


2007 рік став багатим для ПОІППО та освітян Полтавщини на  міжнародну співпрацю  й

закордонні відрядження. В  цьому номері пропонуємо  не лише дорожні нотатки наших

дописувачів,  а й те, в чому вони бачать ефекти від своїх поїздок, як планують використо&

вувати їх результати. Переконані, що на сучасному етапі  потрібно вже не стільки рекламу&

вати Європу чи Америку з їх гарною освітою і високим рівнем життя, а розказувати, як ін&

ші країни вирішували проблеми, аналогічні до наших, і думати, як закордонні відрядження

можуть сприяти пошуку шляхів розв'язання українських проблем. Е.Г.Фісун  на основі

досвіду, здобутого в США,  випрацював  систему заходів,  здатних покращити якість і фі&

нансування нашої освіти,  унеможливити корупційні прояви (стор. 28&32).  

Закордонні навчальні подорожі  підштовхують до проведення наукових експериментів

з використанням ідей та досвіду, які найбільш ефективно можна реалізувати на вітчизня&

ній педагогічній ниві. У статті І.І.Савченко, присвяченій вивченню децентралізованої систе&

ми управління професійно&технічною освітою (ПТО) у ФРН, зроблено спробу визначити

шляхи реалізації політики децентралізації в Україні; за результатами  її навчальної подо&

рожі у Францію в Україні розпочато експеримент зі створення інформаційної системи уп&

равління ПТО (стор. 33&36).  В.В.Громовий   розповідає про досвід інтеграції та включення

дітей з особливими потребами в систему загальної освіти в Нідерландах (стор. 11&14).

Про використання європейського досвіду в  експериментальній роботі з  інтеграції та інк&

люзивного навчання дітей на Полтавщині –  у статті Н.П.Тимошенко (стор. 7&10).

Є.М.Смирнова&Трибульська розповідає про використання в  Україні  системи підтримки

дистанційного навчання CLMS MOODLE, створе&

ної   в університеті технологій м. Перт, що в Авс&

тралії (стор. 19&27). 

У статті І.О.Козак знайдете не лише американ&

ський досвід впровадження здоров'язберігальних

технологій, а й  опис тамтешнього рослинного сві&

ту,  пречудових  панорам Сан&Франциско, цікаві

факти про американську гостинність (стор. 37&40). 

Втім, читаючи цей номер, маєте нагоду, нікуди

не виїжджаючи, здійснити унікальну заочну ман&

дрівку до Більського городища і, можливо, спла&

нувати з учнями поїздку на літо в цю місцевість

(стор. 43&46). 

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо Вас з Новорічними та Різдвяними святами!

Нехай рік прийдешній дарує Вам міцне здоров'я, мир і
злагоду в родинах, здійснення мрій, а світло Різдвяної зірки
осяє душу і серце доброю надією, вірою та любов'ю!
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Вступ
У більшості випадків, "традиційні" теорії

розвитку  та функціонування курикулуму
утверджують ідею, що курикулярні зміни
актуальні виключно для освітянської спіль�
ноти та освітньо�педагогічних установ. Про�

тягом тривалого часу стейкхолдерам від�
водилися неважливі, другорядні ролі, і, по
суті, концептуалізація в цій галузі не прово�
дилася. 

На новому етапі розвитку, що триває
протягом близько двадцяти років, присут�

2

Спираючись на методи та методику "аналіз стейкхолдера", стаття пропонує огляд головних питань щодо
залучення стейкхолдерів у сучасні процеси зміни курикулуму. Стаття відштовхується від низки передумов
щодо ролі і місця стейкхолдерів1 у структурі сучасних Процесів Зміни Курикулуму. Стаття має на меті
коротко розглянути питання: чому залучення стейкхолдерів є таким важливим у процесі Реформи Курику&
луму? Тож будуть стисло проаналізовані питання: а) з метою створення "мапи" галузі необхідно визначи&
ти, які місце та роль посідають стейкхолдери у Процесах Зміни Курикулуму;  виходячи з попередніх заува&
жень, особлива увага буде приділена наступному питанню: хто, чому, коли і як бере участь у процесі залу&
чення стейкхолдерів? б) деякі сучасні практики: імовірні стейкхолдери, моделі залучення, сучасні практики;
далі, для того, щоб звернутися до наступного важливого питання: "Що можна зробити у сьогоднішніх Про&
цесах Курикулярних Змін?"  автор запропонує кілька прикладів із країн Європи та Центральної Азії; і, на&
самкінець, в) уроки та теми для подальшого обмірковування, де особлива увага приділяється питанню, що
можна/слід удосконалити у країнах, де процеси зміни курикулуму у розпалі. 

Опираясь на методы и методику "анализ стейкхолдера", статья предлагает обзор основных вопросов отно&
сительно привлечения стейкхолдеров к современным процессам изменений курикулума. Статья отталкива&
ется от ряда предпосылок относительно роли и места стейкхолдеров в структуре современных Процессов
Изменения Курикулума. Статья имеет целью кратко рассмотреть вопрос: почему привлечение стейкхолде&
ров так важно в процессе Реформы Курикулума? Поэтому сжато проанализированы следующие вопросы: а)
с целью создания "карты" отрасли необходимо определить, какое место и роль занимают стейкхолдеры в
Процессах Изменения Курикулума; исходя из предыдущих замечаний, особенное внимание будет уделено сле&
дующему вопросу: кто, почему, когда и как принимает участие в процессе привлечения стейкхолдеров? б) не&
которые современные практики: вероятные стейкхолдеры, модели привлечения, современные практики; да&
лее, для того, чтобы обратится к следующему важному вопросу "Что можно сделать в сегодняшних Процес&
сах Курикулярных Изменений?" автор предлагает несколько примеров из стран Европы и Центральной
Азии; и, наконец,  в) уроки и темы для дальнейшего обдумывания, где особое внимание уделено вопросу "Что
можно усовершенствовать в странах, где процессы  изменения курикулума в  разгаре.

