роки і сприяти стиму�
люванню активної участі найманого ро�
бітника у професійному зростанні.

"Оцінка знань і трудових навичок" (Le
bilan de compitences) – така підсумкова
атестація допомагає найманому робітни�
кові оцінити свої професійні знання й на�
вички, а також ступінь мотивації для то�
го, щоб розробити план власного профе�
сійного зростання або профпідготовки. Ця
атестація може бути проведена як з ініці�
ативи найманого робітника, так і на вимо�
гу роботодавця.  

"Підтвердження накопиченого досві�
ду" (La Validation des Acquis de l'Exp?ri�
ence)  дає змогу будь�якій особі, яка від�
працювала мінімум 3 роки, одержати
диплом, атестат або ж довідку, що офі�
ційно підтверджують рівень її професій�

них знань і трудових навичок, накопиче�
них шляхом отримання досвіду на робо�
чому місці. 

Досвід Франції  може бути корисним
для України при розробці стратегії де�
централізації ПТО, оскільки можна проа�
налізувати, як традиційно централізова�
на держава, спираючись на законодавчу
базу, здійснюючи соціальний діалог з ор�
ганізаціями роботодавців, протягом двад�
цяти років передала повноваження  регі�
онам. Різниця полягає лише в тому, які
повноваження і якою мірою, залежно від
економічних, соціальних умов, у Франції
та Україні передані в регіони. У Франції
призначення і фінансування педагогіч�
них працівників, контроль за якістю осві�
ти (інспектування) залишаються у відан�
ні Міністерства, а матеріальна база, орга�
нізація професійної освіти і навчання пе�
редано в регіони (в Україні, під час про�
ведення експерименту, навпаки фінансу�
вання передано в регіони, матеріальна
база залишається у віданні Міністерс�
тва). 

У 1982 – 1983 рр. у Франції прийнято
закони Люфера. Це були перші етапи де�
централізації, під час яких деякі з повно�
важень передано в регіони, що значно по�
силило роль виборних органів територі�
альних колективів, тобто регіональних,
департаментських і муніципальних рад,
які мали у розпорядженні значний влас�
ний бюджет. Сьогодні вони забезпечують
фінансування 20 % загальних витрат на
освіту. Французькі коледжі (освіта 10�14�
річних) перебувають у віданні департа�
ментів, вища освіта – у підпорядкуванні
держави, дошкільна й початкова освіта
(6�10�річних) під керівництвом Мініс�
терства і комун, професійна освіта  (14�
18�річних) у  віданні регіонів. Наставниц�
тво й перепідготовка дорослих, за винят�
ком 18�25�річних, не були регіоналізова�
ні. 

На другому етапі децетралізації у 1993 р.
виділено вікову групу осіб 16�25 років,
підготовка яких була передана в компе�
тенцію регіонів. У 2002 р. прийнято закон
про переведення у регіони Національної
асоціації професійної підготовки дорос�
лих (AFPA), яка відповідає за підготовку
й перекваліфікацію дорослих. Цей закон
призвів до розроблення на регіональному
рівні загальної схеми професійно�техніч�
ної підготовки. 

Державні органи з Парижу не могли
простежити за всіма подіями. З регіонів
інформація не завжди надходила вчасно.
Це зумовило розроблення низки нових
законів 2003 – 2004 рр., якими регіонам
повністю передано повноваження, що зо�
бов'язували організовувати професійну
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організаціями з урахуванням пріоритет�
них напрямів розвитку галузі, що визна�
чає підготовку, бажаний рівень необхід�
ної кваліфікації, заходи з професійної
орієнтації. Ці переговори дають змогу
визначити основні аспекти загального ба�
чення проблеми. Держава спирається на
цей договір для посилення професійної
підготовки за певними напрямками. Кон�
кретним ліцеям виділяється цільове фі�
нансування на професію. Якщо з'явля�
ються нові підприємства, то їх відразу
залучають до заходів із підготовки кад�
рів. Спрацьовує система оцінювання пот�
реб, що визначає конкретну підготовку і
як результат – використання фінансових
механізмів. Сучасними тенденціями є
відхід від вузької профілізації й спеціалі�
зації, територіальна доступність нав�
чальних закладів, надання максимально
різноманітних видів підготовки. Держава
повинна зберігати за собою нормативні
повноваження у питаннях зайнятості на�
селення. Це гарантії соціальної рівності й
соціальної згуртованості. Держава не
втручається, коли соціальні партнери
відповідають за підвищення кваліфікації
на підприємстві, перерозподіляючи кре�
дити на підготовку; вона відповідає за
працевлаштування, і їй не треба втруча�
тися у саму профпідготовку. 

Законодавство надало більше повнова�
жень галузям, що співпрацюють з управ�
ліннями регіонів. Представники галузей
активно залучаються до проблем визна�
чення обсягів та змісту підготовки, онов�
лення навчальних програм та програм
зайнятості. З 1986 р. в Ельзасі було побу�
довано 18 ліцеїв і не закрито жодного, ак�
тивізоване учнівство, поліпшені умови
навчання.  Багато чого і, насамперед,
збільшення фінансування, чекають від
регіонів усі: батьки, учні, суспільство.
Комп'ютеризацію розпочали саме регіо�
ни. Вони забезпечили 1 комп'ютер на 4
учні, підключили їх до мережі, забезпе�
чили програмними продуктами. Було ви�
ділено 30 млн. євро на 77 професійних лі�
цеїв і 30 млн. євро – учнівству, передба�
чивши ці кошти як на засоби для підви�
щення безпеки робіт, так і на забезпечен�
ня комфортних умов навчання, технічне
устаткування. Але чим більше регіони
роблять, то й більше від них вимагають
ліцеї: стоять на черзі на фінансування,
залишаючись незадоволеними тим, що
воно відбувається не у всіх одночасно, а
поступово. Якщо регіону потрібна нова
професія, то необхідно надати Міністерс�
тву пропозиції й обґрунтування,  переко�
нати його фінансувати організацію підго�
товки. 

Узагальнюючи досвід соціального пар�
тнерства Франції, що базується на зако�

підготовку молоді й старшого покоління і
нести за неї відповідальність. 

У серпні 2004 р. законодавчо вся підго�
товка до праці дорослого населення була
віддана на відкуп AFPA. У плині життя
людині доводиться кілька разів змінюва�
ти роботу, професію. Безробіття – явище
повсякденне. Асоціація AFPA була ство�
рена з метою реалізації політики зайня�
тості, підтримки профнавчання  та підви�
щення кваліфікації дорослого населення,
пропонування послуг і професійно�тех�
нічної орієнтації, сприяння працевлаш�
туванню осіб, що втратили роботу, яким
не вистачає компетенції, знань. AFPA оп�
лачує роботу викладачам і приватним
особам із фонду додаткових годин і надає
можливість додатково працювати. Фінан�
сування AFPA надходить із субсидій
держави (70 %), з інших джерел – регіо�
нальних рад і підприємств – 30 %. Закони
2004 р. посилили розподіл повноважень:
держава відповідає за політику в галузі
зайнятості; регіони – за початкову підго�
товку молоді, перепідготовку дорослого
населення, безробітних; профспілки й га�
лузі, соціальні партнери – за підвищення
кваліфікації найманих робітників. Кож�
ному регіону відразу або поступово було
запропоновано це зробити. У 2005 р. лише
один регіон (Ельзас) у Франції перейшов
на регіональне управління, у 2006 р. – 4
регіони і у 2007 р. – 17 регіонів. Тобто
спрацював принцип очікування – спочат�
ку подивимося, а потім вирішимо. У про�
цесі децентралізації управління створено
26 регіональних рад професійного нав�
чання, а також комісії, департаменти з
питань професійного навчання в регіонах.
Процес делегування повноважень пови�
нен бути завершений до 2008 року. Галу�
зям потрібно мати фінансування держа�
ви. Державі потрібні регіони для підви�
щення кваліфікації, проведення заходів і
супроводу політики зайнятості. Розме�
жування повноважень і сфери впливу
відбувалося поступово. Головна мета при
цьому – отримати результати,  поєднати
тих, хто відповідає за підготовку у про�
фесійних ліцеях, і тих, хто відповідає за
учнівство й організовує перепідготовку й
працевлаштування безробітних, щоб не
допускати перевиробництва робітничих
кадрів. Якщо підготовка мала успіх і лю�
дина влаштована на роботу, то залиша�
ється тільки підвищувати її кваліфікацію
й стимулювати до цього.

Як задовольнити потреби клієнтів
французької професійної освіти? Вихід
простий – зібрати всіх, хто дає гроші, і
разом з ними визначити політику, шляхи
розвитку професійної підготовки з огля�
ду на конкретні цілі. Підписується дого�
вір між регіоном, державою, галузевими
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нодавчій базі, на наш погляд, доцільно і в
Україні на всіх рівнях активно залучати
представників підприємств, асоціацій,
спілок роботодавців і підприємців, торго�
во�промислових палат, профспілок і
представників сфери ПТО для їх участі у
заходах і проектах щодо:

� активізації соціального діалогу і фор�
мування ефективної політики підпри�
ємств в такій галузі розвитку людських
ресурсів, як ПТО;

� залучення  підприємств до фінансу�
вання ПТО як головного клієнта;

� виявлення необхідності введення но�
вих професій; розроблення національної
системи кваліфікацій і стандартів ПТО
та робочих навчальних планів і програм;

� організації виробничої практики на
високотехнологічних підприємствах (у
зв'язку з чим, органам ПТО необхідно ак�
тивно в ЗМІ, забезпечувати висвітлення
активної співпраці роботодавців і ПТНЗ,
результативності цієї роботи);

� створення незалежних атестаційних
журі або комісій із представників соці�
альних партнерів і проведення незалеж�
ної атестації випускників, участь  у прог�
рамах забезпечення якості ПТО;

� прогнозування майбутніх потреб
ринку праці і виробництва;

� розроблення пропозицій із гармоні�
зації попиту та пропозицій освітніх пос�
луг на регіональному рівні; 

� конкретизації заходів за участю
ПТНЗ у регіональних програмах розвит�
ку економіки регіону;

� розширення участі  ПТНЗ у підви�
щенні кваліфікації працівників підпри�
ємств – соціальних партнерів, активіза�
ція роботи з дорослим та безробітним на�
селенням.

Хотілося б сподіватися, що до такої ді�
яльності активно залучиться Всеукраїн�
ська асоціація працівників професійно�
технічної освіти (далі ВАПП), яка, на наш
погляд, може формувати суспільну дум�
ку, мати вплив на урядовців, спілку робо�
тодавців і на державному рівні ставити і
вирішувати питання  професійно�техніч�
ної освіти. Ні для кого не секрет, що при
такому ставленні до ПТО в державі (не�
достатнє фінансування, фізичний та мо�
ральний знос обладнання і техніки, брак
у віддалених центрах персональних
комп'ютерів і Інтернету тощо) ні в кого не
виникає оптимістичних ілюзій щодо май�
бутнього, до якого прямує українська
професійно�технічна освіта. 

Від французьких експертів, колег (ну
від своїх, на жаль) ми почули застере�
ження,  тривожні прогнози  про те, що
треба вже сьогодні кардинально змінюва�
ти таке становище, щоб не було пізно.
Невже ніхто з високих трибун не згадує

про те, що прямим відображенням ефек�
тивності економіки країни є її конкурен�
тоспроможність? Україна показала озна�
ки її зниження   за останній рік, опустив�
шись із 68 на 78 місце у рейтингах гло�
бального індексу конкурентоспромож�
ності (GCI) Світового Економічного Фору�
му [3]. Це ускладнює формування пози�
тивного іміджу України серед міжнарод�
них ділових кіл і стримує вливання інвес�
тиційних потоків в економіку України.
Спостерігається тенденція старіння ро�
бітничих кадрів, незайнятості робітничих
місць, перевиробництва масових профе�
сій. До того ж відсоток працівників висо�
кого рівня кваліфікації в Україні дуже
низький (менший ніж 10 %), тоді як, нап�
риклад, у США – 43 %, у ФРН – 56 % [4].
Українські роботодавці не задоволені рів�
нем підготовки кадрів, але нічого для його
підвищення не зробили самі: не залучи�
лися до вирішення головного питання –
відновлення навчально�матеріальної бази
ПТО. Хто, як не представники ВАПП на
всіх форумах, нарадах за участю підпри�
ємців та роботодавців повинні звертатися
до них із метою максимального залучення
до вирішення нагальних проблем і пояс�
нювати, у разі необхідності, що ВОНИ є
замовниками кадрів, ВОНИ є безпосеред�
німи клієнтами ПТО. Але як можна бути
клієнтом і  не виділяти на це кошти, не за�
лучатись до процесу підготовки кадрів, не
бачити проблему, що з часом рикошетом
вдарить по них же самих. 

Сподіваємося, що досвід, із яким була
надана можливість ознайомитися під час
візиту, організованого проектом ТАСIС
"Підвищення ефективності управління
професійно�технічною освітою на регіо�
нальному рівні в Україні", буде творчо
використаний і впроваджений з ураху�
ванням найкращих національних тради�
цій та особливостей ПТО в Україні.
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ють, формулювати свої власні питання, учні
повинні навчитися, щоб підготуватися до
життя в реальності, яка стрімко змінюється.

Метою дослідження є діалог як спосіб
пізнання дійсності і одночасно як особливе
дидактично�комунікативне середовище, що
забезпечує суб'єктно�осмислене спілкуван�
ня, рефлексію й самореалізацію особистості.
Діалог – невід'ємний атрибут життя особис�
тості: "Жити – означає брати участь у діа�
лозі" [8].

Діалог – і мета, і результат, і зміст освіти,
він сам по собі освітня технологія [8]. У зв'яз�
ку з цим можна виділити діалогічний підхід
до навчання, діалогічну позицію, як учите�
ля, так і учня, діалогічне ставлення до світу,
себе, іншої людини, також  діалогічну ситу�
ацію уроку. Діалог – ситуація пошуку зна�
чення цінностей, їхнє закріплення  у хвилю�
ваннях [8].

У процесі діалогу пріоритетів активності,
ініціативи, свободи у взаємодії суб'єктів не
існує для жодної із сторін. Саме тому діалог
в освітньому процесі не розглядається в
єдиній парадигмі мислення і діяльності його
учасників, а завжди є міжпарадигмальною
реальністю, яка виключає будь�яку "опти�
мальну дію" на іншого й втручання в його
духовну сферу [3].

Методами дослідження є вивчення і тео�
ретичний аналіз психологічних досліджень
в галузі педагогічної психології вітчизняних
та зарубіжних авторів. Аналіз педагогічних
досліджень (Snyder M.)  показує, що в даний
час педагогіка змінює свою методологію,
стає педагогікою конструктивізму, коли го�
ловне – пошук методів і способів досягнення
поставленої мети, точного визначення "що я
маю" і "що мені необхідно". У даному процесі
педагогіці конструктивізму потрібні свої ме�
тоди вивчення явищ, одним з головних стає

Вступ
Завдання сучасної британської школи –

протистояти деградації суспільного життя,
збудити в молоді почуття взаєморозуміння,
довіри, співпраці. Необхідно, щоб молоде по�
коління мислило самостійно й критично,
могло творчо використовувати одержані
знання, вирішувати моральні проблеми мі�
жособистісного й соціального спілкування.

Значення діалогу культур і людей
(В.С.Біблер, С.Ю.Курганов та ін.) для педаго�
гіки полягає в подоланні однієї методології,
єдиної для всіх учнів логіки розвитку, єдино
заданих змісту і форм спілкування.

Діалог сприяє внутрішньому виробленню
світоглядних установок, тобто затверджує
ідею "філософічності освіти" [5]. Діалог як
один з "розуміючих підходів" [7] відкриває
нові можливості освіти у Великій Британії,
яка перестає бути простим навіюванням
стереотипів і трансляцією певних знань з
деяких предметів. Сформувавши в учня
здатність мислити, освіта виконує одне з
найважливіших завдань. Засіб досягнення
цієї мети – лексика, стиль і логіка діалогу,
що розвиває в учнів усвідомлений, внутріш�
ньо прийнятий (що перетворився на потре�
бу) навик мислення, грамотної мови, кри�
тичного сприйняття світу, що в свою чергу
служить формуванню етичної, освіченої
особистості  XXI століття.

