


Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення чо�

гось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в

цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльно�

сті вчителя і учня. 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталі�

тарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосми�

сленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання.

Цей процес не може бути стихійним. Він потребує управління.

Управління інноваційним процесом передбачає аналіз і оцінку введених учите�

лями педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної розробки і застосу�

вання. Про управління та розвиток крізь інноваційну призму читайте в рубриці "Фі�

лософія освіти".

На першому етапі інновація сприймається як чужорідний елемент у педагогіці,

часто викликає різку протидію, здається прожектерством. З часом інновація пере�

віряється практикою, набуває масового визнання. На останньому етапі новий під�

хід до навчання чи виховання стає відомим і входить до системи навчально�вихов�

ної роботи. Про особливості впровадження інноваційної діяльності в Полтавській

області (Сиротенко Г.О., С. 17 – 24, Білик Н.І., С. 33 – 37). 

Інноваційний процес може включати в себе впровадження найсучасніших інфор�

маційно�комунікаційних технологій, зокрема, безпаперових технологій (Гончарен�

ко І.Д., С. 38 – 40, Атахаджаєва Н.В., С. 43 – 46, Громовий В.В., С. 6 – 16), дистан�

ційного навчання (Зайченко Л.О., С. 25 – 32), прогресивних педагогічних систем

(Коршунова Т.Л., С. 41 – 42).

Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, пере�

дового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів. Узагальнення

досвіду методистів ПОІППО представлено в цьому номері журналу антологією ін�

новаційних розробок (С. 51 – 64). 

Для оновлення освітньої системи в Україні є і професійні науковці, і досвідчені

вчителі�практики, і мудрі управлінці, проте всі ми розуміємо, що тільки спільними

зусиллями, щодня наполегливо працюючи, поступово можна досягти успіху.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Сьогодні в Україні відбуваються карди�
нальні зміни в усіх галузях життя су�
спільства: політичній, економічній, соці�
альній. Держава переходить до моделі ін�
новаційного розвитку. Пріоритетного зна�
чення набувають адресні та програмно�ці�
льові функціональні інвестиції в людину, її
творчий, науковий, інтелектуальний та ін�
новаційний потенціали. 

У сучасній педагогічній практиці актив�
ніше застосовуються освітні інновації у за�
гальноосвітніх навчальних закладах, особ�
ливо в ліцеях, гімназіях, навчально�вихов�
них комплексах та об'єднаннях, приватних
школах, що робить їх конкурентоспро�
можними на ринку освітніх послуг. 

Очевиднішим стає те, що традиційна
школа не встигає за сучасними темпами
розвитку. Застарілі форми і методи роботи
вже не спрацьовують. Тому значущою
особливістю сучасної системи освіти є ін�
новаційна діяльність навчальних закладів,
спрямована на впровадження інновацій�
них педагогічних технологій навчання і ви�
ховання, розробку нового змісту навчаль�
ного, навчально�методичного, науково�ме�
тодичного забезпечення діяльності загаль�
ноосвітнього навчального закладу.

Поняття "технологія" вже досить силь�
но укорінилося в педагогічній теорії та
практиці. Дедалі складні завдання,

пов'язані з підвищенням якості освіти, що
виникають сьогодні, змушують педагогів
підніматися на новий рівень професійного
мислення та шукати нові, концептуально
обгрунтовані, логічно вивіренні способи ос�
вітньої діяльності та методи взаємодії з
особистістю учня, які б гарантували висо�
кий результат. Зрозуміло, що  педагогів
уже не задовольняють такі технології, які
гарантують здебільшого лише предметні
знання. Як зазначив Міністр освіти і науки
України Ніколаєнко С.М. на Підсумковій
колегії Міністерства освіти і науки Украї�
ни, що відбулася 17 серпня цього року,
"метод "запам'ятай і повтори" з готовою
формулою треба замінити на метод пошу�
ку, проектування, розв'язання життєвих
ситуацій. Знання повинні здобуватися уч�
нем. Він повинен сам формулювати понят�
тя, які необхідні для розв'язання завдання.
А для цього у зміст освіти і організацію
навчально�виховного процесу необхідно
інтегрувати способи й досвід людської ді�
яльності, власний досвід".

Загальноосвітні навчальні заклади на
даному етапі перебувають на стадії інтен�
сивного розвитку, моделювання, пошуку
оптимальних шляхів методичного забезпе�
чення та ефективного впровадження педа�
гогічних інноваційних технологій, спрямо�
ваних на оновлення теорії та практики ос�

Відділення дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Мініс�
терства освіти і науки України звернулося до освітян Полтавщини з листом, в якому проаналізовано ре�
зультати праці та визначено завдання на наступний навчальний рік.

Шановні колеги!
Щиросердно вітаємо з новим 2007/2008 навчальним роком!
Освітянська громада України кожен рік на Підсумковій колегії Міністерства
освіти і науки України аналізує результати своєї праці, окреслює завдання
на наступний навчальний рік. Варто зазначити, що в 2006/2007 навчаль�
ному році є певні здобутки, а є й проблеми, які нам спільно з вами необхідно
буде вирішувати найближчим часом. Однією з ключових проблем визначено
� забезпечення інноваційного поступу до творення Школи майбутнього че�
рез створення сучасного навчального закладу, нового за формою, змістом,
освітнім середовищем, який зможе забезпечити повноцінну якісну освіту.

Начальник відділення Ю.І.Завалевський

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ПРАКТИЦІ РОБОТИ СУЧАСНОГО
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ



Д.Ельконін, В.Давидов), яка впроваджу�
ється в Автономній Республіці Крим, Він�
ницькій, Донецькій, Житомирській, Івано�
Франківській, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській,
Харківській, Чернігівській, Черкаській,
Рівненській, Київській областях та м. Се�
вастополі. Система розвивального навчан�
ня передбачає  формування активного, са�
мостійного творчого мислення учнів і на
цій основі поступового переходу в самос�
тійне навчання. 

В Автономній Республіці Крим, Він�
ницькій, Житомирській, Івано�Франків�
ській, Миколаївській, Одеській, Полтав�
ській, Харківській, Чернігівській, Черкась�
кій, Кіровоградській, Донецькій, Львів�
ській, Рівненській, Тернопільській облас�
тях впроваджуються інтерактивні тех�
нології (авт. О.Пометун, Л.Пироженко), ідея
яких полягає в тому, що процес пізнання
відбувається за умови постійної активної
взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уро�
ку, форм організації навчальної діяльності
використовуються інтерактивні технології
кооперативного навчання, колективно�гру�
пового навчання, ситуативного моделюван�
ня, опрацювання дискусійних питань.

Технологічний концепт проектних техно�
логій (авт. Баханов К., Гузєєв В., Єрмаков І.,
Пєхота О.) орієнтує на дієвий спосіб здобут�
тя нових знань у контексті конкретної ситу�
ації та їх використання на практиці. Метод
проектів як технологія у сучасних умовах
трансформувався у проектну систему орга�
нізації навчання, за якою учні набувають
знань і навичок у процесі планування й ви�
конання практичних завдань проектів.

Технологія особистісно орієнтованого
навчання (авт. Якиманська І., Савченко О.,
Подмазін С.) впроваджується в Вінниць�
кій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано�
Франківській, Черкаській, Рівненській,
Чернігівській, Кіровоградській, Миколаїв�
ській, Одеській, Полтавській, Тернопіль�
ській, Харківській областях. Мета особи�
стісно орієнтованої освіти полягає у ство�
ренні оптимальних умов для розвитку й
становлення особистості як суб'єкта діяль�
ності і суспільних відносин, яка будує свою
діяльність і стосунки відповідно до стійкої
ієрархічної системи гуманістичних і буттє�
вих особистісних цінностей.

Інформаційні технології навчання
впроваджуються в Автономній Республіці
Крим, Волинській, Дніпропетровській, До�
нецькій, Житомирській, Кіровоградській,
Львівській, Одеській, Полтавській, Хмель�
ницькій, Черкаській, Київській, Івано�
Франківській областях і надають доступ
учням до нетрадиційних джерел інформа�
ції. Створюють можливості для творчої ді�
яльності, формування професійних на�

віти, удосконалення навчально�виховного
процесу, управління діяльністю навчаль�
ного закладу. 

Під педагогічними інноваційними те�
хнологіями розуміється якісно нова сукуп�
ність форм, методів і засобів навчання, ви�
ховання й управління, яка привносить сут�
тєві зміни у результат педагогічного про�
цесу. Важливою проблемою педагогічної
технології є забезпечення цілісного педаго�
гічного впливу, зорієнтованого не на окремі
якості особистості,  а на структуру особис�
тості в цілому.

Впровадження педагогічних технологій
неможливе без відстеження якості освіти
за допомогою моніторингу, мета якого –
отримати інформацію про ефективність і
якість навчально�виховного процесу, по�
кращення його організації.

Принципово нові педагогічні ідеї і поло�
ження вимагають переорієнтації методич�
ної роботи на пошук та розробку іннова�
ційних шляхів розвитку всіх ланок і скла�
дових системи освіти, формування в освіт�
ньому середовищі справді нового педаго�
гічного мислення на всіх рівнях педагогіч�
ної діяльності.

Ми намагались з'ясувати і проаналізу�
вати спрямованість педагогічних пошуків,
виявити тенденції розвитку сучасного за�
гальноосвітнього навчального закладу. 

З цією метою Інститутом інноваційних
технологій і змісту освіти було проаналізо�
вано впровадження інноваційних техноло�
гій в загальноосвітніх навчальних закла�
дах України. 

Аналіз інноваційної діяльності  показує,
що в практиці ЗНЗ в основному впровад�
жуються технології, серед яких можна ви�
ділити: особистісно орієнтоване навчання
та виховання, громадянську освіту, про�
фільне навчання, технологію групової нав�
чальної діяльності, теорію рівневої дифе�
ренціації навчання, психолого�педагогічне
проектування соціального розвитку осо�
бистості учнів, інформаційні технології,
здоров'язберігаючі технології навчання,
проективне навчання, теорію проблемно�
го навчання, інтерактивні технології,
технологію формування творчої особис�
тості, театральну педагогіку, техноло�
гію навчання як дослідження, технологію
гуманізації педагогічної діяльності, тран�
сформацію педагогічних ідей В.О.Сухом�
линського в практику роботи загально�
освітніх навчальних закладів, розвиток
критичного мислення, технологію ком�
плексно�цільового управління закладом ос�
віти, теорію ігрових технологій, теорію
раннього та інтенсивного навчання гра�
моті, сугестивну технологію, акмеологіч�
ну технологію навчання та інші.

Найбільш поширеною в Україні є тех�
нологія розвивального навчання (авт.
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вичок. Можливість реалізувати нові фор�
ми та методи навчання.

Освітня програма "Крок за кроком"
впроваджується в Кіровоградській, Мико�
лаївській, Полтавській, Хмельницькій, Ки�
ївській, Вінницькій областях і передбачає
спрямування ранньої освіти дітей на вихо�
вання рис, необхідних для життя у демок�
ратичному суспільстві: вміння критично
мислити, самостійно здійснювати свідомий
вибір, окреслювати та вирішувати пробле�
ми, сприймати зміни та ефективно вплива�
ти на них, бути творчими та чуйними, то�
лерантно ставитись до відмінностей.

Для Полтавської області найбільш по�
ширеними інноваційними технологіями є:
теорія розвивального навчання, теорія ран�
нього та інтенсивного навчання грамоті, те�
орія інтенсифікації навчання на основі
схемних і знакових моделей навчального
матеріалу, теорія ігрових технологій, тех�
нологія проектного навчання, інформацій�
но�комунікаційні технології навчання, тео�
рія фізичного виховання та оздоровлення
дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку, здоров'язберігаючі технології  навчан�
ня, освітня технологія "Школа ейдетики",
технології особистісно орієнтованого нав�
чання та виховання, інтерактивне навчан�
ня, громадянська освіта, профільне навчан�
ня, технологія психолого�педагогічного
проектування соціального розвитку осо�
бистості учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, технологія навчання як дослід�
ження, театральна педагогіка, трансфор�
мація педагогічних ідей В.О. Сухомлин�
ського в практику роботи школи, програма
"Крок за кроком", технологія розвитку
креативного мислення, нестандартні підхо�
ди до навчання непідготовленому мовлен�
ню як засобу спілкування  англійською мо�
вою, елементи музичного виховання Карла
Орфа, формування графічних навичок
письма в зошиті в одну лінію, модульно�
рейтингова система навчання, технологія
використання системи опорно�сигнальних
схем на уроках української мови та літера�
тури, програма "Сприяння просвітницькій
роботі  "Рівний – рівному" серед  молоді
України щодо здорового способу життя",
"Загальноосвітній навчальний заклад – со�
ціально�культурний центр села", ціннісні
засади української родини в умовах осо�
бистісно орієнтованого навчання, компара�
тивний аналіз на уроці зарубіжної літера�
тури, технологія підвищення орфографіч�
ної грамотності шляхом використання ев�
ристичних методів навчання, педагогічна
технологія "Створення ситуації успіху" (за
матеріалами Полтавського ОІППО).

Позитивним є те, що в інноваційну ді�
яльність навчальних закладів залучається
значне коло вчителів, шкільних психоло�
гів, соціальних педагогів, керівників галузі

освіти всіх рівнів та батьківська громад�
ськість. Активними учасниками інновацій�
них процесів є самі учні.

Однак, аналіз матеріалів обласних ін�
ститутів післядипломної педагогічної осві�
ти дає змогу побачити прогалини в розши�
ренні діапазону знайомства педагогічних
працівників із сучасними інноваційними
процесами в освітній практиці сучасних
вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних.

Тому на рівні обласних інститутів піс�
лядипломної педагогічної освіти, районних
методичних кабінетів необхідно такі мате�
ріали глибоко проаналізувати і системати�
зувати, внести зміни в навчальні плани,
плани проведення відповідних курсів,
спецкурсів, проблемних семінарів та ін�
ших форм післядипломної освіти та мето�
дичної роботи, а також врахувати іннова�
ційний поступ розвитку освіти в Україні,
зацікавленість педагогічної громадськості
інноваційними  технологіями навчання та
виховання.

Це дасть можливість уникнути непро�
фесійного підходу до впровадження тієї чи
іншої педагогічної технології  (на жаль, не
завжди вчитель знає з першоджерел ста�
новлення і розробку тієї чи іншої техноло�
гії, яку він сьогодні впроваджує в практику
своєї роботи).

З метою активізації інноваційних про�
цесів в освітній галузі, поширення нового
педагогічного мислення, педагогічних ідей,
які суттєво змінюють на краще традиційні
педагогічні системи, створюють і забезпе�
чують високу результативність навчаль�
но�виховного процесу; виявлення творчих
вчителів і педагогічних колективів, які дій�
сно на практиці вирішують завдання  мо�
дернізації освіти; підтримки та заохочення
педагогічних працівників, навчальних зак�
ладів, які активно і вдумливо впроваджу�
ють у практику своєї роботи інноваційні
педагогічні технології, форми і методи, які
працюють на ефективність навчально�ви�
ховного процесу, проводяться всеукраїн�
ські конкурси: "Вчитель року", "Класний
керівник року", "Заступник директора з
виховної роботи загальноосвітнього нав�
чального закладу", Конкурс�захист сучас�
ної моделі навчального закладу – Школи
сприяння здоров'ю та інші. За підсумками
конкурсів вибудовуються інноваційні мо�
делі, визначаються нові напрями діяльно�
сті навчальних закладів. 

Матеріали конкурсів були надруковані
на сторінках педагогічної преси, а саме часо�
пису "Позакласний час плюс". Досвід ро�
боти Шимко Л.В., педагога�організатора
гімназії "Здоров'я" № 14 м. Полтави та дос�
від ЗОШ № 10 м. Лубни були опубліковані
у № 8 за 2006 рік, досвід роботи Процько Т.М.,
заступника директора з виховної роботи
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на базі Сумської класичної гімназії, ЗНЗ І�
ІІІ ст. № 18 м. Миколаєва, ЗНЗ І�ІІІ ст. № 50
м. Херсона, ЗНЗ І�ІІІ ст. №№ 287, 17 м. Киє�
ва. За цей час залученими до авторського
проекту науковцями та вчителями�практи�
ками розроблено понад 100 найменувань
навчальної та навчально�методичної літе�
ратури. Сьогодні даний проект поширений
в Україні, за ним працює понад 1000 загаль�
ноосвітніх навчальних закладів.

Досвід вашого регіону ми намагались
висвітлювати у часописі "Світ виховання",
у якому протягом 2006 � 2007 років надру�
ковано статті:

"Учитель – це той, хто думає про зміни й
інновації, як про своє життя" Михайлик Л.В.,
директор ліцею № 4 м. Кременчука (№ 2
(15), 2006 р.); 

"Ефективна методична робота – запо�
рука успіху" Михайлик Л.В., директор лі�
цею № 4 м. Кременчука (№ 4 (17), № 6 (19),
2006 р.);

"Плекаючи вічне" Денисенко В., дирек�
тор Шевченківської ЗНЗ І�ІІІ ст. Решети�
лівського району (№ 1(20), 2007 р.). 

На даний час визначено декілька рівнів
практичної значущості проведення дослід�
но�експериментальної роботи на рівні зак�
ладу, на рівні вчителя,  на рівні учня, на
рівні батьків і в цілому для освітньої галу�
зі, яка полягає в тому, що формується ос�
вітня політика, забезпечується норматив�
на база для її реалізації, залучаються вче�
ні, науковці до вирішення глобальних
проблем сучасності.

Розробляються і впроваджуються нові
моделі інноваційних технологій, програми,
посібники, підручники, розширюється ме�
режа експериментальних навчальних зак�
ладів всеукраїнського та регіонального
рівнів, поширюється інноваційний рух.
Дослідно�експериментальна робота спри�
яє становленню і розвитку шкіл нового ти�
пу, створює умови для освоєння інновацій�
них педагогічних ідей і технологій, а також
активізує професійну ініціативу педагогіч�
них працівників. 

Якщо педагогічні колективи вашого ре�
гіону мають потужний творчий потенціал,
бажають підвищити свою професійну май�
стерність, зробити свій навчальний заклад
дійсно інноваційним і конкурентоспромож�
ним, запрошуємо до участі у нових пошу�
кових проектах, які будуть популяризува�
тися на сторінках нових видань "Світ вихо�
вання" та "Позакласний час плюс".

Відділення дошкільної та загальної середньої освіти
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки України

Стаття надійшла в редакцію 11.11.07 

Кременчуцького ліцею № 4 – у №№ 4�5 за
2007 рік. 

Нещодавно Інститутом інноваційних
технологій і змісту освіти спільно з редак�
цією газети "Позакласний час" оголошено
Всеукраїнський конкурс�захист педагогі�
чних освітніх інновацій, який визначить
пріоритетні інноваційні напрями діяльності
як окремих педагогів, так і педагогічних ко�
лективів. Матеріали цього конкурсу будуть
надруковані протягом 2008 року на сторін�
ках часопису "Позакласний час плюс".

Всеукраїнським благодійним фондом
"Освіта України" за підтримки Міністер�
ства освіти і науки, Академії педагогічних
наук України оголошується конкурс на
кращу модель Школи майбутнього. Поло�
ження та Умови проведення цього конкур�
су будуть надруковані на сторінках жур�
налу  "Світ виховання" (у першому номері
за 2008 рік).

З метою розробки педагогічних техно�
логій, сучасних моделей навчальних зак�
ладів, організації навчально�виховного
процесу та їх науково�методичного забез�
печення на базі загальноосвітніх навчаль�
них закладів на всеукраїнському рівні
проводиться  дослідно�експериментальна
робота за науково�пошуковими проекта�
ми, а саме: "Конкурентоспроможний вчи�
тель"; "Профільне навчання"; "Особистісно
орієнтоване навчання та виховання";
"Управління інноваційною діяльністю в
умовах сучасного навчального закладу";
"Росток"; "Школа�родина"; "Школа май�
бутнього"; "Формування духовно�мораль�
них цінностей особистості" тощо.

Найбільш поширеним насьогодні є нау�
ково�пошуковий проект "Національна ме�
режа шкіл сприяння здоров'ю",  в основу
якого покладено здоров'язберігаючі, здо�
ров'яформуючі та здоров'язміцнюючі тех�
нології навчання та виховання. Понад 3 ти�
сячі навчальних закладів в Україні вико�
ристовують цю інноваційну технологію. За
даним проектом працює 19 експеримен�
тальних загальноосвітніх навчальних зак�
ладів всеукраїнського рівня, серед яких
вагомих практичних результатів досягли
колективи  навчально�виховного об'єднан�
ня № 136, НВК № 28 м. Дніпропетровська,
загальноосвітньої школи № 56 м. Донець�
ка, загальноосвітньої школи № 10 м. Умані
Черкаської області, навчально�виховного
комплексу № 7 м. Одеси, школи�комплек�
су естетичного навчання і виховання № 9
"Мала гуманітарна академія" м. Запоріж�
жя, гімназії № 1 "Надія" м. Бердянська За�
порізької області, спеціалізованої загаль�
ноосвітньої школи № 34 м. Києва та інші.

Комплексна програма розвитку дітей
"Росток" (авт. Пушкарьова Т.О.), яка була
розроблена в Україні на початку 90�х років,
пройшла наукову та практичну апробацію
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1. Школа як надлишково керована організація
Ще у 1992 році Джон Костер з Гарвардського університету

запровадив поняття "надлишково керована організація". Такі
організації є занадто слухняними й недостатньо лідерськими,
вони є вкрай забюрократизованими структурами з низьким рів%
нем довіри до персоналу, сильним опором змінам, наростаючим
страхом і відчуженням. Яскравим зразком "надлишково керова%
ної організації" може бути будь%яка українська школа (окремі
винятки лише підтвердять це правило). Якщо школа є надлиш%
ково керованою організацією, це означає, що тут не діють меха%
нізми "тонкої настройки". Без такого автоматичного налашту%
вання не можливе нормальне функціонування шкільного орга%
нізму. Педагогічна система школи, яка тримається на "зовніш%
ньому управлінні" ніколи не буде живою, самодостатньою, лі%
дерською, гнучкою і просто адекватною місцевим реаліям... Тож
слід створювати підґрунтя для її нормального розвитку розпо%
чавши реальний перехід до школобазованого менеджменту і лі%
дерства. Співавтор бестселера "Рефрейминг організацій" Лі
Болмен вважає: "Якщо організація є надмірно керованою, але
відчуває дефіцит лідерства, вона у підсумку втрачає будь%який
настрій і цілеспрямованість". Зайве доводити, що не можуть по%
силювати дієздатність школи ні взаємовиключаючі команди
("Стій там – йди сюди!"), ні команди%шугалки ("Стояти – бігти –
боятись!"), ні надмірний об'єм будь%яких інших навіть цілком
адекватних команд... Школа%Попелюшка знаходиться у значно
гіршій ситуації, ніж героїня відомої казки, адже у неї ціла купа
"мачух" та "сестричок", а перспектива потрапити на "бал" і зус%
тріти там "принца" є зовсім примарною. Та навіть, якщо б ста%

У статті розглядається гальмівний вплив нинішньої практики "зовнішнього управ�
ління" закладами освіти на розвиток їхнього інноваційного потенціалу. Сьогоднішня
українська школа чи не вперше у вітчизняній літературі з менеджменту інновацій
розглядається як яскравий зразок "надлишково керованої організації". Обґрунтову�
ється необхідність переходу до школобазованого менеджменту і лідерства як меха�
нізму запуску процесу системних змін в освіті, змін стереотипів поведінки учасників
освітнього процесу.

В статье рассматривается тормозящее влияние современной практики "внешнего
управления" заведениями образования на развитие их инновационного потенциала.
Сегодняшняя украинская школа едва ли не впервые в отечественной литературе по
менеджменту инноваций рассматривается как яркий пример "чрезмерно управляе�
мой организации". Обосновывается необходимость перехода к школобазованому ме�
неджменту и лидерству как механизму запуска процесса системных изменений в
образовании, изменений стереотипов поведения участников образовательного про�
цесса.

Viktor Hromovyy, in his article Pathway to innovative model development of school: from
"over�managed organization" to school�based management, covers the inhibitory effect of
the current "external management" practice applied to educational institutions upon the de�
velopment of their innovation potential. Perhaps, for the first time the national literature con�
siders the present Ukrainian school as a dramatic example of an "over�managed organizati�
on" from the innovation management point of view. The article reasons the need for transfer
to the school�based management and leadership as a trigger of systemic changes in educati�
on and changes in behavioral patterns of the participants of the educational process.

ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ ШКОЛИ: ВІД "НАДЛИШКОВО
КЕРОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ" ДО 
ШКОЛОБАЗОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В.В. Громовий

ЗЗааммііссттьь  ппееррееддммооввии

Етапи здійснення
будь�яких змін:

1. Ентузіазм.
2. Розчарування.
3. Паніка.
4. Пошук винних.
5. Покарання не�
винних.
6. Нагородження
непричетних.



серед неповнолітніх чи забезпечення об%
рання на виборчій дільниці, яка розміще%
на на території школи, "правильних" для
цього регіону керівників місцевих органів
влади, досягнення "потрібного" результа%
ту голосування за "керівну і спрямовую%
чу" там і тепер партію. Утім надмірно
розвантажувати школу теж не треба, бо,
якщо функцій буде менше 5%ти, це приз%
веде до їх надмірного укрупнення. Такий
надмірно укорочений перелік функцій не
даватиме уявлення про реально здійсню%
вану школою багатогранну роботу. 

Стаття 5 Закону України "Про загаль%
ну середню освіту" визначає перелік зав%
дань загальної середньої освіти, який іде%
ально відповідає числу Міллера (опти%
мальність чи не оптимальність визначен%
ня "саме цих" функцій є окремою темою
розмови):

1) виховання громадянина України;
2) формування особистості учня (вихо%

ванця), розвиток його здібностей і обда%
рувань, наукового світогляду;

3) виконання вимог Державного стан%
дарту загальної середньої освіти, підго%
товка учнів (вихованців) до подальшої ос%
віти і трудової діяльності;

4) виховання в учнів (вихованців) по%
ваги до Конституції України, державних
символів України, прав і свобод людини і
громадянина, почуття власної гідності,
відповідальності перед законом за свої
дії, свідомого ставлення до обов'язків лю%
дини і громадянина;

5) реалізація права учнів (вихованців)
на вільне формування політичних і сві%
тоглядних переконань;

6) виховання шанобливого ставлення
до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, державної та рідної мови, націо%
нальних цінностей Українського народу
та інших народів і націй;

7) виховання свідомого ставлення до
свого здоров'я та здоров'я інших грома%
дян як найвищої соціальної цінності,
формування гігієнічних навичок і засад
здорового способу життя, збереження і
зміцнення фізичного та психічного здо%
ров'я учнів (вихованців).

Та, на жаль, у цьому законі закладено
принцип "чим далі у ліс, тим більше
дров" і вже Стаття 38 визначає дещо
більший за число Міллера перелік повно%
важень (функцій) загальноосвітнього
навчального закладу:

1) задовольняє потреби громадян від%
повідної території в здобутті повної за%
гальної середньої освіти;

2) забезпечує єдність навчання і вихо%
вання;

3) розробляє та реалізує варіативну
складову змісту загальної середньої осві%
ти;

лось неймовірне і школа таки потрапила
б на "бал" до нинішніх "господарів життя"
їй довелося б констатувати: "Мы чужие,
Киса, на этом празднике жизни". На
жаль, і чарівної феї, яка б допомогла з
"нарядами" теж не видно, йти ж на "бал"
у стоптаних домашніх капцях, замість
кришталевих черевиків, якось не зручно.

Для того, щоб школа стала нормально
керованою організацією слід перш за все
ліквідувати функціональну надлишко�
вість, з цією метою слід:

1. Розвантажити школу від необхід%
ності виконувати функції, які не мають
безпосереднього відношення до її місії,
залишивши за нею функції, які вона ре%
ально в змозі виконувати за існуючого
штатного розкладу та оплати праці педа%
гогічного персоналу (друзів%мишенят та
пташенят, які б допомогли їй виконати
явно надмірні завдання, у школи%Попе%
люшки немає).

2. Прибрати таке типове для посттота%
літарного суспільства явище як надлиш%
ковісь функцій державного управління ос%
вітою, яке справляє надмірний тиск на ке%
рівників навчальних закладів, створює не%
гативний імідж управлінських структур в
очах педагогічної громадськості і зрештою
стає гальмом для розвитку освіти.

Є загальне для всіх сфер життя пра%
вило менеджменту щодо функціонально%
го навантаження: кожен рівень будь%якої
соціальної ієрархії може здійснювати ли%
ше 7 ± 2 функції. Це так зване число Міл%
лера, яке пов'язане з оперативною
пам'яттю людини (вона спроможна від%
стежувати стан не більше 5%9 об'єктів).
Тож, педагогічна система школи в змозі
виконувати не менше 5%ти і не більше 9%
ти функцій. Нав'язування їй більшої
кількості функцій робить її некерованою.
Зайве доводити, що функціональна над%
лишковість створює для всіх учасників
освітнього процесу потужні стресогенні
фактори, без ліквідації яких неможливий
ефективний антистресовий менеджмент.
Часто їм доводиться лише імітувати ви%
конання багатьох неприродних для
шкільного організму функцій, або вико%
нувати їх на шкоду головним завданням
школи. В умовах хронічної функціональ%
ної перевантаженості для підтримки
життєдіяльності школи необхідно було б
мати два педагогічні колективи. Один ви%
конуватиме основну функцію школи –
дбатиме про освіту дітей, а другий – пи%
сатиме звіти "про пророблену роботу" і
виконуватиме численні "вказівки" та за%
баганки освітніх і не тільки освітніх чи%
новників. Та, мабуть, і два педагогічні ко%
лективи в одній школі все одно не в змозі
будуть виконати "непідйомні" для школи
функції на кшталт ліквідації злочинності
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4) створює науково%методичну і мате%
ріально%технічну бази для організації та
здійснення навчально%виховного проце%
су;

5) забезпечує відповідність рівня за%
гальної середньої освіти Державному
стандарту загальної середньої освіти;

6) охороняє життя і здоров'я учнів (ви%
хованців), педагогічних та інших праців%
ників загальноосвітнього навчального
закладу;

7) формує в учнів (вихованців) засади
здорового способу життя, гігієнічні на%
вички;

8) забезпечує добір і розстановку кад%
рів (крім педагогічних працівників дер%
жавного і комунального загальноосвіт%
нього навчального закладу);

9) встановлює відповідно до законо%
давства України прямі зв'язки з навчаль%
ними закладами зарубіжних країн, між%
народними організаціями тощо;

10) додержується фінансової дисцип%
ліни, зберігає матеріально%технічну базу;

11) видає документи про освіту вста%
новленого зразка.

Починається ця стаття закону загаль%
ним твердженням про те, що школа "реа%
лізує положення Конституції України,
Закону України "Про освіту", цього Зако%
ну, інших нормативно%правових актів у
галузі освіти", а закінчується абстрак%
тним "здійснює інші повноваження", що
може розширити її функції до безмеж%
ності. Як бачимо, серед перерахованих
функцій є і явно "непідйомні" (Яка школа
в змозі самостійно створити науково%ме%
тодичну і матеріально%технічну бази?!) і
цілком реалістичні (Хто, як не ми разом з
батьками, подбає про формування в учнів
засад здорового способу життя?!).

У Статті 37 Закону України "Про за%
гальну середню освіту" перелік повнова%
жень органів місцевого самоврядування в
галузі загальної середньої освіти у півто%
ра рази перевищує число Міллера. Так,
Міністерство освіти України взяло на се%
бе реалізацію вдвічі більшої за число
Міллера кількості повноважень в системі
загальної середньої освіти. Тож, висновок
з аналізу формалізованих у законі фун%
кцій простий: чим вище рівень "інстан%
ції", тим більший рівень функціональної
надлишковості. Це на папері. На ділі ж
усіма кинутого на розбитій дорозі роз%
шарпаного освітянського воза доводиться
тягнути на рівні школи, яка зрештою від%
повідає за реалізацію усіх функцій. Усі
ж, хто стоїть "над" школою, як правило,
виконують причому "з фанатизмом", вар%
тим кращого застосування, лише одну
функцію – функцію понукання.

Якщо у вас є, наприклад, мобільний
телефон з надмірною кількістю кнопок,

ви мимоволі часто нажиматимете не ту%
ди, куди треба. Це не може вас не драту%
вати, якщо, звичайно, вам хочеться
швидко зателефонувати і не потрібні "на%
вороти". Підвищення ефективності уп%
равління освітою відбудеться тоді, коли
ми приберемо зайві "кнопки". Зайве дово%
дити, що має бути динамічна відповід%
ність структури управління функціям
управління. Звісно, не слід забувати і про
організаційні механізми реалізації якоїсь
важливої функції. Саме структура уп%
равлінських функцій має визначати
структуру управлінської підсистеми. Як%
що це правило ігнорується, як наслідок
з'являється структурна надлишковість
або структурна недостатність системи
управління. Ієрархія управління систе%
мою освіти має вибудовуватись таким чи%
ном, щоб не допускати надлишковості
структур, ланок управління і людей.
Уникати структурної надлишковості
особливо важливо в умовах крайньої об%
меженості ресурсів. Наприклад, ліквіда%
ція (чи зведення до мінімуму) такої
структури як ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ЦЕНТРА%
ЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ може дати
імпульс до якомога ефективнішого вико%
ристання ресурсів на рівні закладу осві%
ти. Одними з моїх перших кроків на поса%
ді начальника управління освіти і науки
Кіровоградської обласної державної ад%
міністрації були кроки на зустріч ініціа%
тивам директорів Інституту післядип%
ломної педагогічної освіти та Дитячо%
юнацького центру щодо організації са%
мостійних бухгалтерій у цих закладах ос%
віти. 

Ми негайно відпустили їх "на свободу" і відразу
ж побачили як вони почали прогресувати, звіль�
нені від пут явно надлишкової структури. 

Переконаний, що надлишковими
структурами є і абсолютна більшість
фірм%супутників, що "крутяться" на ор%
бітах управлінь (відділів) освіти різних
рівнів. Абсолютна більшість закладів ос%
віти в змозі самостійно, без будь%яких по%
середників організувати харчування ді%
тей, ремонт приміщень чи доставку під%
ручників, але... Усі більш%менш значні
грошові потоки в освіті як проходили, так
і проходять повз них. Я свідомий того, що
озвучування цієї проблеми нічого не змі%
нить у цьому навколоосвітньому бізнесі,
адже ніхто ще в нас всерйоз і не починав
"лупати сю скелю". 