Based on the methods and procedures of 'stakeholder analysis' the paper offers an overview on the main issues con&
cerning stakeholder involvement in current curriculum change processes. The paper starts from a number of prerequi&
sites relevant to the discussion on stakeholders in the framework of current day Curriculum Change Processes. The in&
tention here is to shortly address the question: Why stakeholders' involvement is so important in a Curriculum Reform
process? Strating from these prerequisites the following will be shortly analyzed: (a) Place and roles of stakeholders in
the Curriculum Change Processes in order to build up a 'map' of the domain; in this framework speciall stress will be
put on the following issue: Who, why, when and how takes part in the process opf stakeholders' involvement?; (b) So&
me current good practices: possible stakeholders, models of involvement, current practices; in fact, some examples from
Europe and Central Asian countries will be offered in order to address another important question: What can be done
in ongoing Curriculum Change Processes?; and, finally (c) Lessons learned and topics for further reflection & with a
special attention to what could/should be improved in countries where curriculum change processes are under way. 

СТЕЙКХОЛДЕРИ У ПРОЦЕСІ ЗМІНИ
КУРИКУЛУМУ: ТЕНДЕНЦІЇ, ДУМКИ2

Олександр Крісан (Alexandru Crisan) 

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

_______________________
1Прим. перекл.: в англо�українському словнику загальної лексики та економічному словнику ми знайшли кілька
пояснень терміна "стейкхолдер/стейкхолдери":
Стейкхолдер (англ. stakeholder � організатор спільної справи,  stakeholders �  зацікавлені сторони). 
Стейкхолдер � особа, на яку впливає проект, або особа, яка впливає на проект, але прямо в ньому не задіяна, експерт. 
Стейкхолдери � сторони, зацікавлені в результатах діяльності � учні, батьки, освітяни, бізнесові структури, керівні
органи освіти та інших галузей господарства, суспільство та уряд країни).
Стейкхолдери проекту � індивідууми чи організації, чиїх інтересів можуть торкнутися в результаті виконання чи
завершення проекту.

2 Стаття з: Реформа курикулуму та її втілення в життя в XXI столітті. Методика, перспективи, впровадження.
Міжнародна конференція з курикулярної реформи та її впровадження (Матеріали конференції). �  Міжнародна
конференція з Реформи Курикулуму та впровадження у ХХІ столітті: 8�10 червня, 2005, Стамбул, за ред. P.Sahlberg.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
"світом реального життя" ("світом праці і
роботодавців") поступово зменшується.  У
більшості випадків стейкхолдери заповню�
вали існуючі порожнини.  

З нової динаміки взаємозв'язків школи
та суспільства з'явилося кілька викликів,
три з яких видаються вирішальними і ма�
ють особливий вплив на процес започатку�
вання, осмислення та координації сьогод�
нішніх курикулярних змін.

Виклик 1: На сучасному етапі неможли�
во обмежити коло учасників планування та
впровадження курикулярних змін лише
освітянами. 

Виклик 2: З метою урахування потреб
окремої особи та суспільства загалом для
адаптації курикулуму та його планування
необхідна нова освітня політика та структу�
ра освітніх закладів. 

Виклик 3: Освітні процеси, і, особливо,
зміни у курикулумі повинні бути повністю
відкритими для  людини та суспільства,
тобто  місцевим, національним, регіональ�
ним, міжнародним спільнотам, бізнесовим
структурам, усім залученим та зацікавле�
ним у цій справі. 

Робочими висновками з цих викликів є,
щонайменше, такі:

Висновок 1: Зміна курикулуму повин�
на стати більше ніж просто справою освіти,
оскільки увесь комплекс її наслідків має
прямий вплив на функціонування окремих
індивідуумів та суспільства в майбутньому.

Висновок 2: Зміна курикулуму повин�
на стати, перш за все, процесом вивчення
політики та генератором "знань процедур�
них змін"3, а не процесом прийняття полі�
тичних рішень. 

Висновок 3: Для того, щоб процес зміни
курикулуму став реалістичнішим, соціаль�
но�відповіднішим та здійсненним, потрібно
спланувати комплексну модель присутнос�
ті стейкхолдерів у ньому.

2. Місце та роль стейкхолдерів у процесі змі�
ни курикулуму

Необхідно уточнити, хто такий стейк�
холдер насправді. Стейкхолдери в освіт�
ньому процесі (включаючи курикулярні
зміни) – це окремі особи або категорії осіб,
які прямо або опосередковано можуть/ма�
ють відігравати важливу роль у плануван�
ні, проектуванні, обговоренні, впроваджен�
ні, моніторингу, аналітичному огляді та, за
необхідності, реструктуризації певного
процесу та його продуктів. Теоретично та
практично  можна говорити про прямі/без�
посередні та непрямі/опосередковані
"стейкхолдери":

Прямі/безпосередні "стейкхолдери" –
це, переважно, особи або групи осіб, залуче�
ні до роботи в різноманітних галузях освіт�
нього процесу і які можуть мати/мають
особливі інтереси щодо зміни курикулуму,

ність та реальне втручання стейкхолдерів
у щоденний плин курикулярних змін є ак�
туальним.  Пояснення цьому досить просте:
по�перше, у більшості процесів соціальних
змін участь та втручання суспільства
стає дедалі вагомішим, перетворюється на
більше, ніж слоган, по�друге, освіта – надто
важливе питання, щоб його вирішувала ма�
ленька група експертів чи політиків.

Виходячи з вищесказаного, ця стаття
торкнеться наступних питань:

Деякі передумови дискусії щодо ролі
стейкхолдерів у сучасному процесі курику�
лярних змін: Чому залучення стейкхолде�
рів до процесу курикулярних змін таке
важливе? 