Розуміючі підходи відповідають характе�
ру буття, тоді як традиційний описовий ха�
рактер навчального матеріалу не відобра�
жає повною мірою суті світу і світобачення.
Діалог як засіб реалізації розуміючих підхо�
дів допомагає не тільки усвідомити конкрет�
не явище, але й збагачує вмінням мислити
самостійно, "бути самостійно". Не шукати й
знаходити відповіді на вже існуючі питання,
а виявляти суть суперечностей, що виника�
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Стаття присвячена вивченню й значенню діалогу  в загальноосвітніх навчальних закладах Великої
Британії, а також вивченню і теоретичному аналізу психологічних досліджень в галузі педагогіч!
ної психології вітчизняних та зарубіжних авторів.

Статья посвящена изучению и значению диалога в среднеобразовательных учебных заведениях
Великобритании, а также изучению и теоретического анализа психологических исследований в об!
ласти педагогической психологии отечественных и зарубежных авторов. 

This article is devoted to studying and significance of the dialogue at secondary schools  of Great Britain
and it is also devoted to studying and theoretical analysis of psychological searching in the field of pedago!
gical psychology by native and foreign authors.

ІНТЕРПЕРТАЦІЯ ДІАЛОГУ 
В ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
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Цінності людства повинні ніби наново на�
родитися в досвіді особистості, інакше вони
не можуть бути адекватно привласнені, тобто
знайти особливе значення. Особливо те, що
спочатку самовизначається людиною, фор�
мується як його власний світ. Отже, опти�
мальна освіта та, що припускає гармонію
державних стандартів і особистісно�самороз�
виваючого початку. Думка про необхідність
включення  змісту окрім стандартних компо�
нентів, що задаються ззовні, ще й емоційно�
ціннісних, особистісних елементів, які невід�
ривні від самого процесу навчання з власти�
вим йому міжсуб'єктним спілкуванням, є в
різних концепціях освіти і виховання.

Сфера особистісно�орієнтованої педаго�
гічної діяльності не може бути охарактери�
зована чітким наочним полем, однозначним
набором функцій, відокремленістю власне
професійних дій від спонтанного спілкуван�
ня�переживання; операційна сторона педа�
гогічної діяльності не може існувати поза
особистісно�суб'єктивними компонентами,
раціональна регуляція – поза емоційною, а
суб'єктивність, відстрочка,  варіативність
результату не дозволяють забезпечити та�
кий же високий рівень передбачення і га�
рантованості, як в інших галузях знань.

Особистісно�орієнтований зміст пов'яза�
ний з процесуальною формою його існуван�
ня. Для суб'єктів освітнього процесу будь�
яка цінність матиме значущість, якщо пред�
ставлена у вигляді завдання�колізії, що ви�
магає співставлення цієї цінності з іншими;
у формі діалогу, що припускає дослідження
його значення; шляхом імітації життєвої си�
туації, що дозволяє апробовувати цю цін�
ність у дії й спілкуванні з іншими людьми.

Входження вчителя і учнів у діалог пе�
редбачає своєрідну інверсію всіх параметрів
навчання і виховання: те, що було зовнішнім
по відношенню до їх спілкування (мета,
зміст навчального процесу та ін., змінює своє
джерело, стає внутрішнім стимулом, ре�
зультатом згоди і співпраці суб'єктів, їх осо�
бистісного розвитку.

Виховання як складний двосторонній
процес взаємодії суб'єктів і єдності навчання,
виховання і розвитку особистості дитини
досліджувалися З.І.Васильєвою та її науко�
вою школою. У пошуку інваріантних та інди�
відуально�особистісних характеристик ви�
хованості дитини вивчаються функції знань,
мотивів, способів поведінки учнів при зміні
видів діяльності і реальних педагогічних си�
туацій, їх ціннісні орієнтації; розробляються
ідеї виховуючого навчання теорія методів
виховання, що забезпечує взаємодію суб'єк�
тів навчання і виховання, які стали теоре�
тичною основою нашого дослідження.

Цінності виховання – це його людські
значення, суспільно схвалювані й передава�
ні з покоління в покоління зразки педагогіч�
ної культури, відображені в культурному
вигляді людини, культурних зразках жит�

діалог, оскільки він саме той інструмент,
який сприяє переходу від трансляції знань,
умінь і навичок, що застарівають раніше,
ніж закінчується процес навчання, до конс�
труктивної діяльності вчителя і учнів.

Системоутворюючим є  діалог з учнем як
повноправним суб'єктом процесу пізнання,
носієм культури свого покоління, країни, со�
ціальної групи. Збагачуючись різними спо�
собами бачення і світосприйняття, навчаю�
чись сприймати інше не як чуже, небезпеч�
не, а як таке, що здатне збагатити, викли�
кавши співпереживання або сумнів, –дити�
на, яка  входить у світ культури, у процесі
діалогу акумулює творчу енергію людей
різних країн та епох, перетворює цю чужу
енергетику на внутрішнє надбання, джере�
ло власної творчої діяльності.

Діалог – універсальний інструмент розу�
міння, оскільки "базовим об'єктом розуміння
є не річ, а процес". Справжній діалог завжди
складний, не дивлячись на його повсякден�
ність. 

Для розуміння діалогу зацікавлює досвід
Лорілард, у якої кожен учень говорив на
кожному занятті, причому від нього потрібні
розгорнена мова, аргументування, мірку�
вання вголос, участь у дискусії. Уілямс
практикував такий вид письмової роботи,
як "вільні тексти", оскільки письмова форма
вимагає особливої чіткості і ясності форму�
лювань, особливої чистоти мови, яка тісно
пов'язана з діалогом. Для мовленнєвого під�
ходу принципово важливе твердження: хто
чітко мислить, той ясно висловлюється.

Багато в чому точки зору питання нав�
чання і виховання М.Бубера перекликаю�
чись виводять нас на проблеми діалогічності
відносин. Для М.Бубера взаємовідносини
вчителя і учня є найважливішим різнови�
дом людських відносин, тому "справжнє ви�
ховання і справжнє навчання будуються на
основі діалогу".

Відносини вчителя і учня не повинні ба�
зуватися на основі вибору: учитель не має
права нікому віддавати перевагу. "Ось він
вперше входить до класу. Він бачить учнів,
які упереміж розсілися на лавах. Серед них
одні йому приємні, інші –ні. На одних облич�
чях вираз тваринної тупості, інші особи нат�
хненні, треті зовсім позбавлені виразу. Так
уже влаштовано природою, і неможливо
відділити одних від інших. І погляд учителя
однаково вітає всіх і всіх приймає." [2]. 

Ідея діалогу пов'язана з особистісно�орі�
єнтованою освітою, для якої значуща поша�
на особистості дитини, партнерство, спів�
праця, діалог, індивідуалізація. Для розу�
міння суті діалогу в особистісно�орієнтова�
ній освіті і вихованні ми спираємося на фун�
даментальні дослідження, що розкривають
природу педагогічного знання, цілісність ос�
вітнього процесу, особистісно�розвиваючі
функції навчання і виховання, суть педаго�
гічної діяльності. 
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тину, розвивати свій розум, проявляти са�
мостійність;

реалізація мети діалогового підходу в
навчанні і вихованні – виховання мораль�
ності, навчання і розвиток особистості – від�
буваються в нерозривному зв'язку з приро�
дою дитини (на основі принципу природо�
відповідності) з опорою на її соціальний
культурний досвід (за принципом культу�
ровідповідності) за активності й самодіяль�
ності в спілкуванні й діяльності кожного ін�
дивіда;

багатоаспектне представлення діалогу
дозволило визначити, що вчені з різними
педагогічними поглядами визнають діало�
гічний підхід до навчання і виховання особи,
діалогічну позицію вчителя і учня, діалогіч�
не ставлення до світу, людей і себе, діалогіч�
ну ситуацію уроку, вважаючи, що діалог –
ситуація пошуку значення цінностей і зак�
ріплення їх в переживаннях і діях.

Можна зробити висновок, що  діалог як
спосіб пізнання дійсності і одночасно як
особливе дидактично�комунікативне сере�
довище, забезпечує суб'єктно�смислове
спілкування, рефлексію й самореалізацію
особистості; сучасний освітній процес звер�
тається до діалогу як інструменту (способу,
методу), що забезпечує розуміння, хвилю�
вання, думку, буття і т.ін. дитини, яка вхо�
дить до світу культури; розкриття індивіду�
альності людини в людині, конструктивну
діяльність учителя і учнів; виховання куль�
турою і в культурі; забезпечує природне
входження людини в соціальне життя,
вступ до діалогу, з одного боку, а з іншого –
саме в діалозі відбувається оволодіння куль�
турою, самовизначення в ній та її творення.
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тя, міжпоколінної взаємодії й виховних від�
носинах, у педагогічних теоріях і системах,
технологіях і способах педагогічної діяль�
ності і поведінки.

Для виявлення суті виховних можливос�
тей діалогу важливо зрозуміти, на який об�
раз людини воно націлене. Спираючись на
досягнення сучасної антропології, можна
стверджувати, що людина виявляє собою
єдність трьох сутностей: природної, соці�
альної й культурної. Відповідно до цього й
дитину необхідно розглядати в трьох вимі�
рюваннях – як істоту природну, соціальну й
культурну. Виділення цієї суті не означає,
що вони співіснують у дитині кожна сама по
собі. Людина – істота цілісна. Недаремно ос�
новною в її розвитку на всіх вікових етапах
визнається суперечність між соціальним і
біологічним, природним початком, і єдино
правильний шлях його дозволу – це "окуль�
турення" людських потреб, яке може відбу�
ватися в різних формах, у тому числі і в діа�
лозі. Між природою і соціумом лежить
культура, об'єднуюча їх і спроміжна дозво�
лити суперечності між природною і соціаль�
ною засадами в людині. Лише через культу�
ру відбувається її природне входження в со�
ціальне життя, входження в діалог. 

З педагогічної точки зору це означає ви�
ховання в учнів високого рівня самосвідо�
мості; відчуття власної гідності; самоповаги;
самостійності; самодисципліни; незалежнос�
ті думок, поєднаної з повагою до думки ін�
ших людей; здібності до орієнтування у світі
духовних цінностей і в ситуаціях навколиш�
нього життя; уміння ухвалювати рішення й
нести відповідальність за свої вчинки, здій�
снювати вільний вибір змісту своєї життєді�
яльності, лінії поведінки, способів свого роз�
витку та ін. Виховання вільної особи вимагає
виключення з освітньої системи будь�яких
методів і форм тиску на дитину й розвитку
практики включення учнів з раннього віку в
ситуацію діалогічної взаємодії, у ситуацію
вибору, самостійного ухвалення рішень та
інших механізмів демократизації освітньо�
виховної системи.

Принцип особистісного підходу означає
визнання дитини активним суб'єктом ви�
ховного процесу. Відповідно до такого підхо�
ду закони духовного і фізичного розвитку,
процеси і зміни, що відбуваються у внут�
рішньому світі дитини, служать головними
орієнтирами у виховній діяльності. Всебічне
вивчення особи виступає необхідною умо�
вою успішності виховання, а її саморозви�
ток, формування суб'єктних властивостей –
вищим показником його ефективності.

Аналізуючи  уявлення про діалог, його
сутність, призначення, роль у вихованні,
навчання і розвиток особистості, пересвід�
чуємося в тому, що:

в історії зарубіжної і вітчизняної педа�
гогіки звернення до діалогу пов'язане з пот�
ребою людини – зрозуміти себе, шукати іс�
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Постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв'язок із важливими науко�
вими та практичними завданнями. 

У процесі формування інформаційного
суспільства, модернізації освіти, а також
вимог ринку праці, особливу значимість
набуває інформаційна компетентність ди�
ректора ЗНЗ.

Процеси глобальних змін, що відбува�
ються на сучасному етапі розвитку укра�
їнського суспільства, і освіти зокрема, ви�
магають нових підходів до управління нав�
чальними закладами, пріоритетними се�
ред яких є впровадження новітніх інфор�
маційно�комунікаційних технологій, що
мають забезпечити доступність та ефек�
тивність освіти, вдосконалення навчально�
виховного процесу, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в умовах ін�
формаційного суспільства. 

Демократизація освітньої діяльності ви�
магає адекватних змін і в роботі з підготов�
ки керівних кадрів освіти, пошуку і впро�
вадження методик інформаційних техно�
логій для формування нового покоління
директорів загальноосвітніх навчальних
закладів. Сьогодні керівники навчальних
закладів наражаються на певні труднощі в
роботі: змінюються, розширюються їх
функції, ускладнюється їх роль. Причину
варто шукати у розвитку середньої освіти,
коли школа із закритої системи перетво�
рюється у більш складну відкриту систему
з інтенсивною інформатизацією навчаль�
но�виховного процесу. Саме тому процес
усвідомлення цих змін і адаптація до них
вимагають терпіння і часу. А ще – підго�
товки професійного керівника, який є ви�

сококваліфікованим фахівцем і в області
управління навчальним закладом, і у нав�
чально�виховній роботі. Адже управлін�
ська діяльність має "подвійний" предмет:
керівник повинен бути і менеджером, і пе�
дагогом. Це означає, що на сучасному етапі
розвитку середньої освіти сучасний керів�
ник навчального закладу повинен успішно
здійснювати як управлінську, так і педаго�
гічну діяльність, забезпечуючи реалізацію
цілей і змісту навчально�виховного проце�
су та різноманітних форм міжсуб'єктних
відносин у нових умовах.

Подолати суперечності між фактичним
рівнем професійної компетентності дирек�
торів ЗНЗ і необхідними для сучасного уп�
равління знаннями і вміннями в умовах ін�
формаційного суспільства можна шляхом
використання інформаційно�комунікацій�
них технологій в навчально�виховному
процесі. Згідно з Національною доктриною
розвитку освіти України у XXI столітті, це:

інформатизація середньої освіти,
спрямована на задоволення освітніх ін�
формаційних, обчислювальних і комуніка�
ційних потреб учасників навчально�вихов�
ного процесу шляхом створення єдиної ін�
формаційної структури;

побудова індивідуальних модульних
навчальних програм різних рівнів склад�
ності залежно від конкретних потреб шко�
ли; випуск електронних підручників;

створення в Україні індустріі сучас�
них засобів навчання, що відповідають сві�
товому науково�технічному рівню і є пере�
думовою для реалізації ефективних стра�
тегій досягнення мети освіти [3].

У статті досліджується вплив інформаційно�освітнього середовища на формування  інформацій�
ної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу у професійній діяльності
для пошуку, опрацювання, обміну, передавання, використання і зберігання інформації.

В статье исследуется влияние информационно�образовательной среды на формирование
информационной компетентности директора общеобразовательного учебного заведения в
профессиональной деятельности для поиска, обмена, передавания, использования и сохранения
информации.

Article researches the influence on forming the informational&educational environment of secondary
education institute  head master's informational competence in his/her professional activity for the infor�
mation searching, processing, exchanging, passing, using and storing. 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
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маційних ресурсів і систем, автоматизова�
них систем управління; розробці і вико�
ристанні комп'ютерно�інформаційних і те�
лекомунікаційних технологій у навчально�
виховному і управлінському процесах [4].

Вважаємо, що рівень сформованості ін�
формаційної культури директорів ЗНЗ
визначається:

знаннями про інформацію, інформа�
ційні процеси, моделі та технології; 

уміннями та навичками застосування
засобів і методів обробки та аналізу інфор�
мації; 

вмінням використовувати сучасні ін�
формаційні технології в освітній діяльності; 

світоглядним баченням навколишнього
світу як відкритої інформаційної системи.

Мета цієї статті – показати, що форму�
вання інформаційного суспільства, інфор�
маційно�освітнього середовища сприяє
розвитку інформаційної компетентності
директорів загальноосвітніх навчальних
закладів, підвищує ефективність їх управ�
лінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослід�
ження

В умовах реформування концептуаль�
них, організаційних і структурних основ
вітчизняної освіти з метою виведення її на
рівень освіти розвинутих країн світу вирі�
шальна роль відводиться готовності керів�
них та педагогічних кадрів освіти до реалі�
зації поставлених завдань. Вони "мають
стати рушійною силою відродження та
створення якісно нової системи освіти" [3].