Вибудовуючи оптимальну структуру
управління, необхідно віднайти розумний
баланс між "централізованим управлін%
ням" і академічною автономією, між "єди%
ною державною політикою в освіті" і сво%
бодою педагогічної думки та дії, між
жорстким контролем за роботою закладів
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Утім справа навіть не у соціальному
самопочутті, нам усім слід нарешті усві%
домити, що від школи як надлишково ке%
рованої організації до катастрофи в освіті
один крок. Наростання загрожуючої ка%
тастрофи посилює те, що упродовж усіх
років незалежності на всіх рівнях управ%
лінської ієрархії в освіті ті чи інші рішен%
ня приймаються:

а) неадекватно (без глибокого вивчен%
ня освітніх реалій та залучення професі%
оналів від освітянського "плуга");

б) авторитарно (визначальним є вплив
того чи іншого "начальника" на прийнят%
тя рішення та вирішальне значення має
вплив на "начальника" осіб, які мають
"доступ до тіла");

в) кулуарно (без широкого громадсько%
го обговорення, відкритої професійної
експертизи). 

Коли я вживаю термін "катастрофа в
освіті", це не є перебільшенням. Так, уп%
родовж двох останніх десятиліть ми
спостерігаємо в шкільній освіті масштаб%
ну соціальну катастрофу ресурсного ти%
пу. На школу не може не впливати демо%
графічна катастрофа, яка веде до депо%
пуляції України. "Дорослі люди – катас%
трофа для дітей", – так описала рівень
педагогічної культури нашого суспільс%
тва одна старшокласниця на Інтернет%
форумі. 

Не знаю чи буде нам легше від усві%
домлення того, що не ми одні переживає%
мо крах старої традиційної моделі органі%
зації шкільної освіти. Ще на початку 90%х
американський вчений Джордж Ленард
зробив висновок: "Школа, якою вона пос%
тає нині перед нами, вичерпала себе.
Будь%яка спроба поліпшити – а по суті
утримати – сучасну систему освіти лише
відсуває її передсмертні корчі, незмірно
збільшуючи фінансові та соціальні вит%
рати... Ми повинні змінити нашу націо%
нальну освітню мету: треба не модернізу%
вати школу, а споруджувати щось поза
нею – назвемо це меташколою". Втім
Джордж Ленард бачить у цьому виключ%
но позитивні наслідки, адже "крах школи
ознаменує зародження нової освіти, що
розкриє творчий потенціал усіх наших
дітей і незрівнянно піднесе успіхи кожно%
го індивіда, помножить національні здо%
бутки на порозі нового тисячоліття"
("Америка", червень, 1994 р.).

Якщо управлінські структури усіх рів%
нів не в змозі відвернути катастрофу в
освіті, то слід принаймні забезпечити її
керованість, тобто щоб процес демонта%
жу старої "арматури" (замість спонтан%
ного і катастрофічного) набув свідомого і
планомірного характеру. Одночасно має
відбуватись планове, а не стихійне конс%
труювання нової освіти України.

освіти і довірою, між "захищеністю ін%
формації" і прозорістю. Слід зрозуміти,
що демократизація і децентралізація уп%
равління аж ніяк не призведе до "підпи%
лювання" сходинок управлінської "вер%
тикалі". Навпаки, не переобтяжена зай%
вими ланками та позбавлена баласту
конструкція лише зміцниться.

Вкрай важливо навчитись уникати ін�
формаційної надлишковості.

У теорії управління до інформаційно
надлишкових відносять:

дані, які не можуть бути використані
для прийняття рішень, 

дані, які не мають відношення до суті
питання, 

інформацію в об'ємі, який перевер%
шує можливості її своєчасної обробки. 

З власного досвіду директора гімназії
знаю, що як мінімум 50% даних, які подає
школа "нагору" відносяться до категорії
інформаційно надлишкових. Іноді дохо%
дить до анекдотів. Я вже описував випа%
док, про який розповів мені один дирек%
тор сільської школи. Йому якось прийшла
вказівка надати інформацію про кількість
соловейків у їхньому селі (якась екологіч%
на служба вирішила таким чином "вивчи%
ти ситуацію"). Запитую: "Ну і що – по%
дав?" – "Звичайно, – відповідає, – глянув
на стелю, написав 20, потім подумав, що
така цифра може здатися сумнівною, і
можуть подумати, що я не ходив і не ра%
хував, тож виправив на 26". Як результат
такої практики збору інформації, у біль%
шості випадків наша освітня статистика
може використовуватись хіба що як "де%
тектор брехні", бути, за висловом одного
відомого освітянина, показником того, в
кого вистачило совісті "більше збрехати".

Подивіться на книгу вхідної та вихідної кореспон�
денції будь�якої української школи і ви перекона�
єтесь наскільки гостро стоїть проблема інформа�
ційної надлишковості. 

Проаналізуйте роботу будь%якої осві%
тянської контори, і ви побачите як вона
безнадійно "тоне" у паперовому морі, не
маючи ні сил, ні часу, ні сучасних техно%
логій обробки інформації. Тож, інформа%
ційні лавини, "накривши" управління ос%
віти, з подвоєною силою "поглинають"
заклади освіти. Інформаційна надлишко%
вість є одним із головних факторів пород%
ження Сізіфової праці на ниві освіти. Ні%
що так не принижує людину як "марна
праця", яка немає ніякого практичного
сенсу (інформація заради інформації,
"бамага" заради "бамаги").

2. Коли закінчуються проблеми
Як уже зазначалось, школі доводиться

жити (точніше животіти) маючи соціаль%
не самопочуття Попелюшки "в квадраті".
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Керована катастрофа в освіті – це спо%
сіб дії у ситуації, "коли закінчуються
проблеми". У цьому випадку ми не лише
визнаємо очевидне (те, що шкільна освіта
у її нинішньому вигляді зазнала катас%
трофи), а і почнемо інтенсивно думати як
жити далі, почнемо якомога скоріше дія%
ти.

Коли найсучасніший і, як здавалось
його творцям, такий, що не тоне, кора%
бель "Титанік" наштовхнувся на айсберг,
його капітан і команда сприйняли це як
проблему. Тільки тоді, коли судно почало
стрімко йти на дно, всі зрозуміли, що ста%
лась катастрофа, % тож слід спускати
шлюпки і рятувати людей. Якщо б екіпаж
судна з перших хвилин після зіткнення
не марнував час на малоефективні поту%
ги, спрямовані на те, щоб вирішити набір
проблем, зміг вчасно об'єктивно оцінити
реальність, можна було б мінімізувати
кількість жертв. Звісно, спосіб дії у ситу%
ації катастрофи інший, ніж у ситуації,
коли слід вирішувати проблеми.

У випадку з нашою пострадянською
системою шкільної освіти ми теж змар%
нували час на вирішення проблем і таки
дочекались, коли вона остаточно розби%
лась об "айсберг" фінансово%економічних
негараздів і почала "тонути" під тиском
"баласту" стереотипів минулого у "морі"
сучасних завдань. Знову підвело наше
бажання за будь%яку ціну "залатати" то%
нучий корабель, який у свідомості бага%
тьох наших вчителів і освітянських чи%
новників усе ще лишається найкращим у
світі "плавзасобом". 

Сьогодні нам треба втокмачити собі в голову од�
ну аксіому: врятувати радянську модель шкільної
освіти неможливо і непотрібно, тож слід припини�
ти латати безнадійно тонуче судно, негайно
спускати "шлюпки" і гребти до нових, маловідо�
мих берегів сучасної освіти. 

У сучасних умовах перш за все має
зазнати радикальної трансформації тра%
диційний підхід до управління школою,
який досі нагадує дистанційне керування
безпілотним літальним апаратом. Сьогод%
ні місцеві управління освіти мають нага%
дувати швидше диспетчерські пункти ае%
ропортів або пункти сервісного обслуго%
вування літаків. Утім, порівняння управ%
ління школою з управлінням сучасним
авіалайнером теж є некоректним, адже
сьогодні ніхто з учасників освітнього про%
цесу не повинен відводити собі пасивну
роль "пасажирів", які покладаються на
капітана й екіпаж. Межа між тими, хто
керує, і тими, ким керують, сьогодні в ос%
віті стає умовною. 

У випадку, коли нинішня ситуація в
освіті нагадує тонучий корабель над яким
лунає: "Рятуйся, хто може!", не доречно
бомбардувати екіпаж або пасажирів

шлюпок циркулярами чи вимагати звітів
про кількість врятованих... Якщо ми
справді хочемо досягнути якісно вищого
рівня ефективності роботи освітньої сис%
теми та навчитися уникати функціональ%
ної, структурної та інформаційної над%
лишковості, нам слід негайно перейти від
зовнішнього управління школами до
школобазованого менеджменту. Цей тер%
мін, якому досі немає українського ана%
лога, в англомовній літературі звучить
так "School%Based Management" (SBM).
На практиці це означає утвердження
стратегії поліпшення освіти шляхом пе%
ренесення "центру ваги" у процесі прий%
няття рішень на операційний рівень (рі%
вень школи). Практика такого переходу
до школобазованого менеджменту неод%
мінно підтверджує правоту простих іс%
тин: найкраще вирішують проблеми ті,
хто найближче до них стоять, хорошою
школою не можна (і не треба) керувати,
вона сама знає, що робити... 

Така децентралізація управління сис%
темою освіти має наступні переваги:

% повноваження приймати рішення пе%
реносяться з центру на периферію, з ви%
щих рівнів освітньої ієрархії на низовий
операційний рівень;

% децентралізована структура управ%
ління системою освіти є більш гнучкою,
вона чутливіша до місцевих потреб;

% делегування влади на місцевий рі%
вень передбачає зростання відповідаль%
ності та розширення кола обов'язків
шкільної громади;

% децентралізовані структури більш
ефективні й швидкі у порівнянні з гро%
міздкими й повільними централізовани%
ми;

% глибоке знання освітніх ресурсів та
невикористаних резервів, посилення
професійної компетентності вчителів від%
бувається виключно на місцевому рівні;

% децентралізація посилює участь без%
посередніх учасників освітнього процесу
у вирішенні всіх питань розвитку школи.

Школобазований менеджмент (SBM)
можливий за таких умов:

% SBM повинен мати сильну підтримку
з боку шкільного персоналу;

% SBM є більш успішним, якщо запро%
ваджується поетапно (потрібно п'ять, а то
і більше років для імплементації SBM);

% Персонал школи і управління освіти
району має можливість пройти відповід%
ний управлінський тренінг, під час якого
вчиться пристосуватись до виконання но%
вої ролі і до використання нових каналів
комунікації;

% Не лише адміністратори управління
освіти передають владу директорам
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ся тільки один раз у житті… Коли обирає
професію".

Зайве доводити, що у таких умовах
жодної проблеми "запуску" механізмів
інноваційного розвитку не можна вирі%
шити на рівні "взятої за горло" школи.
Втім правильно і те, що "під лежачий ка%
мінь вода не потече", тому єдиним реаліс%
тичним способом здійснення змін є і буде
виключно ініціатива знизу.

3. Коли зникнуть управлінські "динозаври"
Не тільки світ взагалі, і світ освіти,

зокрема, змінився за останні десятиліття.
Дослідження з освітнього менеджменту
також зазнали дивовижної трансформа%
ції – в методі, масштабі, довершеності й
загальній кількості праць. Уродовж ми%
нулого століття відбулась революція у
педагогічних технологіях, але нічого схо%
жого на прорив у ефективності управлін%
ня освітою не відбулось. Якщо ми хочемо
прискорити розвиток системи освіти, нам
украй необхідно досягнути прогресу саме
у сфері підвищення ефективності управ%
лінської праці з тим, щоб зняти головний
камінь спотикання.

Аксіоматичним є твердження, що ус%
танови як тип організаційної культури у
новому тисячолітті стають вкрай неефек%
тивними. Тож, якщо і зараз управління
освіти продовжить працювати як тради%
ційна установа, воно перетвориться на
бюрократично%чиновницького динозавра.
Там, на Заході, управлінські динозаври в
освіті вимерли ще в період переходу до
школобазованого менеджменту продовж
80%х років минулого століття.

Сьогодні годі і сподіватись на успіх,
якщо в такій освітянській "конторі" ніхто,
окрім керівника (та і за ним хтось стоїть),
не несе відповідальності за результати
роботи, нічим не ризикує, де кожен крок
має бути погоджений, де особиста ініціа%
тива є недоречною... Потрібен принципово
новий тип управлінської структури, який
ґрунтуватиметься на проектному прин%
ципі організації діяльності та на пар%
тнерстві. В такій достатньо гнучкій орга%
нізації людей пов'язуватиме не жорстка
ієрархічна підпорядкованість, а спільна
зацікавленість у реалізації перспектив%
них ідей, трудова етика та культура до%
сягнень. В умовах колегіального вирішен%
ня всіх важливих питань керівник здій%
снюватиме виключно координуючі фун%
кції. Звичайно, потрібні будуть і персо%
нальна відповідальність за результати, і
персональний розподіл ризиків, які зале%
жатимуть не від посади, а від функцій
працівників. Для управлінської структу%
ри, яка є великою проектною командою,
потрібні принципово інші якості праців%
ників. Апаратники і хороші виконавці для

шкіл, а і директори розділяють цю владу
з учителями і батьками.

Звісно перехід до SBM має і певні ри%
зики:

% процес прийняття рішень у SBM%
системі часто повільніший, ніж у випадку
застосування авторитарних методів уп%
равління школою;

% SBM залишає директорам шкіл та
вчителям менше часу, який вони можуть
присвятити іншим аспектам їх роботи;

% учителі та члени місцевої громади,
які беруть участь у SBM потребують до%
даткової підготовки;

% деякі вчителі не зацікавлені в тому,
щоб брати участь у процесі управління
школою або не хочуть витрачати на це
свій час. 

SBM радикально змінює роль праців%
ників освітнього офісу (управління осві%
ти): вони більше не дають вказівок, що
робити школі, тепер вони допомагають
школі самостійно вирішити, що їй робити.

Доводиться констатувати, що у нас
управління освіти міста чи району часто
не тільки не виконує роль служби, яка б
здійснювала надійне "тилове забезпечен%
ня" роботи закладів освіти, а і скоріше
наслідує функції сумно відомих "заград%
отрядов". "А нам не просто в бой. Мы –
штрафники! В прорыв идут штрафные
батальоны", – співав В.Висоцький від
імені цієї категорії солдат ІІ світової вій%
ни.

На жаль, зараз керівники шкіл біль%
шості регіонів України знаходяться у
постійній ситуації екстриму, їх періодич%
но ставлять перед нагальною необхідніс%
тю йти на "прорив".

Причому, робити це доводиться в умо%
вах, коли тобі постійно "стріляють в спи%
ну" ті, хто мав би тебе підтримувати.

Перевірки в стилі "облави", паперові
"лавини" усіляких звітів та "інформацій",
виклики "на килим" та інші тіньові форми
пресингу щодо недостатньо "лояльних", –
усе це формує у керівника школи психо%
логію "дисбатівця", який апріорі винен у
всіх "смертних гріхах" і якому слід пос%
тійно перед кимось виправдовуватись,
вислужуватись, комусь догоджати.

Про який інноваційний розвиток шко%
ли може йти мова, якщо її керівник зму%
шений жити в умовах дії управлінської
моделі головним принципом якої є "дис%
батівська" фраза: "Шаг влево, шаг вправо
– попытка к бегству, расстрел!"?

Тож, мабуть, є доля істини в жартів%
ливій фразі Хрюна (телепередача "Ту%
шите свет" на каналі ТВС з нагоди Дня
учителя): "Учитель як сапер, помиляєть%
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яких світ освіти є чимось сталим і непо%
рушним – це релікти попередньої епохи.
Адже вони звикли організовувати свою і
чужу роботу виключно як бюрократич%
ний процес. Вони не вміють започаткову%
вати процес творчий, у якому головне –
орієнтація на стратегію вдосконалення
динаміки змін, у якому "можливе все",
"потрібні всі", у якому "кінцева мета – ні%
що, рух – усе". 

Сьогодні управлінським структурам перш за все
потрібні люди, які вміють мріяти, здатні генерува�
ти ідеї, мають проектне мислення. 

Для успіху будь%якого проекту потріб%
ні не просто креативні особистості, а про%
вісники майбутнього, здатні створювати
світ навколо себе і просувати його як по%
літичний, комерційний чи освітній про%
ект. До проекту, який щойно розпочався,
важливо долучити і людей, у яких є та%
кий важливий "капітал" як потрібні кон%
такти.

Доводиться констатувати, що управ%
лінські структури у сфері освіти прак%
тично не піддаються реформуванню. Це
замкнуті системи, які працюють самі на
себе. Так було, так є і так буде до того ча%
су, поки вони не стануть "відкритими
системами" і поки не зміняться їх фун%
кції. 

Модернізовані управління освітою ма%
ють застосовувати новітні технології уп%
равління на основі результативності, що
спростить процедури збирання даних.
Зокрема, повинен нарешті розпочатись
перехід до безпаперових технологій уп%
равління (е%управління). Це дозволить не
тільки полегшити тягар збирання даних
та звітування, а і посилить їх інформа%
тивність, забезпечить спрямування по%
казників виконання на результат. Тільки
так заклади освіти нарешті звільняться
від марної праці стосовно збору даних,
орієнтованих на з'ясування ступеня дот%
римання "вказівок".

Якщо ми хочемо досягти досконалості
у практиці управління, не варто сліпо за%
хоплюватись "новомодними" управлін%
ськими методиками. Слід застосовувати
те, "що працює" в умовах українських ос%
вітніх реалій, дає "неизменно превосход%
ный результат". Вкрай важливо також
вибудовувати свою практичну роботу,
орієнтуючись на науково%обґрунтовані
дані, які дають чіткі докази ефективності
певних управлінських дій.

На мій погляд, головна функція управ%
ління освіти – навчитись вимірювати
"температуру реформ", бути "великим
спостерігачем". Стати "великим спостері%
гачем" не просто. Для цього слід не тільки
зламати власний "основний інстинкт"
владарювання а і напрацювати потрібний

інструментарій. Як голова депутатської
комісії з питань освіти, науки, культури
та спорту я б теж дуже хотів мати макси%
мально об'єктивні індикатори стану ос%
вітньої системи регіону, яка б давала
можливість відстежити її прогрес (чи, бо%
рони Боже, регрес), оцінити ефективність
роботи управлінь (відділів) освіти усіх
рівнів. 

Такими індикаторами успіху можуть,
наприклад, бути:

1) прогрес у охопленні дітей різними
формами дошкільної освіти;

2) прогрес у технічному забезпеченні
навчального процесу (зростанні насиче%
ності сучасною комп'ютерною технікою
тощо);

3) зростання кількості учнів, для яких
робота в мережі Інтернет стала невід'єм%
ною складовою освітнього процесу; 

4) прогрес у методичному забезпеченні
освітнього процесу (зростання передпла%
ти педагогічної періодики, поява мето%
дичних публікацій місцевих педагогів у
провідних виданнях тощо);

5) динаміка участі у міжнародних ос%
вітніх проектах;

6) ефективність роботи з обдаровани%
ми дітьми;

7) позитивний імідж освітньої системи,
який можна встановити шляхом контент%
аналізу публікацій у пресі, скарг та адек%
ватності реакції на них тощо;

8) розширення можливостей включен%
ня в освітній процес дітей з особливими
потребами тощо.

Головне, щоб у процесі руху до висо%
ких показників школи змагались не одна
з одною, а самі з собою (наввипередки з
власною тінню), а управлінські структу%
ри знаходили адекватну відповідь на за%
питання: "Та гей, воли, чого ж ви стали?". 

Зрештою кожному з нас рано чи пізно
доведеться зробити вибір між днем вчо%
рашнім і днем завтрашнім на користь ос%
таннього... Хотілося б лише, щоб ми яко%
мога скоріше, як кажуть "усім миром",
почали витягувати українського освітян%
ського воза, на магістральний шлях євро%
пейської освіти. І хотілося б, що ми на%
решті зрозуміли, що на сучасну автома%
гістраль немає чого сунутись "на волах",
навіть якщо нам так зручно неквапливо
кермувати двома простими "директива%
ми": "Цоб – цабе!".

4. Директори шкіл як лідери змін: місія
нездійсненна?!

З огляду на те, що ХХІ століття є "епо%
хою змін", яка спонукає освіту України,
як і освіту будь%якої іншої країни, всту%
пити у стадію неперервного реформуван%
ня, місією директорів шкіл стає мене%
джмент інновацій, генерування та реалі%
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педагогічну практику (дозволено те, що
не заборонено), – аж поки ці книжки не
з'явились у переліку посібників, реко%
мендованих Міністерством освіти і науки.
Так цьому навчальному закладу вдалося
випередили час на 5 років.

Саме завдяки людям, які відмовляли%
ся від бюрократичної процедури "узгод%
ження" того, що відповідає здоровому
глузду, процес створення відповідної
нормативно%правової бази змушений був
наздоганяти реальну практику (так, ба%
гато років на всіх рівнях гучно заперечу%
вали можливість існування початкових
класів при гімназіях, а потім тихо визна%
ли це у п. 11 Положення про загальноос%
вітній навчальний заклад).

Дбаючи про юридичне чи фінансово%
економічне забезпечення інновацій, ці
директори шкіл підшукують юристів та
бухгалтерів, зорієнтованих на нові мож%
ливості для інноваційної освітньої діяль%
ності, а не на те, щоб обмежувати освітні
ініціативи, посилаючись на те, що "не
можна". Іншими словами, їм потрібні лю%
ди, які знають, "як можна" навіть у рам%
ках наявної нормативно%правової бази
ефективно працювати по%новому, підка%
зують, як обійти ті положення, які зава%
жають інноваціям.

Головне, що вони нарешті припинили
боятися влади, і влада, одразу відчувши
цю зміну, сама почала підлаштовуватися
під них. Зробити це було не вельми важ%
ко, адже, зрештою, 

українському директорові школи сьогодні, на по�
чатку ХХІ століття, як і пролетарю першої полови�
ни ХІХ століття, за влучним висловом Карла Мар�
кса, "немає чого втрачати, окрім своїх кайданів".

2. Уміння інтегрувати воєдино три го%
ловні складові успіху будь%якої справи:
ідеї, технології і менеджмент.

Такі директори шкіл передусім дба%
ють про інтелектуальне підживлення
процесів інноваційного розвитку ззовні.
Розвиватись у "законсервованому" виг%
ляді неможливо, тому їхні школи стають
відкритими педагогічними системами,
які, як магніт, притягують носіїв нових
ідей, вбирають у себе нові ідеї. Адже ін%
новації – це не "впровадження" чужого
досвіду, яким би передовим він не був.
Досвід не передається, передаються ідеї.
Передові освітні технології дають змогу
реалізувати ідеї, здійснити "матеріаліза%
цію" мрій.  Зусилля ж менеджменту
спрямовуються на те, щоб керувати не
людьми, а процесами змін, утверджувати
толерантність до тих, хто думає інакше…

Таким чином, ці керівники шкіл вико%
нують функцію каталізаторів змін.

Головне, що вони для цього роблять, –
збирають у педагогічному колективі

зація нових ідей та освітніх ініціатив.
Звідси і сучасний ідеал директора нового
тисячоліття, якому притаманні риси лі%
дера інноваційних перетворень.

У Положенні про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності, затвер%
дженому наказом Міністерства освіти і
науки України № 522 від 7 листопада
2000 р., даються такі визначення: "Інно%
ваційною освітньою діяльністю є розроб%
ка, розповсюдження та застосування ос%
вітніх інновацій. Освітніми інноваціями є
вперше створені, вдосконалені або засто%
совані освітні, дидактичні, виховні, уп%
равлінські системи, їх компоненти, що
суттєво поліпшують результати освіт%
ньої діяльності".

Інноваційний розвиток школи відбува%
ється, якщо є такі ознаки реальних змін:

нова освітня діяльність та новий
зміст освіти;

новизна укладу життя, організації
освітнього процесу;

нові завдання і засоби педагогічної
діяльності;

тенденція до збереження і розвитку
індивідуальності й унікальності зростаю%
чої особистості;

толерантне ставлення до носіїв по%
тенційно критичної інформації, здатних
генерувати нові ідеї, ламати стереотипи
тощо.

Школа завжди схожа на свого дирек%
тора, від якого значною мірою залежать і
здатність педагогічної системи школи
змінюватись, і ступінь розкриття іннова%
ційного потенціалу педагогічного колек%
тиву, і спроможність здолати опір іннова%
ціям…

Узагальнений ідеальний "портрет" ди%
ректора як лідера змін включає в себе та%
кі риси:

1. Здатність приймати самостійні рі%
шення та готовність їх відстоювати.

Директори шкіл, яким притаманна ця
риса, переконані – ні в кого не треба пи%
тати дозволу на здійснення нововведень.
Переконання дією є найефективнішим
способом подолання опору консервативно
налаштованого чиновництва.

Хай спочатку новації з'являться де%
факто, адже бюрократії значно важче за%
боронити те, що вже є, ніж не дозволити
те, що тільки збираються погоджувати
"нагорі".

Іноді визнання певних інновацій де%
юре відбувається саме собою через кіль%
ка років. Так було в одній із гімназій з
Оксфордським курсом англійської мови.
"А хто вам дозволив використовувати ці
посібники?" – запитували її директора.
"А хто заборонив?" – відповідав він, зап%
ровадивши "презумпцію невинуватості" в

13

Постметодика, № 4 (75), 2007

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



"критичну масу" людей, які підтримують
процес інновацій і здатні взяти участь у
"ланцюговій реакції" творчості. 

Для цього директори%інтегратори:
забезпечують прихід у колектив но%

вих людей як носіїв нових ідей;
стимулюють окремих членів педаго%

гічного колективу, які мають позитивні
інноваційні установки, застосовувати ті
чи інші інновації (наприклад, закупивши
навчальні посібники з англійської мови
видавництва "Oxford University Press" чи
створивши систему інтелектуального
підживлення новаторської діяльності);

нейтралізують опір нововведенням
консервативної частини колективу;

задіюють зовнішні фактори, спро%
можні стати поштовхом до інновацій
(вплив батьківської громадськості, вив%
чення творчого доробку шкіл%партнерів
тощо).

3. Готовність іти крок за кроком до но%
вої якості школи.

Директори шкіл, які мають цю рису,
розуміють, що труднощі інноваційного
розвитку полягають не стільки у збіль%
шенні обсягу роботи, скільки у зміні її ха%
рактеру, стосунків усередині колективу,
руйнуванню стереотипів поведінки…

Тому інноваційний розвиток школи не
може відбутися за принципом "все і від%
разу". Необхідно пройти принаймні п'ять
сходинок (рівнів):

1) інновації на рівні окремих учителів
(шляхом підвищення рівня їхньої квалі%
фікації, стимулювання пошукової діяль%
ності тощо);

2) інновації на рівні наявних процедур
(нові форми проведення педагогічних рад
чи контролю за якістю викладання), які
зумовлюють зміни в груповій поведінці;

3) зміни у структурі організації, які
спричиняють перерозподіл повноважень,
відповідальності, зміни функцій тощо.
Тобто змінюються і стосунки всередині
організації, і поведінка окремих співро%
бітників чи груп;

4) зміна стратегії розвитку організації,
яка теж впливає на ціннісні орієнтації пе%
дагогів;

5) зміна організаційної культури.

4. Спроможність до стратегічного ми%
слення.

Інноваційний розвиток неможливий
без стратегічного планування як засобу
активного творення майбутнього, адже
інновації, як правило, потребують:

створення нової організаційної
структури;

послідовного підсилення управлін%
ських процесів (чітке узгодження зав%

дань, вироблення та підтримка цінностей
та внутрішньо організаційного клімату
тощо);

вдалого вибору стратегічних альтер%
натив, спрямованих на використання
шансів успішного розвитку і зменшення
впливу зовнішніх загроз тощо.

Саме завдяки стратегічному плану%
ванню ці директори шкіл забезпечують:

гнучкість і адаптивність соціально%
педагогічної системи школи;

здатність засвоювати і самостійно
продукувати нові освітні технології;

створення позитивного іміджу нав%
чального закладу;

появу передумов для якісного стриб%
ка рівня кваліфікації педагогічного пер%
соналу;

мобілізацію альтернативних джерел
фінансування тощо.

Стратегічне планування неможливе
без стратегічного мислення як одного з
домінантних чинників успіху. Керівники
такого типу (і це є найважливішим):

усвідомлюють мету розвитку нав%
чального закладу та способи її досягнен%
ня;

спроможні аналізувати зміни у зов%
нішньому та внутрішньому середовищі;

здатні опрацьовувати стратегії та
приймати відповідні рішення, організову%
вати діяльність для їх практичної реалі%
зації, опановувати технології і методи
професійного адміністрування.

5. Прагнення "зростити" ініціативу
"знизу".

Ці керівники шкіл усвідомлюють, що
від самого директора мало що залежить,
якщо він не зможе "запустити" самоорга%
нізацію шкільного дитячо%дорослого спів%
товариства як домінантний елемент пе%
ретворень. Тому вони прагнуть оволодіти
не тільки технологіями управління, а й –
насамперед – методами "вирощування"
самоорганізації, розуміючи, що вирі%
шальною умовою для її активного існу%
вання є курс на децентралізацію управ%
ління.

Саме децентралізація (поки що рушій%
ною силою реформ є централізований
вплив) дає можливість запустити привід%
ні механізми організації громадянського
суспільства (громадсько%педагогічні
об'єднання самих учителів та керівників
шкіл, асоціації батьків та учнів тощо), за%
діяти самоорганізацію в кожній школі. 

Лише завдяки цьому можна буде від%
сунути на задній план, а згодом і зовсім
усунути таку проблему як опір персона%
лу – типову для адміністративного стилю
управління, ієрархічної структури освіт%
ньої системи.
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8. Уміння не тільки ініціювати певні
події, а й започатковувати глибинні про%
цеси змін. 

Для таких керівників інновації не по%
дія, а процес. Вони розуміють, що ті чи ін%
ші поодинокі акції навряд чи радикально
змінять освітнє середовище. Якщо, ска%
жімо, у якійсь школі перефарбували па%
нелі в помаранчевий колір – це просто
подія. Якщо ж Міністерство освіти та на%
уки підтримає цю ініціативу, підведе під
неї наукову базу (учені доведуть, що са%
ме такий колір сприяє інтелектуальному
розвитку учнів), спланує фінансування
та перебіг робіт… і всі школи почнуть пе%
рефарбовувати стіни – це вже стане про%
цесом.  Ми вже маємо невтішний досвід
радянської школи, керівники якої зму%
шені були постійно рапортувати про різні
заходи чи влаштовувати "показуху" для
перевіряльників. Зайве нагадувати, що
все це аж ніяк не позначалося на реаль%
ному стані справ у тому чи іншому нав%
чальному закладі, проте дуже познача%
лося на оцінці роботи керівника.

Хоча, звичайно, ті чи інші події мо%
жуть стати першопоштовхом до іннова%
цій (наприклад, призначення нового ди%
ректора школи чи здобуття гранту на ре%
алізацію якоїсь освітньої ініціативи). 

Директори%інноватори чудово розумі%
ють, що не всі зміни реально поліпшують
роботу школи, але поліпшення можливе
лише через зміни. 

Вони впевнені: оскільки досконалої
школи не існує, то навіть найкращі з кра%
щих закладів освіти мають постійно заді%
ювати фактори, які можуть сприяти про%
цесу поліпшення роботи, інноваційний
процес має бути неперервним у всіх зак%
ладах освіти, що запроваджувати в школі
нове – все одно, що гребти проти течії
(якщо припиниш гребти, тебе відразу
віднесе назад, у бік педагогічної рутини).

9. Здатність стерпіти "біль".
Ті, хто прагне бути лідером освіти но%

вого тисячоліття, знають, що інновації
містять у собі не тільки певні можливості,
а й нові загрози, зокрема, пов'язані із фе%
номеном входження в "інноваційну яму".
Вони розуміють, що попереду – злети і
падіння, підтримка і опір, розчарування і
надії, і навіть біль…

Так, саме біль як сигналізатор того, що
зачіпаються чутливі "нерви" шкільної
організації.

Як уже зазначалося, запровадження
змін в умовах традиційного освітнього се%
редовища типової пострадянської школи
нагадує процес "заміни шин під час їзди".
Якщо автомобіль можна на якийсь час
зупинити і спокійно поміняти шини, то
школу зупинити не можна… Постає

Інновації тільки тоді переміщуються зі
сфери педагогічної фантастики у сферу
педагогічної реальності, коли керівники
шкіл починають спиратися на професій%
ний інтерес учителів, їх самостійність,
самовизначення і саморозвиток.

Причому ініціювати певні зміни можуть не тільки
директор або вчителі, а й батьки та самі учні,
яких теж необхідно зробити активною силою
навчального процесу (наприклад, надаючи їм
більш широкі права стосовно вибору навчальних
дисциплін, тем для вивчення і навіть – учителя).

6. Готовність до сприйняття нових ви%
мог.

Ці директори свідомі того, що природ%
на логіка розвитку ініціатив неодмінно
призводить до двох закономірностей:

1) Налагодження мережевої (а не іє%
рархічної) взаємодії навчальних закла%
дів, які ведуть інноваційну діяльність
(прикладом є Асоціація директорів від%
роджених гімназій України). Мережева
комунікація постає за наявності спільного
поля сенсів педагогічної діяльності. Це
уможливлює нову спільну діяльність, не%
обхідну для подальшого продуктивного
існування освітнього співтовариства. 

2) Переходу на нову "швидкість" руху,
причому в умовах "заміни шини під час
їзди". Започаткування процесу інновацій
– це виїзд з розбитої дороги старої педа%
гогіки на сучасну автомагістраль. Але на
автомагістралі просто необхідно набрати
високу швидкість, враховуючи нові нап%
рямки руху, інші дорожні знаки, інший
темп просування сусідів…

Зупинитись – значить з'їхати на уз%
біччя магістральних шляхів розвитку пе%
дагогічної науки і практики, відірватися
від загального руху освітніх ідей, світової
педагогічної думки.

7. Бажання і вміння долати нерозумін%
ня колег.

Лідери змін розуміють, що не слід ля%
катися опору всередині шкільного колек%
тиву, бо це просто природна реакція лю%
дей, які бояться ризику, бояться "обпек%
тися". Поряд із негативними реакціями
на зміни неодмінно будуть і позитивні,
які слід підтримувати й заохочувати.
Слід тільки зрозуміти, чому вчителі ді%
ють так, а не інакше, допомогти їм стати
на шлях аналізу мотивів власної поведін%
ки. 

"Мій фах – не розуміти", – писав Вік%
тор Шкловський, і слідом за ним ці слова
можуть повторити і педагоги. Фах керів%
ника школи – дати їм можливість зрозу%
міти, що конкретно від них вимагається і
чому без цього далі жити неможливо, до%
помогти адаптуватися до змін.
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проблема, якої жоден водій не подужає:
як на ходу поставити нові шини (а може,
новий карбюратор) для шкільної маши%
ни?!