з метою створення "мапи" галузі необ�
хідно визначити, які місце та роль посідають
стейкхолдери у Процесах Зміни Курикулу�
му;  виходячи з попереднього зауваження,
особлива увага буде приділена питанню:
хто, чому, коли і як бере участь у процесі
залучення стейкхолдерів? 

деякі сучасні практики: імовірні стейк�
холдери, моделі залучення, сучасні методи;
далі, для того, щоб звернутися до наступно�
го важливого питання: "Що можна зроби�
ти у сьогоднішніх Процесах Курикуляр�
них Змін?" автор запропонує кілька прик�
ладів з країн Європи та Центральної Азії; 

уроки та теми для подальшого обмірко�
вування, де особлива увага приділяється пи�
танню що можна/слід удосконалити. 

1. Передумови дискусії

Добре відомо, що зміна курикулуму – це
неперервний процес, який охоплює склад�
ний цикл планування, розробки, обговорен�
ня, впровадження, оцінювання та постійно�
го перегляду механізмів та практик, спира�
ючись на які, процес особистісного навчан�
ня відбувається значно легше й ефективні�
ше як у сфері академічного навчання, так і
в реальному житті (див. Крісан, 1993). Зав�
дяки їх комплексному статусу, зміна кури�
кулуму на сучасному етапі перетворюється
на комплексний процес індивідуально�
го/особистісного та соціального навчан�
ня, у якому створення об'єднань та мереже�
вих спільнот для обміну інформацією (у які
можуть залучатися всі зацікавлені учасни�
ки процесів змін) надає добрий шанс на ус�
піх. У такому контексті "стейкхолдери" ві�
діграють важливу роль у всіх важливих де�
батах навколо зміни курикулуму. 

Яка ж суть цієї еволюції? Перш за все,
громадське сприйняття та зацікавленість
освітою за останні 15�20 років  надзвичайно
змінилися. Більшу частину суспільства,
включаючи стейкхолдерів, не влаштовує
позиція пасивних "бенефіціантів" освітніх
сервісів; і стейкхолдери, прагнучи реально�
го залучення у процеси їх створення, роз�
витку та впровадження, знаходяться за
крок від цілого ряду активних ролей. По�
друге, вакуум між "королівством освіти" та
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монстрували модель візуально "інтенсивно�
го" залучення стейкхолдерів. Часто зміна
курикулуму розглядалася як процес, "у
якому необхідно брати участь" і в якому
формальне представництво стейкхолдерів
усіх можливих категорій було набагато
важливіше за якість наслідків цього проце�
су. Незважаючи на це, представництво
учителів, учнів, батьків чи відповідних "со�
ціальних категорій" населення держави
(робітники, селяни чи інтелігенція) станови�
ло формальну частину процесу, а насправді
правляча партія одноосібно ухвалювала ос�
таточні рішення щодо курикулярної філо�
софії, теорії та практики. Лише соціальні
потреби частково бралися до уваги, оскіль�
ки індивідуальні потреби, з точки зору ре�
жимів, не важливі. Таким чином, курику�
лум як продукт та процес мав ідеологічну
основу і рідко відображав справжні погляди
та потреби їх бенефіціантів.

В. Моделі повного залучення4. Сьогодні
ці моделі використовується у різних проце�
сах зміни курикулуму. Однак, у різних кра�
їнах простежується поступова еволюція
залучення стейкхолдера від консультації з
…до участі в…, партнерство, об'єднання
в мережі, володіння і, насамкінець, ство�
рення комплексних навчальних спільнот
для змін (complex learning communities for
change). Основною ідеєю є та, що на сучас�
ному етапі досить складно планувати про�
цес серйозної зміни курикулуму без чіткого
уявлення, як відповідні стейкхолдери бу�
дуть залучені до процесу. 

2.2. Залучення стейкхолдерів: яких, коли, чому і з
якою метою?

Друге важливе питання щодо стейкхол�
дерів: яких стейкхолдерів, коли, чому і з
якою метою та наслідками залучають чи
слід залучати у процес змін курикулуму.
Це питання більш ніж доречне, адже не всі
стейкхолдери повинні залучатися до робо�
ти увесь час і на всіх етапах процесу змін. 

У наведеній нижче таблиці відображено
всі етапи залучення стейкхолдерів у "зви�
чайному" курикулярному циклі, який, зде�
більшого, містить в собі планування, конс�
труювання, обговорення, впровадження,
моніторинг, оцінювання та переконструю�
вання курикулярного процесу та механіз�
мів5. 
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_______________________
4Як зазначив професор Адамс у своїй центральній доповіді на конференції, деякі моделі зміни курикулуму перей�

няли досить екстремальні моделі: наприклад, у високорозвиненій країні Південно�Східної Азії іноземні експерти
та кілька представників міністерства розробили Національний Курикулум без жодної консультації з громадськіс�

тю та відповідними стейкхолдерами освіти. Наслідки такого процесу були, як і передбачалося, досить незадовіль�

ними.
5 У таблиці представлено синтез ситуацій, відслідкованих у країнах, де автор працював  консультантом з курику�

луму: Афганістан, Албанія, Бангладеш, Боснія і Герцоговина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Косово, Молдова, Чор�

ногорія, Румунія, Сербія, Таджикистан та Україна. З приводу детальнішої інформації щодо різних моделей змін
звертайся до: Попереднє планування нового курикулуму у Південно�Східній Європі. Остаточний звіт регіональ�

ного семінару, що відбувся в Богіні, Словенія, 26�28 квітня 2002 року, Міжнародне Бюро з Освіти, Центр Дослід�

жень Європейської політики (CEPS), Університет  Любляни, 2003; Огляди національних освітніх політик: Пів�

денно�Східна Європа. � Том.1 та 2. � Париж, Організація економічної співпраці та розвитку (OECD),  2003. 