В інформаційному суспільстві однією з
важливих якостей директора школи, умов
успішності його як менеджера освіти є го�
товність до використання інформаційно�
комунікаційних технологій (ІКТ). Готов�
ність до використання ІКТ стимулює осо�
бистісний розвиток, визначає професійну
спрямованість, напрямки професійної ос�
віти,  професійне самовизначення керівни�
ка ЗНЗ.

Успішність використання ІКТ передба�
чає, що керівник ЗНЗ усвідомлює прак�
тичну значущість інформаційних техноло�
гій у системі освіти на професійному та
особистісному рівнях.

Однак включення директора школи в
інформаційний процес часто відбувається
спонтанно, без урахування його професій�
ної та особистісної готовності до викорис�
тання ІКТ. До того ж інформаційні техно�
логії, як і будь�які інші нововведення, по�
роджують проблеми, пов'язані з необхід�
ністю поєднання ІКТ з державними прог�
рамами виховання і навчання, співіснуван�
ня різних педагогічних концепцій. 

Найактуальнішою з інформаційних
програм сьогодення є компютеризація ос�
віти, програма впровадження ІКТ, тому у
нашому дослідженні готовність директора

В Доктрині відмічено також, що одним з
головних завдань є "підготовка керівних
кадрів освіти нового покоління і формуван�
ня принципово нової культури педагогіч�
ної праці, " підготовка директорів ЗНЗ, які
мають високу кваліфікацію та необхідну
інформаційну культуру, щоб бути готови�
ми до застосовування  інформаційних тех�
нологій в навчально�виховному процесі та
в управлінні загальноосвітнім навчальним
закладом. 

Аналіз останніх досліджень і публіка�
цій, в яких започатковано розв'язання да�
ної проблеми і на які спирається автор. 

Питання впровадження  інформаційно�
комунікаційних технологій управління
ЗНЗ шляхом систематизації інформацій�
ного забезпечення управлінської діяльнос�
ті досліджували В.В.Гуменюк, В.П.Драгун,
В.І.Маслов; виділяли рівні управлінської
діяльності керівника школи з використан�
ням інформаційно�комунікаційних техно�
логій В. Глушков, Н. Довгань і Є. Машбиць;
розробляли напрямки удосконалення пра�
ці керівника загальноосвітнього навчаль�
ного закладу з допомогою компютерної
техніки В.Ю. Биков, А.Хроленко, М.Жал�
дак, В.Е.Лунячек, І.Підласий, Т.Шамова;
досліджували питання інформаційної
культури В.Бабич, Г.А.Воронцов, О.В.По�
чупайло, Е.П.Семенюк; розглядали питан�
ня професійної компетентності педагогіч�
них працівників В.В. Олійник, Н.В. Кузьмі�
на, Т.Г. Браже, Л.П. Пуховська та ін.

Виділення невирішених раніше час�
тин загальної проблеми, котрим присвя�
чується стаття.

Актуальність підвищення інформацій�
ної компетентності директора ЗНЗ в уп�
равлінні школою в інформаційному сус�
пільстві очевидна, тому ця проблема пот�
ребує подальшого дослідження. Необхідно
з'ясувати:

1. На яких напрямках і етапах управ�
лінської діяльності директорів шкіл пот�
рібно застосовувати інформаційні техно�
логії? Наскільки зможе застосування ін�
формаційних технологій підвищити ефек�
тивність управлінської діяльності дирек�
торів шкіл?

2. Які функції можуть виконувати ін�
формаційно�комунікаційні технології  на
різних напрямках і етапах  управління
ЗНЗ?

Дослідники стверджують, що інформа�
ційна діяльність директорів ЗНЗ повинна
грунтуватися передусім на інформаційних
процесах і полягає у розробці інформацій�
ної політики через створення програми ін�
форматизації діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів; формуванні і роз�
витку освітньо�інформаційного середови�
ща та інформаційної інфраструктури;
створенні, розвитку і використанні інфор�
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ЗНЗ до використання ІКТ визначалася за
такими показниками:

1. Мотивація до запровадження інфор�
маційно�комунікаційних  технологій в уп�
равління ЗНЗ та  педагогічну практику.

2. Інформованість про новітні інформа�
ційно�педагогічні технології, вміння пра�
цювати з електронними технологіями.

3. Зорієнтованість на власну творчість,
налаштованість на експериментальну ді�
яльність.

4. Готовність до подолання труднощів,
пов'язаних із змістом та організацією ін�
формаційно�комунікаційних технологій.

5. Володіння практичними навичками
освоєння використання вдосконалених ін�
формаційно�комунікаційних технологій.

З метою виявлення стану інформацій�
ної компетентності директорів ЗНЗ та
причин, що впливають на її формування,
було проведено опитування.

Серед причин, що стримують викорис�
тання інформаційно�комунікаційних тех�
нологій в школі, в першу чергу називають�
ся організаційні та технічні – відсутність
вільного доступу до комп'ютерного облад�
нання, труднощі із своєчасним ремонтом
електронної техніки, проблеми із поділом
класу на підгрупи при проведенні занять з
використанням інформаційно�комуніка�
ційних технологій та інші. Однак, головні
проблеми – це проблеми психолого�педаго�
гічні. Вони полягають у низькому рівні го�
товності керівників ЗНЗ до використання
ІКТ  в управлінні школою, відсутності нау�
ково обґрунтованої методики використання
ІКТ при проведенні навчальних занять, не�
достатньої забезпеченості навчальних зак�
ладів кількісно і якісно педагогічними прог�
рамними засобами. Ось частина проблем,
без розв'язання яких неможливо позитив�
но вирішити питання в цілому. 

На нашу думку, інформаційна компе�
тентності директора ЗНЗ – це інтегральна
характеристика особистості, що включає
певний рівень інформованості, обізнаності,
знань, досвіду, певний рівень підготовле�
ності, а також по'єднання особистісних
якостей і здібностей, необхідних для ус�
пішної діяльності в рамках визначених
професійних питань. Інформаційну компе�
тентність директор ЗНЗ отримує під часі
навчання в системі післядипломної освіти:
під час перепідготовки та на курсах  підви�
щення кваліфікації в Центральному інсти�
туті післядипломної педагогічної освіти,
обласних ІППО, в процесі методичної ро�
боти, шляхом самоосвіти. Тому в системі
вищої педагогічної і особливо післядип�
ломної педагогічної освіти актуальними є
питання підвищення інформаційної ком�
петентності директорів ЗНЗ.

Розглянемо можливі шляхи формуван�
ня готовності керівника школи до викорис�
тання ІКТ. 

В переважній більшості директори шкіл
"виросли" з учителів�предметників. Адже
лише незначна їх частина отримала дип�
лом магістра за спеціальністю (8.000009)
"Управління навчальним закладом". Які
знання про компютерну техніку, ІКТ здо�
були вони у педагогічних ВНЗ на поперед�
ньому етапі навчання? Яке ставлення в
них до ІКТ? Які життєві навички виробле�
ні ними в процесі здобування вищої освіти
та на сучасному етапі управління ЗНЗ?

У педагогічних університетах у нав�
чальний процес введено обов'язковий курс
"Нові інформаційні технології" (НІТ) обся�
гом 54 навчальні години, з них на аудитор�
ні заняття відводиться від 30 до 36 нав�
чальних годин. Цей курс був зорієнтова�
ний на оволодіння студентами навичок
застосування ЕОМ у різних видах педаго�
гічної роботи, вивчення структури і змісту
педагогічних програм для ЕОМ, педагогіч�
ного програмного забезпечення. Передба�
чалося, що перед вивченням НІТ студенти
оволодіють знаннями з курсів "Основи ін�
форматики і обчислювальної техніки",
"Технічні засоби навчання і методика їх
використання" та предметами психолого�
педагогічного циклу. Таке поєднання пред�
метів було логічним і в своєму комплексі в
певній мірі могло забезпечити підготовку
майбутніх вчителів до використання ІКТ в
школі. Однак, поступово з навчальних пла�
нів педагогічних ВНЗ зник курс "Основи
інформатики та обчислювальної техніки".
Це призвело до значних змін у змісті кур�
су НІТ і орієнтації його на забезпечення
оволодіння студентами первинних навичок
роботи з операційною системою та прик�
ладними програмами загального призна�
чення. Педагогічна складова майже повніс�
тю була виключена, навчальний курс по�
чав вивчатися на першому курсі і фактич�
но замінив курс "Основи інформатики і
комп'ютерної техніки". Враховуючи, що
користувацькі навички роботи з ЕОМ в по�
дальшому при вивченні інших предметів
не розвивалися і не закріплювались (вдома
більшість майбутніх педагогів комп'ютерів
не мали), а за наступні три�чотири роки
навчання комп'ютерна техніка і програмне
забезпечення  неодноразово змінювались,
то в школу приходив і продовжує прихо�
дити учитель (майбутній директор) зовсім
не підготовлений (ні технічно, ні методич�
но) до використання ІКТ у навчально�ви�
ховному процесі (управлінні школою). 

Отже, важливою умовою ефективного
використання інформаційних технологій  у
навчально�виховному процесі є також під�
готовка директорів ЗНЗ в системі післядип�
ломної педагогічної освіти, що передбачає:
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9. Планування навчальної діяльності з
урахуванням використання засобів інфор�
маційно�комунікаційних технологій:

9.1. Використання локальної комп'ю�
терної мережі для подання навчальної ін�
формації.

9.2. Використання локальної комп'ю�
терної мережі та ресурсів мережі Інтер�
нет для подання навчальної інформації.

9.3. Використання ресурсів мережі Ін�
тернет для подання навчальної інформації.

10.Використання електронних підруч�
ників.

11.Напрями використання інформацій�
но�комунікаційних технологій навчання.

12. Методика створення освітніх веб�
сайтів.

13. Організаційні, змістові та функціо�
нальні зміни у  навчально�виховному про�
цесі, спричинені застосуванням інформа�
ційно�комунікаційних технологій.

14. Створення навчальних проектів з
використанням  інформаційно�комуніка�
ційних технологій.

Результатом формування професійних
компетентностей директорів ЗНЗ з вико�
ристання комп'ютерно�орієнтованих засо�
бів навчальної діяльності в дидактичному
процесі є зростання якості освіти. 

Важлива роль у розвитку інформацій�
ної компетентності директорів ЗНЗ відво�
диться самостійній роботі з інформаційно�
комунікаційними технологіями. Її зміст міс�
тить у собі освоєння директорами практи�
ко�орієнтованих розділів, наприклад, та�
ких як: "Розробка Web�сайтів", "Проведен�
ня розрахунків в MathCAD", "Рішення зав�
дань у середовищі Visual Basic". Для прове�
дення самостійної роботи з інформатики
використається інтегрована педагогічна
технологія, що включає в себе метод проек�
тів, педагогіку співробітництва й портфель
директора ЗНЗ. Вона сприяє посиленню
практичної спрямованості інформаційного
утворення, розвитку досвіду пізнавальної
діяльності, уміння самостійно конструюва�
ти свої знання й орієнтуватися в інформа�
ційному просторі, дозволяє сформувати в
директорів ЗНЗ здатність до об'єктивної
самооцінки – рефлексії, учить працювати в
команді, приймати рішення й відповідати
за них, що й приводить, у підсумку, до на�
буття досвіду творчої діяльності. 

В процесі професійної діяльності ди�
ректорам шкіл доводиться працювати з
більшими обсягами інформації, використо�
вуючи інформаційні технології й мережу
Internet. Постійно зростаючий потік ін�
формації припускає її ретельний відбір,
виявленням більше актуальної, значимої
для директорів інформації,  що формує
ціннісне відношення директорів шкіл не
тільки до інформації, але й  до процесу піз�
нання, самостійній роботі, що є джерелом

реалізацію системи роботи з залучен�
ня директорів до розроблення і проведен�
ня навчальних занять з мультимедійним
супроводом;

розробку та апробацію методик засто�
сування програмних засобів навчання у
процесі вивчення навчальних предметів; 

створення  медіатеки навчальних за�
нять; 

підготовку і видання науково�мето�
дичних посібників з проблеми використан�
ня інформаційно�комунікаційних техноло�
гій у навчально�виховному процесі з пред�
мета;

проведення тематичних курсів з озна�
чених питань;

проведення навчальних занять на
курсах підвищення кваліфікації з пробле�
ми використання інформаційно�комуніка�
ційних технологій у навчально�виховному
процесі з шкільних предметів;

підготовку директорів ЗНЗ до прове�
дення апробації електронних засобів нав�
чального призначення та використання їх
у навчально�виховному процесі з предме�
та;

організацію навчання педагогів за
програмою "Intel® Навчання для майбут�
нього".

Аналіз системи роботи ОІППО з нав�
чання директорів ЗНЗ використовувати
інформаційно�комунікаційні технологій у
навчально�виховному процесі переконує у
необхідності формування професійних
компетентностей директорів ЗНЗ  з таких
питань:

1. Інформатизація освіти як педагогічна
проблема.

2. Інформаційно�технологічні компетен�
ції педагога.

3. Особливості сучасного етапу розвит�
ку засобів навчання. 

4. Класифікація засобів навчання 
5. Класифікація предметно�інформа�

ційних ресурсів: комп'ютерні програми,
мережеві електронні ресурси, предметно�
інформаційні ресурси навчального середо�
вища сучасних педагогічних систем,
комп'ютерно орієнтовані програмно�мето�
дичні комплекси, програмно�інформаційні
ресурси прикладного застосування,
комп'ютерні програми навчального приз�
начення.

6. Створення інформаційного освітнього
середовища навчального закладу.

7. Засоби інформаційно�комунікаційних
технологій (ІКТ). Структура процесу педа�
гогічного проектування з використанням
засобів ІКТ.

8. Організація навчальної діяльності у
комп'ютерно�орієнтованому навчальному
середовищі.
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нових знань. Опанувавши вмінням грамот�
но використати інформацію, директор
школи стає не просто суб'єктом педагогіч�
ного процесу, але й дослідником, що вміє
самостійно й творчо, у міру своїх здатнос�
тей, виявляти й вирішувати досить широ�
ке коло завдань. 

Такі напрямки діяльності директора
школи як: управлінська діяльність; бібліо�
графічна діяльність; дослідницька діяль�
ність; збір, накопичення і обробка методич�
ної інформації, створення фонду науково�
методичної інформації; навчання і самоос�
віта допоможуть ефективніше здійснюва�
ти,  використовуючи інформаційно�кому�
нікаційні технології.

В наш час необхідною умовою діяльнос�
ті компетентного директора школи є ініціа�
тивність у застосуванні інформаційних та
комунікаційних технологій шляхом ство�
рення шкільних Веб�сторінок.

Питання підготовки директорів ЗНЗ до
сучасного управління навчальним закла�
дом шляхом застосування ІКТ розгляда�
ються в Інституті інформаційних техноло�
гій та засобів навчання, Центральному інс�
титуті післядипломної педагогічної освіти
АПН України, педагогічних університетах.
Реальною допомогою стає підтримана Мі�
ністерством освіти і науки України освітня
програма "Intel® Навчання для майбутньо�
го". Програма добре зарекомендувала себе
в системі післядипломної педагогічної ос�
віти. Відпрацьовані програма, посібники,
методичне забезпечення і методичні реко�
мендації, накопичений певний досвід про�
ведення тренінгів на різних рівнях.

Висновки
На відміну від традиційної освітньої мо�

делі, що базувалася на пріоритеті засвоєн�
ня і відтворення інформації, головною ме�
тою навчання у XXI столітті стає всебіч�
ний розвиток людської особистості як рів�
новеликої цінності. 

Інтенсивний шлях розвитку суспільс�
тва можливо забезпечити лише у тому ра�
зі, якщо сформуємо покоління людей, які
мислять, діють по інноваційному. Звідси –
значна увага до загального розвитку осо�
бистості, її комунікативних здібностей,
засвоєння знань, самостійності у прийнят�
тя рішень, критичності та культури мис�
лення, розвитку інформаційних і соціаль�
них навичок. 

Застосування інформаційно�комуніка�
ційних технологій в галузі освіти і безпосе�
редньо в діяльності керівника ЗНЗ стало
необхідністю. Впровадження інформацій�
но�комунікаційних технологій у навчаль�
но�виховний процес школи забезпечить
перехід середньої освіти на новий якісний
рівень. 

Нові інформаційні технології позитивно
впливають на всі компоненти системи нав�
чання: мету, зміст, методи та організаційні
форми, що дозволяє вирішувати складні і
актуальні завдання педагогіки для забез�
печення розвитку інтелектуального, твор�
чого потенціалу, аналітичного мислення та
самостійності педагогічних працівників. 