За таких умов можуть траплятися зу%
пинки, "проколи" в роботі і навіть спад –
"інноваційна яма", перебування в якій не%
минуче спричиняє певний хаос в учнів%
ському середовищі, опір батьків, хитання
в педагогічному колективі. Тому слід за%
здалегідь налаштуватись: якщо процес
реформування школи розрахований на
10%15 років, одразу позитивних резуль%
татів не буде, а коли через 3 роки школа
опиниться в "інноваційній ямі" і виникне
невдоволення, необхідно буде рухатися
далі, навіть під вогнем критики. Якщо ж
процес реформування триватиме, "кри%
тичну точку" невдовзі буде подолано, і
результати роботи підуть вгору. Треба
лише перетерпіти "біль" під час вимуше%
ної, але вкрай необхідної "операції",
пройти період одужування, і тоді неми%
нуче настане поліпшення.

10. Прихильність до теорії "малих
справ".

Ця риса директора найбільше імпонує
і вчителям, і учням, і батькам, які готові
відгукнутися на заклик: "Почнімо з мало%
го!". Є чимало дешевих стратегій, які доз%
воляють поліпшити якусь ділянку робо%
ти, і завжди є ентузіасти, ладні стати до
такої роботи. Вони палко підтримають
ініціативу одного чи двох учителів, які
працюють у кількох класах, і процес змін
розпочнеться. Щоправда, це не означати%
ме, що всі 70 учителів школи негайно
включаться в інноваційний процес: для
цього потрібен певний час. Проте через
рік неодмінно знайдеться ще один чи два
ентузіасти, готові реалізувати іншу ос%
вітню ініціативу. Деякі навіть відшука%
ють альтернативні джерела фінансуван%
ня власного освітнього проекту.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що
– на противагу традиційному образу лі%
дера епохи заселення Американського
континенту (капітан кавалерії, відпові%
дальний за порятунок поселенців від на%
паду індіанців) і нашому уявленню про
директора школи як про кризового ме%
неджера – поступово формується образ
"нового лідера". Його нова робота, як вва%
жає Майкл Фуллан, полягає у створенні
"організації, яка навчається".

На його думку, "традиційні погляди на
лідерів як на людей, які вказують нап%
рям, приймають головні рішення та да%
ють енергію масам", відходять у минуле, і
тепер школі потрібен "лідер%творець, лі%
дер%розпорядник і лідер%учитель", лідер,
здатний "координувати нелінійний, дина%
мічно складний процес змін". 

Підсумовуючи сказане, ще раз повто%
римо давню мудрість: дорогу здолає той,
хто йде. Я не можу точно сказати, які ре%
альні зрушення відбудуться в україн%
ській освіті цього року, якою буде наша
освіта через рік, але я точно знаю якою
вона буде через 10%20 років. Це буде мо%
дернова європейська освіта з передовими
управлінськими технологіями та реально
діючою інноваційною моделю розвитку.
Від нашого спільного поступу до нової
якості освіти залежатиме прискорення
чи сповільнення процесу побудови бажа%
ної версії майбутнього української шко%
ли. Зрештою головне, щоб ми навчилися
уникати типово української ментальної
моделі поведінки, яка як правило, має та%
кі домінанти на трьох основних етапах
здійснення змін:

1. "З цього нічого не вийде!"
2. "А чого це я!?"
3. "А я ж казав..."
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Інноваційна діяльність у Полтавській області здійснюється на
основі діючих нормативних документів, що регулюють іннова�
ційну освітню діяльність: Закони України "Про освіту", "Про се�
редню загальну освіту", "Про наукову і науково�технічну діяль�
ність", "Про авторське право і суміжні права", "Про наукову і
технічну експертизу", "Положення про порядок здійснення ін�
новаційної освітньої діяльності", "Положення про експеримен�
тальний загальноосвітній навчальний заклад".

Відповідно до державних нормативних документів щорічно
конкретизуються основні напрями розвитку інноваційного руху
в області і наразі він регламентуються наказами управління ос�
віти і науки № 282 від 19 травня 2005 року "Про стан та завдан�
ня інноваційної та експериментальної діяльності в області", № 672
від 12.12.05 "Про підсумки проведення обласного семінару ди�
ректорів шкіл "Впровадження педагогічних інновацій у навчаль�
но�виховний процес освітнього закладу як шлях до створення
"Школи майбутнього", № 278 від 27.05.06 "Про підсумки прове�
дення обласного семінару директорів загальноосвітніх навчаль�
них закладів області "Управління процесом впровадження інно�
вацій як фактор створення "Школи майбутнього", № 319 від
14.05.07 "Про підсумки проведення обласної конференції дирек�
торів інноваційних навчальних закладів області "Інноваційні ідеї
та технології навчання як основа створення школи майбутнього". 

Система роботи ПОІППО з інноваційної діяльності

ПОІППО систематично проводить комплекс заходів, спрямо�
ваних на активізацію впровадження інноваційної діяльності та
проведення педагогічних експериментів в навчальних закладах
області: 

� на основі збору та аналізу інформації про педагогічні ініціа�
тиви на регіональному та локальному рівнях визначає потреби
регіональної системи освіти з інноваційної діяльності;

� роз'яснює техніку інноваційної та експериментальної діяль�
ності; організовує, аналізує та узагальнює щорічну звітність ра�
йонних відділів освіти про перебіг інноваційної діяльності в за�
гальноосвітніх навчальних закладах, яка подається до Полтав�
ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського; 

� розглядає результати інноваційної роботи в області на засі�
даннях вченої ради; 

� заносить результати інноваційної діяльності до банку даних;
здійснює науково�методичний супровід процесу запровадження
педагогічних інновацій в освітню практику; 

� організовує співпрацю із вищими навчальними закладами; 
� інформує про розвиток інноваційних процесів на курсах під�

вищення кваліфікації, в періодичній пресі, на щорічних облас�
них семінарах, всеукраїнських і міжнародних науково�практич�
них конференціях, проектах, педагогічних читаннях, де розгля�
даються проблеми інноваційного розвитку регіону;

� формує готовність педагогів до інноваційної професійної ді�
яльності.

В організації інноваційної діяльності, по�перше, ми виходимо з
тези, що діяльність закладів освіти є інноваційною, якщо вона
характеризується систематичним проведенням психолого�педа�
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гогічних та соціологічних досліджень
змісту навчально�виховного процесу,
технологій навчання, виховання й управ�
ління, наслідками яких є суттєва зміна
результативності освітнього процесу, що
може мати вигляд: відкриття; винаходу;
документації на новий чи вдосконалений
продукт, технологію, управлінський чи
виробничий процес; організаційної, ви�
робничої чи іншої структури; поняття;
наукового підходу чи принципу; доку�
мента (рекомендації, методики, інструк�
ції тощо); підсумків маркетингових дос�
ліджень тощо. 

По�друге, педагогічні інноваційні тех�
нології розуміються нами як якісно нова
сукупність форм, методів і засобів нав�
чання, виховання й управління, яка
привносить суттєві зміни у результат пе�
дагогічного процесу, забезпечує цілісний
педагогічний вплив, зорієнтований не на
окремі якості особистості, а на структуру
особистості в цілому.

По�третє, інноваційна школа – це нав�
чально�виховний заклад, діяльність яко�
го побудована на оригінальних (автор�
ських) ідеях і технологіях.

Загальноосвітні навчальні заклади об�
ласті сьогодні перебувають на стадії ін�
тенсивного розвитку, моделювання, по�
шуку оптимальних шляхів методичного
забезпечення та ефективного впрова�
дження педагогічних інноваційних техно�
логій, спрямованих на оновлення теорії
та практики освіти, удосконалення нав�
чально�виховного процесу, управління
діяльністю навчального закладу. 

Ми спрямовуємо педагогів на викорис�
тання методів пошуку, проектування,
розв'язання життєвих ситуацій, навчан�
ня кожного учня вмінню керувати знан�
нями, планувати свою працю, розвивати
творче мислення, уміння подати, поясни�
ти і відстояти ідею проекту, оцінити як
інших, так і самого себе, розрізняти, які
речі є правдивими, а які не відповідають
дійсності. 

Впровадження інноваційних педагогічних
технологій в освітній простір Полтавщини

Педагоги області у своїй практичній ді�
яльності використовують такі інноваційні
технології: інтерактивного навчання, ін�
формаційно�комунікативні, особистісно
орієнтованого навчання та виховання, ін�
тенсивного вивчення української мови,
громадянської освіти, профільного нав�
чання, теорії фізичного виховання та оз�
доровлення дітей дошкільного та молод�
шого шкільного віку, здоров'язберігаючі
технології навчання, трансформацію пе�
дагогічних ідей В.О. Сухомлинського в

практику роботи ДНЗ та школи, програ�
му "Крок за кроком", освітню програму
"Перші кроки", технологію розвитку кре�
ативного мислення, інтегровану модель
природничо�наукової освіти за програ�
мою "Довкілля", нестандартних підходів
до навчання непідготовленому мовленню
як засобу спілкування англійською мо�
вою, елементи музичного виховання Кар�
ла Орфа, модульно�рейтингову систему
навчання, технологію використання сис�
теми опорно�сигнальних схем на уроках
української мови та літератури, програ�
му "Сприяння просвітницькій роботі
"Рівний – рівному" серед молоді України
щодо здорового способу життя", цінніс�
них засад української родини в умовах
особистісно орієнтованого навчання та ін.

Найбільш широко використовуються
інтерактивні педагогічні технології, які
навчають умінням і навичкам міжособис�
тісного спілкування, допомагають учням
приймати поінформовані рішення, успіш�
но вирішувати проблеми, критично й
творчо мислити, ефективно спілкувати�
ся, будувати здорові відносини, відчувати
емпатію до інших людей, керувати влас�
ним життям у здоровий і продуктивний
спосіб. 

У школах області такі уміння вчителі
формують на уроках�тренінгах на котрих
можна "програти" різні складні життєві
ситуації і виробити певні алгоритми їх
вирішення.

ПОІППО постійно навчає педагогів об�
ласті умінням практичного застосування
тренінгової форми викладання у загаль�
ноосвітніх навчальних закладах на семі�
нарах, курсах підвищення кваліфікації.
Зокрема, за сприяння МОН України та
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в
Україні, на базі інституту було підготов�
лено до викладання біології та основ здо�
ров'я у формі тренінгів 256 педагогів регі�
ону.

Вчителі хімії на уроках використову�
ють технологію елективного профільного
навчання.

Ця технологія базується на персоналі�
зації, диференціації та інтеграції змісту
навчального матеріалу, забезпечує сти�
мулюючу, розвиваючу й особистісну
творчу функції одержаних знань, їх са�
мостійність і мобільність, можливість ви�
бору у процесі особистісно орієнтованого
навчання, контролю, саморозкриття і са�
мостановлення учня, дає можливість за�
безпечувати право учня на самостійний
вибір рівня вивчення предмета.

Впровадження елективних курсів з ге�
ографії в 11�х класах суспільно�гумані�
тарного профілю здійснюється в гімназії
№ 21 м. Полтави – курс "Географія релі�
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делюючих вправ з підприємницької ді�
яльності та складання бізнес�плану.

Активно впроваджують у практику
викладання зарубіжної літератури в
школах Полтавщини сучасну педагогічну
технологію, яка базується на принципах
проекту "Читання та письмо для критич�
ного мислення", розробленого викладача�
ми Міжнародної Асоціації Читачів, яка
спрямована на розвиток самостійного сві�
домого мислення учнів, що дає змогу
адекватно оцінювати нові обставини та
формувати стратегію подолання проб�
лем, які можуть виникати в житті.

Досвід активного навчання та розвитку
навичок критичного мислення накопиче�
но, зокрема, в школах № 2, 3, 18 м. Пол�
тави (І.Івлєва, І.Чичкало, О. Демченко). У
Засульській гімназії Лубенського району
(Ступка Г.О.) успішно використовують
мультимедійні, інтерактивні, проектні
технології для розвитку критичного мис�
лення на уроках зарубіжної літератури
та інших дисциплін.

У 94 загальноосвітніх навчальних зак�
ладах області викладаються громадяноз�
навчі курси: "Громадянська освіта", "Ми –
громадяни України", "Практичне право",
які готують молодих громадян України
жити за умов демократії, набувати досві�
ду громадянських дій, навичок демокра�
тичної поведінки та спілкування. 

Значний досвід з даного питання нагро�
маджено в школах м. Полтави, Кремен�
чука, Диканського, Кременчуцького,
Полтавського районів.

Значна організаційно�методична робота
проведена в регіоні з упровадження еко�
номічної освіти школярів. У 78 школах
області 2010 учнів вивчають спецкурси за
вибором. Викладання цих дисциплін за�
безпечують 448 учителів.

Система розвивального навчання у по�
чатковій школі впроваджується в 10 за�
гальноосвітніх навчальних закладах, зо�
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гій", вчитель Чередник Оксана Василівна
та Максимівської загальноосвітньої шко�
ли Карлівського району Полтавської об�
ласті – курс "Рекреаційна географія",
вчитель Лазоренко Майя Олексіївна. 

Елективні курси порівняно з профіль�
ними предметами мають більшу варіа�
тивність змісту, посилюють практичну і
дослідно�експериментальну складову
профільного навчання, характеризують�
ся нестандартністю, врахуванням регіо�
нальних умов.

Нестандартні форми організації нав�
чально�виховного процесу на уроках іно�
земної мови реалізуюється через засто�
сування інтерактивних методик, іннова�
ційних технологій, впровадженням кому�
нікативно орієнтованого підходу, за ра�
хунок поглибленого вивчення іноземної
мови у спеціалізованих школах. У спеціа�
лізованій школі № 6 м. Лубен створений
шкільний ресурсний інформаційно�мето�
дичний центр, що дає можливість удос�
коналювати навчально�виховний процес,
покращує індивідуальну, групову, самос�
тійну, науково�пізнавальну, творчу ді�
яльність учнів, забезпечує доступ до ін�
формаційних ресурсів Інтернету, формує
навички самостійної роботи. 

Активно входить в практику роботи
шкіл області проектна технологія, яка
особливо актуальна на уроках трудового
навчання. 

В основу застосування сучасного проек�
тного навчання покладено провідні ідеї
особистісно�орієнтованого навчання та
свободи творчості школярів, за якими
навчально�виховний процес будується,
виходячи з потреб інтересів і здібностей
дітей. Проектна технологія вимагає якіс�
но нової системи перепідготовки вчителя,
тому значної уваги ми надаємо підготовці
вчителів з методики економічного нав�
чання та виховання учнів. Учителі зна�
йомляться з технологією проведення мо�
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крема, в 3 школах м. Полтави: ЗНЗ № 38
(Моргун Оксана Іванівна, Корольова На�
талія Степанівна, Ніфєдьєва Тетяна Бо�
рисівна), НВК № 31 (Соломатіна Наталія
Євгенівна, Чалкова Тетяна Трохимівна,
Собакар Світлана Іванівна), гімназія № 33
(Костенко Наталія Степанівна).

В районах працюють за цією технологі�
єю 7 шкіл: в м. Зінькові НВК № 1 (Лисен�
ко Тамара Володимирівна), НВК № 2
(Пантюх Надія Василівна), в м. Опішня
Зіньківського району – в Колегіумі мис�
тецтв, в Решетилівському ЗНЗ І ст. (Ко�
ровіна Валерія Олексіївна), в Жовтнево�
му НВК Решетилівського району (Дмит�
ренко Тетяна Іванівна), в м. Гадячі НВК
"Первоцвіт"(Гайдабура Людмила Іванів�
на), в м. Миргороді комплекс садок�шко�
ла "Гелікон" (Левченко Любов Григорів�
на).

Активно використовують елементи
технології розвивального навчання і вчи�
телі математики та фізики, бо вона дає
можливість повніше врахувати індивіду�
альні особливості кожного учня, органі�
зувати самостійну діяльність, розвивати
уяву, інтуїцію, здатність працювати в
групах, приймати рішення в нестандар�
тних, динамічних ситуаціях.

Найбільш успішно в Полтавській облас�
ті технологію розвивального навчання
застосовують вчителі математики та фі�
зики м. Полтави (Гулідова Людмила Іго�
рівна, Цапович Жанна Миколаївна, Бов�
суновська Вікторія Іванівна – учителі за�
гальноосвітнього навчального закладу № 38;
Половникова Ірина Ігорівна, Селюкова
Валенина Іванівна – учителі гімназії № 33)
і м. Зінькова (Орел Наталія Миколаївна
учитель загальноосвітнього навчального
закладу № 2).

Упровадження розвивального навчання
напрапляє на низку перепон. Головною
проблемою залишається непродовжува�
ність цієї унікальної системи в школі ІІ
ступеня через відсутність підручників,
неможливість розширювати підготовку
вчителів�предметників до роботи за да�
ною технологією. Є ще одна перешкода на
шляху впровадження розвивального нав�
чання – це придбання підручників і робо�
чих зошитів за рахунок батьків. Складна
демографічна ситуація, відсутність нав�
чальних паралелей ускладнює успішне
продовження розвивального навчання.
Не всі батьки сприймають дану техноло�
гію через недостатню поінформованість
про систему розвивального навчання. Ці
та інші питання не залишаються поза
увагою управління освіти та науки, інс�
титуту. 

Одним з основних досягнень Полтавщи�
ни є інноваційна система "Довкілля", якій

в цьому році виповнилося 17 років. Це ін�
тегрована модель природничо�наукової
освіти, яка має комплекс програм, які
охоплюють дошкільне виховання і нав�
чання, початкову, основну і старшу шко�
лу, а також навчально�методичне забез�
печення: підручники, посібники для учнів
та вчителів. На Полтавщині народилися і
діють школи "Довкілля" – лідери освіти.
Серед шкіл�лідерів Полтавської області
слід відмітити: ЗНЗ № 31, 24, 18, 26, 30, 9
м. Полтави; ЗНЗ № 18, 6 м. Кременчука;
Шишацький ЗНЗ ім. В.І.Вернадського;
Новокочубеївський ЗНЗ Чутівського ра�
йону та ін.

У дошкільному освітньому просторі
Полтавщини впроваджуються елементи
інноваційної технології Марії Монтесорі,
в якій за основу покладено право дитини
формувати себе згідно нахилів, що зак�
ладені в неї природою. Це гуманно і де�
мократично.

60 % дошкільних навчальних закладів,
з 474 функціонуючих на Полтавщині, ви�
користовують елементи технології Марії
Монтесорі. Найкраще – НВК № 10
м. Полтави, ДНЗ № 9 "Теремок", № 59
"Малятко", ДНЗ "Золота рибка" м. Комсо�
мольська, № 17 м. Лубен та № 60 м. Кре�
менчука, № 2 м. Зінькова.

На базі ПОІППО ім. М.В.Остроградсько�
го діє обласний методичний тренінговий
центр природного розвитку дитини Марії
Монтесорі, де педагогів області навчають
працювати, використовуючи спадщину
великого педагога. 

У практику роботи ДНЗ № 59 "Малят�
ко" (Центр ранньої соціальної реабіліта�
ції дітей�інвалідів) м. Полтави та "Сонеч�
ко" м. Пирятина втілюється Вальдорф�
ська педагогіка, яка передбачає насампе�
ред розвиток духовності, естетичного та
трудового виховання дитини.

Педагогічні колективи НВК № 3, ДНЗ
№ 82 м. Полтави впроваджують в освіт�
ньо�виховний процес Міжнародну прог�
раму "Виховання позитивної самооцінки
та соціальної відповідальності особистос�
ті" (Self�Esteem) психологів, освітян та
науковців з США, котра спрямована на
розвиток почуття власної гідності, твор�
чої енергії дітей і розвиває соціальні на�
вички.

Експериментально#пошукова діяльність з
розроблення моделей "Школи майбутнього"

У 2007 році продовжилася робота щодо
залучення загальноосвітніх навчальних
закладів області до експериментально�
пошукової діяльності з розроблення мо�
делей "Школи майбутнього". Для дирек�
торів інноваційних навчальних закладів



ко, директор Великобудищанської спеці�
алізованої школи І�ІІІ ступенів Гадяць�
кого району, про формування внутріш�
ньої культури закладу у Зарізькому ЗНЗ
І�ІІІ ст. Оржицького району (керівник
М. Тесля). 

Іннваційні форми навчання та участь у інно#
ваційних міжнародних проектах

Інститут активно сприяє впроваджен�
ню інноваційних технологій у обласний
освітній простір. На курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, на
обласних семінарах�практикумах для ке�
рівників і працівників методичних кабі�
нетів, керівників районних методичних
об'єднань забезпечується ознайомлення
педпрацівників із інноваційними педаго�
гічними технологіями з метою впрова�
дження їх у освітній процес.

Запроваджуються інноваційні форми
навчання: тренінги для учителів економі�
ки і громадянської освіти; інноваційні
курси підвищення кваліфікації педаго�
гічних працівників на базі навчальних
закладів.

Як наслідок цих курсів на базі навчаль�
них закладів в області створені і діють
нові моделі шкіл: Жовтневий еколого�ва�
леологічний НВК Решетилівського райо�
ну; Великопавлівська спеціалізована
школа "Майбутній фермер" Зіньківського
району; Решетилівська гімназія; Калени�
ківська спеціалізована школа�музей Ре�
шетилівського району, Гадяцька спеціа�
лізована школа № 2 та Решетилівська
спеціалізована школа розвитку особис�
тості дитини.

Пошуки варіантів розвитку сільського
закладу ведуться у Новоаврамівській
гімназії, Попівському ЗНЗ Великобага�
чанського району, Дейманівському ЗНЗ
Пирятинського району, Петрівському
ЗНЗ Хорольського району.

Ми постійно здійснюємо методичну
підтримку інноваційних освітніх проек�
тів. Це насамперед стосується інновацій�
ної програми Intel "Навчання для май�
бутнього", за допомогою якої здійснюєть�
ся інтеграція новітніх інформаційних
технологій у навчально�виховний процес.
За цією програмою курсову підготовку в
області пройшло більше 6 тис. учителів.

Полтавська область стала активним
учасником програми Microsoft "Пар�
тнерство в навчанні" і розпочала підго�
товку педагогічних працівників через
проведення навчальних семінарів з проб�
лем "Методика викладання курсу "Осно�
ви інформаційно�комунікаційних техно�
логій" та "Основи інформаційно�комуні�
каційних технологій". За цією програмою

проведено ряд семінарів з відповідної
проблематики: "Упровадження педаго�
гічних інновацій у навчально�виховний
процес освітнього закладу як шлях до
створення "Школи майбутнього", "Управ�
ління процесом упровадження інновацій
як фактор формування "Школи майбут�
нього", "Вибір учнями освітніх маршру�
тів: експеримент і практика навчального
закладу". А в цьому році ПОІППО для ці�
єї категорії керівників, а їх всього 48 осіб,
серед інших заходів провів конференцію
"Інноваційні ідеї, технології навчання як
основа створення "Школи майбутнього"
на базі обласного ліцею�інтернату для об�
дарованих дітей із сільської місцевості
ім. А.С. Макаренка (с. Ковалівка), який є,
відповідно до обласної Програми "Пілот�
ний проект "Школа майбутнього" на 2006
– 2012 роки", пілотним майданчиком для
апробування різних моделей навчання і
виховання.

До конференції виданий збірник статей
її учасників. У матеріалах конференції
директори інноваційних навчальних за�
кладів області поділилися теоретичним і
практичним досвідом втілення у практи�
ку роботи навчального закладу іннова�
ційних ідей з управління. Вони розгляда�
ють цей управлінський аспект, як реаль�
ний шлях до створення "нової школи". 

Саме тому колектив Кременчуцького
ліцею № 4 та його керівник Л.В. Михай�
лик, вирішили взяти участь в експери�
менті Всеукраїнського рівня за темою:
"Управління інноваційною діяльністю в
умовах сучасного навчального закладу".
Основною метою експерименту є ство�
рення системи управління інноваційною
діяльністю, в основі якої лежать наука,
праця і мистецтво.

Найважливішою стратегією для будь�
якої школи є партнерство з батьками,
тільки тоді діти отримають найкращий
шанс для розвитку свого потенціалу –
так вважає О.Й.Горіна директор Полтав�
ської загальноосвітньої школи № 18. Цей
навчальний заклад є учасником програ�
ми "Школа як осередок розвитку грома�
ди" і створює модель громадсько�актив�
ної школи. 

Педагогічний колектив Кременчуцького
ліцею № 11 створює школу змін, школу
лідерів, отже – школу майбутнього,
культивує в учнів бажання творити,
прагнення зростати.

У Комсомольській  гімназії імені
В.О.Нижниченка, (директор Л.В.Поло�
бок), реалізується експеримент "Проек�
тування особистісно�розвивального зміс�
ту навчально�виховного процесу".

Про свій досвід адміністративно�фінан�
сового управління розповідає О.Геращен�
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вже підготовлено більше 800 вчителів,
семінар для завідувачів районних (місь�
ких) методичних кабінетів "Основи ін�
формаційно�комунікаційних технологій".

Значну увагу останнім часом ми надає�
мо розвитку інноваційних процесів в управ�
лінській діяльності. 

Кафедра менеджменту освіти сприяє
відпрацюванню інноваційних моделей
управління, зокрема впровадженню мо�
делі державно�громадського управління
в загальноосвітніх навчальних закладах,
що передбачає, з одного боку, посилення
співпраці з органами державної влади,
місцевими громадами та підприємствами,
а з другого – розвиток учнівського само�
врядування та демократизацію життя
навчальних закладів. 

Система роботи з керівниками ЗНЗ в
області – це поєднання наукової теорії з
практикою управління, що забезпечуєть�
ся створенням нових програм курсового
підвищення кваліфікації керівних кадрів,
діяльністю постійно діючих семінарів ка�
федри менеджменту освіти ПОІППО
"Модернізація змісту, форм і методів уп�
равлінської діяльності керівника школи"
спільно з районними методичними кабі�
нетами; проведенням всеукраїнських на�
уково�практичних конференцій, семіна�
рів для керівників ЗНЗ.

Значним внеском у розвиток теорії і
практики управління стала Всеукраїн�
ська науково�практична конференція
"Менеджмент і дидактичний процес у
післядипломній освіті" проведена 11�12 жов�
тня 2007 року на базі Полтавського облас�
ного інституту післядипломної педагогіч�
ної освіти ім. М.В. Остроградського та
Розсошенської гімназії Полтавського ра�
йону. У ній взяли участь сто чотири учас�
ники, з них вісімнадцять представників з
інших міст та областей України.

Одним із пріоритетних наших завдань є
впровадження в обласний освітній прос�
тір новітніх освітніх технологій через різ�
ні форми роботи, участь наших працівни�
ків у міжнародних інноваційних проек�
тах. 

У червні – вересні 2007 року на базі
Центрального осередку вдосконалення
вчителів під Варшавою відбулися нав�
чальні курси "Українські лідери європей�
ської та євроатлантичної інтеграції" в
рамках українсько�польського проекту
"Розробка, запровадження і поширення
міжнародних тренінгових курсів з питань
європейської та євроатлантичної інтегра�
ції України", у яких взяли участь мето�
дист ПОІППО Олена Стоцька та дирек�
тор Комсомольської гімназії ім. Нижни�
ченка Лідія Полобок. Вони розробили 20�

годинний тренінговий курс навчання
учителів Полтавщини.

У результаті його проведення вчителі
Полтавської області поглиблять/сформу�
ють навички проведення занять з вико�
ристанням активних методів навчання. 

У 2007 році освітяни Полтавщини
включилися в українсько�нідерланд�
ський проект "Громадські платформи
освітніх реформ в Україні", завданням
котрого є створення ефективної моделі
професійної педагогічної спільноти, гро�
мадськості і влади у розв'язанні освітніх
проблем.

Цього ж року 4 працівники ПОІППО
взяли участь у навчальній програмі про�
відних викладачів системи післядиплом�
ної педагогічної освіти, метою котрої є
підготовка нового покоління викладачів�
тренерів системи післядипломної педаго�
гічної освіти, які стануть носіями прогре�
сивних змін в освітніх інституціях Украї�
ни. Учасники програми ознайомилися з
провідним міжнародним досвідом з пи�
тань післядипломної педагогічної освіти і
згодом будуть залучені на контрактній
основі у межах проекту як майстер�тре�
нери для впровадження нової методології
підвищення кваліфікації вчителів в Ук�
раїні. 

Реалізація програми дозволить виріши�
ти такі актуальні проблеми у системі пі�
слядипломної педагогічної освіти: запро�
вадження інноваційних підходів у підви�
щення кваліфікації вчителів; впрова�
дження ринкових механізмів у систему
післядипломної педагогічної освіти; під�
готовка нової генерації викладачів�тре�
нерів для системи післядипломної педа�
гогічної освіти; розробка нових ресурсів і
засобів для навчальних закладів.

ПОІППО як науково#методичний центр: ви#
давництво та виставкова діяльність

Інститут велику увагу приділяє поши�
ренню інновацій шляхом розповсюджен�
ня інформації про нововведення через
педагогічну пресу, ЗМІ. Значну інформа�
цію про інновації педагоги дістають без�
посередньо в обласному інституті, який є
науково�методичним центром.

Інститут випускає педагогічні науково�
методичні журнали "Постметодика" та
"Імідж сучасного педагога", які на своїх
сторінках долучають педагогів області до
інноваційних технологій і пропагують їх
кращі зразки для впровадження. 

Так журнал "Постметодика" інновацій�
ним освітнім технологіям присвятив
спецвипуски, зокрема, "К.К.Д. освіти"
(про вдосконалення навчальних планів і
програм); "Школа майбутнього" (про по�
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дисках з інформацією про ППД Полтав�
щини.

У лютому 2007 року передові педагогіч�
ні технології освітян Полтавської області
були представлені на Десятій ювілейній
міжнародній виставці навчальних закла�
дів "Сучасна освіта в Україні – 2007".

Активну участь у презентації взяли осві�
тні заклади Полтавської області: Полтав�
ський обласний інститут післяди�пломної
педагогічної освіти ім. М.В. Остроград�
ського, Хорольський, Полтавський, Ново�
санжарський, Карлівський районні відді�
ли освіти, Комсомольський міськво. 

За плідну організаторську роботу щодо
інноваційного розвитку освіти України та
активну участь у Десятій міжнародній
виставці навчальних закладів "Сучасна
освіта в Україні – 2007" освітяни Полтав�
ської області були нагороджені іменною
подякою, двома почесними грамотами та
6�ма дипломами учасника. 

Вдруге у номінації "Упровадження здо�
бутків педагогічної науки в освітню прак�
тику" Полтавському обласному інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського вручено свідоцтво
Десятої міжнародної виставки навчаль�
них закладів "Сучасна освіта в Україні –
2007" про нагородження бронзовою ме�
даллю. Крім цього ПОІППО вдруге вруче�
но свідоцтво "Лідера сучасної освіти".

Стало доброю традицією щорічно пред�
ставляти на огляд суспільства і педаго�
гічної громадськості України найкращі
освітянські надбання Полтавщини, інно�
ваційні проекти, прогресивні технології,
обмінюватися досвідом педагогічної і нау�
кової практики на такому широкомас�
штабному форумі як виставка�презента�
ція "Освіта України. Інноваційні техноло�
гії навчання". У жовтні 2007 року на цій
виставці Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остро�
градського став лауреатом конкурсу у
двох номінаціях – "Інновації у післяди�
пломній освіті дорослих" та "Інновації у
вихованні молоді". Також Кременчуць�
кий ліцей № 4 отримав почесне звання
лауреату конкурсу в номінації "Інновації
в навчальному процесі", а Хорольська
гімназія – в номінації "Інновації у вихо�
ванні молоді". Почесні грамоти "за плідну
організаторську роботу щодо інновацій�
ного оновлення процесу навчання і вихо�
вання молоді" здобули Мирошниченко
Володимир Іванович, Матвієнко Павло
Іванович, Клепко Сергій Федорович та
Кіптілий Ігор Олексійович. Цього разу
Полтавщина отримала 7 дипломів "за
розробку і упровадження у навчально�
виховний процес інноваційних освітніх
технологій", а також 17 почесних дипло�

шук шляхів її створення й успішні прик�
лади в Україні та за кордоном); "Євро�
пейська інтеграція" (дві ідеї європейської
освіти; упровадження ініціатив з євроін�
теграції на Полтавщині); "Мережі в осві�
ті" (про глобальну мережу розробників
змісту освіти, Всесвітню павутину, медіа�
мережі та "інформаційну магістраль" Б.
Гейтса) та ін.

У числі 3 за 2006 рік журналу "Постме�
тодика" стаття співробітника ЮНЕСКО
Дакмари Георгеску розкриває ідеї, над
якими працює освіта Європи. У "ПМ"
№ 1, 2006 повідомлялося про фінський
курикулум, який вивів Фінляндію на од�
не з чільних місць у дослідженні PISA.

Про інновації в європейському вимірі
йдеться у таких виданнях ПОІППО як
"Філософія освіти в європейському кон�
тексті" (С.Ф.Клепко), "Навчання: Нові
стратегії розвитку" (Г.О.Сиротенко), "Ін�
новаційна діяльність педагога: від теорії
до успіху" (Г.О.Сиротенко), "Інновації як
основа змін освітньої практики" (Г.О.Си�
ротенко) та ін.

Як результат такої діяльності полтав�
ська гімназія № 28 та Полтавський ЗНЗ
№ 26 одні з перших навчальних закладів
на Полтавщині почали впроваджувати
ініціативи з поглиблення інтеграції Укра�
їни у європейський та світовий простір, а
відтак помітно пожвавили діяльність мо�
лодіжних євроклубів у районах Полтав�
ської області та накопичили значний дос�
від роботи у Проекті Асоційованих шкіл
ЮНЕСКО.

Протягом останніх років ПОІППО ви�
дав 15 найменувань методичної літерату�
ри за кошти обласної ради відповідно до
рішення Полтавської обласної ради від 23
березня 2005 року "Про затвердження
обласної Програми видавничої діяльності
Полтавського обласного інституту після�
дипломної педагогічної освіти ім.М.В.Острог�
радського та Кременчуцького педагогіч�
ного училища для науково�методичного
забезпечення регіонального компоненту
освіти на 2005�2009 роки".

Систематично в серпні кожного року
проводяться ярмарки педагогічних тех�
нологій "Творчі сходинки освітян Полтав�
щини" та Дні відкритих дверей, де педа�
гоги області мають змогу знайомитися з
інноваційними педагогічними технологія�
ми. 

Щорічно виходить анотований каталог
"Адреси кращого педагогічного досвіду
Полтавщини". Створено обласний банк та
районні банки перспективного педагогіч�
ного досвіду (ППД). В центральний банк
ППД при ЦІППО схвалено і направлено
47 карток перспективного педагогічного
досвіду. Створено 15 фільмів на компакт�
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мів "за особистий внесок у розвиток ос�
вітніх інновацій".