тобто: а) спеціалісти з курикулуму та оці�
нювання; б) діячі освітньої політики, пред�
ставники Міністерства освіти та експерти;
в) учителі�практики, асоціації вчителів,
профспілки; г) наукові експерти та дослід�
ники; д)  школи як навчальні організації,
управлінці рівня школи чи системи; е) уч�
ні/ті, хто навчається, інші – усі, хто має
стосунок до освітніх настанов.

Непрямі/опосередковані стейкхолдери –
переважно ті, хто знаходиться за "ареною
активних дій" в освіті. Вони причетні до ос�
віти через певні типи взаємозв'язків, відно�
шень та інтересів в освіті і можуть відігра�
вати важливу роль у зміні курикулуму: а)
батьки та опікуни; б) лідери чи представни�
ки спільнот; в)  громадянське суспільство
(світ неурядових громадських організацій),
засоби масової інформації; г) представники
політики та економіки (діячі політики, біз�
несу, фінансів, ринку праці тощо); д) речни�
ки кіл однодумців; е) інші.

Ось два головні питання, які найчастіше
виникають у відносно новій галузі "аналізу
стейкхолдерів" у освіті: 

Які з моделей та шляхів еволюціону�
вання "залучення стейкхолдерів" у процес
курикулярних змін  за останні 10�15 років
були найрелевантнішими?

Хто/кого із стейкхолдерів, коли, чому і
з якою метою/наслідками залучені/слід за�
лучити у процеси?

2.1. Шляхи еволюціонування та сучасна модель

За останні 10�15 років відбулося помітне
зміщення від так званої "незалученості" до
моделей "повної залученості стейкхолде�
рів". Прийняття певної моделі у різних кра�
їнах часто спричинене складною для іден�
тифікації грою "запозичення – надання в
користування" (див. Steiner�Khamsi, 2004).

A. Незалученість. Більшість перших
серйозних реформ курикулуму після Дру�
гої Світової війни не зверталася до автен�
тичної моделі залучення стейкхолдерів.
Традиційно, лише особи, що мали пряме
відношення до освіти, були залучені у го�
ловні основні освітні реформи. У результаті,
у деяких випадках соціальна відповідність
та ефективність багатьох процесів змін ку�
рикулуму в шістдесятих та сімдесятих ро�
ках була поставлена під питання.

Б. Формальна залученість. Країни ко�
лишнього комуністичного табору проде�



5

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Г. Планування курикулярних реформ 

Молдова (1997�2000) – Міністерство
освіти створило рамки Національного Ку�
рикулуму (National Curriculum Frame�
work) та Навчальний план для 1�9 класів;
Фундація Відкритого Суспільства Мол�
дови в особі її освітнього центру ProDi�
dactica підготувала навчальний план для
10�12 класів (вища середня освіта).

Сербія (2001�2002) Інститут Відкри�
того Суспільства надав підтримку проце�
су проектування курикулуму з метою
розробки Рамки Національного Курику�
луму та навчального плану для 1�4 кла�
сів. 

Д. Висвітлення Курикулярної Реформи
Словенія (1993�1997), Угорщина

(1993�1998), Румунія (1997�2000) – важко
переоцінити роль засобів масової інфор�
мації у просуванні Реформи Курикулу�
му. 

Е. Обговорення Реформи Курикулуму

Румунія (1995�2000): процес зміни
курикулуму супроводжувався серйозни�
ми дебатами між об'єднаннями учителів,
громадянським суспільством та засобами
масової інформації.

Грузія (2004) створила спеціальну
"мережу стейкхолдерів" на період деба�
тів та пілотування нового національного
курикулуму. 

Ж. Упровадження Реформи Курику*
луму

Деякі країни застосували компле�
ментарні підходи: 

Румунія (1998�2002) – Міністерство
освіти і науки виконало елементи все�
охопного курикулярного процесу у нап�
рямку "зверху�вниз"; Фундація Відкри�
того Суспільства як структура�магіс�
траль, Центр Освіти 2000+ провели імп�
лементаційний процес у зворотному нап�
рямку, розробляючи концепції та мето�

3. Вдалі практики: Приклади з Європи та
країн Центральної Азії

Кілька прикладів вдалих практик за�
лучення стейкхолдерів на різних етапах
реформи курикулуму автор взяв із країн
Європи та Центральної Азії. Ці прикла�
ди можуть стати в нагоді усім країнам,
які стоять на шляху до серйозних змін
курикулуму.  

A. Ініціювання Реформи Курикулуму:
Сербія (до 2000, та після політичних

змін) – "Освітній форум", надзвичайно
престижна неурядова громадська освітня
організація, з провідною роллю у прош�
товхуванні освітніх реформ у часи режи�
му Мілошевича, відігравала центральну
роль у ініціюванні та сприянні заходам
щодо зміни курикулуму. 

Чорногорія: Міністерство освіти
спільно з неурядовими громадськими ор�
ганізаціями та з Фундацією Відкритого
Суспільства організували перші стартові
конференції для ініціювання курикуляр�
ної реформи шляхом запрошення міжна�
родних експертів галузі (2001).

Подібний процес відбувся в Сербії
(2001) та Хорватії (2002). Але у Хорватії
цей процес досі знаходиться на початко�
вому етапі. 

Б. Планування Курикулярних Реформ

Молдова (1997), Сербія (2001), Чор�
ногорія (2001) та Україна (2004) – Мініс�
терства освіти спільно з неурядовими
громадськими організаціями та грома�
дянським суспільством планують рефор�
му курикулуму.

В. Створення бачення "другого циклу
змін курикулуму" 

Румунія (2005) – нове бачення Ре�
форми курикулуму розробила Ініціатив�
на група неурядової громадської органі�
зації "Центр Освіти 2000+" та "Фокус Ос�
віти".