Для ефективної модернізації освіти та
оновлення технічного арсеналу засобів
навчання необхідно оптимізувати реаліза�
цію державних програм, спрямованих на
інформатизацію, компютеризацію та онов�
лення матеріально�технічної бази шкіл,
надання освітянам вільного доступу до ме�
режі Інтернет. 

Підготовка керівників до сучасного уп�
равління школою за допомогою ІКТ є діє�
вим складником ефективного освітнього
менеджменту.

Інформаційно�комунікаційні технології
ефективні у неперервній освіті директорів
шкіл.
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У цьому контексті І.Герасимов наголо�
шує, що "географічним наукам має нале�
жати домінуюча роль у фундаментальних
екологічних дослідженнях навколишньо�
го, природного середовища, оскільки су�
часна географія більше, ніж інші науки
підготовлена до екологічних досліджень
на міждисциплінарній основі" [2, с.106].
Вважаємо, що є всі підстави погодитися з
таким твердженням, адже географія міс�
тить у собі наукову інформацію про при�
родне середовище та природні ресурси,
ступінь їх освоєння та господарського ви�
користання; дані про екологічні проблеми;
оперує необхідними методами й засобами
щодо їх вивчення та розв'язання на різних
етапах навчання.

У процесі дослідження екологічних
проблем навколишнього середовища геог�
рафія спирається на вже існуючу струк�
туру наук, які досліджують закономірнос�
ті впливу компонентів навколишнього се�
редовища на людину, територіальне роз�
міщення населення, розвиток галузей гос�
подарства та характер їх впливу на нав�
колишнє середовище й умови життєдіяль�
ності людини. Географічна наука, як жод�
на інша, має можливості цілісного підходу
до вивчення природних процесів та явищ,
що особливо ефективно за умов наступ�
ності. Слід також зазначити, що комплек�
сний потенціал географічної науки може
бути продуктивно використаний в ході
міждисциплінарних екологічних дослід�
жень.

Окрім того, традиційні географічні нав�
чальні курси, даючи знання про природні
об'єкти, процеси та явища, закони розвит�
ку природно�територіальних комплексів
різних ієрархічних рангів; техногенні сис�
теми, що формуються на земній поверхні,
формують знання про довкілля й суспіль�
ний розвиток середовища та, як наслідок,

Екологізація освітнього простору – акту�
альна вимога сьогодення. На формування
екологічної вихованості школярів спрямо�
вано поєднання процесів екологічної осві�
ти, виховання та розвитку особистості. У
системі екологічного виховання значна
відповідальна роль належить початковій
школі, котра є одним із початкових етапів
становлення громадянина держави, де
закладаються основи екологічної вихова�
ності, які поглиблюються в середній ланці
основної школи в процесі вивчення курсів
природничого циклу (природознавство,
географія, навколишній світ тощо).

Аналіз літературних джерел свідчить,
що "екологія", "в своїй основі біолого�соці�
о�географічна галузь знань" (М.Реймерс),
яка "своєю появою завдячує різним дис�
циплінам" (Р.Дажо), є "цілком самостійною
наукою, що набула фундаментальності й
глобального значення" (В.Алпатов) [1,
с.42]. У той же час, у нормативних доку�
ментах (Державна національна програма
"Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Закон
України "Про освіту", Концепція екологіч�
ної освіти в Україні, Концепція розвитку
загальної середньої освіти, Програмах для
середньої загальноосвітньої школи та ін.),
що стосуються організації навчально�ви�
ховного процесу в загальноосвітніх нав�
чальних закладах України, екології, як
самостійній навчальній дисципліні, в інва�
ріатній складовій навчальних програм не
передбачено жодної години (за винятком
профільних та експериментальних класів,
спеціалізованих закладів і тих, що працю�
ють за авторськими програмами). Отже,
більша частина учнів загальноосвітніх
навчальних закладів України розглядає
екологічні закони, проблеми, закономір�
ності, вивчаючи інші (природознавство,
географію, біологію, хімію, економіку та
ін.) навчальні предмети.

45

Постметодика, №3 (74), 2007

У статті розглядаються можливості використання міждисциплінарного підходу, інтеграції в
процесі наступності екологічного виховання школярів при вивченні природничо�географічних дис�
циплін

В статье рассматриваются возможности использования междисциплинарного подхода, интегра�
ции в процессе преемственности экологического воспитания школьников при изучении естествен�
но�географических дисциплин.

The possibilities of using methods of the integration in the process of succession of ecological education in
studying of natural and geographic disciplines are made out.

РОЛЬ ПРИРОДНИЧО
ГЕОГРАФІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ НАСТУПНОСТІ
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
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� міждисциплінарний (екологізація нав�
чальних предметів відповідно до специфі�
ки їх змісту);

� внутрішньодисциплінарний (введення
до навчального плану спеціального пред�
мету екологічного змісту).

Перший напрям передбачає виділення
екологічного компоненту в усіх навчаль�
них дисциплінах на міждисциплінарній
основі, другий – введення спеціального
предмету екологічного змісту на завер�
шальному етапі шкільної освіти, що забез�
печить можливість синтезувати різні ас�
пекти екологічних знань і реалізувати ці�
лісне розкриття проблем екології. Так, у
загальноосвітніх (спеціалізованих) шко�
лах із поглибленим вивченням окремих
предметів історико�гуманітарного, мате�
матичного (чи інших небіологічних) циклів
має місце міждисциплінарний підхід до
змісту екологічної освіти та виховання, в
той час як в інших закладах – внутріш�
ньодисциплінарний.

Основи екологічного знання в його широ�
кому міждисциплінарному розумінні, за
своєю сутністю, було закладено ще В.Вер�
надським у його вченні про біосферу
[9,с.211], а потім розширено та поглиблено
в роботах В.Сукачова (вчення про біогео�
ценози) [7], В.Сочави (вчення про геосис�
теми) [8], О.Григорьєва (вчення про геогра�
фічну оболонку) [3] та ін.

Сучасні тенденції освітнього процесу в
Україні свідчать, що обидва підходи, поєд�
нуючись, можуть функціонувати одночас�
но, насамперед у загальноосвітніх школах.

Проведені нами теоретичні узагальнення
дають змогу стверджувати, що національ�
ний характер змісту екологічної освіти та
виховання відображає один із напрямів
Міжнародної стратегії дій у галузі освіти з
проблем навколишнього середовища, і пе�
редбачає широке й активне залучення
здобутків етнопедагогіки, використання
народних традицій, елементів календарної
обрядовості, фольклору з метою вихован�
ня в учнів дбайливого ставлення до приро�
ди. Водночас, зміст екологічної освіти та
виховання зорієнтований на загальнолюд�
ські цінності, ідеї гуманізму, демократії,
гармонізації стосунків людини з природою,
вдосконалення самої людини, її внутріш�
нього світу.

Проведене нами дослідження дає змогу
стверджувати, що в середній загальноос�
вітній школі екологічна освіта та вихован�
ня мають міждисциплінарний характер і
розглядаються під кутом зору специфіки
змісту предметів: природознавство, геог�
рафія, біологія, хімія та ін. Однак, шкіль�
ний курс географії, в порівнянні з іншими
навчальними предметами, вирізняється
вищим рівнем екологізації. Серед шкіль�
них предметів, географія – єдиний пред�
мет, що розглядає екологічні проблеми на

– базову основу екологічно зорієнтованих
знань.

"Можливості екологічного виховання уч�
нів, – на думку С.Коберніка, – у процесі
вивчення різних курсів географії значні,
але реалізуються вони не повною мірою. У
нашій школі нині немає жодного іншого
предмета (це стосується й біології), який
об'єктивно мав би такі умови для вихован�
ня в школярів раціонального ставлення до
природи. Це пов'язано з універсальністю
географічних знань, з наявністю в складі
єдиної географічної науки фізичної, еко�
номічної та соціальної географії" [5, с.70],
що дозволяє, за умов наступності, вивчити
певні процеси та явища в їх динаміці та
розвитку.

У свою чергу М.Шкарбан наголошував,
що "біологічні дисципліни, які лідирували
раніше в екологічній освіті та вихованні, не
могли охопити всі компоненти природного
середовища, показати вплив на них сус�
пільного виробництва, а також негативні
наслідки господарської діяльності" [4].

У теоретичному аспекті географічних
досліджень взаємодії суспільства і приро�
ди присвячено роботи Ю.Абромова, В.Бо�
кова, О.Гавриленко, І.Герасимова, С.Гор�
някова, П.Ковальова, І.Коротуна, В.Неко�
са, В.Преображенського, О.Топузова та ін.
Проблеми ландшафтно�екологічного прог�
нозу досліджували М.Гродзинський, І.Ко�
вальчук, Г.Пасічний, П.Шищенко та ін.
Проблеми екологічного картографування
висвітлено в роботах І.Левицького, Л.Ру�
денка та ін. Соціальні та економічні аспек�
ти географічної науки та освіти розгляну�
то А.Голиковим, Л.Горевим, О.Топчієвим,
Г.Швебсом та ін. Проблемам розвитку гео�
екології та геоекологічної освіти надавали
увагу О.Безносюк, Н.Винокур, О.Єна,
О.Плахотнік, О.Тетіор та інші; геохімії та
геофізиці ландшафтів – Л.Малишева,
С.Романчук, Ю.Щур та ін.

Вивчення всієї сукупності природних
умов, ресурсів, територіальної організації
природокористування складає предмет
вивчення географії. Тому, "на цей пред�
мет, – пише Н.Шкарбан, – слід перенести
"центр тяжіння" екологічного виховання
та освіти" [4]. Фундаментальні спеціальні
знання про Землю, географічну оболонку,
екосистеми та інше є необхідними геогра�
фічними основами екологічного вихован�
ня.

У цьому контексті С.Кобернік вважає,
що "принцип виховуючого навчання з еко�
логічним ухилом особливо благодатний і
важливий, … тому екологічне виховання
має здійснюватися на всіх етапах вивчен�
ня географії" [5, с.70].

Світовий досвід свідчить, що існує два
підходи до розгортання змісту екологічної
освіти та виховання:
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6) діяльнісну, яка передбачає спеціальні

форми організації пізнавальної діяльності
учнів (міжпредметні дискусії, складання
міждисциплінарних проектів тощо);

7) практичну, яка зорієнтована на все�
бічний розгляд технічних продуктів або
процесів (наприклад: антибіотиків, синте�
тичних речовин, біотехнології, комп'юте�
рів тощо);

8) психолого�педагогічну, яка полягає у
спеціальній організації (згідно з теоретич�
ними моделями) процесу навчання та ви�
ховання, розробленими у психології та на�
явними у дидактиці [6].

Отже, зважаючи на зазначене вище,
пропонуємо реалізовувати початковий та
проміжний рівні інтеграції шляхом вико�
ристання об'єктної, методологічної, проб�
лемної, діяльнісної та психолого�педаго�
гічної її форм; міждисциплінарного підхо�
ду; принципу наступності; як основу еко�
логічної освіти й виховання учнів початко�
вої та основної школи в курсах природни�
чого циклу. За цих умов, на нашу думку,
зміст екологічної освіти та виховання
включатиме ідеологічні, наукові, мораль�
но�етичні, правові, особистісно�світогляд�
ні, практичні аспекти та більш повно може
бути реалізований через окрему екологіч�
ну або природничу дисципліну, якими в
загальноосвітній школі є курси природни�
чого циклу (географія, природознавство
тощо).
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трьох рівнях: глобальному, регіональному
та локальному з використанням краєзнав�
чого та міждисциплінарного підходів.

Міждисциплінарний підхід дає змогу
школярам з'ясувати зв'язки між різними
галузями знань; створює умови для гнуч�
кішого планування навчальної роботи і за�
доволення індивідуальних запитів учнів.
За цих умов навчально�виховний процес
організовується на основі:

1) розширення екологічного змісту нав�
чальних програм;

2) розширення змісту навчальних прог�
рам за рахунок використання змістових
блоків інших предметів;

3) "створення стрижневих програм, коли
навколо теми, як стрижня, інтегрується
матеріал із різних галузей знань". Вибір
теми та її розкриття визначається пере�
дусім метою орієнтації учнів, допомогою
їм у пізнанні себе й навколишнього сере�
довища [10, с.21].

Ми пропонуємо урізноманітнити нав�
чально�виховний процес екологічного ви�
ховання школярів шляхом використання в
змісті курсів природничого циклу гео�еко�
лого�економічної інтеграції (вивчення про�
цесів та явищ природи під кутом зору
трьох наук: географії, екології, економіки).

У сучасній дидактиці використовуються
різні рівні інтеграції, зокрема:

� початковий – об'єднує елементарні
знання (у нашому випадку – екологічні
знання);

� проміжний – сприяє інтеграції знань
розділу, теми за предметами;

� заключний – сприяє інтеграції знань
на заключному етапі навчання та вихо�
вання (наприклад, внаслідок вивчення
екологічних теорій).

Реалізуються ці рівні через наступні
форми інтеграції:

1) об'єктну – об'єднання в одних і тих же
темах, розділах, курсах різних дисциплі�
нарних образів одного об'єкта (Земля, во�
да, повітря тощо);

2) понятійну, яка охоплює теми і курси,
що розкривають зміст загальнонаукових
понять (наприклад: енергія, рух, речови�
на, рівновага та ін.);

3) теоретичну (концептуальну) – це
квантова теорія у фізиці, хімії, біології;
еволюційна теорія у біології, хімії, астро�
номії, техніці, соціології тощо;

4) метологічну, яка включає в себе як фі�
лософську методологію, так і окремі мето�
ди наукового пізнання. Сюди відносять
сутність і застосування системного підхо�
ду до розв'язання певних проблем (еколо�
гічних); пояснення та прогнозування у на�
уці; структуру, сутність і застосування
спостереження, експерименту, моделю�
вання тощо;

5) проблемну, яка охоплює міждисциплі�
нарні проблеми різного ступеня широти;
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Уже понад 15 років Україна відновлює
свій державний суверенітет, але досі не
зробила остаточного цивілізаційного ви�
бору. Точаться перманентні запеклі дис�
кусії на всіх рівнях української та неук�
раїнської спільноти щодо того, яку мо�
дель розвитку обрати Україні – євроат�
лантичну чи євразійську – і відповідно
членами яких міждержавних та наднаці�
ональних структур стати – Північноат�
лантичного альянсу чи Ташкентського
договору, Європейського Союзу чи Єди�
ного економічного простору під егідою
Росії. А поки що українська держава "бі�
жить на місці" й безповоротно втрачає
час і можливості, тоді як усі країни нав�
коло нас динамічно розвиваються, швид�
ко рухаються в остаточно визначеному
напрямі, нарощують енергію поступу,
стають дедалі сильнішими, конкурентоз�
датними, а відповідно й успішними. І ли�
ше Україна застигла в полоні давно від�
жилих примар та стереотипів. Наші сусі�
ди формують сучасне буття, виходячи з
науково обґрунтованих прогностичних
параметрів майбутнього, і лише ми виз�
начаємо напрям розвитку, спираючись на
замшілі, відмерлі догми комуністично�ім�
перського минулого.

У своїй діяльності український народ та
його правлячі кола так і не опанували ба�
зових засад державного стратегічного
управління та планування. Наша еліта не
спромоглася усвідомити, що успішною і
ефективною буде тільки та організація (у

нашому випадку – українська держава),
яка формує параметри моделі свого роз�
витку, враховуючи прогностично окрес�
лені й визначені риси зовнішнього сере�
довища, майбутнього світу. Зрозуміло,
що це буде глобалізований світ, який пе�
редбачає, з одного боку, тісний взає�
мозв'язок та взаємозалежність у рамках
єдиної системи, а з другого – жорстку
конкурентну боротьбу різних цивіліза�
ційних анклавів, посилення процесів регі�
оналізації.

Чи готова нинішня Україна до функціо�
нування в такому світі? Чи можемо ми
бути в ньому успішними та ефективни�
ми? Відповідь однозначна: поки Україна
остаточно не визначить модель свого роз�
витку як євроатлантичну, поки не подо�
лає радянсько�комуністичних стереоти�
пів і генетичної залежності від російсько�
імперської матки, самостійного, суверен�
ного буття як сучасна європейська дер�
жава наша країна не матиме.