Проблеми та перспективи

У здійсненні інноваційної діяльності іс�
нує чимало проблем. Інноваційні освітні
проекти не мають належної підтримки з
боку центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади. Експери�
ментальна робота у загальноосвітніх нав�
чальних закладах, що здійснюється на
всеукраїнському рівні, не фінансується з
коштів державного бюджету, хоча відпо�
відно до чинного законодавства у такому
випадку саме держава має виступати за�
мовником науково�дослідної роботи, її ін�
новаційного продукту. Замість того фі�
нансування експериментів всеукраїн�
ського рівня, апробації освітніх інновацій
покладається на місцеві органи держав�
ної виконавчої влади або на самих інно�
ваторів, яким доводиться шукати інве�
сторів для підтримки своїх інноваційних
проектів, що не завжди вдається. 

Інноваційний розвиток освіти регіону
стримується через неготовність багатьох
педагогічних працівників та керівників
шкіл до інноваційної освітньої діяльності
та її сприйняття. До цього часу не розроб�
лені наукові засади експертизи інновацій,
недостатньо науково�методичної літера�
тури, в якій би висвітлювалися загаль�
ноприйняті вимоги до експерименту, неп�
роста процедурна сторона. Тому, нерідко
за експеримент видається наспіх прове�
дена робота, коли неможливо оцінити
конкретні її цілі, виділити більш чи менш
визначений результат. 

У 2008 році планується подальша робо�
та із педагогічними працівниками, керів�
никами інноваційних навчальних закла�
дів щодо формування їх готовності до
здійснення інноваційної діяльності. Це –
проведення семінарів, курсів, конферен�
цій, написання рекомендацій, метою ко�
трих буде обговорення проблем іннова�
ційного розвитку, висвітлення теоретич�
ного і практичного досвіду освітян облас�
ті.
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лідер в галузі дистанційної освіти. Нав�
чання за програмами Відкритого універ�
ситету Великобританії ведеться в 21 кра�
їні світу. Великою популярністю в світі
користується Міжнародна школа бізнесу
Відкритого університету Великобританії,
яка має філіали в багатьох країнах світу,
в тому числі в Росії – "ЛИНК" (Міжна�
родна школа бізнесу). "ЛИНК" має близь�
ко 100 філіалів. Три з них в Україні:
м. Київ, м. Одеса, м. Кам'янець�Поділь�
ський. В українських філіалах навчання
ведеться на рівнях професійного серти�
фікату та диплому в галузі менеджменту.

Навчання ведеться переважно за
"кейс"�технологією дистанційного нав�
чання. Кожному студенту видається в
постійне користування кейс з навчаль�
ною літературою, програмно�методичним
забезпеченням, довідниками, компакт�
дисками. 

У США існує близько 4000 навчальних
закладів, у яких навчаються 14 млн. сту�
дентів. За кількістю студентів на 10 тис.
населення США займають перше місце у
світі. Високий рівень комп'ютеризації на�
селення (близько 50 % відсотків сімей ма�
ють домашні комп'ютери з доступом до
Інтернету), розвинуті системи зв'язку та
телекомунікацій утворюють надійний
фундамент дистанційної освіти. Значна
кількість університетів, коледжів та нав�
чальних центрів США успішно реалізу�
ють дистанційне навчання через Інтер�
нет. Цьому сприяє та обставина, що всі
навчальні заклади США мають доступ до
Інтернет.

У сучасних умовах, коли відбувається
перехід до інформаційних технологій, мо�
дернізація освіти вимагає зміни способів
навчання, уміння самостійно знаходити і
використовувати інформацію, навчатися
впродовж життя.

Сучасному суспільству потрібна масо�
ва якісна освіта, яка спроможна забезпе�
чити зрослі вимоги до споживача та ви�
робника матеріальних та духовних благ.
Виконати соціальне замовлення сус�
пільства через збільшення асигнувань на
освіту, збільшення кількості навчальних
закладів та іншими традиційними спосо�
бами не в змозі навіть заможні країни.
Тому поява дистанційної освіти не випад�
кова, це закономірний етап розвитку та
адаптації освіти до сучасних умов.

Ідея освіти на відстані в принципі не є
новою. Вона виникла з усвідомлення сус�
пільством необхідності навчання без від�
риву від професійної діяльності більшої
кількості людей і була втілена через сис�
тему заочної освіти. З 1938 р. існує Між�
народна Рада із заочної освіти, яка отри�
мала в 1982 р. нову назву – Міжнародна
рада із заочної та дистанційної освіти.
Нові обставини (збільшення попиту на
освіту) і нові можливості (комп'ютериза�
ція, нові інформаційні технології, телеко�
мунікації тощо) дали змогу перевести
навчання на відстані на якісно інший рі�
вень – створена дистанційна освіта.

Піонером застосування дистанційного
навчання – ДН – став заснований 1969 р.
Відкритий університет Великобританії –
навчальний заклад нового типу, світовий
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У статті досліджуються особливості використання дистанційного навчання, однієї з форм підви"
щення кваліфікації вчителів, що базується на сучасних інформаційних технологіях, в освітній ді"
яльності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остро"
градського.

В статье исследуются особенности использования дистанционного обучения, одной из форм повы"
шения квалификации учителей, которая базируется на современных информационных технологи"
ях, в образовательной деятельности Полтавського обласного института последипломного педаго"
гического образования им. М.В.Остроградского.

Article researches the peculiarities of distance learning as one of the form of in"service teachers training
that grounded on the modern information technologies uses in training service of Poltava Regional post"
graduational in service Teachers Training Institute. 

УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОІППО

Л.О.Зайченко 
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час, зміст веб�сайтів носить виключно ін�
формаційний характер і не спрямований
на навчання. 

Разом з тим слід зазначити, що розви�
ток дистанційного навчання знаходить
сьогодні відбиття в цілеспрямованій дер�
жавній політиці України щодо інформа�
тизації суспільства – Державна націо�
нальна програма "Освіта" (Україна XXI
століття), Закон України "Про національ�
ну програму інформатизації", Указ Пре�
зидента України "Про заходи щодо роз�
витку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забез�
печення широкого доступу до цієї мережі
в Україні".

Паралельно із законодавчою базою
розвивається науково�методична база
дистанційного навчання. Так, концепту�
альні педагогічні положення про дистан�
ційне навчання розроблено в працях Ку�
харенка В.М., основи дистанційного нав�
чання в системі післядипломної педаго�
гічної освіти визначив Олійник В.В.

Під дистанційною формою навчання
ми будемо розуміти таку форму, що ви�
користовує інформаційно�комунікативні
технології і базується на індивідуальній
роботі слухачів з добре структурованим
навчальним матеріалом. 

Особливого значення набуває дистан�
ційне навчання для педагогічних праців�
ників, адже навчання протягом усього
життя є для вчителів цілком зрозумілою
необхідністю. Післядипломна освіта вис�
тупає могутнім стимулом і фактором ду�
ховного оновлення, дає змогу педагогіч�
ним працівникам бути в постійному твор�
чому пошуку, стані відкритості та спря�
мованості в майбутнє. В той же час по�
винні бути створені умови, за яких вчи�
тель може реалізувати свою потребу в
постійному навчанні і розвитку. 

Дистанційне навчання: принципи та
особливості
Система дистанційного навчання в піс�

лядипломному підвищенні кваліфікації
складається з таких складових елемен�
тів: навчальні модулі, які дають можли�
вість створити ефективний курс навчан�
ня, викладачі�тьютори дистанційної фор�
ми, слухачі дистанційних курсів, лінії
зв'язку, центр дистанційного навчання
при ОІППО, місцеві опорно�консульта�
тивні пункти при територіальних мето�
дичних кабінетах.

Розглянемо специфічні принципи,
властиві дистанційному навчанню.

Принцип гуманістичності навчання є
визначальним у системі безперервного
інтенсивного навчання й посилюється
стосовно системи дистанційного навчан�

На сьогодні дистанційне навчання у
вищих навчальних закладах Європи ста�
ло повсякденною практикою. Найбільш
відомими в галузі відкритої дистанційної
освіти стали такі вищі навчальні заклади:
Національний університет дистанційної
освіти Іспанії, Відкритий університет Ні�
дерландів, Дистанційний університет Ні�
меччини.

Для українського споживача викорис�
тання інформаційних ресурсів веб�сайтів
дистанційної освіти США і Європи утруд�
нено через мовні бар'єри, термінологічну
невідповідність у галузі освіти, деяку різ�
ницю у підходах до проблем освіти в ці�
лому. Виходячи з цього, певний інтерес
становить ознайомлення педагогічної
спільноти України з теорією і практикою
дистанційної освіти в Росії. 

Для Росії з її величезними територія�
ми та нерівномірною щільністю населен�
ня дистанційна освіта – стратегічний
напрямок вирішення освітніх завдань
держави. Характерними особливостями
становлення та розвитку дистанційної
освіти в Росії є глибока всебічна наукова
розробка проблеми, комплексний підхід
до формування територіальних та корпо�
ративних мереж дистанційної освіти та
розробку їхньої інфраструктури, реаль�
на інтеграція дистанційної освіти Росії в
міжнародний світовий простір, регулярне
проведення міжнародних конференцій,
семінарів з обміну досвідом у галузі дис�
танційної освіти.

Розвиток дистанційної освіти в Украї�
ні розпочався значно пізніше, ніж у краї�
нах Західної Європи і здійснювався за
несприятливих умов. Наразі Україна "пе�
ребуває на передостанньому місці в Єв�
ропі за доступом до Інтернету". Відповід�
но до інформації Держкомстату України,
рівень доступу до Інтернету в Україні,
станом на 1 січня 2006 року, становив ли�
ше 1,5 % від кількості жителів України –
кількість користувачів Інтернету на той
час в Україні становила 711 тисяч чоло�
вік, тоді як у США та країнах Західної
Європи даний показник становив 50�80 %,
у державах Східної Європи – 30�40 %,
Балтії – 30�50 %, у Росії – 16,5 %
(http://www.korespondent.net/ma�
in/49787). 

Рівень інформатизації українського
суспільства становить не більш як 2�2,5 %
від рівня країн Заходу; 85 % шкіл осна�
щені комп'ютерною технікою, яка не від�
повідає сучасним вимогам, відсутні спеці�
алізовані робочі місця дистанційного нав�
чання, освіта практично не охоплена ін�
тернет�системою. Небагато навчальних
закладів (університетів, інститутів, ко�
леджів) мають власні веб�сайти. Водно�



скільки йому особисто необхідно для ви�
конання індивідуального плану підви�
щення кваліфікації. Це дає великі пере�
ваги для системи післядипломної освіти
педагогічних кадрів.

Модульність
В основу програм дистанційного нав�

чання закладається модульний принцип.
Це дозволяє з набору незалежних нав�
чальних курсів формувати навчальний
план, який відповідає груповим потребам.

Рівнобіжність
Навчання може проводитися при сумі�

щенні основної фахової діяльності з нав�
чанням, тобто без відриву від виробниц�
тва. Потенційними слухачами дистанцій�
них курсів є вчителі віддалених сіль�
ських районів та керівники закладів осві�
ти, життя та праця яких не дозволяють
навчатися в ритмі діючих освітніх техно�
логій.

Далекодія
Відстань від місця перебування слуха�

ча до інституту післядипломної освіти не
є перешкодою для ефективного освітньо�
го процесу.

Асинхронність
Мається на увазі той факт, що в про�

цесі навчання той, хто навчає, і той, хто
навчається, можуть реалізувати техно�
логію навчання незалежно від часу, тобто
за зручним для кожного розкладом та в
зручному темпі.

Охоплення або масовість
Кількість тих, хто навчається, в систе�

мі дистанційного навчання не є критич�
ним параметром. Вони мають доступ до
багатьох джерел навчальної інформації
(електронних бібліотек, баз даних), а та�
кож можуть спілкуватися один з одним
та з викладачем через мережі зв'язку або
за допомогою інших засобів інформацій�
них технологій.

Рентабельність
Під цією особливістю мається на увазі

економічна ефективність дистанційного
навчання. Середня оцінка закордонних і
вітчизняних освітніх систем дистанційно�
го навчання показує, що вони обходяться
на 10�15 % дешевше, в основному за ра�
хунок більш ефективного використання
існуючих навчальних площ і технічних
засобів інформаційних технологій, а та�
кож надання більш концентрованого та
уніфікованого змісту навчальних матері�
алів, орієнтованості технологій дистан�
ційного навчання на більшу кількість уч�
нів.

Викладач
Мова йде про нову роль викладача (в

системі дистанційного навчання – тьюто�
ра), коли на нього покладаються функції
координування пізнавального процесу,

ня. Його сутність полягає в спрямованості
навчання та освітнього процесу в цілому
до людини, у створенні максимально
сприятливих умов для оволодіння учня�
ми соціально накопиченим досвідом, зак�
ладеним у змісті навчання.

Суть принципу пріоритетності педа�
гогічного підходу при проектуванні ос�
вітнього простору в системі дистанційно�
го навчання  полягає в тому, що проекту�
вання системи дистанційного навчання
необхідно починати з розроблення теоре�
тичних концепцій, створення дидактич�
них моделей тих явищ, які передбачаєть�
ся реалізувати.

Принцип педагогічної доцільності
застосування нових інформаційних тех�
нологій потребує педагогічної оцінки
ефективності кожного кроку проектуван�
ня та створення системи дистанційного
навчання.

Принцип вибору змісту освіти. Зміст
освіти системи дистанційного навчання
має відповідати державним стандартам.

Принцип забезпечення безпеки ін�
формації, що циркулює в системі ди�
станційного навчання. Необхідно перед�
бачати при необхідності організаційні та
технічні засоби безпечного та конфіден�
ційного збереження, передачі та вико�
ристання потрібних відомостей.

Принцип стартового рівня освіти.
Ефективне дистанційне навчання потре�
бує певного початкового набору знань,
умінь і навичок. Наприклад, для проду�
ктивного навчання слухач курсів підви�
щення кваліфікації за дистанційною
формою повинен бути знайомим із науко�
вими основами самостійної навчальної
праці, мати певні навички роботи з
комп'ютером.

Принцип відповідності технологій
навчання. Серед організаційних форм
навчання використовуються комп'ютерні
конференції, телеконференції, проектні
роботи та ін.

Принцип мобільності навчання поля�
гає у створенні інформаційних мереж,
баз і банків знань і даних для дистанцій�
ного навчання, що дозволяють тому, кого
навчають, коригувати або доповнювати
свою освітню програму в необхідному
напрямку.

Ряд особливостей дистанційного нав�
чання виявляється у процесі його аналі�
зу.

Гнучкість
Слухачі курсів дистанційного підви�

щення кваліфікації в основному не відві�
дують регулярно занять у вигляді лекцій,
семінарів, вони можуть працювати у
зручний для себе час, у зручному місці та
зручному темпі. Кожен учиться стільки,
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коригування курсу, що викладається,
консультування, керівництво навчальни�
ми проектами тощо.

Слухач дистанційного курсу
Для того, щоб пройти дистанційне

навчання, від слухача вимагається ви�
няткова вмотивованість, самоорганізація,
працьовитість і певний стартовий рівень
освіти.

У наш час при дистанційному навчанні
найбільш широко використовуються ін�
формаційно�рецептивний і репродуктив�
ний методи навчання.

Що ж стосується засобів навчання, то
варто особливо підкреслити, що при ди�
станційному навчанні вони одночасно
виступають засобами викладання та нав�
чання: у ролі надання змісту навчання,
контролю і керування навчально�пізна�
вальною діяльністю тих, хто навчається.
Той самий матеріал може бути поданий
декількома засобами навчання, кожен з
яких має свої дидактичні можливості. Це
насамперед:

� друковані видання (тверді копії на
паперових носіях підручників, навчаль�
но�методичних посібників, довідників то�
що);

� комп'ютерні навчальні системи у
звичайних і мультимедійних варіантах
виконання;

� аудіо�візуальні навчальні матеріали.
Охарактеризуємо їх більш докладно. 
Друковані видання (традиційні під�

ручники, навчально�методичні посібники
та ін.) широко використовуються в систе�
мах дистанційного навчання. Навіть у за�
кордонних системах дистанційного нав�
чання, де технічний рівень оснащеності
освітнього процесу високий, частка дру�
кованих видань досить значна.

Електронні видання є електронним
варіантом друкованих навчальних мате�
ріалів, але мають ряд позитивних влас�
тивостей: компактність збереження в
пам'яті комп'ютера або на зовнішньому
носії, можливість оперативного внесення
змін і передачі на великі відстані елек�
тронною поштою.

Комп'ютерні навчальні системи
(програмні засоби навчального призна�
чення) дозволяють:

� індивідуалізувати та диференціюва�
ти процес навчання;

� здійснювати контроль із діагности�
кою помилок та зворотним зв'язком;

� здійснювати самоконтроль і самоко�
рекцію навчальної діяльності;

� звільнити навчальний час за рахунок
виконання комп'ютером трудомістких
рутинних обчислювальних робіт;

� візуалізувати навчальну інформа�
цію;

� підсилити мотивацію до навчання;
� формувати культуру пізнавальної

діяльності.
Електронний підручник – це автома�

тизована навчальна система, що включає
в себе дидактичні, методичні та довідкові
матеріали з навчальної дисципліни, а та�
кож програмне забезпечення, що дозво�
ляє їх комплексно використовувати для
самостійного одержання та контролю
знань.

Комп'ютерні мережі – комп'ютери,
об'єднані каналами зв'язку. Апаратне і
програмне забезпечення комп'ютерних
мереж є інструментом доступу до інфор�
мації, що зберігається в них. Мережа Ін�
тернет є достатнім засобом навчання як
для традиційного навчального процесу,
так і для дистанційного навчання (зви�
чайно, за наявності доступу та вмілого
використання).

Проте використання такого засобу
навчання, як комп'ютерна мережа,
пред'являє до учасників освітнього про�
цесу спеціальні вимоги в області знань
комп'ютерної телекомунікаційної техно�
логії (користувальні уміння).

Реальна практика дистанційного нав�
чання показує, що значну частину часу
займає саме дистанційний період, під час
якого слухач займається самостійно. У
цей період інформаційного обміну між
викладачем і слухачем (зокрема, кон�
сультації) можуть використовуватись те�
лефон, факс, комп'ютерна мережа в ре�
жимі електронної пошти. Багато з про�
блем апаратно�технічної підтримки ос�
вітнього процесу в дистанційному нав�
чанні, у випадку відсутності засобів но�
вих інформаційних технологій у слухача,
вирішуються в опорно�консультативних
пунктах при районних методичних кабі�
нетах.

Якою ж має бути структура дис&
танційного курсу?

На сьогодні це має бути електронний
варіант навчально�методичного комплек�
су дисципліни, яка містить у собі:

� робочі програми дисципліни;
� конспекти лекцій (або навчальні по�

сібники);
� методичні розробки практичних та

лабораторних занять;
� питання для підготовки до іспитів та

заліків;
� тести або завдання для контрольних

робіт;
� екзаменаційні білети;
� рекомендовану літературу;
� електронні консультації.
Як свідчить досвід упровадження ди�

станційних форм навчання, така форма
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федр та відділів на розробку організацій�
но�методичної бази ДН;

� взаємодія, допомога та співробітниц�
тво з УМО, державними органами управ�
ління освітою регіону, організаціями та
установами, які займаються дистанцій�
ним навчанням, зокрема, з Відкритим
міжнародним університетом розвитку
людини "Україна" (Кременчуцька філія),
створює умови для моніторингу якості та
ефективності ДПК, обміну досвідом вико�
ристання технологій ДН;

� наявна інформація про кількість ко�
ристувачів в регіоні і їх структура за ка�
тегоріями, можливості користувачів ви�
ходу в Інтернет з опорних шкіл районів,
методкабінетів, домашніх комп'ютерів
уможливлюють запровадження дистан�
ційного підвищення кваліфікації педаго�
гічних працівників.

За результатами аналізу ситуації в
Полтавському регіоні керівництвом УОН
Полтавської обласної державної адмініс�
трації було прийнято рішення, в якому
визначались першочергові завдання,
контингент слухачів і основні технології
дистанційного навчання ("кейс"�техноло�
гії, мережеві тощо). Рішення було офор�
млено документально – Наказ УОН
№ 686 від 15 грудня 2005 року "Про орга�
нізацію та проведення кусів підвищення
кваліфікації за дистанційною формою
навчання у 2006 році", яким також за�
тверджено "Положення про дистанційне
навчання на курсах підвищення кваліфі�
кації у Полтавському обласному інститу�
ті післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського" та відповідні ор�
ганізаційно�методичні заходи щодо впро�
вадження дистанційного навчання в си�
стему післядипломної педагогічної освіти
області.

Накопичений досвід розробки і впро�
вадження дистанційної форми підвищен�
ня кваліфікації в систему роботи Полтав�
ського обласного інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти дозволив розши�
рити та удосконалити таку форму органі�
зації навчання та організувати підвищен�
ня кваліфікації в дистанційній формі для
таких категорій слухачів:

� вчителі української мови і літерату�
ри;

� вчителі початкових класів;
� вихователі дошкільних навчальних

закладів;
� педагогічні працівники шкіл�інтер�

натів;
� вчителі фізкультури;
� вчителі англійської мови (нефахівці);
� вчителі географії;
� керівники гуртків позашкільних зак�

ладів.

підвищення кваліфікації має над очною
формою переваги:

оперативність (швидкість);
інформаційність (доступність освіт�

ніх масивів);
комунікаційність (збільшення кіль�

кості учасників, зняття територіальних
обмежень;

педагогічні (більша мотивованість,
інтерактивність);

психологічні (більш комфортні умо�
ви);

економічні (зниження загальних ви�
трат);

ергономічні (можливість вибору мі�
сця, часу, темпу навчання).

Як бачимо, розроблення та впрова�
дження дистанційних курсів, а згодом
дистанційних форм навчання сприяє
складанню системи освіти, орієнтованої
на слухача, її демократизації та ефек�
тивності. Саме така модель вдосконален�
ня навчально�виховного процесу засоба�
ми нових інформаційних технологій по�
винна стати предметом особливої уваги
викладачів в системі післядипломної ос�
віти педагогічних кадрів.

Модель підвищення кваліфікації за 
дистанційною формою в Полтавському 
обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
Найважливішим завданням з упро�

вадження ДН у підвищення кваліфікації
педагогічних працівників є відпрацьову�
вання організації навчального процесу і
його нормативно�методичного забезпе�
чення. Слід відзначити, що в системі кур�
сового підвищення кваліфікації ПОІППО
за період 2000�2005 років було нагромад�
жено певний досвід використання дис�
танційної моделі: розроблено систему ор�
ганізаційно�методичних заходів, створе�
но навчально�методичні комплекси ди�
станційного навчання та апробовано кур�
си за дистанційною формою для праців�
ників шкіл�інтернатів, вчителів іноземної
мови та географії. У 2006�2007 роках про�
довжується етап удосконалення органі�
зації дистанційного навчання в ПОІППО. 

Для більш ефективного впровадження
ДН на рівні інституту ПОІППО було
зроблено оцінку реальних можливостей
та прийнято обґрунтоване рішення щодо
таких основних параметрів:

� комп'ютерні і телекомунікаційні
можливості як інституту, так і регіону
створюють основу для застосування змі�
шаних технологій ДН ("кейс"�технології
та мережевої); 

� творчий потенціал колективу дає
можливість спрямовувати зусилля ка�
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Для впровадження дистанційного нав�
чання на курсах підвищення кваліфікації
в ПОІППО було здійснено відповідну ор�
ганізаційно�методичну роботу, а саме:
розроблено вищезазначене "Положення
про дистанційне навчання на курсах під�
вищення кваліфікації ПОІППО", яким
регламентовано основи організації ди�
станційного підвищення кваліфікації в
ПОІППО, умови зарахування на дистан�
ційне навчання та планування навчаль�
ного процесу, форми організації навчан�
ня, педагогічного контролю та атестації,
структуру навчально�методичного та ди�
дактичного забезпечення навчального
процесу. Було проведено необхідну підго�
товчу роботу щодо організації курсів за
дистанційною формою:

� запроваджено посаду методиста нав�
чального відділу з дистанційного навчан�
ня;

� створено Центр дистанційного нав�
чання;

� розроблено навчально�тематичні та
індивідуальні плани;

� внесено доповнення до анкет вхідного
та вихідного діагностування;

� складено графіки E�mail зв'язку
тьютора зі слухачами;

� переведено зміст основних модулів в
електронний вигляд (тексти лекцій, ме�
тодичні рекомендації).

Діяльність Центру дистанційного нав�
чання спрямовано на формування регіо�
нальної системи дистанційної післяди�
пломної педагогічної освіти, створення
відповідного веб�середовища, надання
допомоги та консультування з питань
розробки засобів навчально�методичного
забезпечення дистанційного навчання,
моніторинг якості дистанційної освіти в
регіоні, співпрацю з науково�методични�
ми установами, навчальними закладами,
державними та громадськими організаці�
ями щодо розвитку дистанційної форми
навчання в післядипломній освіті.

Під час настановчих занять, згідно з
навчально�тематичними планами підви�
щення кваліфікації за дистанційною
формою, проводились інструктивно�ме�
тодичні заняття, консультації за модуля�
ми, анкетування та тестування слухачів.
Кожним слухачем дистанційної форми
складено індивідуальний план підвищен�
ня кваліфікації, в якому зазначено зав�
дання щодо вивчення соціально�гумані�
тарних та фахового модулів, визначено:

� теми рефератів;
� фахове завдання;
� участь у семінарі;
� теми заходів з педагогічної практики;
� тему атестаційної роботи.

Основною технологією дистанційного
навчання обрана змішана, яка поєднує
елементи "кейс�" та мережевої техноло�
гії. Кожен слухач отримав тексти лекцій
соціо�гуманітарних та фахового модулів,
методичні рекомендації в електронному
вигляді – на дискетах.

На дистанційному етапі курсів здій�
снювалось забезпечення та супровід са�
мостійної роботи слухачів з використан�
ням технологій ДН. 

Для організації дистанційного навчан�
ня в регіонах створено місцеві опорно�
консультативні пункти при територіаль�
них методичних кабінетах, які повинні
забезпечувати методичний супровід та
електронний зв'язок між координатором
(тьютором) та слухачами. З метою по�
глиблення творчої співпраці між ПОІППО
та РМК щодо надання допомоги слуха�
чам на дистанційному етапі, методист
дистанційного навчання неодноразово
зверталася до місцевих консультативних
пунктів при РМК з листами про необхід�
ність контролю та інформаційно�мето�
дичного супроводу із зазначенням відпо�
відних категорій слухачів. 

На дистанційному етапі, як і передба�
чено планом, відбувалася керована са�
мостійна робота слухачів з використан�
ням комп'ютерних технологій. Слід відмі�
тити, що переважна більшість слухачів
вчасно і якісно виконували завдання ін�
дивідуального плану підвищення квалі�
фікації, хоча лише 20 % відсотків слуха�
чів надсилали свої роботи (реферати, фа�
хові завдання) до Центру ДН засобами
електронної пошти, що пояснюється як
відсутністю в деяких районах області
доступу до Інтернету, так і недоліками в
роботі МОКП.

Як свідчать дані вхідного та вихідного
діагностування, поряд з досить високою
оцінкою фахової та соціо�гуманітарної
підготовки, отриманої на курсах ДПК,
навчання на дистанційних курсах підви�
щення кваліфікації спонукало більшість
слухачів підвищити власну комп'ютерну
грамотність: на початку дистанційного
курсу навички роботи на комп'ютері ма�
ли 33 % слухачів, а в кінці – 75 %. Всього
ж за 2006�2007 н.р. підвищили свою ква�
ліфікацію за дистанційною формою
близько 300 вчителів, більшість із яких
висловили позитивне ставлення до мож�
ливості підвищувати кваліфікацію без
відриву від роботи (65 %), методом самос�
тійної роботи за індивідуальним (узгод�
женим) планом (75 %), за широкого вико�
ристання сучасних телекомунікаційних
мереж і засобів (електронної пошти, Ін�
тернету тощо) – 75 %. Для більшості слу�
хачів навчання на курсах підвищення
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Разом з тим, у роботі курсів підвищен�
ня кваліфікації за дистанційною формою
в ПОІППО залишається ряд проблем:

� відсутні розробки педагогічного кон�
тролю на основі ком'ютерного тестуван�
ня;

� обмежений набір технологій (моде�
лей) ДН, які використовуються при нав�
чанні;

� робота методистів не спрямована на
розробку пакетів навчальних матеріалів
для учителів усіх фахів;

� повільно створюється мережа МОКП
при РМК, що значно утруднює зворотний
зв'язок "слухач – координатор ДН";

� залишається низькою комп'ютерна
грамотність основної маси слухачів, що
значно утруднює використання сучасних
технологій ДН;

– потребує удосконалення комп'ютер�
не забезпечення Центру ДН ПОІППО та
його локальна мережа. 

Незважаючи на труднощі, дистанційне
навчання продовжує розвиток в ПОІППО.
У перспективі – створення підрозділу
"Дистанційне навчання" на веб�сайті
ПОІППО, де б слухачі могли знайомитись
із лекціями викладачів інституту та з усі�
ма матеріалами журналу "Постметоди�
ка", придбання системи дистанційної ос�
віти "Прометей", яка значно полегшить
зв'язки "тьютор – слухач дистанційного
навчання".

В цілому, досвід упровадження дис�
танційного навчання як специфічної
структури, що практично реалізує прин�
ципи, форми, методи "відкритої освіти"
через використання комп'ютерних техно�
логій, дає змогу Полтавському обласному
інституту післядипломної педагогічної
освіти забезпечити новий, більш високий
рівень курсової перепідготовки, сприяє
підвищенню комп'ютерної грамотності та
удосконаленню фахового рівня вчителів.

ВИСНОВКИ
Шляхом дистанційного навчання ми

намагаємося дати відповідь на виклики
сучасного суспільства. Розглядаючи про�
цес упровадження дистанційного навчан�
ня в післядипломній педагогічній освіті
(ППО), слід враховувати дві сторони да�
ного процесу: вплив технологій дистан�
ційного навчання на традиційне навчання
і власні аспекти проблеми.

Повномасштабне впровадження тех�
нологій дистанційного навчання ("кейс"�,
мережевих, змішаних) у підвищенні ква�
ліфікації педагогічних працівників здат�
не забезпечити новий більш високий рі�
вень ППО, що зумовлюється такими обс�
тавинами:

кваліфікації за дистанційною формою
сприяло використанню комп'ютерних
технологій у власній педагогічній діяль�
ності (70 %). Основними мотивами вибору
вчителями дистанційної форми підви�
щення кваліфікації є: можливість постій�
но займатися самоосвітою; змога працю�
вати без відриву від роботи; можливість
регулювати час на засвоєння навчального
матеріалу; сімейні обставини тощо. 

Саме з метою посилення мотивації се�
ред слухачів курсів можливостей дистан�
ційного навчання, методистом Зайченко Л.О.
розроблено і проводиться лекційне за�
няття для директорів та заступників ди�
ректорів ЗНЗ на тему "Елементи дистан�
ційного навчання в освітньому закладі". 

Для поглиблення науково�методичного
наповнення курсів за дистанційною фор�
мою продовжується створення банку нау�
ково�педагогічної інформації, необхідної
для самостійної роботи слухачів.

З цією метою кафедра менеджменту
освіти підготувала науково�методичний
посібник "Освітній менеджмент", в якому
запропоновано матеріали та методичні
рекомендації щодо вивчення курсу слу�
хачами саме дистанційної форми навчан�
ня. Подібні посібники, що адресовані слу�
хачам курсів підвищення кваліфікації,
розроблено й на інших кафедрах ПОІППО.
Крім цього доступні науково�методичні
матеріали і в електронному варіанті.

Протягом 2007 року методистами з
фаху було розроблено тести для забезпе�
чення механізму оцінки досягнутих ре�
зультатів.

Дистанційне навчання для школярів
сьогодні в Україні практично відсутнє,
хоча може бути корисним для самопере�
вірки, ліквідації прогалин у знаннях, для
підготовки до навчання у вищому нав�
чальному закладі. Дистанційні навчальні
курси для школярів з 2004 р. проводить
Проблемна лабораторія дистанційного
навчання Національного технічного уні�
верситету "Харківський політехнічний
університет", 

Так, у березні�квітні 2007 р. було про�
ведено дистанційні навчальні курси для
школярів з метою апробації та удоскона�
лення методики проведення дистанційно�
го навчального процесу для учнів серед�
ньої школи, визначення основних напря�
мів його впровадження, розробки реко�
мендацій для вчителів щодо використан�
ня дистанційних курсів у навчальному
процесі. Інформація про даний експери�
мент була надіслана в районні відділи осві�
ти, участь в зазначеному експерименті
взяли вчителі та учні ЗНЗ № 16 м. Кре�
менчука.
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� забезпечується реальна, а не декла�
рована неперервність післядипломної пе�
дагогічної освіти;

� з'являється можливість у міжкурсо�
вий період задовольняти інтереси та за�
пити педагогічних працівників у змістов�
ній інформації (блоки, модулі на веб�сай�
тах) та оперативно інформувати їх про
нові розробки та передовий педагогічний
досвід;

� посилюється особистісна орієнтація
ППО за рахунок більшої індивідуалізації
традиційного навчання на основі більш
широкого застосування індивідуальних
планів та графіків підвищення кваліфіка�
ції, які враховують рівень підготовки
слухача;

� активізується процес комп'ютериза�
ції та інформатизації традиційного нав�
чання, підвищується рівень та якість на�
очності лекцій, семінарів, практичних за�
нять за рахунок включення в них еле�
ментів дистанційного навчання;

� посилюється творча складова тради�
ційного навчання завдяки використанню
слухачами телекомунікаційних мереж, в
тому числі й Інтернету, для пошуку та
добору професійної інформації, її аналізу
та зіставлення, можливості розміщення
на веб�сайтах власних розробок тощо;

� використання модульних підходів у
традиційному навчанні підвищує якість
планування та організації навчального
процесу, результативність засвоєння
слухачами навчального матеріалу;

� виявляється зацікавленість профе�
сорсько�викладацького складу ПОІППО
у застосуванні елементів дистанційного
навчання та телекомунікаційних мереж у
традиційному навчанні, чим розширю�
ється кругозір та підвищується рівень
професійної кваліфікації викладачів;

� досвід показує, що заходи навіть на
етапі підготовки до впровадження дис�
танційного навчання в ППО (розробка ка�
федрами навчально�методичних ком�
плексів, організація електронної пошти,
створення локальної телекомунікаційної
мережі, доступ до Інтернету тощо) пози�
тивно впливають на рівень та якість кур�
сової підготовки слухачів. 

Таким чином, дистанційна форма нав�
чання, запроваджена в ПОІППО, дала
змогу слухачам здійснити підвищення
кваліфікації без відриву від виконання
професійних обов'язків, допомогла підви�
щити рівень та якість самостійної роботи,
спонукала розвивати власну інформацій�
ну культуру на базі застосування у нав�
чанні сучасних інформаційних та
комп'ютерних технологій.

ЛІТЕРАТУРА
1. Нормативно"правова.
1.1. Державна національна програма

"Освіта" / "Україна ХХІ століття". – К.:
Райдуга, 1994. – 61 с.