Постметодика, № 6 (77), 2007
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кільки вони мають різний досвід, знання
та рівень компетентності. 

Постійний зворотний зв'язок зі стейк�
холдерами, успіхи та невдачі процесів
слід з ними обговорювати.

6. Теми для майбутніх дискусій

Із сучасних процесів зміни курикулу�
му постало кілька питань, які надалі пот�
рібно розглянути:

Як залучити учнів і вчителів у про�
цес?

Як краще залучати представників
бізнесових та фінансових кіл до обгово�
рення питання: чого курикулум повинен
досягти?

Як зробити ефективнішою роль стейк�
холдерів у процесі зміни курикулуму в
школі?

Як сучасні "Європейські Стандарти"
впливають на залучення стейкхолдерів у
процес зміни курикулуму (Крісан, 2004).
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дики, основоположні для "ініціативи ре�
форми на елементарному рівні".

Україна (2004) – на Міністерство ос�
віти покладено обов'язок проведення ре�
форми курикулуму. У цей процес залу�
чено Фонд "Відродження" через його
Центр Оцінювання та Експертизи; у рам�
ках проекту Світового Банку "Рівний дос�
туп до якісної освіти" здійснюється ре�
форма оцінювання навчальних досягнень
учнів.  

4. Моніторинг/Оцінювання

Болгарія – Інститут Відкритого Сус�
пільства провів моніторингове дослід�
ження болгарської освітньої реформи у
рамках проекту Світового Банку.

Туреччина – аналогічний тип ініціа�
тив на цей момент проводиться Ініціати�
вою освітніх реформ  Інституту Відкри�
того Суспільства Туреччини (на стадії
розробки). 

Отже, стейкхолдери можуть виступа�
ти у дуже широкому діапазоні ролей у
рамках процесу зміни курикулуму. Най�
відповіднішими ролями для них є: учас�
ники, "групи тиску", "збройні сили змін"
(M. Fullan), "тили збройних сил змін",
промоутери, чемпіони.

5. Уроки

З огляду сьогоднішніх курикулярних
процесів у згаданих регіонах визначаємо
низку засвоєних нами уроків, а саме: 

Зміна курикулуму – це, перш за
все, процес громадського дослідження та
переговорів.

Побудова дослідницьких спільнот,
дослідницьких мереж та механізмів для
спілкування та досягнення громадського
схвалення є вирішальними для залучен�
ня стейкхолдерів з самого початку проце�
су курикулярних змін.   

Мережа зацікавлених сторін, їх
спільноти набагато важливіші за ізольо�
вані групи, категорії чи окремих стейк�
холдерів. 

Потрібно створити та впровадити в
усі процеси зміни курикулуму спеціальні
механізми управління залученням стейк�
холдерів та спільнот дослідників курику�
луму. 

Залучення зацікавлених осіб повин�
не бути прагматичним та реалістичним:
потрібно залучати відповідних стейкхол�
дерів у відповідний для цього час для ви�
конання відповідних завдань.

Зважаючи, що процес зміни курику�
луму комплексний та багатовимірний, усі
стейкхолдери повинні оцінюватися, ос�



безбар'єрної реабілітації та адаптації се�
редовища. По�третє, мається на увазі не�
захищеність цих дітей у соціальному
плані. Частіше, ніж інші, вони опиняють�
ся під загрозою сирітства або відмови
батьків, відмови шкіл та професійно�тех�
нічних закладів від їх навчання, відмови
у прийомі на роботу, зрештою, виклю�
чення із суспільства загалом. Тому часто
фізична вада, особливо коли вона поєдна�
на з органічним ураженням мозку, приз�
водить до маргіналізації особи, алкоголіз�
му, жебрацтва, сексуальної експлуатації.
Щоб уникнути цих важких соціальних
наслідків, наші діти насправді потребу�
ють особливої уваги й турботи. Потреби
неповносправних дітей є абсолютно
нормальними і мають бути задоволені в
рамках кожного суспільства. В наш час
в Україні значно підвищився інтерес до
реабілітації осіб з порушенням інтелек$
туального розвитку у зв'язку із зміною
ставлення суспільства до проблеми со$
ціальної інтеграції дітей з особливими
потребами. Йде постійний пошук на$
йоптимальніших шляхів соціальної реа$
білітації та інтеграції цих дітей в різ$
них напрямках, однак вони ще далекі від
вирішення.  

Багато батьків наполягає на навчанні
дітей у інклюзивних класах, але багато й
таких, хто цього не бажає

Соціальна політика України стосовно
дітей з особливими потребами  недоско�
нала. Держава фактично не дотримуєть�
ся зобов'язань щодо гарантування прав
дитини. Коли відбувається розлучення

Що таке "особливі потреби"

Кожна дитина по�своєму унікальна, і
потреби кожної дитини специфічні. Кож�
на дитина становить незмірну цінність
для своїх батьків і рідних, а всі діти разом –
неоціненний скарб суспільства, запоруку
його майбутньої долі. Ці твердження ма�
ють універсальне значення у всіх сус�
пільствах і культурах. Однак, часто сві�
домо чи несвідомо обмежуємо думки і дії
сферами, що не тривожать свідомість
безвихіддю і не блокують діяльність без�
порадністю. Такою напівприхованою,
дражливою сферою довгий час була і на�
далі є інвалідність, особливо дитяча. Сам
термін "інвалідність" останнім часом ви�
тісняється з термінологічного вжитку
внаслідок його недискретності чи, може,
дещо образливого звучання. Діячі близь$
ких до цієї проблеми сфер здебільшого
навчилися вживати термін "діти з
особливими потребами", від чого сама
проблема мало наблизилася до якісного
розуміння у високих кабінетах та сус$
пільстві загалом.