На шляху до євроатлантичної моделі
розвитку сьогодні у нас існує чимало пе�
решкод. І більшість із них – у свідомості
громадян, які мислять стереотипами. Во�
ни насамперед стосуються Північноат�
лантичного альянсу (НАТО), істинну
природу якого люди зазвичай не розумі�
ють, а тому опираються вступу в цю ор�
ганізацію. Щоб реалізувати свої євроат�
лантичні устремління, Україна мусить
здолати найбільш безглузді стереотипи,

ДО 10�Ї РІЧНИЦІ ПІДПИСАННЯ ХАРТІЇ ПРО ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НАТО

Розглядається та руйнується значна кількість стереотипів стосовно Північноатлан�
тичного альянсу. Робиться висновок про необхідність для України прискорення інтегра�
ції до євроатлантичної спільноти.

Рассматривается и ламается значительное количество стереотипов относительно Се�
верноатлантического альянса. Делается вывод о необходимости для Украины ускорения
интеграции в евроатлантическую сообщество. 

Considerable amount of stereotypes as for North Atlantic Alliance  are considered and destro�
yed. Author comes to the conclusion that Ukraine needs to fast the integration into Euroatlantic
Community.

ХИБНІ СТЕРЕОТИПИ ЩОДО НАТО – ПЕРЕПОНА НА
ШЛЯХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. СОСКіН



альянс був утворений на основі міжна�
родного права.

Третій стереотип: НАТО – наднаціо�
нальна організація, членство в якій зву�
жує межі національного суверенітету,
змушує країни поступатися своїми інте�
ресами. Такого роду погляди не відбива�
ють реального становища. НАТО – це
міждержавна організація, а тому країна
– її учасник не має підстав для втрати
свого державного суверенітету. Жодне
рішення в рамках Альянсу не може бути
прийнято, якщо воно суперечить Консти�
туції будь�якої держави – члена НАТО.

Усі рішення в Північноатлантичному
альянсі ухвалюються консенсусом. Якщо
одна країна не погоджується – рішення
не приймається. Яскравий приклад – від�
хилення рішення стосовно введення
військ країн НАТО в Ірак через відмову
Франції та Німеччини підтримати США
на цьому шляху. Якщо ж Організація ух�
валює рішення щодо проведення спільної
військової операції, то кожна країна сама
визначає рівень і масштаби її участі в цій
операції.

Відповідно до статті 5 Вашингтонської
угоди НАТО захищає кожного члена і
всіх членів Організації від зовнішньої аг�
ресії. Північноатлантичний альянс за ча�
си свого існування здійснив лише одну
широкомасштабну військову операцію в
Європі, коли потрібно було подолати ан�
тинародний тоталітарний режим серб�
ського керманича Мілошевича. До речі,
Югославії де�факто вже на той час не іс�
нувало – у її складі залишились лише
Сербія і Чорногорія. Як відомо, Чорного�
рія, зрештою, вийшла зі складу цієї ква�
зі�країни. Що ж стосується введення
військ НАТО до Афганістану, то це було
здійснено за рішенням Організації Об'єд�
наних Націй, щоб уберегти країну від
розпаду та громадянської війни.

Сьогодні НАТО є надзвичайно потуж�
ною політико�військовою організацією,
яка об'єднує найбільш розвинуті країни
світу і забезпечує кожній із них захист та
національну безпеку. Посткомуністичні
країни, які приєдналися до Альянсу, сут�
тєво посилили систему національної без�
пеки і зменшили витрати на розвиток
військово�оборонного сектора.

Четвертий стереотип: Україна не гото�
ва до вступу в НАТО. Але чому? І хто
зробив такий висновок? Україна вже 14
років співпрацює з Північноатлантичним
альянсом і є учасником майже всіх опе�
рацій НАТО. Ми підписали Хартію про
особливе партнерство, а також План дій
Україна – НАТО, який, починаючи з 2003
року, реалізується через щорічні цільові
плани. У квітні 2005 року Україна та НА�

які не відповідають дійсності, а лише за�
важають цивілізованому розвитку.

Перший стереотип: НАТО – організа�
ція, яка себе вичерпала, втратила свою
конкурентоспроможність на міжнародно�
му рівні, погрузла у внутрішніх проти�
річчях і, зрештою, розпадеться, тож Ук�
раїні не потрібно прагнути набуття
членства у структурі, яка не має майбут�
нього. Насправді Північноатлантичний
альянс є одним із найбільш дієвих та ус�
пішних інструментів євроатлантичної
цивілізації, що забезпечує країнам�чле�
нам ефективну національну безпеку і по�
тужний економічний розвиток. Це ще раз
довів саміт країн – членів НАТО, який
відбувся в Ризі наприкінці листопаду
2006 року. Свідченням єдності та ефек�
тивності Північноатлантичного альянсу
стало прийняття Декларації Ризького са�
міту, у якій даються відповіді на біль�
шість гострих питань міжнародного роз�
витку. До речі, у 29, 37 та 38 пунктах Дек�
ларації підкреслюється, що двері НАТО
для України відчинено. Альянс не тільки
не згорнув своєї діяльності, а навпаки,
надзвичайно посилився. Починаючи з
1949 року, Організація збільшилась від
12 до 26 країн�членів.

Другий стереотип: Організація Пів�
нічноатлантичного договору була створе�
на як агресивний військовий блок для
окупації інших країн, що порушує норми
міжнародного права. Подібні твердження
не відповідають дійсності. НАТО виникло
4 квітня 1949 року, на базі Вашингтон�
ської угоди, підписаної дванадцятьма
країнами, з метою створити спільну сис�
тему безпеки для протистояння агресії з
боку СРСР. Багато хто вважає, що ініціа�
тором утворення НАТО були Сполучені
Штати Америки, але це не так. 25 серпня
1948 році, коли почалася "холодна війна",
п'ять європейських країн (Велика Брита�
нія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люк�
сембург) за ініціативи Великобританії ви�
рішили спільно опікуватися питаннями
оборони та створити військово�політичне
угруповання – Західноєвропейський Со�
юз. Однак вони зрозуміли, що самостійно
захистити себе від мілітарної радянської
системи буде важко, а тому звернулися
до США та Канади. І саме це стало від�
правною точкою у формуванні Північно�
атлантичного альянсу. Він постав на ос�
нові 51�ї статті Статуту Організації
Об'єднаних Націй (членом якої був і Ра�
дянський Союз), де записано, що кожна
країна чи група країн мають право на ко�
лективний захист свого суверенітету, для
чого можуть створюватися міжнародні
організації. Отже, Північноатлантичний
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ТО приступили до більш високої фази
співробітництва, що дістала назву Інтен�
сифікований діалог. Наша країна сьогодні
знаходиться у кроці від приєднання до
Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).
Під час Ризького саміту Україна могла
долучитися до ПДЧ. Однак, на жаль, у
частини української еліти тоді не виста�
чило політичної волі ступити на цей
шлях, який може тривати 3�5 років. Але є
надія, що ми таки зможемо цим шансом
скористатися і стати учасниками ПДЧ у
2008 році на саміті глав�держав НАТО.

П'ятий стереотип: країни, які ввійшли
до НАТО, на відміну від України, були
готові до вступу в Альянс. Однак це не
зовсім так. Приміром, Греція і Туреччина
приєдналися до Альянсу в 1952 році, ко�
ли їх народи ще не оговталися після Дру�
гої світової війни. Їх роздирали жорсткі
протиріччя щодо Кіпру. Завдяки набуттю
членства в НАТО країнам вдалося цю
проблему подолати. Португалія входила
в НАТО в період кризи державної систе�
ми. Балтійські країни також не були сто�
відсотково готові до членства в Альянсі.
Наприклад, Литва, яка межує з Калінін�
градською областю (Росія), опинилася у
складній ситуації. Її було врегульовано
після вступу в НАТО, від чого виграла і
Росія, і Литва, і інші Балтійські країни.

Шостий стереотип: для входження в
Альянс Україна мусить обов'язково про�
водити референдум, щоб дізнатися дум�
ку народу. Проте, як показує практика,
тільки Словенія та Угорщина вдавалися
до загальнонаціонального опитування на�
селення перед вступом в НАТО, оскільки
така норма була записана в конституціях
зазначених країн. Зауважимо, що у Сло�
венії до початку інформаційно�просвіт�
ницької кампанії суспільна підтримка єв�
роатлантичного курсу держави станови�
ла лише 30%. Іспанія проводила референ�
дум через кілька років після набуття
членства в НАТО. У Словаччині всена�
родного опитування фактично не відбу�
лося, оскільки голосувати прийшло лише
9% громадян електорального віку. Удруге
його проведення не знадобилося, позаяк
питання вступу було вирішено на рівні
парламенту. Приєднавшись до Альянсу,
Словацька Республіка стала в один ряд із
країнами, які швидко та ефективно роз�
виваються.

Отже, обов'язковість проведення рефе�
рендуму – ще один стереотип, який
штучно нав'язаний українській спільноті.
Питання вступу до НАТО має вирішува�
тися на державному рівні. Тим паче, що в
Конституції України відсутнє положення
про необхідність проведення референду�
му стосовно вступу в НАТО, оскільки це

міждержавна організація, участь у якій
жодним чином не впливає на суверенний
статус держави.

Сьомий стереотип: входження до Пів�
нічноатлантичного альянсу загальмує
розвиток України, ми втратимо свою са�
мостійність, нам диктуватимуть лінію по�
ведінки. Хибність цієї тези не викликає
сумніву. Країни, що входять у НАТО, є
потужними, розвинутими державами. І
бути в одному клубі з ними – це безпека і
нові можливості. Сьогодні ВВП США до�
рівнює $12 трлн., Франції – $2 трлн., тоді
як України – менше $100 млрд. У країнах
– членах НАТО провідні позиції займає
середній клас, що складає від 2/3 до 3/4
суспільства, натомість в Україні 2/3 на�
селення належить до категорії бідних
людей, а понад 70% національного багатс�
тва зосереджено в руках кланово�корпо�
ративних груп. Приєднання до Альянсу
сприятиме ліквідації цих груп, поширен�
ню конкурентних начал, збільшенню іно�
земного інвестування. Як відомо, обсяги
іноземних інвестицій до економік постко�
муністичних країн, що ввійшли до НАТО,
у середньому збільшилися у 5 разів. І
зрозуміло, адже капітал прямує туди, де
він захищений від несподіваних рішень
та негативних внутрішніх процесів.

Якщо Україна стане членом Альянсу, у
нас буде створено високотехнічну, осна�
щену за сучасними зразками професійну
армію, зменшаться витрати на оборону.
Адже колективна безпека, як відомо,
коштує дешевше індивідуальної.

Політичною перевагою країн НАТО є
те, що у них діє модель партійно�політич�
ного парламентаризму. Це парламент�
сько�президентські чи парламентсько�
монархічні держави, де досягнутий ба�
ланс гілок влади, що для України сьогод�
ні було б дуже корисно.

Члени НАТО мають розвинуту систему
місцевого самоврядування, де фінансові
та економічні повноваження передані на
рівень місцевих громад. Застосування та�
кої парадигми влади стане відчутним
поштовхом для ефективного розвитку
України.

Членам НАТО забезпечено право на
свободу слова та вільний доступ до ін�
формації, що є немаловажним чинником
прогресивного розвитку країни.

Восьмий стереотип: приєднання Украї�
ни до Альянсу погіршить відносини з Ро�
сією. Хоч така думка досить поширена
серед українських громадян, однак її ва�
ди очевидні. Експерти не сумніваються,
що вступ до НАТО стане підґрунтям для
нормалізації стосунків із Росією. Прига�
даймо, наприклад, що досить напружені
відносини РФ із Балтійськими країнами
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стандартів НАТО й використовують на�
далі. У нас вони імпортують тільки деякі
вузли. Тому зрозуміло, що після модерні�
зації військового оснащення відповідно
до стандартів, прийнятних у НАТО, на
Україну не чинитиметься жодного тиску
в цій царині.

А дезінформація про те, що Альянс на�
полягатиме на згортанні українського
ВПК, поширюється тими силами, які не
зацікавлені у становленні сучасної, по�
тужної, європейської України. Насампе�
ред це стосується Москви, адже саме ро�
сійський ВПК є нашим головним конку�
рентом на світових ринках озброєнь.

Десятий стереотип: Україна, аби ввійти
до Північноатлантичного альянсу, повин�
на заплатити внесок у сумі $90 млрд. У
Військовій доктрині НАТО ніде не запи�
сано, що країна, яка набуває членства в
Організації, має робити якісь вступні
внески. Є інша норма – стосовно того, що
країни – члени НАТО мусять виділяти до
2% свого ВВП для підтримки власних на�
ціональних збройних сил у стані, який
відповідає сучасним військовим стандар�
там та вимогам безпеки. Гроші з держав�
ного бюджету використовуватимуться
лише на модернізацію національного вій�
ськово�промислового комплексу, утри�
мання і трансформацію армії. До речі,
сьогодні, якщо українська сторона бере
участь у спільних з НАТО міжнародних
навчаннях, їх оплачує саме Альянс. Та�
ким чином він також сприяє досягненню
необхідного для участі в миротворчих
операціях рівня підготовки нашої армії.

Не думаю, що витрати на утримання
кордонів і забезпечення обороноздатності
України після її вступу до НАТО будуть
значно вищими, ніж тепер. Але вони му�
сять відповідати стандартам та вимогам
часу. Не слід економити на власних
збройних силах і надміру захоплюватись
їх скороченням. На мою думку, Україна
повинна мати сучасну, потужну, профе�
сійну, добре підготовлену національно�
патріотичну армію, яка буде важливою
складовою Північноатлантичного альян�
су. Тоді українські офіцери служитимуть
у військових підрозділах НАТО на серед�
ньому, а з часом і вищому щаблі й дове�
дуть, що спроможні командувати велики�
ми міжнародними системами.

Одинадцятий стереотип: вступ до
НАТО ускладнить енергетичну ситуацію
в Україні. Навпаки, членство в Альянсі
посилить енергетичну безпеку нашої
країни, зробить стабільною модель пос�
тачання нафти і газу, дасть можливість
добудувати нафтогін Одеса�Броди до
Плоцька (Польща), полегшить доступ до
нафти Перських та Африканських країн

значно поліпшилися після їх інтеграції в
Альянс. Для Росії стабілізація її західно�
го кордону є дуже вигідною. Тим паче, що
на її східних та південних кордонах ситу�
ація системно погіршується. Росія поки
що не в змозі зупинити мусульманську
експансію, а тиск комуністичного Китаю
на російський простір стає дедалі відчут�
нішим.

Дев'ятий стереотип: зі вступом до
Альянсу український оборонно�промис�
ловий комплекс буде знищено. Слід заз�
начити, що жодна країна після приєднан�
ня до НАТО не втратила свій ВПК. Нав�
паки, він був модернізований та спеціалі�
зований згідно з вимогами НАТО. Украї�
на також має пройти подібний шлях, що,
зрештою, дасть змогу вітчизняним ви�
робникам різних видів озброєння, а та�
кож авіаційної, космічної, танкової, ра�
кетної продукції вийти на ринки НАТО і
відповідати його стандартам. Підприємс�
тва ОПК отримають багато нових можли�
востей. Вони братимуть участь у міжна�
родних військових проектах, тендерах із
закупівлі зброї тощо.

Помилково думати, що Альянс зацікав�
лений знищити наші військово�промис�
лові заводи й науковий потенціал. Навпа�
ки, він уже сьогодні фінансує ряд науко�
вих військових програм і підтримує жит�
тєздатний рівень українських наукових
установ та працівників, надаючи їм гран�
ти і кошти на проведення науково�дос�
лідних робіт. Якби не сприяння з боку
НАТО, Харківський та Київський вій�
ськові науково�дослідні інститути могли
б опинитися в дуже скрутному станови�
щі.

Альянс підтримує також українських
військовослужбовців, звільнених у запас.
Протягом останніх п'яти років нашій кра�
їні надана допомога у проведенні програ�
ми підготовки і перепідготовки сотень ко�
лишніх військовослужбовців. Вони прой�
шли мовні та спеціалізовані професійні
курси. Починаючи з 1999 року, в облас�
них центрах України за підтримки Пів�
нічноатлантичного альянсу було органі�
зовано 37 мовних курсів з англійської,
французької, німецької, італійської мов,
а також 14 бізнес�курсів. Нині розгляда�
ється пропозиція щодо подвоєння фінан�
сування цієї програми.