1.2. Положення про дистанційне навчан"
ня в системі підвищення кваліфікації педа"
гогічних працівників. – К.: ЦІППО, 1999. –
14 с. (Проект).

1.3. Указ Президента України "Про заходи
щодо розвитку національної складової гло"
бальної інформаційної мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі
в Україні" від 31 липня 2000 р. № 928/2000.

2. Концептуальні основи.
2.1. Концепція розвитку дистанційної ос"

віти в Україні. – К.: НТУ "КПІ", 2000. – 12 с.
2.2. Олійник В.В. Дистанційне навчання

– від ідеї до втілення // Світло. – 1999. –
№ 4 (14) – С. 22 – 25.

2.3. Олійник В.В. Дистанційне навчання
педагогічних кадрів // Світло. – 1999. – № 3
(13) – С. 32 – 34.

3. Навчальні посібники.
3.1. Кухаренко В.М. Дистанційне навчан"

ня: Навч. посіб. – Харків: ХДПУ, 1999. – 216 с.
3.2. Олійник В.В. Дистанційна освіта за

кордоном та в Україні: Стислий аналітич"
ний огляд. – К.: ЦІППО, 2001. – 53 с.

3.3. Олійник В.В. Організаційно"педаго"
гічні основи дистанційної освіти і навчання:
Організаційно"педагогічне дослідження. –
К.: ЦІППО, 2001. – 47 с.

3.4. Олійник В.В. Організація дистанцій"
ного навчання в післядипломній педагогічній
освіті: Організаційно"педагогічне дослі"
дження. – К.: ЦІППО, 2001. – 68 с.

3.5. Олійник В.В. Основи дистанційного
навчання в післядипломній педагогічній освіті:
Конспект лекції. – К.: ЦІППО, 2001. – 43 с.

4. Забезпечення дистанційного навчання.
4.1. Журавльова Т.Г. Особливості ди"

станційного навчання в системі післяди"
пломної освіти // Управління школою. –
2003. – № 3 (15).

4.2. Соколянська І.М. Дистанційне нав"
чання в післядипломній освіті // Управлін"
ня школою. – 2003 . – № 3. 

Стаття надійшла в редакцію 10.11.07

32

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



Щодо наукового змісту поняття "іннова�
ційна діяльність", то В.І.Слободчиков виз�
начає як інноваційну будь�яку діяльність,
що призводить до суттєвих змін порівняно
з існуючою традицією [15]. 

В.Химинець доповнює попереднє визна�
чення так: "Під інноваційною діяльністю
слід розуміти процес внесення змін у тради�
ційну систему, створення та використання
інтелектуального продукту, доведення но�
вих ідей до реалізації їх у вигляді готового
продукту або послуг" [17, с.37].

Г.Бородастов під інноваційною діяль�
ністю розуміє діяльність щодо аналізу
проблем і визначення потреби; створення
нових рішень, засобів і технологій її задо�
волення на основі здійснення НДР, залу�
чення їх результатів в економічний і будь�
який інший доцільний оборот [1]. 

На думку науковців, інноваційна діяль�
ність передбачає відхилення від норми,
стандарту, визнаного в конкретних соці�
ально�економічних умовах. Залежить вона
від двох факторів: сили інноваційних про�
цесів та характеру їх відносин з навколиш�
нім світом. Більшість дослідників підкрес�
люють, що інноваційна діяльність має на
меті прогресивні перетворення педагогіч�
ним колективом педагогічної системи шко�
ли для досягнення більш високих резуль�
татів в освітньому процесі [5].

В.Паламарчук підкреслює, що іннова�
ційна діяльність має відповідати наступ�
ним вимогам: 

обов'язково вносити зміни в будь�яку
діяльність порівняно з існуючими традиці�
ями; 

бути спрямованою на вирішення ком�
плексної проблеми, породженої зіткненням
або невідповідністю традиційних норм з
вимогами часу; 

орієнтована на інноваційний досвід; 

Нове в педагогіці – це не лише ідеї, під�
ходи, методи, технології, які ще не вико�
ристовувались, а той комплекс елементів
або окремі елементи педагогічного процесу,
які несуть у собі прогресивні засади, дають
змогу ефективно вирішувати завдання
розвитку і саморозвитку особистості [10].

У науково�методичній літературі зустрі�
чаємо деякі набутки з таких питань як ло�
гічний аналіз понять "педагогічна інновація"
та "інноваційний процес" – у С.Ляпідовської
[6], О.Плахотник [12]; визначення сутнісних і
складових інноваційної діяльності вчителя
– у О.Козлової [4]; критерії оцінювання пе�
дагогічних інновацій – у Л.Буркової, Н.Фе�
дорової [3]; рівнів розвитку інновацій – у
І.Підласого та А.Підласого [11, с.3�19], інно�
ваційної освітньої діяльності – у В.Химинця
[16; 17]. 

Інновації (від англ. іnnоvation – ново�
введення, новація) – це зміни, що поліпшу�
ють розвиток (перебіг) і результати нав�
чально�виховного процесу. 

Педагогічна інновація – це ідея, яка є
новою для конкретної особи; ідея, для реа�
лізації якої настав час; результат творчого
пошуку, оригінальних нестандартних рі�
шень; процес створення та поширення но�
вовведень для розв'язання педагогічних
проблем [7, с.14]. 

До загальних педагогічних інновацій
відносять: не нову, але постійно актуальну
ідею практичної оптимізації навчально�ви�
ховного процесу в усьому комплексі її зав�
дань, що ще далеко не вичерпала себе, не
зважаючи на тривалі пошуки в цьому на�
прямі; гуманістичну педагогіку в усій су�
купності її теоретичних положень і прак�
тичних технологій; основані на нових ідеях
підходи до організації управління педаго�
гічними процесами; технології, що групу�
ються на застосуванні нових ідей і засобів
інформатизації, масової комунікації. 
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Розглядається питання інноваційної діяльності як необхідної умови розвитку післядипломної
освітньої системи через реалізацію нових моделей курсів підвищення кваліфікації педагогічних пра#
цівників.

Рассматривается вопрос инновационной деятельности как необходимого условия развития после#
дипломной образовательной системы через реализацию новых моделей курсов повышения квали#
фикации педагогических работников.

The question of innovative activity is examined as necessary condition of development of the in#service
educational system through realization of new models of courses of the in#plant training of pedagogical
workers.
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системі  освіти  України.  Вона  передбачає
апробацію інновацій та експериментальну
перевірку продуктивності і можливості
застосування у системі освіти:

освітніх, дидактичних систем;
державних стандартів  освіти,  базово�

го  компонента  змісту дошкільної   освіти,
інваріантної   складової  змісту  загальної
середньої освіти, змісту професійно�тех�
нічної освіти,  нормативної частини змісту
вищої, післядипломної освіти.

1.5. Інноваційна освітня діяльність регіо�
нального рівня  може здійснюватись у  сис�
темі  освіти  окремого  регіону  і передбачає:

� апробацію  інновацій,  розроблених  у
ході   експериментів регіонального рівня;

� експериментальну  перевірку  продук�
тивності  і   можливості застосування інно�
вацій  (крім  тих,  що  зазначені  у  п.1.4 По�
ложення).

1.6. Інноваційна освітня діяльність на
рівні  окремого навчального закладу перед�
бачає: 

застосування інновацій;
експериментальну  перевірку  продук�

тивності  і   можливості застосування інно�
вацій  (крім  тих,  що  зазначені  у  п.1.4 По�
ложення) у вузах,  закладах  післядиплом�
ної освіти.

1.7. Умовами здійснення інноваційної ос�
вітньої діяльності є: 

дотримання майнових і немайнових
прав фізичних та юридичних осіб,  які  ве�
дуть  інноваційну  освітню  діяльність,
учасників навчально�виховного процесу,
збереження їх життя і здоров'я; 

дотримання фізичними  та  юридични�
ми  особами,  які  ведуть інноваційну  освіт�
ню  діяльність,  своїх  майнових  і  немайно�
вих зобов'язань, вимог державних стандар�
тів освіти;

керованість інноваційної освітньої ді�
яльності;

готовність керівників та працівників
дошкільних закладів освіти, навчальних
закладів,  органів  управління  освітою  до
інноваційної освітньої діяльності;

економія   ресурсів,   потрібних   для
здобуття   освіти, здійснення освітньої ді�
яльності та управління освітою.

2. Розробка інновацій у системі освіти.
2.1. Розробка інновацій у системі освіти

передбачає їх опис і перевірку  продуктив�
ності та можливості  застосування  шляхом
постановки формувального експерименту.

2.2. Описом інновації є обгрунтування
запропонованих ідей та підходів, чітке і
повне розкриття їх змісту. 

2.3. Формувальним експериментом у
системі  освіти  (далі – експеримент) є нау�
ково поставлене, кероване перетворення
освітньої практики  в  умовах,  спеціально
створених на основі нових ідей та підходів. 

передбачати організаційно�управлін�
ський аспект нововведень та їх нормативне
закріплення в постійно змінюваній практи�
ці [9].

За твердженням Л.Даниленко, Л.Кара�
мушки, інноваційна освітня діяльність –
це найвищий ступінь педагогічної творчо�
сті, винахідництво нового у педагогічній
практиці й виявляється у цілепокладанні,
визначенні мети, завдань, змісту та техно�
логії навчання. Вона полягає в оновленні
педагогічного процесу, внесенні  новоутво�
рень у традиційну систему [8]. 

За В.Химинцем, інноваційна освітня ді�
яльність – це процес внесення якісно но�
вих елементів в освіту. Цей вид діяльності
характеризується вищим ступенем творчої
діяльності учасників освітнього процесу.

Слід усвідомлювати, що інноваційна ос�
вітня діяльність:

створює нові освітні технології;
формує новий світогляд учителя;
активно впливає на формування все�

бічно розвиненого учня;
впливає на створення нових управлін�

ських структур;
створює оптимальні умови для форму�

вання більш досконалих відносин між шко�
лою і суспільством [16 c. 37�38].

Відповідно до чинного законодавства
України, зокрема Законів України "Про ос�
віту", "Про загальну середню освіту", "Про
наукову і науково�технічну діяльність",
"Про авторські правосуміжні права", "Про
науково�технічну інформацію", "Про нау�
кову і науково�технічну експертизу", з ме�
тою впорядкування  інноваційної освітньої
діяльності у системі освіти (далі – іннова�
ційна освітня діяльність) розроблено Поло�
ження про порядок здійснення інновацій�
ної освітньої діяльності [13].

Для нашого розуміння головної мети
післядипломної освітньої системи важливі
такі моменти положення:

1. Інноваційною освітньою діяльністю є
розробка, розповсюдження та застосуван�
ня освітніх інновацій.

1.2. Освітніми інноваціями (далі – інно�
вація) є вперше створені,  вдосконалені  або
застосовані освітні, дидактичні, виховні,
управлінські системи, їх компоненти,  що
суттєво поліпшують результати освітньої
діяльності.

1.3. Інноваційна освітня діяльність здій�
снюється на всеукраїнському,  регіональ�
ному  рівнях  та  на рівні окремого навчаль�
ного закладу.  Рівень інноваційної  освітньої
діяльності визначається її змістом (розроб�
ка, розповсюдження чи застосування інно�
вації),  а також масштабністю змін, що вно�
ситимуться у систему освіти внаслідок зас�
тосування запропонованої інновації.

1.4. Інноваційна  освітня  діяльність  все�
українського  рівня може здійснюватись у



г) 2002 – дистанційні консалт�курси для
вчителів вищої категорії та досвідчених
директорів ЗНЗ.
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2.4. Відповідно  до  пунктів  1.3 �1.6  цього
Положення у системі   освіти   проводяться
експерименти всеукраїнського, регіональ�
ного рівнів та експерименти в окремому ви�
щому навчальному закладі, закладі після�
дипломної освіти.

2.5. Інноваційна ініціатива.
2.5.1. З інноваційною ініціативою може

виступити фізична  або юридична особа
(особи),  що виявляє намір удосконалити
або оновити освітню практику,  експери�
ментально  перевірити  продуктивність  і
можливість застосування нових ідей та
підходів у системі освіти.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо,
що інноваційна діяльність є необхідною
умовою розвитку післядипломної освітньої
системи вчителів, яка реалізується через
проведення курсів підвищення кваліфіка�
ції педагогічних працівників для всього пе�
дагогічного колективу на базі навчального
закладу. 

Стабілізація і розвиток навчальниих
закладів для творчої обдарованості немож�
ливі без гарантованого іх фінансування,
матеріально�технічного, наукового, кадро�
вого забезпечення.

Враховуючи, що інноваційна освітня ді�
яльність передбачає розвиток творчого по�
тенціалу педагогів і стосується не лише
створення та поширення новизни, а й зміни
у способі діяльності, стилю мислення учас�
ників навчально�виховного процесу [14],
нами було розроблено декілька моделей
курсів підвищення кваліфікації незалежно
від фаху вчителів:

а) 1997 – курси�ОДГ "Розвиток та само�
розвиток творчого мислення педколекти�
ву" для окремого педагогічного колективу з
метою створення нової моделі школи (див.
додаток). 

Новизна курсів: робота постійної коман�
ди курсів, до якої обов'язково входить
практичний психолог; робота ДМГ (диску�
сійних мікрогруп) і ПС (предметних сек�
цій);

б) 1999 – інтегровані річні курси�ПДГ
(пролонгована ділова гра) "Розвиток та са�
морозвиток творчого потенціалу вчителя�
дослідника" для вчителів гуманітарних
дисциплін (природничо�математичних та
ін.). 

Новизна курсів: інтеграція змісту; кур�
си проводяться за трьома етапами по 36 го�
дин стаціонарно і 36 годин самостійної ін�
дивідуальної роботи;

в) 2002 – проблемні курси "Розвиток та
саморозвиток творчого потенціалу педаго�
га" для педагогічних працівників ВНЗ І�ІІІ
рівнів акредитації на базі навчального зак�
ладу;

35

Постметодика, № 4 (75), 2007

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



36

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Додаток

Курси–ОДГ (організаційно�діяльнісна гра) за темою "Розвиток та са�
морозвиток творчого мислення педколективу" проводяться на основі до�
сліджень і розробок кафедри педагогічної майстерності Полтавського об�
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроград�
ського його експертами, консультантами та методистами. Курси апробо�
вані в навчальних закладах Полтавської області (Гадяцький, Зіньківський,
Решетилівський, Кобеляцький райони). 

КУРСИ–ОДГ – це форма перепідготовки вчителів у вигляді організацій�
но�діяльнісної гри на базі окремого колективу, що є органічною складо�
вою навчального процесу системи післядипломної педагогічної освіти, її
плановим компонентом, слугує для вирішення педагогічних проблем нав�
чального закладу, сприяє розвитку та саморозвитку творчого мислення
колективу. 

11..  ММееттаа  ккууррссіівв  – ООДДГГ
Основними цілями курсів є:

створення навчального закладу для розвитку творчої обдарованості,
оволодіння загальними підходами до впровадження прогресивних техно�
логій; 

істотна зміна психологічного мікроклімату колективу, формування ко�
лективу однодумців – згуртованість, співпадання позицій, точок зору
стосовно різних питань навчально�виховного процесу;

підвищення рівня спрацьованості, узгодження взаємних дій усіх шкіль�
них працівників; 

підвищення здібностей вчителів до самоконтролю, самоорганізації,
до спільного, з мінімальними затратами часу та енергії, вирішення вироб�
ничих проблем;

розробка концепції та перспективного етапу розвитку шкільної орга�
нізації та формування психологічної готовності до змін.

22..  ППррааккттииччнніі  ррееззууллььттааттии
Цілеспрямовано розвиваються Жовтневий еколого�валеологічний НВК,

Решетилівські гімназія з математичною та лінгвістичною освітою і спеціалі�
зована початкова школа розвитку дитини, Калениківська спеціалізована
школа з краєзнавчим напрямком Решетилівського району; Великопавлів�
ська спеціалізована школа "Майбутній фермер" Зіньківського району, Га�
дяцька спеціалізована школа № 2, Кобеляцька гімназія.

Одна із названих шкіл ввійшла до Європейської мережі шкіл здоров'я,
школи мають гранти і певні досягнення на обласному, всеукраїнському і
міжнародному рівнях.

33..  ННааууккоовваа  ааккттууааллььннііссттьь  ппррооббллееммии  
Ліцензія Науково�методичного центру вищої освіти та Департаменту

вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 15.03.04.
У Міжнародній виставці "Освіта�2007" за номінацією "Інновації у пі�

слядипломній освіті" автор курсів нагороджена Почесною грамотою Мі�
ністерства освіти і науки України.

44..  ЗЗмміісстт  іі  ссттррууккттуурраа
За допомогою колективного мислення в ігровому режимі вирішуються

складні комплексні проблеми.
Відповідно до замовлення та наказу ПОІППО складається угода між

замовником та виконавцем, складається кошторис на оплату лектури та
витрати на відрядження. 

Група слухачів курсів – весь (або частина) педагогічний колектив шко�
ли, а також представники районного відділу освіти та методкабінету (25�
30 чоловік).

Дані курси проводяться на замовлення педагогічного колективу загаль�
ноосвітньої школи І�ІІІ ступенів за 216�годинною навчальною програмою,
з яких лекційно�практичні заняття – 144 год., самостійна робота (виконан�
ня випускної творчої роботи) – 72 год., зокрема:

60 годин – пленарні засідання (лекційно�практичні заняття);



Перспективність подальшої розробки дає
можливість проводити курси�ОДГ на базі будь�
якого навчального закладу з метою розв'язання
педагогічних проблем колективу, створення но�
вих моделей шкіл, нормалізації психологічного
мікроклімату колективу, вирішення проблеми
науково�методичного забезпечення навчально�
виховного процесу та ін.

Проблеми існують щодо фінансування таких
курсів місцевими відділами освіти та додатково�
го фінансування навчальних закладів у після�
курсовий період.

66..  ООссннооввнніі  ппууббллііккааццііїї
1. Білик Н.І. Інноваційні курси в системі піс�

лядипломної освіти вчителів: Збірник статей "Ін�
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щини". – Полтава: ПОІППО, 2002. – С. 44�47. 

2. Білик Н.І. Змістовно�структурні моделі
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ті // Освіта і управління. – Київ: ДАККО. –
1999.� №1. – С.113�122.

3. Білик Н.І., Федорович Л.О. Формування
готовності до реалізації творчого потенціалу
вчителя // Імідж сучасного педагога. – Полта�
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чально�виховного процесу в освітніх закладах:
Матеріали Всеукраїнської науково�практичної
конференції. – Черкаси. – 26�28 січня 1998. –
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77..  ВВііддггууккии  ннааууккооввоо��ммееттооддииччнниихх  ууссттаанноовв  
Довідка № 579 від 12.12.02, № 580 від

12.12.02), довідка № 589 від 15.12.03 відділу
освіти Решетилівської районної держадміністра�
ції; довідка №486 / 1 від 16.06.04 відділу осві�
ти Зіньківської районної держадміністрації.

Стаття надійшла в редакцію 15.10.07

60 годин – практичні заняття, які прово�
дяться паралельно в 2�3�х ДМГ (дискусійні мік�
рогрупи) за участю слухачів курсів;

30 годин – практичні заняття в предметних
секціях;

18 годин – психотренінги;
16 годин – педагогічна практика на базі ін�

ших навчальних закладів;
10 годин – контрольно�оцінювальні занят�

тя.
Позааудиторна робота. Без оплати – 36

год.:
психорозминки – 2 год.;
емоційна заставка, рефлексія – 4 год.;
групові консультації – 6 год.;
індивідуальні консультації (0,5 год. на слу�

хача курсів) – 8 год.;
педагогічне дозвілля – 6 год.;
робота відеосалону – 4 год.

Навчально�тематичний план складається з 6
розділів: "Психологічні можливості розвитку
творчого мислення педколективу"; "Актуальні
проблеми розвитку творчого мислення педко�
лективу"; "Науково�дослідна підготовка"; "Фа�
хова педпрактика"; "Контрольно�оцінювальні
заняття"; "Позааудиторна робота".

Особливістю даних курсів є розвиток твор�
чого мислення педагогів через їх безпосередню
участь у роботі курсів: робота над створенням
концепції, статуту, плану розвитку школи; прак�
тичне застосування методів, прийомів та форм
роботи, з якими вони ознайомилися під час ро�
боти курсів та їх демонстрацією (панорама ме�
тодичних і творчих ідей).

Робота проводиться у ДМГ (дискусійних мік�
рогрупах, створених під час курсів) під керів�
ництвом ТГ (творчої групи курсів) та ПС (пред�
метних секціях: учителів початкового навчання,
вчителів суспільно�гуманітарних, природничо�
математичних дисциплін та ін.).

ТГ курсів складається із педагогів, психоло�
гів, соціологів, методистів.

Фахова педпрактика – це ознайомлення з
організацією роботи за визначеними профіля�
ми навчального закладу для творчої обдарова�
ності дитини.

За допомогою поєднання теорії, практики та
самоактивізації слухачів курсів планується до�
сягнення таких цілей:

підвищити науковий рівень педагогічного
колективу школи;

навчити використовувати в навчально�ви�
ховному процесі комплекс різних методів нав�
чання;

розвинути творчий потенціал слухачів кур�
сів;

спонукати до саморозвитку творчого по�
тенціалу у післякурсовий період.

55..  УУппрроовваадджжеенннняя  
Виконано весь обсяг досліджень протягом

1997�2005 років, отримано практичні резуль�
тати.
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У школі всі комп'ютери зв'язані не просто у єдину мережу.
Кожен із них виконує певні функції, властиві тільки для нього. І
ці функції доступні для користувачів інших комп'ютерів, тобто
можна сказати, що школа – це один великий чотириповерховий
комп'ютер. З кожного ПК можна вийти в мережу Інтернет. Дос)
туп до Інтернет швидкісний і здійснюється по двох відокремле)
них лініях із цифровою системою зв'язку DSL. У багатьох шко)
лах комп'ютери знаходяться тільки в кабінетах інформатики. У
нас вони там теж є, але ще вони установлені і в багатьох класних
кімнатах, у всіх заступників директора, медпункті, бібліотеці і
навіть у вахтера, діє кілька серверів. Частина з них закрита зов)
ні, а частина надає інформацію в глобальну мережу Інтернет.
Адреса сайту школи: http://school13.kot.poltava.ua/. Те, що цей
сайт фізично знаходиться не десь у провайдерів, а безпосеред)
ньо в школі на нашому сервері, дає низку переваг. Заступники
директора, складаючи розклад за допомогою програми "Розклад
СШ № 13", яку я розробив, видають його не лише у паперовому
варіанті, але й виставляють у глобальну мережу Інтернет, що
дозволяє вчителям, учням і особливо батькам завжди знати, які
уроки сьогодні чи завтра у їх дитини, на який час вона повинна
бути в школі і коли повинна повернутися додому. 

У великих школах, а наша є такою (тільки учителів 120 осіб),
хтось із педколективу завжди хворіє і доводиться проводити за)
міну уроків. За звичайних умов розклад часто переробляється
пізно увечері і як результат –  складно повідомити учителів про
ці зміни. Так було і в нашій школі до того, як ми почали викорис)
товувати комп'ютери в цьому процесі. Сьогодні всі зміни у роз)
кладі автоматично відображаються в Інтернет. 

Часто до мене звертаються працівники різних шкіл із про)
ханням надати мою програму для складання розкладу. Я відмов)

У статті розглядається процес упровадження інформаційних технологій у загаль�
ноосвітньому навчальному закладі, які дають можливість полегшити та підвищити
якість роботи учителів, адміністрації, зокрема, контролю за навчально�виховним
процесом, а також створити умови для якісного навчання і розвитку творчих здіб�
ностей учнів. 

В статье рассматривается процесс внедрения информационных технологий в об�
щеобразовательном учебном заведении, которые дают возможность облегчить и
повысить качество работы учителей, администрации, в т. ч., контроля за учебно�
воспитательным процессом, а также создать условия для качественного обучения и
развития творческих способностей учеников.

Article is about the process of information technologies implementation in the secondary edu�
cation institution, those gives possibilities to make easy and of higher quality the activities of
teachers, school managers, particularly, monitoring training process and to create favorite
conditions for quality learning and students creativeness development.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 13�ОЇ
ШКОЛИ М.ПОЛТАВИ

І.Д.Гончаренко 

ВВіідд  ррееддааккццііїї  ППММ::

У Філадельфії (штат
Пенсильванія) відкри�
лася перша повністю
"безпаперова" високо�
технологічна диво�шко�
ла. Її створення обій�
шлося в $63 млн. Бу�
дівництво приміщення
школи проводилося під
наглядом комп'ютер�
ного гіганта "Майкро�
софт". Від звичайної
школи новий заклад
відрізняється, перш за
все, відсутністю підруч�
ників. Кожен учень має
п о р т а т и в н и й
комп'ютерний і елек�
тронний ключ, котрий
не тільки дає змогу
школяру відкривати
двері і свою особисту
шафку в роздягальні,
але також дає можли�
вості високоінтелекту�
альній електронній
системі відслідковува�
ти його пересування в
будівлі, а також аналі�
зувати відвідуваність,
успішність і старан�
ність. Усі меблі в школі
на колесах: стільці,
парти, інтерактивні
електронні дошки і
плазмові екрани. Це
дає можливість ство�
рювати "робочі групи"
і змінювати конфігура�
цію класу для потреб
вивчення певного
предмета1. 

Як "безпаперова"
школа без $63 млн.
виникає у Полтаві –
читайте у статті…

__________________
1Див. Портал СОП http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/Msg?id=10794



коди і автоматично вносить в базу даних
ім'я та час входу)виходу, крім того, кож)
ного дня автоматично створюється Інтер)
нет)сторінка, де можна проглянути звіт
про роботу вчителів за кожен день упро)
довж кількох років набравши відповідну
адресу. Якщо мені хтось з учителів гово)
рить, що він дуже багато працює, я відпо)
відаю: "Давайте подивимось в Інтернет".

Фіксувати, хто і коли прийшов або пі)
шов, – це не єдина функція комп'ютера)
вахтера. Коли телефонують у школу і
просять когось покликати до телефону,
вахтер дивиться спочатку, чи цей праців)
ник присутній зараз і може навіть через
систему відеоспостереження подивитися,
де знаходиться необхідна людина, або
вийти в Інтернет і подивитися у якому
кабінеті зараз вчитель.

Учительська в школі закривається
замком з елек)
троприводом, який
відкривається че)
рез Інтернет вах)
тером або з іншого
комп'ютера в ме)
режі особою, що
знає адресу відпо)
відної Інтернет)
сторінки та па)
роль, який зміню)
ється щогодини. 

Вахтер спосте)
рігає також за

всім, що відбувається в школі та навколо
школи за допомогою системи відеоспос)
тереження. Інформація з камер запису)
ється сервером і, при потребі, записи
можна переглянути. 

Шкільний лікар теж користується
комп'ютером з Інтернетом. У школі є єди)
на база даних на учнів. Зокрема, там за)
несені дані більше, ніж по 100 парамет)
рах щодо здоров'я учнів. Це дозволяє лі)
карю полегшити підготовку звітів, швид)
ко викликати батьків, якщо потрібно.
Крім того, лікар завжди через Інтернет
може проконсультуватися з приводу
якихось медичних питань із провідними
фахівцями з різних країн. А директору
єдина база даних дає можливість перед
проведенням індивідуальної бесіди з уч)
нем вивчити досконало стан його здо)
ров'я. 

Комп'ютеризований кабінет музики
дає можливість співати під "мінусовки",
синтезатор чи фортепіано, слухати циф)
рові записи всіх програмних музичних
творів. До речі, стіни в кабінеті музики зі
звуконепроникного матеріалу.

Вже вісім років у школі діє цифрове
кабельне телебачення, яке поєднане з
розробленою мною інформаційною систе)

ляю тому, що вона написана мною кон)
кретно для умов тринадцятої школи під
її складну комп'ютерну систему та з ура)
хуванням особливостей самої школи. 

Чи став кращим розклад? Безумовно.
Школа працює у дві зміни. Раніше зав)
жди не вистачало кабінетів або збігалися
вчителі чи кабінети. Людина не може
опрацювати швидко та без помилок знач)
ний обсяг інформації при складанні роз)
кладу. Після упровадження комп'ютерної
програми кабінетів не тільки вистачає,
більше за те – стало можливим перевес)
ти додатково ще два класи на першу змі)
ну, зникли помилки та збіги. Та й покра)
щився контроль директора над роботою
заступників. Завуч – як і будь)яка люди)
на – має свої симпатії та антипатії. Я ду)
маю, що мені не зможе заперечити жоден
педагог, що для одних учителів склада)
ється розклад кра)
щий, а для інших гір)
ший. Природу людини
ми не змінимо, симпа)
тії завучів теж, але
можна створити такі
умови, за яких склад)
но буде таким чином
їх проявляти. Справа
в тому, що програма
складає розклад у
трьох видах: 

1. Учитель, кабінет.
2. Предмет, кабінет.
3. "Вертикальний" розклад, тобто коли

видно всі "вікна" і уроки кожного учите)
ля, а всім учителям видно, в кого кращий
і в кого гірший розклад. І тут повинен
сказати своє слово директор, але ще кра)
ще, коли програма не пропустить і не
видрукує такий розклад, і зараз я пра)
цюю над новою версією програми "Роз�
клад СШ № 13".

Часто мене запитують: "А для чого
треба було писати свою програму зі скла)
дання розкладу, адже їх існує багато?".

По)перше, такі програми дорогі, по)
друге, вони не задовольняють конкрет)
них потреб нашої школи. Наприклад, моя
програма показує, чи є вчитель зараз у
школі, чи він не запізнився на урок. Яким
же чином комп'ютер знає, коли прийшов
учитель і чи він не спізнився?

Я вже говорив, що у вахтера теж сто)
їть комп'ютер, який виконує низку фун)
кцій. Одна з них – фіксування, хто коли
прийшов і коли пішов. Це виконує інша
розроблена мною програма – "Пропуск
СШ № 13". Кожен із працівників має
свою картку зі штрих)кодом, які виготов)
ляються секретарем за допомогою іншої
мною ж написаної програми. Ця карточка
ставиться в пристрій, який читає штрих)
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мою. По рекреаціях та класах стоять по)
стійно увімкнені телевізори, на яких на)
писано дату, день, номер уроку, скільки
залишилося до кінця уроку чи перерви.
По двох рухливих рядках відображаєть)
ся інформація про події в школі, місті,
привітання з Днем народження, перемо)
гами в різних конкурсах, олімпіадах то)
що. На перервах в автоматизованому ре)
жимі транслюються передачі нашої
шкільної студії телебачення TV)13, нав)
чальні мультфільми, створені учителями
та учнями школи. Крім того, система дає
дзвінки на уроки та з уроків. Тривалість
дзвінків оптимальна – 6 секунд. Окремо –
для 1 класів, 2)4 класів, та 5)11 класів.
Система також керує подачею води в ту)
алети, підкачкою води на 3)4 поверхи.
Коли учень входить до туалету, відкри)
вається подача води, а після виходу – ав)
томатичний змив. Це дає значну еконо)
мію використання води в умовах старої
каналізаційної системи.

Я беру участь у багатьох наукових
конференціях, зокрема і в міжнародних. 

Перебуваючи вдома чи навіть в іншій країні, я
можу через Інтернет та систему відеоспостере�
ження дізнатися, що відбувається в школі, який
розклад, хто з учителів запізнився, відкрити за�
мок в учительській, відкрити чи закрити воду в
школі, вимкнути десь світло, набрати інформацію
на два рухливі рядки, і нарешті подивитися, чи
виконали учні домашнє завдання та проаналізу�
вати якість виконання. 

Уже 5 років учні нашої школи викону)
ють домашні завдання через Інтернет. Це
допомагає суттєво покращити самостійне
виконання домашніх завдань та проводи)
ти регулярне оцінювання їх виконання.
Домашні завдання створюються учите)
лями школи за допомогою одного з варі)
антів комп'ютерної програми "Інтернет)
контроль", розробленої мною, та вводять)
ся на Інтернет)сервер. Програма створює
будь)яку кількість варіантів (достатньо
300)500), і кожен учень, зайшовши на
сайт школи, отримує випадковим чином
після введення пароля тільки його варі)
ант домашнього завдання. Виконавши
завдання, він відсилає його на сервер
школи, де завдання перевіряються та
оцінюються.

Оцінки учнів публікуються на сайті
школи з вільним доступом. Поруч з оцін)
кою комп'ютер друкує дату та час вико)
нання роботи. 

За бажанням батьків оцінки можуть відсилатися
їм як SMS�повідомлення на мобільний телефон. 

Учень може виконувати лише один ва)
ріант домашнього завдання. Після цього

доступ для цього учня до домашнього
завдання припиняється. Але яким чином
вдалося забезпечити всіх учнів доступом
до Інтернет?

Всі учні школи поділяються на три ка)
тегорії:

1. Учні, які не мають вдома комп'юте)
ра.

2. Учні, які мають вдома комп'ютер,
але не підключені до мережі Інтернет.

3. Учні, які мають вдома комп'ютер з
виходом в Інтернет.

У школі в будь)який час учні першої
категорії мають вільний доступ до шкіль)
них комп'ютерів. Завдяки цьому є мож)
ливість виконувати домашні завдання у
школі в зручний для учнів час, у бібліоте)
ці, класах чи кабінетах інформатики.

Учням другої категорії ми надаємо
можливість безкоштовно підключатися
до нашого сервера через модем та теле)
фонну лінію для виконання домашніх
завдань.

Таким чином, усі учні мають реальну
можливість виконувати домашні завдан)
ня. Оцінки обчислюються сервером за 12)
бальною системою залежно від процен)
тного співвідношення правильно викона)
ного обсягу домашнього завдання. Пере)
ваги такого способу: 

1. Кожен учень виконує індивідуальне
завдання.

2. Усі домашні завдання перевірені і
оцінені.

3. Невиконання домашнього завдання
не залишається непоміченим.

4. Неможливе списування.
5. Отримання стійких навичок роботи в

мережі Інтернет.
6. Намагання учнями поглиблювати

знання з програмування з метою знаход)
ження способу "обдурити" сервер, а це
створює ситуацію постійного удоскона)
лення як програм так і учнів. 

Недоліки:
1. Учень може виконувати завдання з

консультантом, але цей недолік існує і
при традиційній системі.

2. Реальні оцінки учнів, які ви теж мо)
жете подивитися, свідчать, що або кон)
сультанти слабі, або їх немає.

Це лише невелика частина того, що
робить педагогічний колектив школи.
Про інші ноу)хау тринадцятої школи
можна дізнатися на сайті школи:
http://school13.kot.poltava.ua/.

Стаття надійшла в редакцію  20.10.07
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15�16 листопада 2007 року Асоціація Монтессорі�вчителів України
за сприяння Міністерства освіти і науки України та Управління освіти
і науки м. Києва зібрала педагогів на ювілейну конференцію з нагоди
100�річчя методу Монтессорі в світовій педагогічній практиці та 15�
річчя проекту "Відродження гуманістичної педагогічної системи Марії
Монтессорі в Україні". Відчуття значущості події доповнювала світла
атмосфера Будинку вчителя, де відбувалась конференція. 