Під "особливими потребами" можна
розуміти принаймні три речі. З одного бо�
ку, це необхідність специфічних методів
обстеження, навчання та комунікації
(special education – спеціальної освіти або
дефектології), реабілітації, працетерапії,
особливого становлення під час навчання.
По� друге, потрібні спеціальні пристосу�
вання – допоміжні пристрої для ходіння,
інвалідні візки, слухові апарати тощо, аж
до складної комп'ютерної та медичної
техніки, а також підвищення вимоги до
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Розглядається питання інтеграції дітей з особливими потребами в загальноосвітні заклади в
Україні та переваги спеціальних навчальних закладів для таких  дітей.

Рассматривается вопрос интеграции детей с особенными потребностями в общеобразова"
тельные заведения в Украине и преимущества специальных учебных заведений для таких де"
тей.

Problems of children with special needs in secondary education institutes in Ukraine and advantages of spe"
cial education institutions for this kind of children are concidered in this article.

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
КРОК ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Н.П.Тимошенко
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працівників. Тому треба розробити нав�
чальні курси для  їх підготовки. Уже за�
раз відчутна необхідність розширити піс�
лядипломну освіту й перекваліфікацію.
На наступному етапі треба видати нові
українські підручники, посібники, дидак�
тичні матеріали, що ґрунтуватимуться на
українському досвіді.

Розглядаючи проблему інтеграції за�
гальноосвітньої і спеціальної шкіл при
навчанні і вихованні учнів з особливими
потребами, відомі вчені�дефектологи до�
ходять  висновку, що інтегроване навчан�
ня "є закономірним етапом розвитку сис�
теми спеціальної освіти. Воно припускає
оволодіння дитиною з особливостями
психофізичного розвитку загальноосвіт�
нім стандартом в ті терміни (або близькі),
у які це відбувається в дітей, що нор�
мально розвиваються" [4]. "Межі між ма�
совими і спеціальними навчальними зак�
ладами повинні стати "прозорими"…
кожна дитина з відхиленнями в розвитку
повинна мати нагоду реалізувати своє
право на отримання освіти в будь�якому
типі освітньої установи і одержувати при
цьому необхідну їй спеціалізовану допо�
могу" [4].

Із чого почати інтегроване навчання?
Перехід до інтегрованого навчання –

справа складна. Фахівці пропонують по�
чинати інтегроване навчання зі спеціаль�
ного класу. В ньому учень з обмеженими
можливостями здоров'я поступово почи�
нає  контактувати зі здоровими дітьми в
навчальній та позакласній діяльності.
Наступним етапом має стати поширення
інтеграції на звичайний клас, де дитина з
особливими психофізичними можливос�
тями буде весь час перебувати зі здоро�
вими учнями. Вчитель приймаючого кла�
су обов'язково потребує знань та досвіду
професійної корекційної роботи для ви�
бору оптимальної програми навчання ди�
тини з відхиленнями розвитку. 

Навіть якщо інтегроване навчання ре�
комендоване глухим  і слабочуючим ді�
тям із високим рівнем мовного розвитку,
вони стикаються із серйозними мовними
проблемами, з якими здебільшого не в
змозі впоратися самостійно. Їм потрібна
дефектологічна грамотна корекційна до�
помога закріпленого фахівця (вчителя�
дефектолога),  що міг би надавати необ�
хідну допомогу. Нечуюча дитина в класі
потребує особливого ставлення до неї
вчителя. 

У рамках педагогічного експерименту
"Соціальна адаптація та інтеграція в сус�
пільство дітей з особливостями психофі�
зичного розвитку шляхом організації їх
навчання у загальноосвітніх навчальних

дитини з особливими потребами з роди�
ною, грубо порушується стаття 9 п. 1
Конвенції про права дитини [3]. Багатьох
батьків, які виховують дітей із розладами
розвитку, відповідні комісії  "перекону�
ють" віддати їх у заклад закритого типу,
відриваючи від родини, дому, кола това�
ришів. Ця тема стає предметом дискусій
між громадськими організаціями та орга�
нами державної влади та управління. 

Хоча у спеціальних школах діти з
особливими потребами почуваються
більш упевнено. Там вони здобувають
професійні навички,  можуть похвалити�
ся чудовими роботами, виготовленими
власноруч. Проте не у всіх спеціальних
школах учні почуваються комфортно, за�
хищено і одержують якісну корекційну
допомогу. Ці факти є однією з причин від�
мови батьків від навчання дітей у спеці�
альних закладах.

Водночас батьки розуміють,  що в ос�
віті та  суспільстві ще не створені умови
для залучення дітей�інвалідів у колекти�
ви здорових однолітків. Наражати дітей
на додаткові труднощі, продовжуючи
навчання у загальноосвітній школі за не�
посильною загальноосвітньою програ�
мою, батьки не хочуть. Вони не бажають
погіршення стану здоров'я своїх дітей че�
рез невстигання та глузування над ними
оточуючих.

У найближчі кілька років навряд чи
можна сподіватися на впровадження но�
вих соціальних, медичних, освітніх чи ре�
абілітаційних програм, оскільки на це не�
має коштів. Представники міністерств
вважають, що втримання того, що є, буде
великим подвигом. 

"Зелене світло" інтегрованому нав#
чанню 

Загальноосвітня школа відкрила доро�
гу програмам інтегрованого навчання тих
дітей, які можуть відвідувати школи без
асистування, за бажанням батьків. Пос�
луги спеціальних педагогів надаються
учням, які перебувають у звичайних кла�
сах, або ж ці педагоги консультують ін�
ших учителів, як їм побудувати навчаль�
ний і виховний процес. Дитина йде до
закладу спеціальної освіти, звичайно, то�
ді, коли інтегроване навчання неможли�
ве, наприклад, при сліпоті чи глухоті. Як�
що дитина має важкі форми інвалідності,
вона може отримати освітні послуги вдо�
ма. Батьків влаштовує така форма нав�
чання. Проте чи задовольняє інтереси ді�
тей ізоляція від дитячого колективу, від
повноцінного шкільного життя?