В Україні поширюється міф про те, що
в разі вступу країни до Альянсу нас зо�
бов'яжуть купувати лише натовське озб�
роєння. Подібні твердження не відповіда�
ють дійсності. Наприклад, Балтійські
країни закуповують у Швеції зброю, лі�
таки та інше обладнання, а Польща і Че�
хія, які мають у своєму арсеналі радян�
ську зброю, модернізували її, довели до
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і Каспійського моря. Входження до НАТО
пришвидшить підписання угоди з ЄС про
митний союз та зону вільної торгівлі, а
також формування Балто�Чорномор�
ського економічного партнерства. Тоді
будуть створені умови для налагодження
більш комплексної та динамічної спів�
праці в усіх сферах із Францією, Бельгі�
єю, Нідерландами, Італією, Іспанією, Ні�
меччиною. Адже сьогодні вони займають
вичікувальну, спостережну позицію сто�
совно України, яка фактично вже готова
до вступу в НАТО, але поки що не в змозі
подолати розколу політичних еліт усере�
дині країни. Тут повчальним для нас мо�
же бути досвід Балтійських країн, яким
вдалося досягти консенсусу серед еліт і
зробити євроатлантичний вибір, і жодна
з цих країн не шкодує. Вони змогли подо�
лати енергетичну залежність від Росії та
стати вільними. Україні залишилося зро�
бити в цьому напрямі тільки два зусилля:
приєднатися до ПДЧ і набути членства в
НАТО.

Дванадцятий стереотип: Україна по�
винна бути нейтральною державою, мати
такий самий статус, як Австрія, Швеція,
Фінляндія, Швейцарія. Висловлювання
подібного штибу в сучасних геополітич�
них і геоекономічних умовах, що склали�
ся на Євразійському континенті, є утопі�
єю. По�перше, нейтральний статус краї�
ни, яка його проголосила, повинні визна�
ти інші держави. Зрозуміло, що у випад�
ку України це неможливо. Відповідний
міжнародний механізм визнання відсут�
ній. По�друге, Австрія, Швеція та Фін�
ляндія вступили до ЄС, увійшли в соці�
ально�економічну систему безпеки на єв�
роатлантичному просторі й тим самим
фактично відмовилися від нейтрального
статусу на міждержавному рівні. Їм за�
лишився лише крок, щоб набути членс�
тва в Північноатлантичному альянсі.

Що стосується Швейцарії, то вона має
потужні збройні сили. Усі особи чоловічої
статі у цій країні є діючими резервістами,
які проходять кілька разів на рік багато�
денні військові збори, мають нові ком�
плекти необхідної амуніції та сучасної
зброї, які зберігають у себе вдома.

Система нейтралітету у світі формува�
лася впродовж не одного десятиліття. Во�
на можлива для застосування в дуже ба�
гатій, розвинутій країні на кшталт Швей�
царії, а не в Україні, яка щойно звільни�
лася від багатовікової колоніальної оку�
пації і тоталітарного комуністичного ре�
жиму, де відсутній середній клас та гро�
мадянське суспільство, а більшість насе�
лення – жебраки з притаманною їм пос�
тколоніальною, рабською ментальністю.

Україна знаходиться у своєрідній гео�
політичній та геоекономічній щілині між
двома світами – євроатлантичним (ЄС,
США, Канада) та євразійським (із цен�
тром у Росії). І саме між ними нам потріб�
но обирати. Але багато українців ще жи�
ве минулим, вони сумують за Радян�
ським Союзом, який був їх батьківщиною.
У їх уяві вкоренилися стереотипи,
пов'язані з тим, що НАТО завжди вважа�
лося ворогом Радянського Союзу. Але ж
такої країни наразі вже не існує – вона
пішла в небуття, а разом з нею – Органі�
зація Варшавського договору, у яку були
інтегровані країни соціалістичного табо�
ру. Вона виявилися нежиттєздатною і
розпалася із розвалом твердині світової
соціалістичної системи – СРСР.

Натомість європейські країни змогли
зберегти та посилити власні інтеграційні
інструменти – Європейський Союз та Ор�
ганізацію Північноатлантичного догово�
ру, які виявилися спроможними відповіс�
ти на нові світові виклики. Більшість пос�
ткомуністичних країн визнала ефектив�
ність ЄС та НАТО і прийняла рішення ін�
тегруватися до цих структур, а не ство�
рювати нові блоки.

Україна також повинна пришвидшити
свою ходу в напрямі євроатлантичної
спільноти. Звичайно, людям старшого по�
коління, світогляд яких формувався за
часів комуністичного Радянського Союзу,
непросто зробити такий вибір. Тож надія
покладається на середнє та молоде поко�
ління, яке не зазнало тортур того періоду
і може торувати природний для України
шлях до євроатлантичної цивілізації.

"Економічний часопис�ХХІ", №1�2'2007

Джерело інформації: http://soskin.in�
fo/material.php?pokaz=2254

Стаття надійшла в редакцію 13.08.07 
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Тобі лише 50...

І понести крізь 

всі роки,

Що нам відмірено

в цім світі,

І прагнути, 

щоб із руки

І краплі щастя 

не пролити.

Постметодика, №3 (74), 2007

53
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Ми – подібні. Коли ж торкнутися внутрішнього світу, ду�
ховного багатства, тут може бути суттєва різниця. Найчасті�
ше це мало залежить від середовища виховання і перебуван�
ня. Безумовно, якийсь наліт того існує. Але незначний, що в
більшості відображається в манері поведінки.

Внутрішній світ нам дасться від народження. Можна його
розвинути більше чи менше, залежно від власного бажання й
обставин, однак основні його засади приходять з першим по�
дихом, першим криком, які сповіщають, що нова душа прий�
шла у світ.

І ця душа має своє завдання на цій землі. Ми народжуємо�
ся не просто, щоб прожити відведений Богом час. Ми маємо
виконати певне завдання, зробити свій внесок у загальний
розвиток людства, Всесвіту.

У більшості своїй ми про це не замислюємося. Але коли по�
чинаємо аналізувати своє життя, розуміємо – ось воно наше
покликання, наше земне завдання.

Перетворювати життя на краще, робити його благополуч�
ним, зручним, збагаченим високими вчинками, глибокими
людськими почуттями, сірими буднями, надихати на неви�
мовно чутливі порухи душі – таким вбачається місце на цій
планеті Ганни Олексіївни Голуб.

Кожна людина залишає свій слід на землі. Особливо він по�
мітний тоді, коли вона обрала одну з найпочесніших професій
– професію вчителя. Саме люди, які працюють у цій галузі,
змінюють, структурують людину, яка стає будівничим сус�
пільства, продовжує життя на землі.

Багата на події, добрих людей, успіхи і радість життя да�
рувала доля Ганні Олексіївні Голуб – сучасній, діловій, чарів�
ній жінці. Зовсім недавно святкувала свій ювілей начальник
відділу освіти Решетилівщини.

Вчителем хотіла бути завжди. Перші учительські кроки
розпочала в Жовтневій середній школі. Роки праці в цьому
дружньому, творчому колективі залишили теплі спогади на�
завжди. Доля розпорядилася так, що дружині військового до�
велося чимало подорожувати, працювати в різних галузях
господарства.

В освіту повернулася вже досвідченим і мудрим фахівцем.
Організаторські здібності, любов до праці, наполегливість у
досягненні мети, вміння скерувати роботу колективу відділу
та директорського корпусу у правильному руслі – усе це,
притаманне цій неординарній людині, сприяло виведенню ос�
вітньої галузі району на вищі рубежі.

Її професійне кредо: керувати – значить спонукати до ус�
піху інших, уміти змінювати стиль. А це значить – пробудити

Г.О.Голуб

ОСВІТА РЕШЕТИЛІВСЬКОГО
РАЙОНУ: ПОГЛЯД НАЧАЛЬНИКА 

І.В.Охріменко

Якщо ви вдало оберете працю і
вкладете в неї свою душу,

то щастя саме відшукає вас.
К. Ушинський



в кожного учасника навчально�вихов�
ного процесу інтерес до пізнання ново�
го, пробудити вогник творчості, праг�
нення до успіху, зробити кожну школу
своєрідною і неповторною.

І вже 10 років Голуб Г.О. очолює осві�
ту району.

Освітній простір Решетилівщини
представлений достатньо розгалуже�
ною мережею, яка задовольняє попит і
потреби громадян району в освітніх
послугах.

На сьогодні в районі діють 30 загаль�
ноосвітніх навчальних закладів. З них
закладів нового типну – 3, ЗОШ І�Ш
ступенів – 13, ЗОШ І�ІІ ступенів �10, І
ступеня – 7. У навчальних закладах ра�
йону навчаються 3532 учні.

У районі функціонують навчальні
заклади нового типу: Решетилівська
гімназія імені І.Л.Олійника, Жовтневий
еколого�валеологічний комплекс, Кале�
никівська спеціалізована школа з кра�
єзнавчою освітою. Жовтневий НВК є
базовим навчальним майданчиком Пол�
тавського обласного інституту після�
дипломної педагогічної освіти для вчи�
телів інформатики. Слухачі курсів під�
вищення кваліфікації проводять свої
практичні заняття на базі цього закла�
ду.

Вихованці районного центру туриз�
му і краєзнавства учнівської молоді ос�
танніми роками входять до п'ятірки
кращих учнівських туристичних ко�
манд області.

Активно працює колектив районного
Будинку дитячої та юнацької творчості.
В закладі організовано два напрямки
гурткової роботи. Зокрема, художньо�
естетичний, в гуртках якого навчають�
ся 285 вихованців (7 гуртків) та еколо�
гічний – 30 вихованців (2 гуртки). Педа�
гоги закладу плідно працюють над
створенням дитячих художніх колек�
тивів. Постійним дипломантом обласно�
го конкурсу "Веселка" є хореографіч�
ний колектив "Сузір'я" та зразковий
вокальний колектив "Валентина". А
цього року він став дипломантом Все�
українського конкурсу "Мистецьке су�
зір'я 2007".

Обидва позашкільні навчальні зак�
лади входить до Решетилівського освіт�
нього округу, центром якого є Решети�
лівська гімназія імені І.Л.Олійника. То�
му організація позашкільної вихованої
роботи відбувається в тісній співпраці
педагогічних колективів навчальних
закладів, спрямованих на розвиток
здібностей і обдарувань дітей, запов�

нення вільного часу школяра активним
відпочинком, виховання морально�
етичних цінностей.

У найближчих планах відділу освіти
відкриття ще одного позашкільного
навчального закладу – дитячо�юнаць�
кої спортивної школи. Бо підтримка фі�
зичного та психічного здоров'я учнів
району одна з основних цілей і пріори�
тетних завдань освітян району.

Зросла мережа дошкільних закладів.
Всього функціонує 14 навчальних зак�
ладів, в яких виховується 448 дошкіль�
нят. Позашкільних навчальних закла�
дів 2, якими охоплено 504 вихованці.

Навчають і виховують дітей району
552 педагоги. З них вищу кваліфікацій�
ну категорію мають 176, звання "Учи�
тель�методист" – 13, "Старший учи�
тель" – 56, "Старший вихователь" – 3,
"Керівник гуртка�методист" – 2, зна�
ком "Відмінник освіти України" наго�
роджено – 45, знаком "Василь Сухом�
линський" – 4, "Софія Русова" – 1.

Для підвищення кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників в районі
склалася досконала структура мето�
дичної роботи, створено інформаційпо�
методичний центр.

Навчальні заклади комп'ютеризовані
на 80%. Це – 148 ПК при потребі 183.
Кількість учнів на один ПК – 12 при
нормі 10; 20 шкіл підключено до мережі
Іnternet. Придбано п'ять мультимедій�
них класів (Решетилівська гімназія,
Шевченківська ЗОШ І�ІІІ ст., Жовтне�
вий НВК). Сформовано два освітні ок�
руги: Решетилівський та Жовтневий,
продовжується організаційна робота
щодо їх формування. Придбано дев'ять
шкільних автобусів.

Реалізуються програми "Вчитель",
"Шкільний автобус", "Виховання учнів�
ської молоді", "Діти Решетилівщини",
Програма переоснащення матеріально�
технічного забезпечення навчального
процесу, "Обдарована дитина", Програ�
ма розвитку і функціонування україн�
ської мови, Програма реалізації Кон�
цепції допризовної підготовки і військо�
во�патріотичного виховання молоді,
Програма розвитку Національної мере�
жі шкіл сприяння здоров'ю, Програма
розвитку туризму, Програма розвитку
краєзнавства, Програма розвитку по�
зашкільних навчальних закладів та ін�
ші. Впроваджуються технології розви�
вального навчання, "Довкілля", семес�
трово�залікова система навчання та
технологія психолого�педагогічного
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олімпу. За ці роки на святі вшановува�
лися 247 учнів із 19 шкіл району та 2
позашкільні заклади, 32 учнівські ко�
лективи. Кількість учнів, зацікавлених
у глибшому опануванні шкільних пред�
метів, зростає. У цьому році перемож�
цями обласних предметних олімпіад бу�
ло 14 учнів, з них – 1 учасник Всеукра�
їнського етапу олімпіад; 2 учні – пере�
можці обласного математичного кон�
курсу ім. М.В.Петроградського; 7 учнів
стали кращими на обласному конкурсі�
захисті наукових робіт МАН; один учас�
ник – лауреат, один – призер (II місце)
Всеукраїнського конкурсу�захисту нау�
ково�дослідницьких робіт МАН; є пере�
можці обласного етапу Міжнародного
конкурсу з української мови імені Пет�
ра Яцика; Міжнародного дитячого еко�
логічного форуму "Зелена планета", об�
ласних екологічних, туристично�краєз�
навчих акцій, досягнення у спорті, ху�
дожньо�естетичному напрямку.

Як зберегти і передати нащадкам усі
ті кращі надбання національної культу�
ри, що були виплекані протягом століть
українським народом та що потрібно
зробити сьогодні, щоб і завтра лунала
народна пісня, не висихало життєдайне
джерело народної мудрості й творчості.
З цією метою працюють фольклорно�
етнографічний гурт "Відродження"
Шевченківської ЗОШ І�IIІ ступенів та
міжшкільний гурт "Рідні наспіви".

Проблемою освітян району є "Фор�
мування духовно багатого, інтелекту�
ально розвиненого, фізично та психічно
здорового покоління", а тому чільне
місце приділяється збереженню здо�
ров'я дитини як найвищої цінності. В
ЗНЗ району створюється мережа пси�
хологічної служби. В 15 загальноосвіт�
ніх закладах введено годину футболу, у
25 освітніх закладах діють пришкільні
табори. У 2007 році гарячим харчуван�
ням охоплено 84,7% учнів. Порівняно з
2002 роком цей показник зріс на 6,7%.
Учні початкових класів забезпечені
безкоштовним харчуванням, особлива
увага звертається на охоплення харчу�
ванням дітей з малозабезпечених сімей,
дітей�інвалідів, дітей з туберкульозних
вогнищ, дітей�сиріт та дітей позбавле�
них батьківського піклування.

Позитивною тенденцією в роботі від�
ділу освіти є відновлення мережі дош�
кільних навчальних закладів. Дошкіль�
ною освітою вже охоплено 634 дитини,
що становить 55% від загальної кіль�
кості дітей дошкільного віку. З метою
залучення дітей, які не відвідують дош�

проектування особистісного розвитку
учня в ЗНЗ.

Важливої значимості у районі нада�
ється профілізації освітнього процесу.

Відділ освіти райдержадміністрації
тримає на постійному контролі питання
соціального захисту дітей�сиріт та ді�
тей, позбавлених батьківського піклу�
вання, яких на обліку 25 осіб.

З метою покращення їх життєвого
рівня протягом 2006 року з фонду за�
гального обов'язкового навчання було
використано 9878 грн. для придбання
одягу та взуття, канцтоварів, подарун�
ків до Нового року та організації поїз�
док в м. Полтаву і м. Київ на новорічні
свята.

Всі діти безкоштовно забезпечені
підручниками, гарячим харчуванням,
мають "Єдині квитки". Протягом мину�
лого літа пройшли оздоровлення 12 ді�
тей в оздоровчих таборах України,
решта – в пришкільних таборах. На
2007 рік на соціальний захист дітей
пільгових категорій передбачено 13 тис.
грн. Використано – 1550 грн.