Ця подія зібрала в Києві прихильників методу з двадцяти одного ре�
гіону України та представників семи країн світу (Америки, Білорусі,
Ізраїлю, Італії, Казахстану, Нідерландів, Росії). Під час урочистого
відкриття конференції, коли лунали звуки українського гімну, здава�
лося, що ми стоїмо в одному колі серед ста десяти країн світу, в яких
працюють школи за методом Марії Монтессорі. Тільки в США їх трид�
цять вісім тисяч. Тисячі шкіл Монтессорі у світі об'єднані повагою до
одної, близької всім жінки – Марії Монтессорі. Такі несхожі за націо�
нальним обличчям школи різних країн і континентів, ніби об'єднані од�
ною мовою, зрозумілою кожному монтессорійцю – це єдині принципи в
організації життя з повагою до кожної дитини і її природовідповідних
законів розвитку в цілісній системі індивідуального навчання.

По праву першим виступаючим на урочистому засіданні був прези�
дент Всеукраїнської асоціації Монтессорі�вчителів, перший заступник
Міністра освіти і науки України Б.М.Жебровський. Саме він в 1992 році
став керівником проекту створення школи Монтессорі в Україні. Звер�
таючись до зібрання він підтвердив думку про те, що методика Марії
Монтессорі є кращим зразком у гуманістичній освіті, підкреслив акту�
альність впровадження педагогічної системи Монтессорі з урахуван�
ням того, що в сучасному світі відбувається наступ насильства і агресії.
Система ж Монтессорі виховує дітей в любові і гідності самостійними і
вільними в мисленні і в поводженні. Зважаючи на це цілком очевидним
і очікуваним є вибух інтересу в українській освіті до наукового методу
Марії Монтессорі. "Відновлення інтересу до цієї системи у вітчизняній
педагогіці можна розглядати як знак інтеграції українського суспільс�
тва в русло світового цивілізаційного процесу", – наголосив Б.М.Жеб�
ровський. 

Монтессорі�вчителів України вітали Президент Асоціації Монтессо�
рі�вчителів Італії П'єтро Санті, директор Принстонської школи Мон�
тессорі Марша Стенсел, директор освітнього Монтессорі�центру з під�
готовки вчителів Монтессорі Дженні Кусак та інші найближчі друзі,
хто брав безпосередню участь в становленні Монтессорі�освіти в Укра�
їні. Директор першої Української школи Монтессорі в Києві та україн�
ського освітнього Монтессорі�центру з підготовки вчителів Т.П. Ми�
хальчук висловила вдячність всім за розуміння і постійну підтримку в
розбудові школи Монтессорі в Україні. Серед почесних гостей був при�

Представлено матеріал з нагоди ювілейної міжнародної конференції,
присвяченої 100�річчю методу Монтессорі в світовій педагогічній прак�
тиці, розглянуто особливості і значення впровадження методу в україн�
ській освіті, наводиться інформація про розвиток руху монтессорійців
на Полтавщині.

Представлено материал по случаю юбилейной международной конфе�
ренции, посвященной 100�летию метода Монтессори в мировой педаго�
гической практике, рассмотрено особенности и значение внедрения ме�
тода в українськом образовании, приводится информация о развитии
движения монтессорийцев на Полтавщине.

This paper is about anniversary international conference devoted to centenary
of Montessori method in world pedagogical practice; peculiarities and impor�
tance of this method implementation in the Ukrainian education are conside�
red, some information about development of Montessori's method following in
Poltava region is given too. 

ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ МАРІЇ
МОНТЕССОРІ 100 РОКІВ

Т.Л.Коршунова



сутній на конференції ректор АПН академік
П.П.Кононенко, який підтримує ідею розвит�
ку системи Монтессорі в Україні. В усьому
світі є друзі української Асоціації Монтессо�
рі�вчителів, які з цікавістю сприймають ук�
раїнський досвід.

Як водиться під час урочистих подій, були
відзначені ті, хто накопичував цей досвід
протягом 15 років. Зазначалося і про помітне
місце полтавського осередку монтессорійців,
який виник у 1994 році з відкриттям першої
дошкільної групи у дитячому садку № 10 м.
Полтави. Тепер у цьому закладі працюють
три групи Монтессорі. 

Беззмінний керівник закладу – Джупій Ні�
на Юхимівна зробила все, щоб педагоги могли
навчатися, щоб могли втілювати педагогічну
систему саморозвитку дитини в спеціально
підготовленому розвиваючому середовищі.
Успіхи перших Монтессорі�вихованців були
поштовхом для відкриття в 1997 році почат�
кової школи, в якій зберігаються психолого�
педагогічні принципи Монтессорі�педагогіки.
І сьогодні успішність випускників школи ра�
дує і надихає.

Знайомство з методикою Марії Монтессорі
стала надзвичайною подією в особистісному
житті кожного педагога і всього колективу
закладу. Методика Монтессорі зробила пере�
ворот у свідомості педагогів. Вона допомогла
повірити в дитину, в її творчі здібності на
шляху саморозвитку. Символ педагогіки Ма�
рії Монтессорі – звернення дитини "Допомо�
жи мені це зробити самому!" – став для педа�
гогів закладу провідною ідеєю. Вони забезпе�
чують процес самопобудови особистості ди�
тини, створюючи умови в спеціально підго�
товленому середовищі, щоб допомагати дити�
ні розкрити закономірності і зв'язки у світі.

Як зменшувати наказові форми звертання
до дитини? Як поглибити тему космічного і
духовного виховання? Як удосконалювати
метод спостереження? – проблеми, над яки�
ми працюють педагоги продовжуючи само�
вдосконалення та вивчення педагогічної сис�
теми Монтессорі. 

Педагогіка М.Монтессорі не відокремлює
особистість педагога і дитини, виходить із їх
рівноцінності у вихованні і навчанні. Вимоги
до особистості і підготовки педагога є важли�
вою складовою педагогічної системи М.Мон�
тессорі, мета якої – "залишити дитину віль�
ною" для її розвитку, і не бути основною пе�
решкодою для досягнення дитиною свободи і
природного розвитку. Свобода, яку дитина
повинна отримати для свого розвитку, – це не
свавілля в її діях, а свідома дисципліна, "дис�
ципліна в свободі" (М.Монтессорі). Тому зав�
дання вихователя – "дисциплінувати для ді�
яльності, для праці, для добра", а не для па�
сивності і нерухливості. Марія Монтессорі
пов'язує тісно проблему вільної дисципліни і
проблему особистості педагога, якому нале�
жить зовнішньо пасивна, але внутрішньо
напружена, діяльна роль. Вона підкреслює
особливий статус дитини: "Дитина – істота,
яка живе в оточенні дорослих". Монтессорі
закликає педагога змінити свої погляди на
потреби дітей і навчати їх не стільки словами,
як власним прикладом. "Дитина повинна не
лише жити, як людина, але творити в собі
людську особистість: у цьому проявляється її
індивідуальність, її призначення", – підкрес�
лює видатний педагог. 

Від вихователя залежить створення нав�
чально�виховної системи саморозвитку дити�
ни у вільній діяльності. Система Монтессорі
передбачає:

� підготовлене середовище з автодидактич�
ними матеріалами, створеними М.Монтессорі
для самостійної індивідуальної діяльності ді�
тей (за дитиною вибір дидактичного матеріа�
лу, часу роботи з ним "продиктований внут�
рішніми потребами психічного росту");

� функціонування педагога на основі спо�
стереження за дитиною орієнтоване на допо�
могу їй в самостійній діяльності, створення
умов для розвитку рефлексії у дитини;

� врахування сензитивних фаз розвитку,
коли дитина надає перевагу певному виду ді�
яльності, індивідуальних, соціально�емоцій�
них потреб дитини;

� дух загальної доброзичливості, поваги, до�
віри – основа укладу життя спільноти дітей і
педагогів.

Методика передбачає обов'язкову узгодже�
ність з системою сімейного виховання, яка не
повинна протирічити педагогічним принци�
пам вільного виховання.

Важливим критерієм високопрофесійного
результату освітнього процесу сьогодні в пе�
дагогічному світі вважається зниження енер�
гозатратності всіх учасників освітнього про�
цесу при високій ефективності педтехнології.
Саме це є характерною ознакою освітнього
простору, створеного за методикою Марії
Монтессорі. В умовах колективного вихован�
ня дітей – це найбільш важливий елемент
здоров'язберігаючої педагогічної системи. У
традиційній освіті, нажаль, відбувається про�
тилежний процес – зростає напруга. 

Сьогодні на базі навчально�виховного ком�
плексу № 10 м. Полтави, де впроваджується
методика Монтессорі, працює методичний
центр природного розвитку дитини ПОІППО,
завдяки чому вихователі області мають мож�
ливість розширити уявлення про педагогічну
систему індивідуального навчання, відчути
атмосферу взаємодії педагога і дитини, поз�
найомитися з принципами особистісно орієн�
тованої педагогічної системи М. Монтессорі.

Марія Монтессорі продовжує займати особ�
ливе місце в педагогічному світі. Чимало її
поглядів стало невід'ємною частиною теорії і
практики педагогіки. ЇЇ методика розбурхує і
збагачує педагогічний простір. Усвідомлена
дисципліна і самостійність – характерні риси
дітей, що виховуються в осередках педагогіч�
ної системи М.Монтессорі, ті основні показни�
ки, яких прагне досягнути українська освіта.

Співпадання цілей реформування сучасної
освіти України й основних положень наукової
системи Марії Монтессорі зближує ці систе�
ми. Традиційна педагогіка бере від методу
Монтессорі все, що дозволяє сьогодні стан її
розвитку.
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частіше це буває загальноосвітня школа,
яку депутат у свій час закінчив) не виста�
чає необхідної навчальної літератури. Осо�
бисто мені не відомі такі випадки, коли б де�
путат спонсорував друкування додаткового
тиражу підручників. Зате всім відомо, що в
такому разі обурений "неподобствами" член
Верховної ради звертається з посланням у
формі категоричного наказу до державних
адміністрацій або до головної установи�роз�
порядника підручників –  Інституту іннова�
ційних технологій та змісту освіти. І залеж�
но від значимості чи наполегливості уря�
довця проблема в рамках однієї школи буде
вирішена.

У 2007 році за участю управлінь та відді�
лів освіти Контрольно�ревізійні управління
провели аудиторські дослідження з питань
потреби, замовлення та використання нав�
чальної літератури в усіх типах навчальних
закладів. Найбільше часу рахували шкільні
підручники – їх найповніше до потреби ви�
дано, а стовідсоткового забезпечення все ще
не досягнуто. Чи не найголовнішим завдан�
ням перевірок, контролю, а відтепер і ауди�
ту залишається підрахунок відсотка забез�

Однією з найбільш повторюваних інфор�
мацій, що надають підлеглі підрозділи у Мі�
ністерство освіти, є дані про забезпечення
підручниками та посібниками всіх видів
навчальних закладів – вищих, професійно�
технічних, загальноосвітніх та спеціальних
для дітей з особливими потребами. Але ос�
кільки питання забезпечення навчальною
літературою залишається проблемним уп�
родовж усіх 16 років незалежності, то це
питання цікавить не лише Міністерство
освіти. Декілька разів на рік ситуацію за�
безпечення підручниками всебічно розгля�
дають контрольно�ревізійні управління,
Прокуратура, Антимонопольний комітет,
комітети з контролю за державними цінами
та захисту прав споживача, обласні та ра�
йонні державні адміністрації. Гостро цікав�
ляться цією темою в Секретаріаті Прези�
дента України та депутати Верховної ради,
щоправда останні вирішують питання до�
сить своєрідно – перетягуючи ковдру на
свою сторону. Наприклад, зі скарги, що
надходить з малої батьківщини чи рідного
територіально�виборчого округу депутата,
стає відомо, що в навчальному закладі (най�
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В даній статті йде мова про проблеми, пов'язані з обліком навчальної літератури в бібліотеках ЗНЗ.
Перш за все це облік наявності та використання альтернативних підручників; потреба в підручни!
ках державного та шкільного компоненту навчання, підрахунках процентів забезпечення за предме!
том, за  класом, за роком видання. 
У Полтавській області діє з 2000 р. система обліку навчальної літератури, яка з 2007 року перево!
диться на електронну версію, що значно покращує, удосконалює та водночас спрощує систему облі!
ку. Стаття має бути корисною методистам з бібфондів  обласних та районних установ (відділів)
освіти, бібліотекарям. 

В данной статье идет речь о проблемах, связанных с учетом учебной литературы в библиотеках ОУЗ.
Прежде всего это учет наличия и использования альтернативных учебников; потребность в учебниках
государственного и школьного компонента обучения, подсчетах процентов обеспечения по предмету,
классу, году издания.
В Полтавской области действует с 2000 г. система учета учебной литературы, которая с 2007 года
переводится на электронную версию, что значительно улучшает, совершенствует и одновременно
упрощает систему учета. Статья должна быть полезна методистам по бибфондам областных и ра!
йонных учреждений (отделов) образования, библиотекарям.

This article tells about problems of study materials in secondary schools libraries recordkeeping. 
First of all, this is a recordkeeping of alternative textbooks availability and using;  need in textbooks to support
State and School Curricula, percentage of supplying with textbooks by subject, grade, year of publishing. Since
2000 in Poltava region has worked system of study materials recordkeeping. In 2007 it was transformed in elec!
tronic one. This transformation improves and, at the same time, simplifies recordkeeping. This article may be use!
ful for methodologists in library funds of regional and local department of education, librarians.
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печення. З жовтня 2007 р. ще і в Секретарі�
аті Президента рахують, скільки учнів пер�
шого та сьомого класів залишаються неза�
безпечені підручниками і на листопад – че�
рез три місяці після початку навчального
року.

Рахувати непросто, а саме з причини
відсутності єдиної для всієї України систе�
ми обліку навчальної літератури. А саме
система дала б відповіді на питання:

� що саме з того, що понавидавали ви�
давництва (за замовленням та поза ним)
потрібно рахувати;

� потребу в яких підручниках слід зазна�
чати, адже з предмету відтепер рідко маємо
одне видання. Альтернативні видання скла�
даються з 2 – 4 підручників різних авторів;

� як вираховувати середній відсоток за�
безпечення по 1 – 11 класах, з яких лише
два забезпечені на 120 %;

� де зазначати потребу в підручниках,
які видані понад 5 років тому, фактично
списані з бібліотечних фондів, але продов�
жують використовуватися, бо не вистачає
нових – п'ятирічного циклу видань.

У Полтавській області з 2000 року діє
єдина Система обліку навчальної літерату�
ри. У 2005 році  на республіканській нараді
методистів з бібфондів управлінь освіти
облдержадміністрацій, яку проводив Інсти�
тут  навчальної літератури, ПОІППО поді�
лився досвідом роботи з питань обліку нав�
чальної літератури. Тоді ж на прохання де�
кількох обласних відділів освіти були нада�
ні  таблиці обліку фонду підручників в за�
гальноосвітніх навчальних закладах.

У 2005�2006 н.р. створена електронна
система обліку навчальної літератури –
фактично це повноцінна програма, що фор�
мує в розрізі кожного навчального закладу
звітні таблиці обліку, який здійснюється під
час проведення щорічної інвентаризації
бібліотечних фондів навчальної літератури.
Програма забезпечує електронний варіант
прийняття звітів від навчальних закладів
до відділу чи управління освіти аж до рівня
обласної чи республіканської установи.

На сьогоднішній день актуальним зали�
шається питання впровадження
комп'ютерних технологій у систему органі�
зації роботи методистів районних (міських)
методичних кабінетів з бібліотечних фондів
та бібліотекарів навчальних закладів. 

Підрахунки з обліку навчальної літератури, особливо
в періоди щорічної інвентаризації фондів підручників,
здійснюються методистами та бібліотекарями шкіл з
великою затратою часу і зусиль. Інвентаризація біб!
ліотечних фондів проводиться в короткі строки та не
зручний період (кінець навчального року), коли мето!
дисти і бібліотекарі ЗНЗ перевантажені.  Під час  об!
рахунків забезпечення підручниками допускається
значна кількість помилок, пов'язаних з людським фак!
тором. 

Упровадження електронного обліку нав�
чальної літератури дає змогу значно підви�
щити ефективність роботи з обліку нав�
чальної літератури на всіх рівнях – нав�

печення, до того ж у найрізноманітніших
ракурсах.

Складається враження, що нікого не
здивував і не стурбував такий факт: у ау�
диторському звіті ГоловКРУ порівнюється
забезпечення підручниками різних облас�
тей та зазначається,  що вони досить нерів�
номірно забезпечуються навчальною літе�
ратурою. Наприклад, наводяться дані, що в
2006 році Малинський ЗНЗ № 2 Житомир�
ської області був забезпечений підручника�
ми на 50 %, а Тишківський ЗНЗ І�ІІІ ст. № 2
Кіровоградської області – на 125 % (Ауди�
торський звіт ефективності використання
бюджетних коштів, виділених на видання,
придбання та зберігання підручників…, на�
даний Головним контрольно�ревізійним уп�
равлінням України за 2004�2006 роки, Київ,
2007).

Основна причина подібних розбіжностей
полягає не в тому, що окремі області, райо�
ни, міста чи навчальні заклади нерівномір�
но забезпечуються навчальною літерату�
рою Міністерством освіти або місцевими
управліннями освіти під час розподілу. Річ
у  тому, що і МОН, і кожне обласне управ�
ління освіти і науки, а то і кожен навчаль�
ний заклад по�різному, а точніше, по�своє�
му – хто як розуміє, вираховують показни�
ки забезпечення у відсотках. Маємо вихід�
них даних – замовлення підручників за
потребою, надходження за замовленням та
поза потребою, підручники за роками ви�
дань п'ятирічного циклу використання та
фактично списані, але придатні до викорис�
тання (бо не вистачає нових) видання мину�
лих, аж до 1998, років. До того ж навчаль�
ний процес має інваріативну та варіативну
складові – отже, і підручники поділяються
на ті, що забезпечують виконання держав�
них програм навчання, створені за регіо�
нальними чи авторськими програмами то�
що. Серед такої кількості чисел, за якими
вираховується забезпечення,  нелегко зорі�
єнтуватися: що з чим зіставляється.

16 років тому, коли з одного предмета на�
давався один підручник, та ще і 120�відсот�
ково до контингенту учнів, рахувати потре�
бу в підручниках було неважко. Рахували
комплектами: для 1 класу потрібно 5 під�
ручників, у класі 30 учнів, на клас потрібно
150 підручників. Відсотки рахувати не по�
трібно було – 120 % надавалися на контин�
гент учнів на 5 років і при цьому підручники
ще й поновлювали (раптом щось загубило�
ся, має зношений вигляд тощо) – через 2 ро�
ки підручники перевидавали ще на 40 %.

Тепер держава занадто заощаджує свій
бюджет на виданні навчальних підручників
та посібників. Та й видання в декілька разів
подорожчали. У минулому та цьому нав�
чальному році вперше за такий тривалий
час лише шості та сьомі класи 12�річної
школи отримали основні підручники з дер�
жавних програм навчання на 120 %. Для ін�
ших же класів продовжуємо клопітливо
всіма державними виконавчими та ревізу�
ючими органами рахувати відсотки забез�



вати усі дані зі шкіл та формувати загаль�
ний звіт по району, місту. Звіти з районів на
електронних носіях або через Інтернет від�
правляються до управління освіти і науки,
де  і формується звіт в межах області.

Мета і отримані практичні результати 
Упровадження програми має на меті

покращити якісні показники з питань облі�
ку навчальної літератури на рівні шкіл, ра�
йонів, області; підвищити швидкість та
ефективність обробки інформації на всіх
рівнях, що дозволяє оперативно реагувати
на потреби сьогодення. 

Таким чином, у результаті збору інфор�
мації створюється повна, цілісна картина
рівня забезпечення навчальною літерату�
рою: 

� реальна потреба в підручниках дер�
жавного і шкільного компонентів навчання;

� наявність підручників за предметами,
авторами та роками видань;

� відсоток забезпечення в розрізі кожно�
го предмета, видання, класу та за основни�
ми  ступенями навчальних закладів;

� кількість підручників, яких не вистачає
для оптимального здійснення навчального
процесу, що є основою для формування до�
даткової потреби та замовлення на нав�
чальну літературу.

Ця система електронного обліку підруч�
ників дає можливість завжди в достовірній
формі формувати статистичні дані з такої
важливої ланки навчального процесу, як
забезпечення навчальною літературою в
розрізі як окремих навчальних закладів,
так і районів та області. Це допомагає в ко�
роткий проміжок часу здійснювати пере�
розподіл навчальної літератури між нав�
чальними закладами  районів та відділами
освіти відповідно до реальних потреб. Знач�
но підвищується швидкість обробки інфор�
мації на рівні районів та області, що дозво�
ляє оперативно замовити підручники і нав�
чальні посібники на поточний навчальний
рік.

Головною метою введення системи елек�
тронного обліку навчальної літератури є
створення такої системи обліку навчальної
літератури, яка б забезпечувала реальний
попит на підручники в умовах існування
альтернативних видань з одного предмета.
Спрощення роботи в підрахунках потреби,
наявності та використання навчальної літе�
ратури поєднується з точністю визначення
числових показників замовлення на підруч�
ники, що базується на реальній потребі
кожного навчального закладу.

Упровадження системи електронного
обліку здійснювалось поетапно

На початковому етапі були створені та
впроваджені єдині для всіх загальноосвіт�
ніх навчальних закладів області таблиці об�
ліку навчальної літератури (з 2000 року). У
2001 – 2002 н.р. таблиці було удосконалено
таким чином, щоб вони задовольняли по�
требу не лише в обліку підручників, а й на�

чального закладу – методичного кабінету
відділу освіти – управління освіти.

В основі засобу електронного обліку нав�
чальної літератури  лежать таблиці систем�
ного  обліку підручників, розроблені в Пол�
тавському обласному інституті післяди�
пломної педагогічної освіти ім. М.В. Остро�
градського чинні в області з 2002 р. на рівні
кожного загальноосвітнього навчального
закладу. Введення  електронного варіанту
обліку забезпечує швидке та якісне форму�
вання звітів  інвентаризації та обліку під�
ручників, допомагає отримати дані по кож�
ному класу, предмету чи автору у розрізі
навчальних закладів, районів (міст) та об�
ласті загалом. Всі особливості роботи з прог�
рамою викладено в методичному посібнику
"Шкільний підручник". Як показав досвід
упровадження системи електронного облі�
ку, бібліотекарі навчальних закладів в ко�
роткий термін оволодівають навичками
комп'ютерного обліку.

Система електронного обліку навчальної
літератури складається з електронного по�
сібника "Шкільний підручник", який при�
значений для використання на рівні нав�
чального закладу,  та посібника "Шкільний
підручник – центр", що на основі електрон�
них звітів ЗНЗ формує узагальнені дані про
потребу, наявність, використання, показни�
ки забезпечення та додаткову потребу в
навчальній літературі. Аналогічно на основі
звітів районних (міських) відділів освіти
формуються зведені дані про підручники у
межах області.

База даних електронного посібника мі�
стить перелік чинних підручників, що від�
повідають державним програмам навчання
(розділ таблиць "державний компонент
навчання") та перелік підручників, що  на�
лежать до варіативної складової навчаль�
ного процесу ("шкільний компонент навчан�
ня"), а також додаткові підручники і посіб�
ники навчання ("інша навчальна літерату�
ра"). Для спрощення вводу інформації на
рівні шкіл головна установа (управління
освіти і науки) щорічно формує таку базу
даних:

� довідники підручників та посібників,
відповідних програмам навчання на поточ�
ний навчальний рік;

� перелік предметів інваріантної та варі�
ативної складової навчальних планів;

� перелік районних відділів освіти, шкіл�
інтернатів обласного підпорядкування, на
основі яких узагальнюються дані щодо нав�
чальної літератури.

База даних, сформована методистом з
бібфондів управління освіти і науки,   пере�
дається до районних (міських) відділів осві�
ти за допомогою електронних носіїв (ди�
скет, дисків) або електронною поштою.

Звіти зі шкіл, виконані у вигляді файлів
за електронним посібником "Шкільний під�
ручник", на електронних носіях або через
систему Інтернет, надсилаються в головну
установу, де приймаються в електронному
вигляді. Електронний засіб дозволяє суму�
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давали різноманітні статистичні дані. Нада�
лі звіти про інвентаризацію бібфондів (на
рівні ЗНЗ, відділів освіти, управління освіти
і науки) були переведені в програму Excel,
що забезпечило уникнення помилок при
зведенні даних. Після створення та утвер�
дження в області системи обліку навчальної
літератури було створено електронний по�
сібник "Шкільний підручник", в основу яко�
го покладено єдині в межах області таблиці
обліку.

Цей електронний засіб  було апробовано
на базі Полтавського району під час інвен�
таризації 2006 р. та 2007 р. 

Апробація довела: 
� формування електронних звітів в нав�

чальних закладах спрощує технічну роботу
в підрахунках, дає можливість виявити по�
милки в обліку підручників (коли за даними
шкіл формується звіт по кожному підруч�
нику), полегшує процес оновлення звітних
даних щодо підручників протягом усього
навчального року; 

� засіб електронного обліку – простий,
доступний, багатофункціональний у вико�
ристанні. Для оволодіння  електронним об�
ліком підручників достатньо мати мінімаль�
ні навики роботи з комп'ютером на рівні ко�
ристувача;

� попередньо необхідно налагодити робо�
ту шкільних бібліотекарів, забезпечивши
їхні робочі місця комп'ютерною технікою.

Така система була налагоджена у Пол�
тавському районі протягом одного навчаль�
ного року. Під час проведення апробації бу�
ло видано наказ про впровадження в усіх
ЗНЗ району електронної системи обліку
навчальної літератури "Шкільний підруч�
ник"; відповідальність за виконання наказу
покладено на директорів ЗНЗ. Підготовлено
3 тренери з упровадження програми (вчи�
телі інформатики, які попередньо на базі
своїх навчальних закладів провели апроба�
цію електронної системи обліку). Методич�
ним кабінетом разом з учителями інформа�
тики розроблено методичний посібник для
роботи з програмою та проведено  семінар�
практикум для бібліотекарів та вчителів ін�
форматики.

З питань дослідження результатів апро�
бації  впровадження системи електронного
обліку в межах одного району у 2006 та
2007 рр.  Полтавським обласним інститу�
том післядипломної педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського було проведено семі�
нари�практикуми щодо узагальнення отри�
маних практичних результатів, вивчення
досвіду та результатів апробації системи
електронного обліку навчальної літератури.

За результатами апробації створену в
ПОІППО та апробовану на базі Полтав�
ського РМК систему електронного обліку
навчальної літератури було вирішено по�
етапно ввести в дію в межах усіх ЗНЗ та
відділів освіти області у 2007�2008 н.р. У
червні 2007 року матеріали даної системи
електронного обліку навчальної літератури

було передано на розгляд Інституту іннова�
ційних технологій та змісту освіти. 

Питання вивчення потреби, використан�
ня підручників та стану забезпечення нав�
чальною літературою залишається акту�
альним, особливо в умовах існування де�
кількох альтернативних видань з одного
предмета.

Управління освіти і науки облдержадмі�
ністрації має намір повторно звернутися до
Інституту інноваційних технологій та зміс�
ту освіти з пропозицією вивчення досвіду
роботи Полтавського обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського в напрямку ство�
рення єдиної системи електронного обліку
навчальної літератури.

У 2004�2005 н.р. в рамках всеукраїнсько�
го семінару, що проводився Інститутом нав�
чальної літератури, розглянуто та схвалено
досвід роботи області у створенні системи
обліку навчальної літератури з метою впро�
вадження її на всеукраїнському рівні.

31 жовтня 2007 року в рамках Всеукра�
їнської виставки інновацій в освіті ПОІППО
провів семінар "Система електронного облі�
ку навчальної літератури". Чесно кажучи,
готуючись до семінару, я не була впевнена,
що серед відвідувачів виставки знайдуться
працівники системи освіти, які зацікав�
ляться таким вузьким колом питань, як ін�
новації в роботі методиста з бібліотечних
фондів. Про всяк випадок, до управлінь ос�
віти облдержадміністрацій було направле�
но лист�інформацію про тему, дату та місце
проведення зазначеного семінару. Побою�
вання побачити пустий конференц�зал ви�
явились марними – вільних місць не було,
при цьому фактично в різних місцях вис�
тавки відбулося 4 семінари. Від деяких об�
ласних центрів за свій кошт прибули по 2
методисти, були бібліотекарі навчальних
закладів Києва та Севастополя. Все це свід�
чить, що питання обліку навчальної літера�
тури є проблемними з розряду тих, які пот�
рібно вирішувати безвідкладно.

Всі учасники семінару при заповненні
анкет схвалили створену в нашій області
систему електронного обліку навчальної лі�
тератури, вважають її повноцінною програ�
мою, яку бажають запровадити якнайскорі�
ше у себе в областях та на рівні України.
Разом з тим з'ясувалося, що вже 3 роки
близько третини областей запровадили у
себе таблиці обліку навчальної літератури,
що діють у школах Полтавщини з 2000 р.

Тепер уже від імені всіх учасників все�
українського семінару, що відбувся в рам�
ках Всеукраїнської виставки інновацій в ос�
віті, звертаємося до Міністерства освіти і
науки України з пропозицією звернути
увагу на досвід Полтавської області у ство�
ренні системи електронного обліку нав�
чальної літератури, бо навіщо винаходити
велосипед, якщо він уже винайдений.

Стаття надійшла в редакцію 10.11.07
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машина. Ада Ав	
густа Лавлейс в
примечаниях к ста	
тье итальянского
математика Менаб	
реа, прослушавше	
го лекции Беббид	
жа и пытавшегося
описать его анали	
тическую машину,
сделала изуми	
тельно точные, ох	
ватывающие перспективу использования
подобных машин, примечания к статье.

"Многие лица, недостаточно знакомые с
математикой, считают, что роль машины
сводится к получению результатов в циф	
ровой форме, а природа самой обработки
данных должна быть арифметической и
цифровой более чем алгебраической и ана	
литической. Это заблуждение. Машина
может обрабатывать и объединять цифро	
вые величины точно так, как если бы они
были буквами или любыми другими сим	
волами общего характера и фактически
она может выдать результаты в алгебраи	
ческой форме... Она может выдавать ре	
зультаты трех видов: символические ре	
зультаты, ...численные результаты и ал	
гебраические в буквенных обозначениях.

...Нет конца демаркационной линии, ог	
раничивающей возможности аналитичес	
кой машины. Фактически аналитическую
машину можно рассматривать как мате	
риальное и механическое выражение ана	
лиза."

Несмотря на все старания Беббиджа и
Лавлейс машину построить не удалось...
Современники, не видя конкретного ре	
зультата, разочаровались в работе учено	
го. Он опередил свое время. И сам понимал
это: "Вероятно пройдет половина столе	

10 декабря 1815 года у великого англий	
ского поэта Байрона родилась дочь. Ее наз	
вали Ада Августа. Когда ей исполнился
год, Байрон оставил родину навсегда ради
борьбы с несправедливостью, которой бы	
ло много в Англии, но еще больше в других
странах Европы. Он посылал Аде нежные
и заботливые письма, посвящал стихи, но
так и не нашел возможности встретиться с
дочерью. Она выросла с матерью, имевшей
богатое поместье и была во всем обеспече	
на, кроме одного – близости родного отца.

Возможно это обстоятельство вместе с
высоким интеллектом, унаследованным от
гения, способствовали раннему повзросле	
нию Ады и необычному для женщины того
времени увлечению ... математикой.

Судьба, лишив ее отца, была благо	
склонна в другом. В самом начале своих
занятий математикой она познакомилась с
Чарльзом Бебиджем, математиком, эконо	
мистом, разносторонне образованным че	
ловеком, связавшим свою жизнь с идеей
создания "аналитической машины" – пер	
вой в мире цифровой вычислительной ма	
шины с программным управлением.

Человечеству предстояло прожить еще
более века, чтобы понять великий смысл и
значение идеи Беббиджа, но Ада Августа
Лавлейс (такой стала ее фамилия после за	
мужества) сразу оценила изобретение сво	
его доброго друга и вместе с ним пыталась
обосновать и показать, что оно сулит чело	
вечеству. Ее рукой более полуторастоле�
тий тому назад были написаны програм�
мы поразительно схожие с программами,
составленными позднее для первых ЭВМ.
Можно лишь удивляться и восторгаться
тому, что сделала эта юная женщина.

Сам Бебидж оставил после себя только
огромное количество чертежей, по кото	
рым изготовлялась (но не была закончена)
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Розповідається про графиню Аду Августу Лавлейс, дочку великого англійського поета Джорджа Байро#
на, яка 19 липня 1843 року написала першу в історії людства програму. Цю програму так і не вдалося
виконати, оскільки аналітичну машину  не побудували. Усі її ідеї залишилися в теорії, але  терміни, зап#
ропоновані нею, використовуються в сучасному програмуванні. На честь видатної жінки було названо
мову програмування, якою і в наш час успішно пишуться програми в області  вбудованих систем та сис#
тем реального часу.

Рассказывается о графине Аде Августе Лавлейс, дочери великого английского поэта Джорджа Байрона,
которая 19 июля 1843 года написала первую в истории человечества программу. Эту программу так и
не удалось запустить, поскольку аналитическую машину не построили. Все ее идеи остались в тории,
но термины, ею предложенные, используются в современном программировании. В честь выдающейся
женщины  назван язык  программирования, на котором и в наше время успешно пишутся программы в
области встроенных систем и систем реального времени. 

Paper tells about Augusta Ada King Byron, Countess of Lovelace, and the daughter of great English poet
George Byron. On July, 19, 1843 she wrote the first in history of humankind program.  It was never run, be#
cause of analytical engine was not built. All her ideas lives in theory, but terms she proposed are used in
modern programming. In honor of this outstanding woman there was named one of the languages of prog#
ramming. Today this language successfully uses in embedded and real#time systems.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММИСТКА В МИРЕ. 
АДА АВГУСТА ЛАВЛЕЙС
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лёгкий труд. Подойдя к процессу творчес	
ки, она ещё и снабдила перевод собствен	
ными комментариями. Собственного гово	
ря, именно они и позволяют сегодня гово	
рить о том, что Ада Августа Лавлейс была
первым программистом планеты. В своих
комментариях Ада представила план опе	
раций (в современных терминах это, по	
жалуй, будет звучать как алгоритм) для
аналитической машины, позволяющий ре	
шать уравнение Бернулли для движения
жидкости.