Виконання  благородних завдань ін�
тегрованого навчання неможливе без під�
готовки фахівців: педагогів, соціальних



спеціальної загальноосвітньої школи�ін�
тернату для глухих дітей І�ІІІ ступенів
Полтавської обласної ради. 

Глухі діти навчаються читати з губ, го�
ворити, користуючись залишками слухо�
вої функції. Робота сурдопедагога не�
проста: навчити дитину мовного дихання,
артикуляції звуків, вимови слова, речен�
ня, навчити говорити, читати і розуміти
зміст  прочитаного. На це підуть роки
навчання. 

Тривалий час серед науковців панува�
ла думка, що навчати глуху дитину мож�
на тільки засобами усної і писемної мови,
цілковито відкидалася можливість засто�
сувати у процесі навчання жестову мову –
рідну мову глухих. Ця проблема і сьогод�
ні не вирішена: чуючі батьки, які мають
глуху дитину, здебільшого хочуть, щоб
дитина навчилася говорити без викорис�
тання дактильної азбуки та мови жестів.  

Практика навчання глухих дітей у
Полтавській спеціальній загальноосвітній
школі�інтернаті підтверджує, що засто�
сування білінгвістичного методу навчан�
ня, який поєднує жестову і усну та пи�
семну мови, сприяє кращому і швидшому
розумінню навчального матеріалу. Учні
випускних класів згаданої школи�інтер�
нату у 2005 та 2006 роках стали пере�
можцями та дипломантами Всеукраїн�
ського конкурсу для дітей із вадами слу�
ху "Ерудит", що відбувся в Києві і був ор�
ганізований Центральним правлінням
УТОГ за сприяння МОН України, Інсти�
туту спеціальної педагогіки та кафедри
сурдопедагогіки КДПУ ім. М.Драгомано�
ва. Після закінчення школи, одержавши
атестат про повну середню освіту, випуск�
ники мають можливість не тільки влаш�
туватися на роботу, а й продовжити нав�
чання у ПТУ, середніх спеціальних нав�
чальних закладах та ВНЗ. Випускники
останніх років навчаються у Харківсько�
му інституті фізичної культури, КДПУ,
економічному коледжі, Університеті роз�
витку людини "Україна", ПТУ за спеці�
альностями плиточника, кондитера, швеї.
Багато учнів після закінчення школи
йдуть працювати на заводи м. Полтави,
Кременчука, Лубен. До речі, вони вияв�
ляють бажання працювати у середовищі
чуючих людей. Діти з вадами слуху хо�
чуть відчувати себе рівними зі своїми чу�
ючими ровесниками. 

"Повір у себе" – такий девіз Всеукра�
їнських, регіональних та обласних кон�
курсів художньої самодіяльності та спар�
такіад дітей із вадами слуху. Учасники
гуртка художньої самодіяльності Пол�
тавської спеціальної загальноосвітньої
школи�інтернату для глухих дітей упро�

закладах" (на виконання наказів Мініс�
терства освіти і науки України від
10.08.2001 року № 586 та Управління ос�
віти і науки Полтавської обласної дер�
жавної адміністрації від 26.11.2001 року
№ 517, "Про проведення науково�педаго�
гічного експерименту "Соціальна адапта�
ція та інтеграція в суспільство дітей з
особливостями психофізичного розвитку
шляхом організації їх навчання у загаль�
ноосвітніх навчальних закладах" в Пол�
тавській області триває експеримент в
трьох навчальних закладах: СНВК  № 26,
НВК № 45, ЗОШ № 34. Мета експери�
менту: розробка і реалізація механізму
інтеграції дітей з особливостями психо�
фізичного розвитку в загальноосвітні
заклади, ранньої інтеграції цих дітей в
соціальне середовище з урахуванням їх
типологічних та індивідуальних особли�
востей. Педагоги та спеціалісти закладів,
які беруть участь у експерименті, відзна�
чають, що відбулися позитивні зміни у
розвитку навчальних умінь та навичок,
мистецькому та творчому самовиражен�
ні. Кожна дитина за період "включення"
не раз пережила відчуття своєї значу�
щості, діти краще розуміють широкі
можливості людського потенціалу, вони
чутливіші до потреб і труднощів інших, з
більшою повагою ставляться до життєво�
го досвіду та особливостей своїх ровесни�
ків. Соціальна підтримка сприяє концен�
трації уваги дітей, посиленню їх мотива�
ції до навчання. Таке навчання справді
корисне для багатьох учнів. Але не для
всіх і не в будь�який час. 

Успіхи спеціальних навчальних зак#
ладів 

Доктор Майкл Родд (Університет Аль�
берта, Канада) зазначив: "Україна відріз�
няється від Канади і більшості "західних
демократій" тим, що вона зберегла за�
гальну систему спеціальних шкіл для ді�
тей з різними вадами. Ці школи є безцін�
ною скарбницею знань і досвіду цих ді�
тей" [2].

У Полтавській спеціальній школі�ін�
тернаті для глухих дітей зібраний певний
досвід інтеграції глухих у середовище
чуючих ровесників. Проблема реабіліта�
ції глухих має не тільки педагогічний ха�
рактер, але й соціальний. Робота Полтав�
ської спецшколи�інтернату з питань ін�
теграції та інклюзивної освіти доводить,
що глухі учні можуть успішно навчатися
разом з чуючими. "Основним завданням
спецшколи у м. Полтава було навчання
глухих дітей мови, адаптація дітей у се�
редовищі чуючих, їх соціальна реабіліта�
ція", – зазначає заступник директора з
навчально�виховної роботи Полтавської
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довж усіх років проведення конкурсу
ставали переможцями.