Другий рік поспіль у районі (одному
із шести в області) проходить експери�
мент із незалежного зовнішнього оці�
нювання випускників ЗОШ, які бажа�
ють вступати до вузів.

Традиційними стали районні свята,
конкурси і звіти: серпнева конференція
педагогічних працівників, День знань,
День працівників освіти, конкурси:
"Учитель року", "Класний керівник ро�
ку", "Педагог�організатор року", "Вихо�
ватель року", "Кращий клас року",
"Учень року", учнівської поезії та про�
зи, свято дитячої творчості "Майбутнє
твориться сьогодні", свято�конкурс гу�
мору "До Ковіньки на хвилину, на весе�
лу гуморину", свято Книги, інтелекту�
альна гра "Дебати", огляди художньої
самодіяльності театральних колекти�
вів, творчі звіти навчальних закладів.
Зокрема, районне дитяче свято "Май�
бутнє твориться сьогодні" пропагує ро�
боту з розвитку дитячих здібностей,
уподобань, профорієнтаційну роботу та
спонукає до виявлення нових дитячих
талантів. Цього року на свято зібралися
не лише переможці предметних олімпі�
ад, конкурсів науково�дослідницьких
робіт, різних змагань, турнірів облас�
них та вищих рівнів, учителі, батьки,
представники громадськості, а й ко�
лишні випускники шкіл – учасники
свят минулих років. Вже в десятий раз
здібні, обдаровані школярі піднімають�
ся на п'єдестал пошани учнівського
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кільні заклади при Районному будинку
дитячої та юнацької творчості діє Ака�
демія дошкільних наук, при 11 ЗОШ де
відсутні дошкільні заклади – Школи
дошкільнят. Для організації корекції та
лікувально�відновлювальної роботи
при Решетилівському яслах�садку "Ро�
машка" діє група для роботи з дітьми,
які мають вади мови.

Важливим досягненням освітян є
збереження мережі позашкільних нав�
чальних закладів, які є складовою сис�
темою безперервної освіти. Результа�
тивно працюють хореографічний гур�
ток "Сузір'я" та клуб сучасної пісні "Ва�
лентина", якому присвоєно звання
"Зразковий художній колектив", їх ви�
хованці неодноразові переможці та
дипломанти різноманітних конкурсів та
фестивалів.

Багато уваги приділяє начальник
відділу зміцненню матеріальної бази
навчальних закладів району:

� завершено будівництво Мякеньків�
ської ЗОШ І�ІІ ступенів;

�  капітально відремонтовано аварій�
не приміщення Сухорабівської ЗОШ І�
ІII ступенів; 

� капітально  відремонтовано прове�
дено благоустрій Калениківської спеці�
алізованої школи І�Ш ступенів та дитя�
чого садка; 

� проведено реконструкцію двопо�
верхового приміщення  основного кор�
пусу Плосківської   ЗОШ І�ІІІ   ступенів
та облаштовано спортивний зал; 

� проведено капітальний ремонт при�
міщення Решетилівської ЗОШ І ступе�
ня; 

� капітально відремонтовано додат�
кове приміщення Шилівської ЗОШ І�ІІ
ступенів; 

� збудовано 22 теплогенераторні для
опалювання шкіл, які в свій час зали�
шилися без джерела тепла;

� відділ освіти та Центр туризму за�
безпечені власним добротним примі�
щенням із читальним залом, де педаго�
гічні працівники мають змогу працюва�
ти з фаховою літературою та різнома�
нітною педагогічною періодикою;

� з 2002 по 2007 рік для оновлення
матеріальної бази шкільних їдалень
придбано 16 холодильників, холодиль�
них камер, 12 електроплит, 17 водонаг�
рівачів, 2 парові шафи, кухонний посуд
до потреби; 

� йде реконструкція приміщення для
дитячої спортивної школи. 

У цих досягненнях     відчувається
високий професіоналізм начальника

відділу освіти, делегата Всеукраїнсько�
го з'їзду працівників освіти України,
Відмінника освіти України Голуб Ганни
Олексіївни.

А ще Ганна Олексіївна – чуйний ке�
рівник, порядна людина, кохана дру�
жина, турботлива донька, любляча ма�
туся сина Сергія та доньки Тетяни. Під�
ростає юна зміна, бо діти також обрали
професію педагога.

На завершення розповіді про Ганну
Олексіївну Голуб, слід сказати, що вона
сповідує одвічну мудрість українців,
висловлену Григорієм Сковородою.
Прислухаючись до свого внутрішнього
голосу (а царство Боже – всередині лю�
дини). Кожен має обрати собі знання не
тільки не шкідливе для суспільства, а й
таке, що приносить їй внутрішнє задо�
волення і душевний спокій. Всі заняття
добрі лише тоді, коли виконуються у
відповідності з внутрішньою схильніс�
тю себто тією, яка в гармонії з людьми і
природою. Тому й обрала Ганна Олексі�
ївна свій непересічний шлях благодій�
ника.

Тому і виходить, що мистецтво
Г.О.Голуб на цій землі – служити лю�
дям. Бути схожою на свою маму, мудру
і красиву жінку Любов Костянтинівну
Бурю, яка народилася і прожила своє
трудове життя в селі Корещина, на
Глобинщині. Виростила трьох доньок�
горлиць, за яких гордиться і нині. Цей
край славить людей, серед яких жила
прекрасиа жінка, на яку орієнтується
краща половина людства – Раїса Опа�
насівна Кириченко, народна артистка
України, Героїня України, лауреат
премії ім. Т.Г. Шевченка, берегиня нев�
мирущого козацького духу.

Кожного ранку веде стежина до бу�
динку над річкою щедру душею, обтя�
жену щоденними турботами усміхнену
жінку. Поспішає, щоб мудро навчати,
допомагати, підтримувати.

Палахкотять, згоряють дні, 
В загараві грають до станку,

Але щоранку на світанку 
Життя всміхається мені...

Стаття надійшла в редакцію 16.05.07
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тимемо наших чи�

тачів, українських

педагогів.
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Вольфгангу Клафкі, одному з найвидатніших німецьких
учених у галузі педагогіки, 1�го вересня 2007 року випов�
нюється 80 років. Ювіляр, що належить до генерації, пред�
ставники якої на завершальному етапі Другої світової вій�
ни мусили стати солдатами, влітку 1946 року вступає до
педагогічного інституту в Ганновері. Після свого першого ек�
замену і до 1952 року він викладає у сільських школах на
півночі Німеччини, потому вивчає в університетах Гьоттін�
гена та Бонна педагогіку, філософію і германістику. Його
академічними вчителями були, зокрема, Еріх Венігер і Те�
одор Літт. 

Після 6 років роботи асистентом і викладачем в Ганно�
верському педагогічному інституті (у проф. Гюстава Гек�
мана) в 1961 році Клафкі їде як головний асистент профе�
сора Ернста Ліхтенштайна на педагогічний семінар у Мюн�
стерський університет. 1963 року його запрошують на по�
саду професора педагогіки Марбурзького університету
ім. Філіпа; від запрошення з Тюбінгенського університету,
яке прийшло йому в той же час, він відмовляється. Запро�
шення з університету в Гьоттінгені учений також не прий�
має, і аж до виходу на пенсію (1992) працює в Alma mater
philippina.

Своїми науковими доробками він значно вплинув на пе�
дагогічну й освітньо�політичну дискусію в Німеччині і час�
тково також за кордоном.

При цьому педагогічна й просвітницька діяльність
В.Клафкі мала вирішальну роль. З лекціями він відвідав,
зокрема, США (1976), Данію (1981, 1995), Грецію (1986),
Китайську Народну Республіку (1986), Японію (1990),
Швейцарію (1990, 1991), Австрію (1993), Норвегію (1993) і
Фінляндію (1994, 1996). 

Що ж особливого в доробку Вольфганга Клафкі?
Перш за все, це різноманітність сфер діяльності, на

які Клафкі мав вирішальний вплив. Головні напрямки його
роботи, що водночас визначали основні засади академічно�
го вчення педагога, охоплювали: загальну педагогіку,
включаючи основоположні методологічні проблеми цієї
дисципліни, історію педагогічної теорії й історію народної
освіти, особливо з ХVIII століття, методику і реформу
школи, а також дидактику. Довготривалого впливу Клафкі
досягнув своїми роботами з освітньої теорії і розвитку ак�
туальної тоді концепції загальної освіти – розуміючи її як
зв'язок здатностей до самовизначення, співучасті й солі�
дарності. В цьому смислі освіта є демократичним грома�
дянським правом, тобто мислиться як освіта для всіх. Крім
того, освіта, за Клафкі, мусить бути вимірювана з точки зо�

Вольфганг  Клафкі

НІМЕЦЬКИЙ ПЕДАГОГ ПРОФЕСОР
ДОКТОР ВОЛЬФГАНГ КЛАФКІ
СВЯТКУЄ СВІЙ 80�Й ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ

Хайнц Штюбіґ



ру змісту, і, нарешті, вона спрямована
на вільний розвиток цілісної особис�
тості, таким чином, освіта стосується
всіх основних людських інтересів і
здібностей.

Особливо вражає величезна
кількість (понад 400) публікацій, з
якими Клафкі знову й знову бере
участь у наукових дискусіях; (части�
на праць перекладена 14 іноземними
мовами),  так само дивують його різ�
нобічні зусилля у сприянні молодим
науковим кадрам –дотепер під керів�
ництвом Вольфганга Клафкі молоді
вчені написали й успішно захистили
більше ніж 70 кандидатських і майже
40 докторських дисертацій. Сьогодні
вони перебувають на провідних пози�
ціях у науці, школі й управлінні.

Переконує значна прозорість і
диференційованість його аргумента�
ції, а також здатність  пов'язувати на�
уковий досвід з практикою. Таким чи�
ном, В. Клафкі не вимагає від читачів
чи слухачів визначення важливості
наукового пізнання для педагогічної
діяльності, натомість завжди вказує
на конкретні шляхи вирішення.

І, нарешті, це його зразкова ос�
вітньо�політична діяльність. Знову й
знову він відкрито представляє свій
науковий досвід і політично�педаго�
гічні позиції, що з нього випливають,
у дискусіях –спочатку в "старій
ФРН" і потім також в об'єднаній Ні�
меччині – і при цьому активно бере
участь у численних комісіях і нарадах
з навчальних програм, педагогіки і
планування на міському та регіональ�
ному рівні.

Заслуги В.Клафкі в педагогіці не
раз було визнано в Німеччині й за
кордоном. У 1998 році в Копенгаґені
йому присвоїли звання почесного док�
тора Королівської школи Данії (Royal
Danish School of Educational Studies).

У 2004 році він стає почесним док�
тором педагогічно�культурологічного
факультету університету Оснабрюк і
педагогічно�гуманістичного факуль�
тету Кассельського університету.
Більше  за те, в 2002 році Німецьким
педагогічним товариством учений був
відзначений премією Ернста Крістіа�
на Траппа.

Той, хто коли�небудь особисто зус�
трічався з Вольфгангом Клафкі, цінує

його скромність і бездоганність. До
цього додамо також велику кількість
тих, хто відчував його значну під�
тримку і постійне підбадьорювання.
Стараннями його колишніх аспірантів
і докторантів як скромна подяка ви�
нятковому вчителю у видавництві
Бельц (Beltz Verlag, Weinheim und
Basel) вийшла ювілейна збірка до його
80�го Дня народження. Видана Барба�
рою Кох�Пріве, Фрауке Штюбіґ і Кар�
лом�Хайнцом Арнольдом публікація
має назву "Потенціал загальної ди�
дактики. Нариси про перспективи ос�
вітньої теорії Вольфганга Клафкі" і
привертає увагу до, мабуть, найдієві�
ших основних робочих засад педагога.

Переклав з німецької О. Козлов   

58

ННААШШІІ    ЮЮВВІІЛЛЯЯРРИИ



З нагоди ювілею

прийміть наші най�

щиріші, найтепліші

вітання і побажання

Вам, досвідченому

фахівцю, академіку,

доктору педагогічних

наук, професору.

Учительство Полтав�

щини цінує Ваш

плідний внесок у

розвиток освіти об�

ласті, розроблення

та впровадження ав�

торського інтегрова�

ного курсу "Довкіл�

ля".

Редакційна колегія,

редакційна рада журналу "ПМ"
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Мадонна довкілля – під таким іменем відома в Україні Віра Рома�
нівна Ільченко – вчителька Чорнобильської школи № 1, дійсний член
АПН України, доктор пед. наук, професор, директор Науково�мето�
дичного центру інтеграції АПН, зав. лабораторією інтеграції змісту ос�
віти Інституту педагогіки АПН, яка знаходиться у м. Полтаві, в Пол�
тавському ОІППО, керівник авторського колективу, який створив
першу в освіті цілісну систему програм, підручників, навчальних по�
сібників для освітніх галузей "Людина і світ", "Природознавство".

Вчителька фізики, доцент кафедри фізики та методики фізики
Мозирського педінституту, професор кафедри теоретичної фізики
та методики фізики Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка, з 1994 року – зав. лабораторії змісту
освіти Інституту педагогіки АПН України, де працює разом із своїми
синами Олексієм і Костянтином, кандидатами пед. наук, старшими
науковими співробітниками – така коротка біографія В.Р.Ільченко.

Віра Романівна – керівник наукового колективу, який розробив
освітню систему "Довкілля" – цілісну соціоприродничу (1�4 кл.) та
природничу освіту (5�12 класи), інтегрований курс "Довкілля" (1�6
класи та дошкільна освіта), предмет довкілля. Аналогічні предмети є
в інших країнах. Наприклад, в Росії "Окружающий мир", у Білорусі
"Окольє", в Канаді, США "Еnvironmental". Але тільки в Україні
створений предмет і курс, що втілює заповіт Г. Сковороди: "Пізнай
природу, пізнай свій народ, пізнай себе". Діти пізнають природу, ду�
шу народу, втілену в народних прикметах і звичаях перш за все на
уроках серед природи, створюють образ світу, опираючись на най�
більш загальні закономірності природи, що є вимогою сучасного тех�
нологізованого світу. Вперше у світовій навчальній літературі для
дітей такого віку втілені загальні взаємозв'язки в природі, відобра�
жені в загальних закономірностях. Ще Я. А. Коменський просив Бо�
га: "Та змилосердиться Бог над нашим віком і відкриє у кого�небудь
мислені очі, щоб той правильно зрозумів зв'язки речей і повідомив
це іншим" (Велика дидактика). Віра Романівна підрахувала, що за
час навчання в школі дитина має засвоїти "глибоко, всебічно" біля
10000 "основних" понять природничих предметів. Пошукам об'єд�
нання їх у цілісність життя. Бо ніяке розуміння не досягається інак�
ше, як через включення нових знань у цілісність. А розуміння – не�
обхідне дітям, це природний їх стан буття. 

У 1990 році народилося "Довкілля" і пішло в світ, по школах Ук�
раїни, втілюючи не на словах – на ділі заклики "За природний
розвиток дитини, за чисту Україну!"

Понад 400 праць, присвячених зціленню духовного і тілесного
здоров'я дітей, написано одноосібно Вірою Романівною та однодум�
цями під її керівництвом. Серед них монографії, підручники "Я і Ук�
раїна. Довкілля" для 1�4 класів, "Природознавство. Довкілля" для 5�
6 класів, підручники з географії, фізики, хімії, біології, які дають
можливість дитині створювати цілісний життєстверджуючий образ
природи. 

Народилося "Довкілля" в м. Полтаві, в авторській школі № 37.
Зараз підручниками "Довкілля" користуються в дитячих садочках, в
початковій і основній школі. Біля 400 тис. шестикласників вивчають
середовище життя людини за підручниками, які апробувалися і пе�
ревидавалися протягом 10 років колективом, що очолює В. Р. Іль�
ченко. Цей колектив поки що єдиний, який розробляє і видає систе�
му підручників до освітньої галузі.

За межами України "Довкілля" має назву "Логіка природи". Під
такою назвою ця система освіти ввійшла в енциклопедію педагогіч�
них технологій, видану в Росії.

В.Р.Ільченко

ЮВІЛЕЙ БЕРЕГИНІ "ДОВКІЛЛЯ"
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Основним для науковця є глибоке бачення і досконале

володіння проблемою. Валентин Іванович Маслов людина,

яка розуміється в проблемах управлінської діяльності, має

високу майстерність та системний підхід до управління ос"

вітою. 