Что интересно, Ада Августа Лавлейс и
Чарльз Бэббидж внесли свой вклад не
только в идеологию, но и в терминологию
кибернетики и компьютерного программи	
рования. Они первыми ввели такие поня	
тия, как подпрограмма и библиотека прог	
рамм, модификация команд, индексный
регистр, рабочая ячейка и цикл. При этом
нужно отметить, что перевод описания
аналитической машины и комментарии к
нему – не единственные работы Лавлейс,
выполненные ею под руководством Чар	
льза Бэббиджа. Однако в те годы для жен	
щины считалось неприличным издавать
собственные научные работы, поэтому они
долгое время пребывали в безвестности.

Что также любопытно, муж, Уильям
Кинг Лавлейс, и дети с пониманием отно	
сились к тому, что Ада занимается мате	
матикой, и потому замужество не то что не
помешало, но даже некоторым образом и
помогло Аде, так как теперь к её услугам
была обширная родовая казна Лавлейсов.
Бэббидж же, будучи профессором, позна	
комил её со многими другими выдающи	
мися людьми той эпохи: Майклом Фараде	
ем, Дэвидом Брюстером, Чарльзом Уит	
стоном, Чарльзом Диккенсом.

К сожалению, линия жизни Ады Авгус	
ты Лавлейс прервалась сравнительно ра	
но. В 1852 году она умерла от рака матки, и
была похоронена в фамильном склепе ря	
дом со своим отцом, Джорджем Гордоном
Байроном.

Такова история языка Ада и история
женщины, в честь которой этот язык был
назван. Вряд ли тот человек, который под	
бирал название для языка, мог придумать
более подходящее и запоминающееся наз	
вание. Кстати, память о первом програм	
мисте (по иронии судьбы, для этой "чисто
мужской", как не один раз приходилось
слышать, профессии первым её предста	
вителем стала женщина) увековечена не
только в названии современного языка
программирования (Ada Language). Деся	
того декабря, в день, когда родилась Ада
Августа Лавлейс, отмечается Всемирный
день программиста.

За матеріалами Книг Бориса Миколайовича
Малиновського (http://www.icfcst.kiev.ua/muse�
um/ada_r.html).

Стаття надійшла в редакцію 10.09.07

тия, прежде чем кто	нибудь возьмется за
такую малообещающую задачу без тех
указаний, которые я оставил после себя. И
если некто, не предостереженный моим
примером, возьмет на себя эту задачу и
достигнет цели в реальном конструирова	
нии машины, воплощающей в себя всю ис	
полнительную часть математического ана	
лиза с помощью простых механических
или других средств, я не побоюсь попла	
титься своей репутацией в его пользу, т.к.
только он один полностью сможет понять
характер моих усилий и ценность их ре	
зультатов". После смерти Беббиджа Коми	
тет Британской научной ассоциации, куда
входили крупные ученые, рассмотрел воп	
рос, что делать с неоконченной аналити	
ческой машиной и для чего она может
быть рекомендована.

К чести Комитета было сказано: "...Воз	
можности аналитической машины прости	
раются так далеко, что их можно сравнить
только с пределами человеческих возмож	
ностей... Успешная реализация машины
может означать эпоху в истории вычисле	
ний..."

К сожалению, дочери Байрона в 36 лет
не стало... Вместе с выдающимся интел	
лектом отец передал ей и эту страшную
наследственность – раннюю смерть – поэт
умер в таком же возрасте..

За десять лет до знакомства с Адой
Байрон Бэббидж создал чертёж вычисли	
тельной машины, способной (теоретичес	
ки) выполнять различные вычисления с
точностью до двадцатого знака. Конечно,
эта машина сильно отличалась от тех при	
боров, которые мы называем вычисли	
тельными машинами сегодня. Она была
механической, состояла из бесчисленного
количества шестерёнок и винтиков. Одна	
ко по своей сути и по своему предназначе	
нию она была прообразом современных
"думающих" машин, именуемых компью	
терами. Этот проект чрезвычайно заинте	
ресовал тогдашнего премьер	министра
Соединённого Королевства, и Бэббидж по	
лучил субсидию на постройку своей маши	
ны. Впрочем, за десять лет Бэббиджу так и
не удалось создать работающий вариант
машины, поэтому по истечении этого пе	
риода времени финансирование было
прекращено. Тем не менее, именно анали	
тическая машина Бэббиджа сделала из	
вестными имена Чарльза и Ады.

В 1842 году итальянец Манибера заин	
тересовался изобретением Бэббиджа нас	
только, что выпустил подробное описание
принципов работы и конструкции анали	
тической машины. Однако описание было
опубликовано на итальянском, и Бэббидж
попросил Аду перевести его на английский
язык. Талантливая женщина	математик,
успевшая к тому времени уже выйти за	
муж за графа Лавлейса и родить ему тро	
их детей, с радостью взялась за этот не	



гогічні ярмарки, презентації тощо. Усі во�
ни мають спільні риси: високий ступінь
демонстраційних можливостей, наоч�
ність, наявність інноваційних ідей, упо�
рядкованість матеріалів. Виставка є най�
більш масштабною формою роботи, ос�
кільки дозволяє поєднати переваги всіх
інших форм.

Мета освітньої вистав�
ки полягає в ознайомлен�
ні фахівців і громадськос�
ті з досягненнями освіт�
ньої галузі, із сучасним
рівнем і ринком освітніх
послуг. Зміст матеріалів і
експонатів освітньої вис�
тавки визначається педа�
гогічним спрямуванням,
тобто розкриває пробле�
му навчання, виховання,
соціалізації та розвитку
підростаючого покоління,
забезпечує ціннісне став�
лення до здобутків освіт�
ніх систем.

Освітня виставка дозволяє реалізува�
ти такі можливості:

� представити широкий спектр іннова�
цій в освіті, кращі здобутки педагогічного
досвіду;

� сприяти формуванню позитивного
іміджу сучасної освіти в суспільній свідо�
мості;

� показати шляхи впровадження   нау�
кових ідей в освітню практику;

� презентувати пропозиції ринку ос�
вітніх послуг;

� висвітлити досягнення в галузі освіти
на рівні держави, регіонів, навчальних
закладів, педагогів�новаторів;

В освітній галузі набуває популярності
проведення виставок. Традиційна люд�
ська свідомість сприймає виставку як
рекламну кампанію, проте в сучасному
житті цей захід набуває більш глибокого
значення. За визначенням Міжнародного
бюро виставок (Міжнародна організація,
що не входить до системи ООН, створе�
но в 1931 р. Штаб�
квартира – у Парижі.
Україна – член з 1960 р.),
виставка – це показ, де�
монстрація засобів,
створених людством
для задоволення різно�
манітних потреб і за�
безпечення майбутніх
перспектив із метою
просвітництва широ�
ких верств населення.

Освітня виставка є
важливим чинником
створення єдиного ос�
вітнього простору в Ук�
раїні, інтеграції вітчиз�
няної системи освіти в європейський та
світовий освітній простір. На виставці
відбувається взаємодія виробників і спо�
живачів освітніх послуг, представників
освітньої та виробничої сфери, що підви�
щує привабливість інвестування в освіту.
Освітня виставка з одного боку, в скон�
центрованому вигляді віддзеркалює соці�
альний запит на освітні послуги, а з іншо�
го – наочно демонструє сучасні моделі
розвитку освіти.

Крім виставок, в освіті застосовуються
й інші форми роботи, які мають на меті
демонстрацію здобутків і обмін досвідом,
такі, як фестивалі методичних ідей, педа�
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Стаття розкриває поняття, мету, можливості виставкової діяльності як форми розвитку
освітньої сфери. Наводяться відомості про нагороди, отримані освітянами Полтавщини на
міждународних та всеукраїнських освітянських виставках.

Статья раскрывает понятие, цель, возможности выставочной деятельности как формы
развития образовательной сферы. Приводятся ведомости о наградах, полученных работниками
образования Полтавщины на международных и всеукраинских образовательных выставках.

Article tells about idea, aim, and opportunities of exhibition activity as a way of education devel%
opment. Information about rewards, educators of Poltava region were celebrated at international
and Ukrainian educational exhibitions.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

І.О. Кіптілий 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко
біля павільйону "Освіта Полтавщини"

на IV Всеукраїнській виставці 
"Інноваційна освіта в Україні  � 2007"
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ко 50 презентаційних стендів, які постій�
но оновлювалися, прорекламовано бли�
зько 500 примірників друкованої продук�
ції педагогів Полтавщини, розповсюдже�
но близько 2000 рекламних буклетів,
проспектів, візиток. За плідну організа�
торську роботу щодо інноваційного роз�
витку освіти України та активну участь у
виставках освітяни Полтавської області
були нагороджені 10 іменними подяками
та близько 50 дипломами учасника ви�
ставок. Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського отримав свідо�
цтва Дев'ятої міжнародної виставки нав�
чальних закладів "Сучасна освіта в Укра�

їні – 2006" про нагород�
ження бронзовою ме�
даллю у номінації "Уп�
ровадження нових
форм організації нав�
чально�виховного про�
цесу" та Десятої Юві�
лейної міжнародної
виставки навчальних
закладів "Сучасна осві�
та в Україні – 2007" про
нагородження бронзо�
вою медаллю у номіна�
ції "Упровадження здо�
бутків педагогічної нау�
ки в освітню практику".

На цих виставках ПОІППО був двічі
удостоєний почесного звання "Лідер су�
часної освіти".

Досвід участі освітян Полтавщини в
освітніх виставках переконує в тому, що
більшість   навчальних   закладів та уста�
нов ставлять  за мету не лише  рекламу
та демонстрацію своїх досягнень (хоча це
й заслуговує на увагу), а й опанування
творчих здобутків інших учасників, про�
фесійне спілкування, збагачення досвіду.
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� забезпечити громадську експертизу
інновацій в освіті;

� апробувати наявний педагогічний
досвід;

� створити   передумови   для   прогно�
зування   освітніх процесів;

� встановити партнерські стосунки,
знайти інвесторів, налагодити професій�
ну взаємодію із суб'єктами виставки;

� здійснити обмін інформацією.
Освітня виставка є сприятливим сере�

довищем для пошуку партнерів, оскільки
учасниками виставки, як правило, є нау�
ковці, працівники соціальної сфери, полі�
тичні діячі, навчальні заклади різних
форм власності, типів, рівнів акредитації,
засоби масової інфор�
мації, громадські орга�
нізації, видавництва,
підприємства, які ви�
пускають товари для
освіти. У творчому се�
редовищі виставки лег�
ко знайти однодумців,
які переймаються по�
дібними проблемами. 

Виставка надає учас�
никам великий обсяг ін�
формації, тому органі�
затори та експоненти
мають вжити необхід�
них заходів, щоб ця ін�
формація була доступною для тієї цільо�
вої аудиторії, на яку вона розрахована,
тобто представлена не тільки на стендах,
а і в буклетах, проспектах, рекламі, ві�
зитних картках тощо. 

Педагоги Полтавщини та працівники
Полтавського обласного інституту післядип�
ломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроград�
ського (як організатори) діляться своїми
кращими доробками на обласному яр�
марку педагогічних технологій "Творчі
сходинки освітян Полтавщини", який
проводиться раз у два роки. На даний час
з 1993 року відбулося 12 ярмарків пед�
технологій, де було представлено близько
20 тис. робіт творчих учителів області, з
якими ознайомилися майже 14 тис. педа�
гогів Полтавщини та гостей з інших регі�
онів.

Педагогічна громадськість області си�
стематично бере участь у роботі щоріч�
них всеукраїнських та міжнародних осві�
тянських виставок, таких, як виставка�
презентація "Освіта України. Інноваційні
технології навчання" (м.Київ) та міжна�
родна виставка навчальних закладів "Су�
часна освіта в Україні" (м.Київ), організа�
торами яких є Міністерство освіти і нау�
ки України, Академія педагогічних наук
України, виставкова фірма "КАРШЕ". На
цих виставках було представлено близь�

Делегація освітян Полтавської області у
павільйоні "Освіта Полтавщини"
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11..  ННааззвваа  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу//ууссттааннооввии,,  яяккиийй  ппррееддссттааввлляяєє  ііннннооввааццііййннуу  рроозз��
ррооббккуу..  

Кафедра філософії і економіки освіти, Полтавський обласний ін�
ститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського.

22..  ННооммііннааццііяя:: Інновації у післядипломній освіті. 

33..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
У комплекті навчально�методичної літератури визначено функції фі�

лософії освіти та інформаційних технологій у сучасному реформуванні
освіти України, систематизовано основні напрями сучасної філософії
освіти, уявлення про освітні моделі та технології, пріоритети освіт�
ньої політики в Україні, їх вплив на розбудову демократичного суспіль�
ства, економіку і державне будівництво. Сприяє формуванню впевненос�
ті педагогічного працівника у власних можливостях щодо позитивних
змін у суспільстві через виховання громадянської і професійної компе�
тентності особистості. Зміст навчальної дисципліни структурова�
ний за модульним принципом і оволодівається слухачами за допомогою
проектного методу у формі розробок проектів розвитку шкільних орга�
нізацій, вирішення освітніх проблем у процесі навчальної діяльності.

44..  ММееттаа  іі  ооттррииммаанніі  ((ооччііккуувваанніі))  ппррааккттииччнніі  ррееззууллььттааттии::  Збагачення творчого
потенціалу вчителів�практиків, зміна способів педагогічної діяль�
ності та стилю мислення, наукового підходу до відбору, створення
та використання ефективних педагогічних технологій.

55..  ЗЗмміісстт  іі  ссттррууккттуурраа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..

Філософія освіти для демократії. Програма та навчально�тематич�
ний план підвищення кваліфікації учителів за спецкурсом "Філосо�
фія освіти та інформаційні технології"/ Укл. Клепко С.Ф. – Полтава,
2004. – 16 с.

Повідомляються особливості вивчення спецкурсу "Філософія освіти та
інформаційні технології" на курсах підвищення кваліфікації в ПОІППО.

У кінці жовтня 2007 року відбулася Четверта виставка�презентація
Освіта України "Інноваційні технології навчання", де ПОІППО став
лауреатом конкурсу у двох номінаціях "Інновації у післядипломній
освіті" та "Інновації у вихованні молоді".
До Вашої уваги пропонуємо інноваційні розробки ПОІППО, що
були подані на конкурс виставки�презентації та отримали схвален�
ня експертної комісії. 
Автори розробок були нагороджені почесними дипломами "За
особистий внесок у розвиток освітніх інновацій".

"ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" – 
ІННОВАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ В СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
КОМПЛЕКТ НАВЧАЛЬНО�МЕТОДИЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
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Американська філософія освіти очима українських дослідни�

ків. Матеріали Всеукраїнської науково�практичної конферен�
ції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 281с.

Збірник статей підготовлено на основі доповідей учасників
Всеукраїнської науково�практичної конференції "Американ�
ська філософія освіти очима українських дослідників", прове�
деної за фінансової підтримки Відділу преси, освіти та куль�
тури Посольства США в Україні. Думки і концепції, запропо�
новані у цьому збірнику, – і новаторські, і традиційні, – в
усьому своєму розмаїтті поєднуються подвійним об'єктом
дослідження – американською філософією освіти та сучасною
українською освітою. Автори статей встановлюють принци�
пи американської філософії освіти та їхню застосовність до
української системи освіти. Кожен із дослідників дає відпо�
відь, виходячи з особистого досвіду, власного погляду на те, як
зробити українську освіту максимально прогресивною, дієвою
та ефективною.

Економіка освіти і освітня діяльність. Матеріали Всеукраїн�
ського семінару 8 грудня 2006 р. – Полтава: ПОІППО, 2006. 

Збірник статей підготовлено на основі доповідей учасників
Всеукраїнського семінару "Економіка освіти та освітня діяль�
ність". Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, – і
новаторські, і традиційні, – в усьому своєму розмаїтті поєд�
нуються спільним об'єктом дослідження – економікою освіти.
Якою вона є зараз? Кожен із авторів дає відповідь, виходячи з
особистого досвіду, власного                                           

Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. – Ки�
їв�Полтава�Харків: ПОІППО, 1998. – 360с.

Монографію присвячено фундаментальній для удосконалення
освіти філософській проблемі поліморфізму та інтеграції
знання. На основі уявлень сучасної нелінійної онтології, кри�
тичної філософії, екологічного реалізму, філософії комуніка�
тивної дії у монографії розроблено альтернативну до холіст�
ських та постмодерністських філософій освіти концепцію ін�
тегративної освіти. Встановлено голографічну природу
структури освіти як об'єднання відношень суб'єкта освіти до
світу, знань та суспільства, інтегративна реалізація якої на�
дає особистості можливість оволодіння технологіями повно�
цінної життєтворчості, сучасною науковою та технологіч�
ною культурою. Запропоновано і обґрунтовано конструктив�
ні моделі особистісно�орієнтованої поліцентричної інтеграції
знань та тетратехнологічний принцип конструювання зміс�
ту освіти.

Клепко С.Ф. Конструктиви. Нарис бізнесової освіти для учи�
теля. – Полтава: ПОІППО, 1999. – 36 с.

Робота присвячена конструюванню нового бачення місії пе�
дагога. В центрі уваги – створення нової якості учителя, не�
обхідної для успіху в умовах кризи в суспільстві і школі. У кни�
зі розглядаються способи оволодіння сучасним стилем лідерс�
тва в освіті, діяльність учителів стосовно перебудови нав�
чальних закладів і власної ментальності на засадах авангар�
дної педагогіки. Робиться спроба створити настільну книгу
бізнесових ідей для сучасного учителя – схем та стратегій,
практичних рекомендацій щодо використання шансів, які на�
дає суспільство на шляху до відкритого стану тому вчителю,
який прагне самоутвердження і успіху.

Для працівників освіти, студентів педагогічних інститутів
та університетів, слухачів курсів менеджменту в освіті.
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Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Нав�

чальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.
Завдання посібника – вступ у специфіку здійснення наукової

роботи в контексті управління знаннями та формування
знаннєвих суспільств. З'ясовується нормативне поле прак�
тичної роботи науковця, визначаються бар'єри, що заважа�
ють поступу освітніх досліджень, і необхідні перетворення
для їх подолання; аналізуються проблеми демаркації наукової
і методичної роботи, актуальні напрями наукових досліджень
стосовно реформування науки і освіти. Визначені підходи
трансформації наукової роботи в освіті України допоможуть
цілеспрямованому самонавчанню працівників освіти та підви�
щенню конкурентоспроможності освітніх і наукових органі�
зацій.

Посібник може бути гідом у світовому дослідницькому прос�
торі і довідником у проведенні наукової роботи для учителів
та методистів, працівників ІППО, викладачів і студентів пе�
дагогічних ВНЗ.

Кафедра філософії і економіки освіти: історія, статус�кво,
перспективи. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 30 с.

Брошура присвячена висвітленню різних напрямків діяль�
ності одного з підрозділів ПОІППО – кафедри філософії і еконо�
міки освіти. Особливу увагу приділено науковій, навчально�ме�
тодичній та видавничій діяльності, що здійснюється співро�
бітниками кафедри. 

Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. –
Полтава: ПОІППО, 2006. – 328с. 

Монографія розкриває основні поняття та конструктивні
ідеї сучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирі�
шення головних проблем сучасної освіти й освітньої політики
в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях
розвитку системи освіти України в європейському контек�
сті. Книга буде корисною для широкого кола читачів у галузі
освіти, викладачам педагогічних університетів, учителям. 

66..  УУппрроовваадджжеенннняя  ввииккооннааннооїї  ррооззррооббккии::
ввииккооннаанниийй  ооббссяягг  ддоосслліідджжеенньь:: Комплект навчально�методичної літе�

ратури. 
ооттррииммаанніі  ппррааккттииччнніі  ррееззууллььттааттии:: Програма та навчально�тема�

тичний план підвищення кваліфікації учителів за спецкурсом
"ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ". 

ппррооббллееммии:: Кафедра працює над визначенням форм контро�
лю і рейтингових показників оцінювання рівня знань, умінь та
навичок слухачів та розробки елементів стандартів післядип�
ломної освіти.

77..  ВВііддггууккии  ннааууккооввоо��ммееттооддииччнниихх  ууссттаанноовв  ппрроо  ааккттууааллььннііссттьь  ііннннооввааццііййннооїї
ррооззррооббккии Програма та навчально�тематичний план підвищення
кваліфікації учителів за спецкурсом "ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" затверджена науково�методич�
ною та атестаційною комісіями Міністерства освіти і науки
для використання у навчальному процесі обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти.

88..  ООббоовв''яяззккооввее  ппррееддссттааввллеенннняя  ррооззррооббккии  ннаа  ссттееннддіі  ууччаассннииккаа  ввииссттааввккии
Розробка представлена на стенді ПОІППО у формі двох

стендів "Філософія і економіка освіти – для ефективного нав�
чання".
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В умовах переходу до нових форм суспільного
буття нерідко спостерігається тотальна втрата вчи�
телем чіткості життєвих позицій, сенсу своєї праці,
неусвідомлення власних суспільних функцій, ролі і
місця своєї професії в системі освіти. Тому особли�
вої актуальності набуває філософія освіти, яка є
найзагальнішою рефлексією над освітою і педаго�
гікою, цариною людської мудрості, що покликана,
з одного боку, допомогти вчителю визначити сенс
власної професії, а з іншого – упорядкувати хаос
педагогічних ідей та технологій.

Мета роботи сучасних філософів освіти в Украї�
ні – віднайти джерела зростання ролі освіти для
прискорення трансформації українського су�
спільства до "кращого пострадянського суспільс�
тва". Бачення такого кращого і "надійного" су�
спільства лише формується, запозичуючи моделі
"суспільства знання", "відкритого суспільства" то�
що. Філософія освіти в умовах невиразного ба�
чення майбутнього допомагає вчителю влаштува�
ти власний універсум педагогічних ідей та техно�
логій, підвищити його професійну, цивілізаційну та
громадянську компетентність.

Саме реалізації цих завдань присвячений
курс ""ФФііллооссооффііяя  ооссввііттии  ттаа  ііннффооррммааццііййнніі  ттееххнноо��
ллооггііїї"", розроблений працівниками нашої кафед�
ри. На основі концепції навчального курсу, а
також проведених досліджень у галузі інтегра�
тивної освіти (доц. Клепко С.Ф.), філософських
основ навчальних предметів (доц. Шейко С.В.),
основ критичного мислення (ст. викл. Золотухі�
на В.М.), філософських основ якості освіти (ст.
викл. Сиротенко Г.О.) та ін., спецкурс з'ясовує,
насамперед, специфіку філософії освіти, як са�
мостійного осереддя людських знань, визначає
її зміст, предмет, основні напрями, роль і місце
в науковому та науково�педагогічному процесі,
розкриває її функції як методології педагогічної
теорії та смислотворчого виміру педагогічної ді�
яльності, її епістемологічне та аксіологічне зна�
чення.

У ккооммппллееккттіі  ннааввччааллььнноо��ммееттооддииччннооїї  ллііттееррааттууррии
визначено функції філософії освіти та інформацій�
них технологій у сучасному реформуванні освіти
України, систематизовано основні напрями сучас�
ної філософії освіти, уявлення про освітні моделі та
технології, пріоритети освітньої політики в Україні,
їх вплив на розбудову демократичного суспіль�
ства, економіку і державне будівництво. Сприяє
формуванню впевненості педагогічного працівни�
ка у власних можливостях щодо позитивних змін у
суспільстві через виховання громадянської і про�
фесійної компетентності особистості. Зміст на�
вчальної дисципліни структурований за модульним
принципом і оволодівається слухачами за допомо�
гою проектного методу у формі розробок про�
ектів розвитку шкільних організацій, вирішення ос�
вітніх проблем у процесі навчальної діяльності.

Філософія освіти для демократії. Програма та
навчально�тематичний план підвищення кваліфіка�

ції учителів за спецкурсом "Філософія освіти та ін�
формаційні технології"/ Укл. Клепко С.Ф. – Пол�
тава, 2004. – 16 с.

Пропонований курс, спираючись на змінні вимі�
ри філософії освіти, орієнтований на формування
у слухачів позиції соціального реконструкціонізму,
метою якого є – поліпшення і перетворення су�
спільства, виховання для змін і соціальних реформ.
Звідси його завдання – навчати учителів і учнів та�
ким навичкам і знанням, які б дозволили встанови�
ти проблеми, від яких потерпає суспільство, і
розв`язувати їх. Активне навчання націлюється на
сучасне і майбутнє суспільство. Учитель виступає
як агент соціальних реформ і змін, як керівник
проектів і лідер досліджень, допомагає учням усві�
домити проблеми, які стоять перед людством.

Спецкурс ФОДД має на меті також вирішення
багатоаспектної проблеми взаємодії сучасного ін�
формаційного простору та виховання грамотних
його реципієнтів. Для цього провадиться
комп`ютеризація навчального процесу і впровад�
ження нових інформаційних технологій, проведен�
ня занять у формі тренінгів учителів. Оскільки біль�
шість педагогів не вміє працювати з комп`ютером,
Ресурсний центр ПОІППО з громадянської освіти
в Полтавській області, створений за сприяння Ме�
режі громадянської освіти в Україні (UCEN), у
рамках спецкурсу планує проведення тренінгів для
освоєння інформаційно�комунікаційних техноло�
гій. 

Курс викладається в інтерактивному режимі, а
перевірка якості засвоєння спецкурсу здійснюється
на семінарі, заліках та при написанні випускних
робіт. На семінарі для обговорення обирається із
запропонованих питань 3�4 питання, найбільш ак�
туальних для слухачів, на залік виносяться усі пи�
тання. Слухачі можуть підготувати курсову роботу
з проблем філософії освіти і громадянської освіти
замість заліку. Тема роботи обирається із запропо�
нованої тематики або індивідуально за погоджен�
ням з кафедрою гуманітарних дисциплін ПОІППО.
При підготовці до семінару та заліку слухач курсів
зобов'язаній ознайомитися з рекомендованою лі�
тературою і повинен засвідчити свої знання основ�
них напрямів сучасної філософії освіти і громадян�
ської освіти. 

Незважаючи на виняткову важливість сходження
педагогів до вершин філософії освіти як засобів
деміфологізації світогляду та конструктивного ана�
лізу власної педагогічної практики, її викладання
забезпечене сьогодні лише поодинокими моног�
рафіями та посібниками книжками з філософії ос�
віти, бібліографічно рідкісними матеріалами кон�
ференцій з проблем філософії сучасної освіти та
стану її розробки в Україні (Київ, 1997, 2000,
Полтава, 1997), публікаціями в українських освіт�
ніх журналах. Допомогти у входженні до філософії
освіти покликаний посібник, розроблений на ос�
нові цієї програми.

ППііддггооттууввааллаа  ТТ..ББооннддаарр

Стаття надійшла в редакцію 30.10.07 
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11..  ННааззвваа  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу..  яяккиийй  ппррееддссттааввлляяєє  ррооззррооббккуу::  
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної осві�

ти ім. М.В.Остроградського, Обласний центр практичної психології
і соціальної роботи.

22..  ННооммііннааццііяя::  Інновації у вихованні молоді.
33..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
У комплект входить журнал для визначення напряму подальшого

навчання для учнів "Кроки до самопізнання" та курс занять з психо�
логії "Кроки до самопізнання". Адресовано учням 8�9 класів, практич�
ним психологам, соціальним педагогам і класним керівникам. Мета
програми курсу занять з психології – допомогти учням у виборі на�
пряму (профілю) подальшого навчання. Матеріали містять розробки
занять, методики, бланки для відповідей учнів, стимульний матеріал. 

ООссннооввнніі  ффууннккццііїї::
1. Діагностична. 
У програмі використані методики, що складають діагностичний міні�

мум, необхідний для супроводу учня в умовах майбутнього вибору.
Блок використаних методик доцільно застосовувати з метою діагно�
стики готовності учнів до успішного навчання за певним профілем. Діа�
гностичний блок дозволяє учневі отримати необхідну кількість інфор�
мації про себе, достатню для здійснення усвідомленого вибору профі�
лю подальшого навчання або майбутньої професії.

2. Просвітницька. 
Робота за програмою базується на використанні принципів особисті�

сно�орієнтованої освіти, розвитку самосприйняття підлітків як суб'є�
ктів пізнавальної діяльності.

3. Розвивальна. 
Технологія роботи за програмою, зміст методик, логіка побудови за�

нять дозволяють учням:
1) дослідити можливості нервової системи, схильності, інтереси,

творчі здібності, проаналізувати свої досягнення;
2) отримати інформацію щодо індивідуальних особливостей людини,

визначити коло знань, необхідних для здійснення життєво важливого
вибору. Ці знання допоможуть визначитися при виборі подальшого
профілю навчання;

3) працювати над собою; вдосконалювати і розвивати мислення,
творчі здібності, професійні задатки за допомогою спеціально розроб�
лених вправ і завдань.

44..  ММееттаа  іі  ооттррииммаанніі  ((ооччііккуувваанніі))  ппррааккттииччнніі  ррееззууллььттааттии::  Психологічна просвіта,
надання інформації, необхідної для здійснення учнями усвідомленого
вибору напряму подальшого навчання. 

55..  ЗЗмміісстт  іі  ссттррууккттуурраа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
Кроки до самопізнання. Журнал для визначення профілю навчання / Ав�

тор�упорядник Н.О.Лук'яненко; за ред. О.О.Новака. Авторський колектив:
Л.В.Живолуп, В.П.Росомака, І.І.Цеба, С.О.Льовіна, В.М.Черкун, Т.Л.Власко,
С.Г.Мухіна, В.В.Максимова. – Полтава,  2005. – 40с. 

До видання включені тести, анкети, бланки для відповідей, сти�
мульний матеріал, а також різноманітна інформація для учнів.
Журнал "Кроки до самопізнання" пропонується для використання
на виховних годинах (12 год.). 

Кроки до самопізнання: програма курсу занять з психології / Автор�упо�
рядник Н.О.Лук'яненко; за ред. О.О.Новака. Авторський колектив: Л.В.Живо�
луп, В.П.Росомака, І.І.Цеба, С.О.Льовіна, В.М.Черкун, Т.Л.Власко, С.Г.Мухіна. –
Полтава, 2006. – 56с.

Програма містить методичні розробки та коментарі до проведен�
ня 12 занять з психології для підлітків та юнаків і одного заняття
для батьків. Вона може бути впроваджена під час виховних, поза�
класних годин, батьківських зборів (самостійної роботи). 

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД
ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ

Н.О. Лук'яненко



66..  ВВппрроовваадджжеенннняя  ввииккооннааннооїї  ррооззррооббккии..
виконаний обсяг досліджень

За час роботи:
1. Здійснено аналіз ефективності психодіа�

гностичного інструментарію.
2. Створено банк психодіагностичних мето�

дик, що використовуються практичними пси�
хологами в умовах ЗНЗ при здійсненні супро�
воду допрофільної підготовки.

3. Розроблено технології роботи практично�
го психолога з питань допрофільної підготов�
ки в умовах ЗНЗ.

4. Методично забезпечено роботу практич�
ного психолога:

� створено журнал для визначення профілю
навчання для учнів "Кроки до самопізнання";

� створено програму курсу занять з психо�
логії "Кроки до самопізнання".

отримані практичні результати
Результати роботи: програма курсу занять

з психології "Кроки до самопізнання" запро�
ваджується практичними психологами у за�
гальноосвітніх школах (1 500 учнів) Полтав�
ської області у 22 містах та районах.

перспективність подальшої розробки
Програма створена для надання активної

допомоги учням при реалізації мети самопіз�
нання, саморозвитку і, як наслідок, допомоги
при визначенні майбутнього профілю навчан�
ня або професії. Її можна запроваджувати у
загальноосвітніх навчальних закладах будь�
якого типу, не залежно від кількості учнів.

проблеми
Програму курсу занять з психології можна

запровадити тільки в тих навчальних закла�
дах, де працюють практичні психологи, соці�
альні педагоги. 

77..  ВВііддггууккии  ннааууккооввоо$$ммееттооддииччнниихх  ууссттаанноовв  ппрроо  ааккттуу$$
ааллььннііссттьь  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии

Журнал для визначення профілю навчання
"Кроки до самопізнання" схвалено до друку
рішенням вченої ради Полтавського облас�
ного інституту післядипломної педагогіч�
ної освіти імені М.В.Остроградського, про�
токол № 6 від 23.12.05. 

Програму курсу занять з психології "Кро�
ки до самопізнання" схвалено до друку рі�
шенням вченої ради Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
імені М.В.Остроградського, протокол № 5
від 26.10.06.

ООппиисс  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии
У XXІ столітті відбувається глибинна трансформа$

ція всіх форм людського існування. Одним із важли$
вих завдань громадянського суспільства, основною
цінністю якого є людина, стає її всебічний розвиток з
урахуванням індивідуальних особливостей. 

Згідно з Законом України "Про освіту":
$ для розвитку здібностей, обдарувань і талантів

дітей створюються профільні класи (з поглибленим
вивченням окремих предметів або початкової допро$
фесійної підготовки)...

Виходячи із Концепції загальної середньої освіти
(12$річної школи):

$ основна школа (5$9 класи) дає базову середню
освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підго$
товки всіх школярів, формує в них готовність до ви$

бору і реалізації форми подальшого одержання ос$
віти і профілю навчання...

$ старша школа (10$12 класи)... функціонує пере$
важно як профільна. Це створює значно кращі умови
для диференційованого навчання, врахування індиві$
дуальних особливостей розвитку учнів, які відрізня$
ються передусім якісним складом своїх здібностей.

Профільне навчання – засіб диференційованого
навчання, який максимально враховує нахили та
здібності учнів, їх професійні інтереси та наміри що$
до подальшої життєвої діяльності.

Функції системи освіти не зводяться до надання
певної кількості знань. Передбачається, що освіта
спрямована на підготовку людей вікової освіченості і
культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до
творчої праці, професійного розвитку, мобільності в
освоєнні та впроваджені новітніх наукомістких й ін$
формаційних технологій. 

У регіональній Програмі розвитку загальної се$
редньої освіти на 2006$2012 роки зазначено, що з
2006 року загальноосвітні навчальні заклади мають
перейти на профільне навчання. Виходячи з пер$
спективних напрямків розвитку освіти у регіоні, об$
ласний центр практичної психології і соціальної ро$
боти у своїй діяльності особливу увагу приділяє про$
цесу психологічного супроводу профілізації навчан$
ня, зокрема відповідності реальних кроків з упро$
вадження профільного навчання його науково$тео$
ретичним аспектам. 

Спеціальну дослідницьку групу "Психодіагностич$
ний супровід допрофільної підготовки в умовах за$
гальноосвітнього навчального закладу" створено у
2004 році, відповідно до наказу ПОІППО з метою
методичного забезпечення психологічного супрово$
ду профільного навчання, апробації психодіагнос$
тичного інструментарію, що використовується пра$
ктичними психологами для здійснення психологічно$
го супроводу допрофільної підготовки.

Спеціальна дослідницька група протягом двох ро$
ків працювала над виконанням наступних завдань:

1. Аналіз ефективності психодіагностичного ін$
струментарію.

2. Створення банку психодіагностичних методик,
що використовуються практичними психологами в
умовах ЗНЗ при здійсненні супроводу допрофільної
підготовки.

3. Розробка технології роботи практичного психо$
лога з питань допрофільної підготовки в умовах ЗНЗ.

4. Методичне забезпечення роботи практичного
психолога:

$ створення журналу для визначення профілю нав$
чання для учнів "Кроки до самопізнання";

$ створення програми курсу занять з психології
"Кроки до самопізнання".

В результаті роботи практичних психологів ство$
рено технологію психолого$педагогічного супроводу
учнів ЗНЗ в умовах допрофільної підготовки. Техно$
логію роботи апробовано практичними психолога$
ми, учасниками СДГ на базі навчальних закладів
Полтавської області. 

Визначено основний напрямок роботи практично$
го психолога в умовах допрофільної підготовки – на$
дання учням інформації про психологічні особливо$
сті, інтереси і здібності людини, про світ професій;
формування активної життєвої позиції; співпраця з
батьками учнів і педагогами. 

Стаття надійшла в редакцію 30.10.07 
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глянути, "програти" різні складні життєві
ситуації, здобувши певний життєвий досвід
у штучній атмосфері, і виробити певні алго�
ритми вирішення критичних життєвих си�
туацій. Не слід забувати, що в інформацій�
ному суспільстві з кількістю знань, що
зростають і змінюються дедалі швидше, усе
більше цінується уміння знайти, засвоїти і
використати конкретні знання. Тому так
важливо формувати у школярів соціально�
психологічні компетентності, що найефек�
тивніше реалізується на тренінгу. Саме на
тренінгах найефективніше використову�
ються інтерактивні методики. 

Для практичного застосування тренінго�
вої форми викладання у загальноосвітніх
навчальних закладах необхідно навчати са�
мих вчителів володіти цією методикою, то�
му проведення занять�тренінгів на курсах
підвищення кваліфікації учителів є надзви�
чайно актуальною і корисною.

Інтерактивна модель є формою організа�
ції пізнавальної діяльності, яка має кон�
кретну мету – створити комфортні умови
навчання, за яких кожен окремий учасник
навчального процесу відчуває свою успіш�
ність, інтелектуальну спроможність. Суть
інтерактивного навчання полягає у постій�
ній активній взаємодії всіх учасників нав�
чального процесу. Проте головною перева�
гою інтерактивного навчання є формування
чи розвиток соціально�психологічних, про�
фесійних компетентностей, що полегшують
їх адаптацію у суспільстві. 

Учені приділяють велику увагу тренін�
говій формі навчання. Так Л.Ф.Анн дослід�
жує соціально�психологічні тренінги і вкла�
дає в це поняття практику психологічної
взаємодії, яка ґрунтується на активних ме�
тодах групової роботи. Проблеми соціаль�
но�психологічних тренінгів, їхньої ефектив�
ності, меж продуктивного використання
представлені у роботах Г.Андрєєвої, А.Дер�
кач, Ю.Ємельянова, Б.Паригіна, Л.Петров�
ської.

Л.Рай розглядає тренінг як будь�яку
сплановану послідовність дій, які покликані
і спрямовані на те, щоб допомогти індивіду
або групі людей навчитись ефективно вико�
нувати певну роботу чи якесь завдання. 

С.Торп та Дж.Кліффорд досліджують
тренінги у професійних сферах "без відриву
від виробництва" (performance management
discussions), як процес допомоги тому чи ін�
шому суб'єкту в покращенні кількісних або
якісних характеристик його діяльності спо�
собом критичного відображення того, яким

11..  ННааззвваа  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу//ууссттааннооввии,,
яяккиийй  ппррееддссттааввлляяєє  ііннннооввааццііййннуу  ррооззррооббккуу::

Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського.

22..  ННооммііннааццііяя:: Інновації у післядиплом�
ній освіті.

33..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
Cучасне швидкозмінне суспільство ви�

магає змін освітніх стандартів, потребує но�
вих підходів до навчально�виховного про�
цесу. Тому таким необхідним є запрова�
дження технологій навчання, що ґрунту�
ються на нових методологічних засадах, су�
часних дидактичних принципах та психо�
лого�педагогічних теоріях, які розвивають
діяльнісний підхід до навчання.

Ефективність навчально�виховного про�
цесу з біології, природознавства та основ
здоров'я у першу чергу залежить від вибо�
ру вчителем форми проведення уроку, тоб�
то спеціальної конструкції навчального
процесу, характер якої зумовлюється зміс�
том навчання, методами, прийомами, засо�
бами діяльності вчителів і учнів. 

Більшість учителів у своїй практичній
діяльності використовують традиційні фор�
ми проведення уроків. Разом з тим реаліза�
ція практичної направленості біологічних
та фізкультурно�оздоровчих дисциплін ви�
магає набуття школярами для успішної
адаптації у соціумі життєвих навичок, тоб�
то вироблення групи психосоціальних умінь
і навичок міжособистісного спілкування, що
допомагають людям приймати поінформо�
вані рішення, вирішувати проблеми, кри�
тично й творчо мислити, ефективно спілку�
ватися, будувати здорові відносини, відчу�
вати емпатію до інших людей, керувати
власним життям у здоровий і продуктив�
ний спосіб (за визначенням Всесвітньої ор�
ганізації охорони здоров'я). 

У шкільних програмах формування
життєвих навичок у школярів передбачено
у курсі вивчення біології, основ здоров'я,
природознавства, безпеки життєдіяльності,
а також спеціальних курсів ("Школа проти
СНІДу", "Рівний – рівному", "Діалог" тощо).

Підручники, якими забезпечені предме�
ти природничого та фізкультурно�оздоров�
чого циклів передбачають різні підходи до
викладання: від традиційних до уроків�тре�
нінгів.

Використання тренінгової форми роботи
зі школярами дає можливість вивчити, роз�
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вищення кваліфікації учителів на заняттях
тренінгової форми навчання, розкрити по�
няття інноваційних педагогічних техноло�
гій, розкрити основні методологічні вимоги,
яким мають відповідати педагогічні тренін�
ги, підвищити рівень та обсяг компетен�
тності педагогів (соціальної, емоційної та ін�
телектуальної), самостійності, здатності до
прийняття рішень, взаємодії тощо.

Після завершення курсів підвищення
кваліфікації слухачі повинні знати стратегії
та методи навчання, володіти інтерактив�
ними методиками, уміти визначати етапи
тренінгу та практично проводити заняття у
формі тренінгів.

55..  ННааууккоовваа  ааккттууааллььннііссттьь  ппррооббллееммии..
Ураховуючи, за визначенням Дичків�

ської І.М., що інновація – процес освоєння
нового практичного засобу в галузі техніки,
технології, педагогіки, наукових дослі�
джень, автор з успіхом апробує упродовж
останніх років досліджені вітчизняними та
зарубіжними педагогами тренінгові форми
навчання.

Свідченням цієї роботи є складений на
"відмінно" захист випускної роботи на кур�
сах підвищення кваліфікації в ЦІППО у
2006 році та проходження навчання тренін�
говим формам роботи на Всеукраїнських та
міжнародних курсах і наявність відповід�
них сертифікатів, а також відгуки науков�
ців та вчителів про необхідність запрова�
дження даної форми проведення уроків та
занять у навчально�виховному процесі. 

66..  ЗЗмміісстт  іі  ссттррууккттуурраа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
Розвиток людства супроводжується со�

ціальними змінами, які обумовлюють про�
цеси трансформації особистості й вимага�
ють певних перетворень в освітньо�вихов�
ній сфері. У цьому контексті важливого
значення набувають педагогічні технології,
спрямовані на формування особистості.

У свою чергу, кожна педагогічна техно�
логія складається з компонентів, які забез�
печують її унікальність, цілісність, дореч�
ність застосування в межах певної групи
людей тощо. До таких компонентів ми відно�
симо систему методів, прийомів, засобів,
форм та змісту роботи, що вказують на
призначення й можливості кожної конкрет�
ної педагогічної технології. 

Головною метою педагогічних тренінгів є
корекція особистісної поведінки, зрозуміло
у позитивному контексті, та вироблення ти�
пу соціальної поведінки, набуття професій�
них компетентностей. Ця технологія нині
проходить етап свого становлення, тому в
ПОІППО приділяється велика увага нав�
чанню педагогів саме цій формі роботи з
учителями.

77..  УУппрроовваадджжеенннняя  ввииккооннааннооїї  ррооззррооббккии..
� виконаний обсяг досліджень: 

чином суб'єкт використовує специфічні
уміння або знання. 

С.Щеколдіна вважає, що тренінг – це
форма спеціально організованого навчання,
яка базується на активних методах групо�
вої роботи. Такої ж точки зору дотриму�
ються Т.Воронцова та В.Пономаренко, які
визначають тренінг як форму групової ро�
боти, що забезпечує активну і творчу спів�
працю тренера (учителя) і учасників між
собою.

С.Страшко досліджує тренінг як органі�
заційну форму навчально�виховної діяль�
ності, яка, спираючись на досвід і знання її
учасників, забезпечує ефективне викори�
стання різних педагогічних методів, зокре�
ма, активних, за рахунок створення пози�
тивної атмосфери в групі, та спрямовується
на отримання сформованих навичок і жит�
тєвих компетенцій.

За визначенням С.Максименка, на відміну
від традиційного навчання, яке за своєю сут�
ністю є формою передачі та засвоєння знань,
тренінги охоплюють весь потенціал людини:
рівень та обсяг її компетентності (соціальної,
емоційної та інтелектуальної), самостійність,
здатність до прийняття рішень, взаємодії то�
що.

Актуальність тренінгових форм пов'яза�
на з тим, що:
 у світі швидких змін і старіння знань,

миттєвого розповсюдження нової інформації,
звужується спектр застосування традицій�
них форм навчання;

тренінги дають можливість набути нові
навички і уміння;

шляхом запровадження інтерактивних
методик активізується діяльність учасників
пізнавального процесу;

є можливість зменшення небажаних
проявів поведінки, неефективного спілку�
вання, особливостей реагування тощо;

розгляд різних шляхів розв'язання
проблеми дає можливість змінити погляди
на проблему;

викладач не домінує над слухачем, а
"допомагає" (є фасилітатором) йому у про�
цесі здобуття нових знань шляхом розвит�
ку власної активності, спрямовує і регулює
їх спільну діяльність;

забезпечує адекватний зворотний
зв'язок між тренером (викладачем) і слуха�
чем;

сприяє корекції неефективних моделей
поведінки та їх заміні на нові, ефективніші.

44..  ММееттаа  іі  ооттррииммаанніі  ((ооччііккуувваанніі))  ппррааккттииччнніі  ррееззуулльь""
ттааттии..  

Модернізація системи освіти пов'язуєть�
ся, насамперед, із введенням в освітнє сере�
довище інноваційних технологій, в основу
яких покладені цілісні моделі навчально�
виховного процесу, засновані на діалектич�
ній єдності методології та засобів їх здій�
снення. Як наслідок є необхідність практич�
ного застосування зі слухачами курсів під�



тивнішими формами навчання у світі, який
дедалі швидше розвивається, а значить: змі�
нює вимоги як до освітнього процесу взагалі,
так і до конкретних педагогічних технологій.

Спосіб, у який пропонується провести до�
слідження відповідає одному з найважливі�
ших принципів інноваційної діяльності –
єдності теорії і практики. А саме: поняття ін�
новаційних педагогічних технологій, основні
методологічні вимоги, яким мають відповіда�
ти педагогічні тренінги, розкриваються шля�
хом практичного застосування на заняттях
тренінгової форми навчання.

Дуже важливим у будь�якому досліджен�
ні, а ще більше в інноваційному, є наявність
вимірюваних результатів, більше того, реаль�
ного впровадження в навчально�виховний
процес. Результатами даної розробки є вже
зараз працюючі педагоги, які отримали змогу
урізноманітнити методи і форми роботи зі
школярами, і, звичайно, показовою є сама
зміна процесу навчання, що став цікавішим
для дітей, і як наслідок – краще формування
у школярів компетентностей.

Декан природничого факультету 
ПДПУ ім. В.Г.Короленка, 
док. пед. наук, професор М.В.Гриньова

ВІДГУК
на інноваційну розробку "Використання

тренінгової форми роботи зі слухачами кур�
сів підвищення кваліфікації учителів біології

та основ здоров'я" методиста Полтавського
міського методичного кабінету 
Бакаєнко Валентини Олегівни

З методичної точки зору, інноваційна роз�
робка "Використання тренінгової форми ро�
боти зі слухачами курсів підвищення квалі�
фікації учителів біології та основ здоров'я" є
важливим додатком до навчально�виховного
процесу як розширення технологічної бази
вчителя. Оскільки розробка передбачає вико�
ристання сучасних методологічних та техно�
логічних принципів, можна говорити, що ав�
тор іде в ногу з часом. Для пересічного вчите�
ля безперечна важливість дослідження вияв�
ляється в реальному розширенні методоло�
гічного арсеналу, а відтак, оновлення концеп�
туальної складової процесу навчання і вихо�
вання. Саме цього дозволяє досягти обрана
передова тренінгова форма роботи. 

Одна з найсучасніших і найефективніших
форм навчання розвивається шляхом пра�
ктичного застосування і розкривається тіль�
ки на практиці. А якщо є практика, то є і нас�
лідки, які виражаються в урізноманітненні
методів роботи вчителів, і більшим зацікав�
ленням у навчанні школярів.

Методист В.О.Бакаєнко 

Стаття надійшла в редакцію 30.10.07

За сприяння МОН України та Міжна�
родного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні за
останні 3 роки ПОІППО було підготовлено
до викладання біології та основ здоров'я у
формі тренінгів 256 педагогів Полтавської
області та 32 учителя Донецької області (на
базі Донецького інституту післядипломної
педагогічної освіти). Крім того на курсах
підвищення кваліфікації учителів читаєть�
ся 12�годинний спецкурс "Тренінгова фор�
ма проведення занять при вивченні біології
та основ здоров'я у 12�річній школі".

� отримані практичні результати: 
Учителі, які отримали сертифікати (256

педагогів з Полтавської області та 32 – з До�
нецької), проводять навчально�виховні за�
ходи з школярами у формі тренінгів. 

� перспективність подальшої розробки:
Оскільки у шкільних програмах з біоло�

гії, основ здоров'я, природознавства, безпе�
ки життєдіяльності, а також спеціальних
курсів ("Школа проти СНІДу", "Рівний –
рівному", "Діалог" тощо) передбачено фор�
мування життєвих навичок у школярів, а
це можливо лише при використанні тренін�
гової форми викладання, необхідно навчати
вчителів цій формі роботи з учнями, а це
буде ефективним лише при застосуванні
цих форм роботи з самими педагогами.
Кількість учителів, що оволоділи тренінго�
вими формами проведення уроків у формі
тренінгів у Полтавській області становить
27%. Тому є актуальним продовження нав�
чання решти педагогів області. 

� проблеми: 
Мала кількість годин у модулі "Функціо�

нальна підготовка" на курсах підвищення
кваліфікації унеможливлює підготовку пе�
дагогів�тренерів (необхідно, як мінімум 40
годин, відповідно до затвердженого ЦІППО
плану) під час проходження курсів.

88..  ВВііддггууккии  ннааууккооввоо""ммееттооддииччнниихх  ууссттаанноовв  ппрроо  
ааккттууааллььннііссттьь  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..

ВІДГУК
на інноваційну розробку "Використання

тренінгової форми роботи зі слухачами кур�
сів підвищення кваліфікації учителів біології
та основ здоров'я" декана природничого фа�
культету Полтавського державного педаго�
гічного університету ім. В.Г.Короленка д.п.н.,

професора Марини Вікторівни Гриньової

Інноваційна розробка "Використання тре�
нінгової форми роботи зі слухачами курсів
підвищення кваліфікації учителів біології та
основ здоров'я" відповідає вимогам часу. При
підготовці розробки використані нові методо�
логічні засади, сучасні дидактичні принципи,
психолого�педагогічні теорії, передові нова�
торські технології. Уже підбір методів та тех�
нологій визначає актуальність інноваційної
розробки. Ще більше усвідомлюється важли�
вість дослідження, коли взяти до уваги той
факт, що тренінги зараз визнано найефек�
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11..  ННааввччааллььнниийй  ззааккллаадд,,  щщоо  ппррееддссттааввлляяєє  іінннноо��
ввааццііййннуу  ррооззррооббккуу:: Полтавський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В.Остроградського.

22..  ННооммііннааццііяя::  Інновації у післядипломній
освіті.

33..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
Шляхи розвитку освіти в Україні виз�

начені Національною доктриною розвит�
ку освіти в Україні на XXI століття, За�
конами "Про освіту", "Про загальну се�
редню освіту", "Про вищу освіту".

Серед основних завдань програми
"Вчитель" слід виділити оновлення змі�
сту і форм професійної діяльності педа�
гогічних працівників, удосконалення піс�
лядипломної освіти. Особливу увагу пе�
редбачається приділити введенню полі�
варіантних програм підвищення кваліфі�
кації педпрацівників та забезпечення їх
реалізації через різні форми навчання
(денну, заочну, дистанційну, очно�дис�
танційну, самоосвіту).

Склалися сприятливі умови для удо�
сконалення післядипломної освіти через
організацію дистанційного навчання.

Успішно вирішити завдання, зокрема,
післядипломної географічної освіти допо�
може інноваційний підхід до організації
навчання вчителів географії в період
курсового підвищення кваліфікації. В то�
му числі заслуговує на увагу багатоскла�
дова професійна програма підвищення
кваліфікації вчителів географії за дис�
танційною формою навчання, що базу�
ється на використанні нових інформацій�
них технологій та досягненнях педагогі�
ки, психології, географічної науки, мето�
дики викладання географії.

Положенням про дистанційне навчання
на курсах підвищення кваліфікації в Пол�
тавському обласному інституті післяди�
пломної педагогічної освіти ім.М.В.Острог�
радського для очно�дистанційної форми
підвищення кваліфікації визначається
відповідними навчальними програмами, а
послідовність їх вивчення – навчальними
та навчально�тематичними планами. 

44..  ММееттаа::
Створення навчально�методичної під�

тримки навчального процесу на курсах
підвищення кваліфікації вчителів геогра�

фії; підготовка слухачів курсів до вико�
ристання нових інформаційних техноло�
гій в галузі географічної освіти; дослі�
дження методичних та психологічних
умов розвитку керованої самостійної та
самоосвітньої діяльності в умовах ди�
станційного навчання.

55..  ООттррииммаанніі  ппррааккттииччнніі  ррееззууллььттааттии..  
З 04.07.05 по 24.12.05 відбулися курси

підвищення кваліфікації вчителів геогра�
фії очно�дистанційної форми навчання.
На курсах навчались 20 вчителів загаль�
ноосвітніх навчальних закладів області.
Як свідчить діагностування курсів, учи�
тель, що підвищує кваліфікацію дистан�
ційно, повинен мати такі якості:

1. Розширювати мислення про життя,
роботу та досвід освіти як складових нав�
чання. Форми спілкування в Інтернет зні�
мають зорові бар'єри, які деякі особи
створюють у своїх думках, а у слухача,
крім того, є час на рефлексію з інформа�
цією до відповіді.

2. Бути спроможним до письмового
спілкування. Це потребує у деяких слу�
хачів відповідних зусиль.

3. Самомотивація та самодисципліна.
4. Мати бажання обговорити проблеми,

що виникають. Тому, якщо у слухача ви�
никають труднощі, він повинен сповісти�
ти про це методиста (тьютора) негайно.

5. Мати можливість і бажання виділяти
від 4 до 15 годин на тиждень для вивчен�
ня курсу. Дистанційний курс не легший
від традиційного, більшість слухачів вва�
жатимуть, що він потребує більше часу
та уваги.

6. Бути спроможним виконувати міні�
мальні вимоги програми. Вимоги до ди�
станційного курсу не менші, ніж до тра�
диційних. Слухач повинен пам'ятати, що
це зручний шлях здобуття освіти, але не
легший.

7. Застосовувати критичне мислення і
прийняття рішень як частини процесу
навчання. Навчання потребує від слухача
приймати рішення на підставі фактів та
досвіду. Зіставлення інформації та прий�
няття правильних рішень потребує кри�
тичного мислення, це допомагає ефектив�
но робити аналіз випадків.

8. Вміти обмірковувати ідеї до спілку�
вання.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 
ОЧНО�ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Л.А. Романець 



кації в Полтавському обласному інститу�
ті післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського (наказ управлін�
ня освіти і науки від 15.12.06 № 686) та на
основі Проекту (теоретичної розробки)
навчально�методичного комплексу підви�
щення кваліфікації вчителів географії за
дистанційною формою навчання (лист
ЦІППО № 01�14/939 від 14.07.03 "Про
розподіл відповідальності за розробку
керівних та педагогічних кадрів загаль�
ноосвітніх навчальних закладів за дистан�
ційною формою навчання", наказ ПОІППО
№ 103 від 18.07.03 "Про створення міжін�
ститутських творчих груп по розробці
навчально�методичних комплексів підви�
щення кваліфікації керівних та педаго�
гічних кадрів загальноосвітніх навчаль�
них закладів за дистанційною формою
навчання").

Формою дистанційного навчання (ДН)
вчителів географії на курсах підвищення
кваліфікації обрана очно�дистанційна
форма. Основними технологіями є зміша�
на технологія, яка поєднує елементи різ�
них технологій дистанційного навчання, а
саме: "кейс"�технології та мережевої тех�
нології. 

ППеерршшиийй  ееттаапп  ––  ооррггааннііззааццііййнноо��ннаассттааннооввччаа  ссеессііяя
((3366  ггооддиинн))

Соціально�гуманітарний модуль
I. Філософія освіти та інформаційні те�

хнології.
Професійний блок модулів
II. Удосконалення педагогічної май�

стерності в умовах особистісно орієнтова�
ної освіти.

ІІІ. Менеджмент освіти.
IV. Актуальні проблеми теорії та мето�

дики викладання (функціональна підго�
товка). 

V. Діагностико�аналітичний модуль
Всього – 72 год.: лекційних – 21 год., прак�

тичних – 13 год., діагностування – 2 год.

ДДррууггиийй  ееттаапп  ––  ддииссттааннццііййнниийй..  ТТррииввааллііссттьь  ––  1122  ттиижжнніівв

Зразки Інтернет�консультації та Ін�
тернет�спілкування

Дистанційне підвищення кваліфікації
вчителів географії № 1.

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя:: слухачів курсів дистан�
ційного підвищення кваліфікації вчителів
географії. 

11..  ГГррааффіікк  ЕЕ��mmaaiill��ззвв''яяззккуу  ннаа  ппееррііоодд  ннааввччаанннняя
(див. Індивідуальні плани підвищення

9. Відчувати, що високої якості навчан�
ня можна досягти і без відвідування тра�
диційних занять.

10. Слухач повинен:
 вміти працювати з іншими у комплекс�

них проектах;
вміти використувати інформаційно�

комунікаційні технології;
вміти виконувати мінімальні вимоги

процесу навчання;
вміти виконувати завдання своєчасно;
володіти навичками письмового спіл�

кування.
11. Слухач має можливість творчо ви�

конувати завдання дистанційного курсу,
перевіряючи на практиці власні теоре�
тичні ідеї.

66..  ННааууккоовваа  ааккттууааллььннііссттьь  ппррооббллееммии  обґрун�
тована тим, що освіта, як сфера людської
діяльності, є фундаментом розвитку сус�
пільства.

77..  ЗЗмміісстт  іі  ссттррууккттуурраа  ііннннооввааццііййннооїї  ррооззррооббккии..
Пакет нормативних документів для

курсів підвищення кваліфікації очно�
дистанційної форми навчання для вчите�
лів географії:

� Навчально�тематичний план підви�
щення кваліфікації вчителів географії
очно�дистанційної форми навчання;

� Зразки Інтернет�консультацій та Ін�
тернет�спілкування;

� Індивідуальний план слухача курсів
дистанційного підвищення кваліфікації
вчителів географії.

88..  УУппрроовваадджжеенннняя  ввииккооннааннооїї  ррооззррооббккии..
Перспективність подальшої розробки

даної теми ми вбачаємо: в розробці педа�
гогічних технологій дистанційного нав�
чання, а саме: в цілеспрямованому, послі�
довному описі діяльності слухачів курсів
та методиста�тьютора в досягненні ними
дидактичних цілей; впровадженні даних
технологій в систему підвищення квалі�
фікації вчителів географії.

Пакет нормативних документів для курсів
підвищення кваліфікації очно�дистанційної

форми навчання для вчителів географії

ННааввччааллььнноо��ттееммааттииччнниийй  ппллаанн  ппііддввиищщеенннняя  кквваа��
ллііффііккааццііїї  ввччииттеелліівв  ггееооггррааффііїї  ооччнноо��ддииссттааннццііййннооїї

ффооррммии  ннааввччаанннняя  

ППоояяссннююввааллььннаа  ззааппииссккаа

Навчально�тематичний план підвищен�
ня кваліфікації вчителів географії за ди�
станційною формою навчання складений
на основі Положення про дистанційне
навчання на курсах підвищення кваліфі�

61

Постметодика, №4 (75), 2007

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



кваліфікації вчителів географії, затвер�
джені в ПОІППО).

22..  ФФааххооввее  ззааввддаанннняя
Шановні слухачі курсів дистанційного

підвищення кваліфікації вчителів геогра�
фії!

Згідно з Вашим індивідуальним планом
дистанційного підвищення кваліфікації
перше завдання за модулем "Актуальні
проблеми теорії та методики викладання
географії (функціональна підготовка)",
Вам пропонується виконати за матеріа�
лами газети видавництва "Шкільний
світ" – "Краєзнавство. Географія. Ту�
ризм" (№ 33, вересень 2005 року).

У цій газеті опубліковано Положення
про конкурс на кращу розробку теми "З
електронним атласом на урок географії".

Розробка такого уроку, згідно з вимога�
ми Положення до конкурсних робіт, і буде
заліковою роботою до заліку в ПОІППО
за темою "Використання інформаційних
та телекомунікаційних технологій у са�
моосвітній діяльності вчителя географії"
(див. завдання 4 Вашого індивідуального
плану).

Візьміть участь у конкурсі – отримайте
перемогу і електронний атлас. 

33..  ТТииппооввіі  ззррааззккии  ууррооккіівв  (за матеріалами:
Ващенко В.О., Гришко В.Я. Романець Л.А.
Методичні рекомендації щодо викори�
стання педагогічних програмних засобів
при викладанні географії).

УУрроокк  №№  99  

99  ккллаасс

ТТееммаа:: Кількість і густота населення, їх
територіальні відмінності.

ММееттаа:: охарактеризувати історичні етапи
змін кількості населення України, сфор�
мувати нові демографічні поняття, нав�
чити учнів практично і графічно аналізу�
вати дані про кількість населення та його
територіальні відмінності.

ННааввччааллььнноо��ннааооччнниийй  ккооммппллеекксс:: комп'ютер,
електронний навчальний курс з географії
України для 8�9 класів, версія 3.1 (4.1).

ММееттооддии  ннааввччаанннняя:: бесіда�повторення,
практична діяльність та самостійна піз�
навальна діяльність учнів з педагогічним
програмним засобом з географії України
для 8�9 класів версії 3.1(4.1).

ППррааккттииччннаа  ррооббооттаа  №№  33.. Побудова графіка
зміни кількості населення за певний пері�
од.

ППоонняяттттяя  ууррооккуу:: природний рух населення.
ТТиипп  ууррооккуу:: CD�урок вивчення нового ма�

теріалу.

ХХіідд  ууррооккуу

1. Організаційний момент.
2. Вивчення нового матеріалу.

Вивчення нового матеріалу починаємо
зі знайомства з картою "Населення", яка
дає можливість познайомити учнів з ха�
рактером розміщення міського та сіль�
ського населення. В ході знайомства з
картою розглядаємо діаграми:

"динаміка чисельності населення";
"кількість міського, сільського та гус�

тота населення в Україні";
"динаміка народжуваності та смер�

тності".
Учитель дає детальне пояснення при�

чин сучасної динаміки зміни населення.
Після чого переходимо до знайомства з
картами:

"Народжуваність населення",
"Смертність населення",
"Природний рух населення",
"Етнічний склад населення", 
"Релігія".

Розглядаючи карти, учні разом з учите�
лем аналізують характер розселення різ�
них етнічних груп. На загальному тлі
розселення українців виділяються ареа�
ли зі змішаним національним складом.
Аналізувати запропоновані карти учні
можуть за розділом програми електрон�
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Дата відправлення________
ДДииссттааннццііййннее  ппііддввиищщеенннняя  ккввааллііффііккааццііїї  ввччииттеелліівв

ггееооггррааффііїї  №№  22

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя:: Вчителів�слухачів курсів
дистанційного підвищення кваліфікації
вчителів географії. 

11..ФФааххооввее  ззааввддаанннняя
Шановні слухачі курсів дистанційного

підвищення кваліфікації вчителів географії!
Згідно з Вашим індивідуальним планом

дистанційного підвищення кваліфікації
щодо педагогічної практики за модулем
"Актуальні проблеми теорії та методики
викладання географії (функціональна
підготовка)" надсилаємо Вам завдання за
темою "Методика організації навчальної
діяльності при викладанні курсів за вибо�
ром у профільній школі".

Підберіть теоретичний матеріал (обсяг
довільний) до запропонованих тем уроків
профільного географічного курсу "Рекре�
аційна географія" (на вибір):

Урок № 13. Характеристика за літера�
турними джерелами одного з рекреацій�
них районів світу.

Урок № 15. Європа як головний район
розвитку рекреації та міжнародного ту�
ризму.

Урок № 26 – 27. Рекреація і туризм в
областях України.

Урок № 31. Карлівський (назва вашого
району) район: рекреаційні ресурси, ту�
ризм.

Довідка:
1.Програма курсу "Рекреаційна геогра�

фія" надрукована у газеті "Краєзнав�
ство.Географія.Туризм." (№ 1, січень 2005
року). Автори програми: Л.Паламарчук,
Г. Підгрушний.

2. Профільний географічний курс "Рек�
реаційна географія" викладається у Ма�
ксимівській ЗОШ Карлівського району
(вчитель – Майя Олексіївна Лазоренко).

3. Сучасна географія вивчає географіч�
ну оболонку нашої планети, особливості
природи та господарювання людей. Ре�
креаційна географія – це географічні

ного атласу "Як читати і аналізувати
карти населення" (версія 3.1).

3. Як підсумок вивченого матеріалу уч�
ням пропонується виконати практичну
роботу № 3. Побудувати графік зміни
кількості населення за певний період.

4. Підсумок уроку.
Виставляються оцінки за практичну

роботу учням, які брали найактивнішу
участь в обговоренні та аналізі карт і ді�
аграм.

5. Домашнє завдання.

ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ббііббллііооггррааффііччннооггоо  ооппииссуу
ддррууккоовваанниихх  дджжеерреелл  

1. Державний стандарт базової і повної загальної
середньої освіти // Географія та основи економіки.
– 2004. – № 2. – С.2 – 7.

2. Програми для загальноосвітніх навчальних зак�
ладів географія 5�11 класи. – Х.: Шкільний світ,
2001.

3.Столяров Г. Географія та інформаційні технології
// Географія та основи економіки . – 2004. – № 1. –
С. 54;

4. Ковальова К. Вивчення теми "Рельєф" за допо�
могою комп'ютерних засобів // Географія та основи
економіки . – 2005. – № 4. – С. 42 – 45.

ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ббііббллііооггррааффііччннооггоо  ооппииссуу
ееллееккттрроонннниихх  ттаа  ІІннттееррннеетт��дджжеерреелл

1. Скрипчук Н.В. Формування професійної май�
стерності вчителя іноземної мови в системі післяди�
пломної освіти України і Франції // Народна освіта.
– [Цит. 2007, 15 листопада]. – Доступний з: <http:
// www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/1/stat�
ti/5skrupchyk/5skrupchyk.htm>.

5. Електронний атлас для курсу Географія матери�
ків та океанів, 7 клас // Інститут Передових Техно�
логій. – версія 4.1. – 2004.

6. Георафія України. Атлас для 8�9 класів. Елек�
тронний навчальний курс з картами "Україна та її
регіони // Інститут Передових Технологій. – версія
4.1. – 2004.

7.Електронний атлас Економічна і соціальна геог�
рафія світу для 10 – 11 класів // Інститут Передо�
вих Технологій. – версія 4.1. – 2004.

4. Шановні слухачі курсів 21.09.05 –
22.09.05, чекаємо Вашу відповідь�інфор�
мацію за формою:
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Íàçâà Çì³ñò 

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñëóõà÷à:   

Åëåêòðîííèé àòëàñ, çà ÿêèì Âè áóäåòå ðîçðîáëÿòè 
óðîê (âêàæ³òü êëàñ):  

 

Òåìà óðîêó, ÿêó Âè îáèðàºòå äëÿ îïðàöþâàííÿ:   

Çàïèòàííÿ, ùî âèíèêëè:   

Àäðåñà, çà ÿêîþ íåîáõ³äíî â³ä³ñëàòè åëåêòðîííèé ëèñò  



об'єкти, які використовуються або мо�
жуть бути використані для туризму, від�
починку, лікування, оздоровлення насе�
лення. У багатьох країнах Європи та
Америки рекреаційна географія об'єднує
географію туризму та відпочинку, геог�
рафію вільного часу, географію марке�
тингу в туризмі та ін.

Основна мета курсу "Рекреаційна геог�
рафія" – дати учням знання про одну з
галузей сучасної географії, підкреслити
її прикладний характер і важливість у
житті людини.

ТТррееттіійй  ееттаапп  ––  ззааллііккоовваа  ссеессііяя
((7722  ггооддииннии))

Соціально�гуманітарний модуль
I.Філософія освіти та інформаційні тех�

нології.
Професійний блок модулів
II. Удосконалення педагогічної май�

стерності в умовах особистісно орієнтова�
ної освіти.

ІІІ. Менеджмент освіти.
IV. Актуальні проблеми теорії та мето�

дики викладання (функціональна підго�
товка). 

Всього – 72 год.: лекційних – 8 год.,
практичних – 26 год., діагностування – 2
год., практична діяльність на базі школи,
району – 36 год.

ІІннддииввііддууааллььнниийй  ппллаанн  ссллууххааччаа  ккууррссіівв  ддииссттааннццііййннооггоо
ппііддввиищщеенннняя  ккввааллііффііккааццііїї  ввччииттеелліівв  ггееооггррааффііїї

1. Дані слухача.

(П.І.Б.)___________________________
________________________________
Місце роботи, посада_______________
_______________________________
Повна робоча адреса, тел., E – mail____
________________________________
Повна домашня адреса, тел./факс, E – mail_
________________________________
Категорія, звання__________________
________________________________

2. Соціально�гуманітарний модуль.
3. Модуль "Актуальні проблеми теорії

та методики викладання географії фун�
кціональна підготовка)

4. План�графік етапів роботи.
5. Інтернет�адреси.
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