Кафедра менеджменту, якою керував В.І. Маслов пере"

повнена плеядою заповзятих, мудрих, талановитих управ"

лінців. Серед них Г.В Федоров, Г.А. Дмитренко, В.В. Олій"

ник, І.Л Лікарчук, Л.І Даниленко, Г.В. Єльнікова і багато ін"

ших. Валентин Іванович проводить величезну роботу з

удосконалення методології управління та інноваційного

управління навчальними закладами, адаптивного управ"

ління освітою в регіонах, безперервного підвищення фун"

кціональної компетентності керівних кадрів управління у

сфері освіти.

Полтавський обласний інститут післядипломної педаго"

гічної освіти ім. М.В. Остроградського та кафедра менед"

жменту освіти щиро зичить Вам міцного здоров'я, успіхів в

усіх напрямках Вашої діяльності. 

З роси та води Вам, флагмане менеджменту освіти Ук"

раїни, Валентине Івановичу!!!

Ректор ПОІППО П.І.Матвієнко
Завідувач кафедри менеджменту освіти, 
заслужений працівник освіти України      І.В. Охріменко

МАСЛОВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ  70!

В.І.Маслов,
професор кафедри
менеджменту освіти

Центрального інституту
післядипломної

педагогічної освіти АПН
України
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23 серпня 2007 року виповнилося 70 років Володимиру
Васильовичу Шкоді, відомому філософу України, доктору
філософських наук, професору Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, автору "газетної філософії"
(багатьом вітчизняним читачам відомі його десятки статей у
газеті "День", а відвідувачі Інтернету знайомі з його сайтом
"Семінар з професором Шкодою").

Ми, його колеги й шанувальники, маємо підстави ствер/
джувати, що Володимир Васильович не просто філософ, а фі/
лософ дії:  він дихає філософією, живе в ній. Не поряд з нею,
не за допомогою філософії, а якраз у самій філософії. Це віль/
ний флібустьєр думки, шукач інтелектуальних пригод, який,
облаштувавшись на підкореному плацдармі, починає нудити/
ся і готуватися до нових експедицій. Готуватися з ґрунтовніс/
тю вченого і радісним запалом мисливця за скарбами.

Слухати й читати його надзвичайно цікаво. Простими, але
несподіваними словами він схоплює рідкісного і найбільш
бажаного для мислителя птаха – проблему. Там, де всім все
було ясно, звично й нудно, раптом відкривається зваблива
головоломка. Можливо,  секрет удачі Володимира Васильо/
вича в полюванні за думкою полягає у його дивному імуніте/
ті до штампів. Йому не треба долати стереотипи – він їх не
сприймає від початку. Тому і вражає часом парадоксальним
поєднанням якоїсь дитячої наївності з дошкульною гостро/
тою розуму.

А ще його відзначає могутній інстинкт свободи. Свобода
для нього – це не абстрактний принцип і цінність, яку в на/
шому суспільстві все ще внутрішньо невільних людей дово/
диться виборювати, часто долаючи власну немічність і несмі/
лість. Володимир Васильович просто не вміє бути невільним.

Народжений в чудовому місті Гагрі (Абхазія), він увібрав
у своє серце надзвичайну любов до прекрасного. Починав
свій шлях у науці Володимир Васильович як фізик. Закін/
чивши у 1962 р. Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, 6 років працював в Українському фізико/тех/
нічному інституті (нині Національний ядерний центр) у ла/
бораторії з проблем керованого ядерного синтезу. 1968/1971
рр. – аспірантура і захист кандидатської дисертації з філосо/
фії на тему "Поняття інформації і наукове пізнання". Працює
викладачем на кафедрі філософії університету. У 1991 р. в
Інституті філософії НАН України захистив докторську ди/
сертацію на тему "Ідея різноманітності в науковому пізнан/
ні".

З початку 90/х років перейнявся проблемами філософії
права, а пізніше – теології. З/під пера ювіляра вийшло понад
сто публікацій. Книга Шкоди "Виправдання багатоманіття"
(1990) була першою в СРСР публікацією в дусі плюралістич/
ної філософії.  1997 р. виходить у світ "Вступ до правової фі/

В. В. ШКОДА, 
доктор філософських

наук, професор 

ШКОДІ ВОЛОДИМИРУ
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лософії" – книга, визнана одним із кра/
щих навчальних посібників, підготов/
лених за програмою "Трансформація
гуманітарної освіти в Україні" за під/
тримки МФВ. В тому ж році в Москві
опублікована науково/популярна бро/
шура В.Шкоди "Чому відкрите відкри/
те суспільство?", видана Інститутом
"Відкрите суспільство" за результатами
всеросійського конкурсу. У 2000 р. ви/
ходить книга В.Шкоди "Філософські
казки і притчі". В ній зібрані тексти
східного фольклору юридичної темати/
ки з детальним філософсько/правовим
коментарем. Ця захоплива книга мала
визнання читачів, котрі цікавляться со/
ціологією та філософією права. 

Проблемам теології присвячені такі
праці В.В.Шкоди "Теологічний перег/
ляд", "Нарис християнської епістемо/
логії", "Що відбулося у Вавилоні", "По/
вернення віри", "Теологічний аргу/
мент". Здобути Повноту і Доверше/
ність людина може тільки через Бога і з
Богом – це життєве кредо В.В.Шкоди,
яскраво відтворене в його книгах і дає
право називати його щасливою люди/
ною. 

Особливою сторінкою ювілярового
життя стала співпраця з газетою
"День". Впродовж 5 років В.Шкода
опублікував 84 статті, що мали високий
читацький  рейтинг  та захоплені оцін/
ки колег. Вони стали основою книги
"Філософія in Action" (2004) – унікаль/
ної спроби спільного "пікнікового" від/
гуку на прагматичні і духовні виклики
ХХІ століття. Застосовуючи теологічну
аргументацію стосовно обговорення
будь/яких життєвих і філософських
проблем, В.В.Шкода переконує в її
життєздатності і можливості на прик/
ладах літературних творів, апелює до
Біблійних істин. Він упевнений в тому,
що до нього будуть приєднуватися ін/
ші, і цими іншими врешті/решт вияв/
ляться всі люди. Ніхто вже не буде по/
мічати теологічності теологічного аргу/
мента, а метою роздуму, філософського
осмислення буде не розуміння "предме/
та" як такого, а розуміння людьми один
одного.

Любов прийшла в світ через жертву,
через страждання. Може бути, за цією
схемою звершується історичне творен/
ня людини. Спочатку вона – лише тіло
і сила, потім вона – розум і право, і, на/
решті, вона – серце і любов.

Володимир Шкода і виправданий, і
освячений любов'ю. Щастя ювіляра в
тому, що він перебуває в гармонії зі сві/
том, і через таку гармонію успадковує
його.

З В.В.Шкодою прагнуть співпрацю/
вати різні навчальні заклади, радо зап/
рошуючи до читання курсів філософії,
логіки,  діалектичної логіки, філософії
права, філософії культури, філософії
літератури, методології соціального
пізнання, соціальної природи науково/
го пізнання, соціології права, соціології
девіантної поведінки, соціології знання. 

Ювіляр – член редколегій багатьох
видань: "Вісник", "Філософські перипе/
тії", "Universitates", активний автор
журналу "Постметодика". 

Ми переконані, що до привітання з
нагоди 70/річчя Володимира Васильо/
вича приєднаються понад 30 кандида/
тів і докторів філософських наук, які
захистили свої дисертації під керівниц/
твом чудової людини.

Хай Вам щастить дорогий друже!
Рясних Божих благословінь! 

Чекаємо на нові філософські дороб/
ки, з якими будемо з задоволенням зна/
йомити наших читачів.

Члени Харківського міського товариства
"Філософська освіта",

Редакція журналу "Постметодика"
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Шановний 

Іване Васильовичу!

Приєднуючи свій го�

лос до численних по�

бажань на Вашу ад�

ресу, зичимо Вам

міцного здоров'я,

плідної творчої робо�

ти, натхнення, радос�

ті. Хай юнацький за�

пал, енергія та опти�

мізм і надалі лиша�

ються Вашими надій�

ними супутниками на

життєвій ниві.

Щиро – колектив

редакції журналу
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24 вересня – День народження директора Кременчуцького
педагогічного училища ім. А.С.Макаренка, голови постійної
комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки,
культури, молодіжної політики, спорту та туризму, Івана Ва%
сильовича Гальченка. 

Іван Васильович Гальченко народився 24 вересня 1947 р. в
селі Каленики Решетилівського району Полтавської області.

1965 р. вступив на фізико%математичний факультет Пол%
тавського педагогічного інституту, який закінчив 1969 р. і от%
римав кваліфікацію "Учитель фізики".

З 1969 по 1977 р. працював вчителем фізики, потім – орга%
нізатором виховної роботи в середній школі № 17 міста Кре%
менчука. З 1977 по 1980 рр. – заступник директора з навчаль%
ної роботи середньої школи № 8 м.Кременчука, а в 1980 р.
був призначений на посаду завідуючого районним відділом
освіти Автозаводського райвиконкому міста Кременчука.

У лютому 1987 р. І.В.Гальченко призначається на посаду
директора Кременчуцького педагогічного училища.

Упродовж двох років організовує розробку проектів і бу%
дівництво ще двох корпусів училища та переходів між ними.
Навчальна і допоміжна площі училища зростають більше,
ніж удвічі.

У 1991 р. за заслуги в галузі підготовки педагогічних кад%
рів та розвитку освіти в Україні нагороджений Почесною гра%
мотою Міністерства народної освіти.

В 1992 р. за визначні досягнення у справі розбудови націо%
нальної освіти в Україні І.В.Гальченку присвоєно почесне
звання "Заслужений працівник народної освіти України".

З 1994 р. з метою забезпечення потреб навчальних закла%
дів області в училищі розширюється перелік додаткових ква%
ліфікацій для спеціальностей "Дошкільне виховання" і "По%
чаткове навчання". Уперше серед педагогічних училищ пів%
денного регіону України вводяться додаткові кваліфікації
"Учитель англійської мови початкових класів", "Учитель ін%
форматики початкових класів", "Учитель фізичної культури
початкових класів".

1997 р. завдяки ініціативі І.В.Гальченка, підтриманої уп%
равлінням освіти Полтавської обласної державної адміністра%
ції, при училищі відкривається Полтавський обласний ліцей%
інтернат для обдарованої сільської молоді. На навчання до лі%
цею йдуть діти з сільської місцевості, які через недостатнє
кадрове і матеріальне забезпечення сільської школи не мо%
жуть отримати якісну освіту на рівні міських шкіл нового ти%
пу. Створення подібних навчальних закладів при вищих пе%
дагогічних навчальних закладах було схвалено урядом і
включено у пріоритетні завдання Державної програми "Вчи%
тель". На сьогодні ліцей%інтернат при педагогічному училищі
– це один із найкращих загальноосвітніх закладів нового ти%
пу Полтавської області.

ГАЛЬЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ � 60!



У 1998 р. в училищі відкривається
новий відділ – фізичного виховання,
випускники якого отримують кваліфі%
кацію "Учитель фізичної культури". Це
реакція керівництва училища на гостру
потребу у педагогічних кадрах цієї спе%
ціальності в регіоні.

У цьому ж році при училищі розпо%
чинає роботу консультпункт Полтав%
ського державного педагогічного уні%
верситету імені В.Г.Короленка, на базі
якого заочно отримують повну вищу
освіту за ступеневою системою випус%
кники училища зі спеціальностей "По%
чаткове навчання" та "Дошкільне вихо%
вання".

У 2000 р. при училищі створюється
консультпункт Глухівського державно%
го педагогічного інституту. Значну ува%
гу Іван Васильович приділяє дітям із
неповних сімей та дітям%сиротам.

У 2000 р. на базі училища розпочи%
нає роботу школа олімпійського резер%
ву з інформатики, в якій безкоштовно
навчається програмуванню близько 130
учнів шкіл Кременчуцького регіону.
Вихованці цієї школи в останні роки
здобувають близько 50 % призових
місць на обласному етапі Всеукраїн%
ської олімпіади з інформатики, успіш%
но виступають в конкурсах МАН. Тіль%
ки 2006 р. два випускники цієї школи
отримали стипендію Президента Укра%
їни.

У 2001 році при педагогічному учи%
лищі розпочинає роботу літній оздо%
ровчий табір "Ерудит" для обдарованої
молоді Полтавської області. Завдяки
зусиллям ювіляра щорічно більш ніж
60 учнів – переможців і призерів облас%
ного і районних етапів учнівських олім%
піад – відпочивають і навчаються в літ%
ній школі з інформатики в цьому табо%
рі.

Іван Васильович здійснив значну ро%
боту зі створення і збагачення матері%
ально%технічної бази училища, забезпе%
чення навчально%виховного процесу
комп'ютерною технікою. В училищі об%
ладнано 50 навчальних кабінетів, 6 ла%
бораторій комп'ютерної техніки, лабо%
раторії фізики, хімії, 2 спортивні зали,
тренажерна зала.

Завдяки наполегливим зусиллям
І.В.Гальченка заключний четвертий
етап Всеукраїнської учнівської олімпіа%
ди з інформатики вперше за двадцяти%

літню історію олімпіад був проведений
не в обласному центрі, а в Кременчуці
на базі педагогічного училища імені
А.С.Макаренка.

Протягом останніх трьох скликань
Іван Васильович обирається депутатом
Полтавської обласної ради. Третє і чет%
верте скликання як депутат від Кре%
менчуцького району, а в раді п'ятого
скликання – по квоті соціалістичної
партії. Всі три скликання очолює пос%
тійну комісію обласної ради з питань
освіти, науки, культури, молодіжної по%
літики, спорту та туризму. 

Як голова постійної комісії, І.В.Галь%
ченко сприяє забезпеченню стабільного
розвитку галузі освіти в області, забез%
печенню навчальних закладів сучасною
комп'ютерною технікою, новим облад%
нанням для навчальних кадрів, підго%
товці і підвищенню кваліфікації педа%
гогічних працівників, реалізації регіо%
нальної програми "Вчитель", вдоскона%
ленню форм і методів роботи з молод%
дю, розвитку культури, туризму, фіз%
культури і спорту в регіоні.

Заступник директора Кременчуцького 
педагогічного училища ім. А.С.Макаренка

В.В.Шакотько
Голова профспілкового комітету 

Т.С.Мелешко
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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

Бойко Алла Микитівна, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувачка
кафедри педагогіки Полтавського державного
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка,
член%кореспондент АПН України  

Дивак Володимир Валерійович, 
молодший науковий співробітник Інституту ін%
формаційних технологій та засобів навчання
АПН України

Драчинський Анатолій Гаврилович,
заступник директора з навчально%виховної ро%
боти Полтавського обласного центру науково%
технічної творчості учнівської молоді, керівник
наукового товариства "Персей"

Жук Віра Никанорівна, 
кандидат історичних наук, доцент, заслужений
працівник культури України

Лантух Лариса Іванівна,
практичний психолог Полтавської гімназії № 30
Полтавської міської ради Полтавської області

Муліка Катерина Миколаївна, 
завідувачка обласного центру практичної психо%
логії і соціальної роботи Полтавського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Охріменко Іван Володимирович, 
кандидат педагогічних наук, заслужений праців%
ник освіти України, завідувач кафедри менед%
жменту освіти ПОІППО.

Романко Ірина Григорівна, 
ст. викладач кафедри іноземних мов ВДНЗУ
"УМСА", аспірант кафедри педагогіки ПДПУ
ім. В.Г. Короленка

Савченко Ірина Миколаївна, 
науковий співробітник лабораторії економки і
прогнозування розвитку професійно%технічної
освіти Інституту професійно%технічної освіти
АПН України

Соскін Олег Ігорович, 
кандидат економічних наук, 
директор Інституту трансформації суспільства

Удовиченко Ірина Віталіївна, 
кандидат педагогічних наук, проректор з нав%
чально%методичної роботи Сумського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

На 1 стор. обкладинки:  колаж із сайту http://uafoto.net/ma�
in.php?g2_itemId=6828
На 3�й стор. обкладинки: Маруся Чурай, репродукція з сайту
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/a/af/Marusia_Chu�
rai.jpeg
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hievement Evaluating. 
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