Учні цієї школи охоче займаються у
спортивних секціях. Серед спортсменів
школи – золота медалістка ХХ Дефлім�
пійських ігор у Мельбурні (Австралія) з
настільного тенісу Тетяна Байрак, срібна
призерка Міжнародних змагань зі спор�
тивного орієнтування в Угорщині 2006 р.
Віта Рєзник. До речі, тренує команду зі
спортивного орієнтування колишній ви�
пускник школи, який закінчив Харків�
ський інститут фізкультури, призер ХV
Зимових Дефлімпійських ігор 2003 р. у
Швеції Валерій Береговий. А майстер
спорту, багаторазовий чемпіон СРСР та
України із шашок Ю.А.Верещака, який
готує у школі переможців змагань із ша�
шок і шахів, є живим прикладом успіху
для дітей. Переможниця Міжнародного
конкурсу виконавців жестової пісні  (Бі�
лорусь, 2005 р.) Ада Лук'янова одержує
другу вищу освіту на дефектологічному
факультеті КДПУ ім. Драгоманова, пра�
цює вихователем у школі і навчає укра�
їнської жестової мови. 

"У 2007 році полтавці стали чемпіона�
ми України з футболу серед глухих", –
розповів президент Асоціації футболу ін�
валідів України Борис Воскресенський.
Кращими бомбардирами чемпіонату ста�
ли Володимир Рій і Руслан Бурдига з
Полтави, які забили по дев'ять м'ячів. 

Підготувати батьків до спілкування з
дитиною, навчити їх учитися разом із ди�
тиною – ще одне із важливих завдань
школи та її психологічної служби. Акту�
альною є проблема початку навчання у
віці 8 – 9 років. Скільки дорогоцінного ча�
су гається! Тому педагоги Полтавської
спеціальної загальноосвітньої школи�ін�
тернату для глухих дітей спільно з ліка�
рем�сурдологом обласної дитячої лікарні
переконують батьків у необхідності яко�
мога раніше почати навчати дитину, не
зачиняючи їх в чотирьох стінах. Дитина
повинна вчитися спілкуватися, і ніхто,
тим більше батьки, не має права закрити
дитині світ. Влітку 2006 р. на базі Полтав�
ської спеціальної загальноосвітньої шко�
ли�інтернату для глухих дітей відбулися
заняття ХІХ Літніх Інститутів Україн�
сько�Канадського Альянсу під гаслом:
"Жити – означає спілкуватись". У роботі
Інститутів взяли участь науковці з Киє�
ва, Львова, Єдмонта (Канада), сурдопеда�
гоги з різних областей України, учні та
батьки. Спільно визначали шляхи інтег�
рації глухої дитини в соціокультурне се�
редовище.  

Переконана, що тільки тісна співпраця
науковців та вчителів�практиків, учнів,
батьків та суспільства є запорукою ак�

тивної адаптації глухої дитини у соціо�
культурному середовищі.  Всеукраїн�
ський фонд "Крок за кроком" дякує ке�
рівнику і педагогічному колективу НВК
№ 26 "Перші кроки", м. Полтава (дирек�
тор Н.Токаренко, координатор Н.Бара�
новська), які прийняли експеримент
"Соціальна адаптація та інтеграція в сус�
пільство дітей з особливостями психофі�
зичного розвитку шляхом організації їх
навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах", зумівши довести можливість і
необхідність змін; представникам управ�
ління освіти м. Полтави; працівникам
ПОІППО за професійну підтримку педа�
гогів у їх інноваційній діяльності.    
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Привіт Viataаl!

Два різних слова голландське "Viataаl" та українське "Привіт"
злились воєдино з тим, щоб змінити на краще життя кількох сот ді�
тей в Україні. Мова про Інститут Viataаl (Нідерланди) та українсько�
нідерландську програму "Привіт!". Програма "Привіт!" спрямована
на інтеграцію глухих шляхом поліпшення навичок спілкування і ос�
вітньої практики. Голландські колеги пропонують нам свої знання,
досвід, професіоналізм у цій специфічній сфері освіти. Координато�
ром проекту є Ганс Розіер (E�mail: hrosier@viataal.nl), який демонс�
трує взірець глобальної відповідальності, ентузіазму і самовідданос�
ті.  Слово Viataаl (у перекладі – "через мову") у назві Інституту під�
креслює, що для  інтеграції у соціум перш за все потрібна мова. Зок�
рема, глухим людям слід навчитися знакової мови.

Якість – головний пріоритет у роботі Інституту. Його фахівці
працюють за принципом "одна дитина – один план" (мається на ува�
зі індивідуальний план навчання кожної дитини).

Інновації – це теж запорука того, що до Інституту звертатимуть�
ся люди. "Якщо  раніше держава давала гроші за принципом "робіть,
що можете", то тепер нам слід довести, що ми можемо робити це най�
краще", – каже директор інституту. Самі ж споживачі послуг мо�
жуть обирати, до кого звернутися (у них є жорстка конкуренція). Ди�
лема, яка стоїть перед Viataаl: ми повинні бути маленьким гравцем,
зорієнтованим на надання допомоги специфічній  групі дітей на висо�
кому якісному рівні, або розширювати своє поле діяльності.  Схожий
з Viataаl центр є на Півночі країни, є в м. Роттердамі, і є ще  третій...
Тож батьки можуть обирати, до якого з чотирьох таких центрів
звертатися. 

Якщо на території громади немає спеціальної школи, вона несе
відповідальність за доставку дитини туди, де ця школа є. Зокрема,
якщо дитина приїздить у школу щодня, таксі оплачує місцева гро�
мада, на території якої проживає ця дитина.  Якщо дитина взмозі са�
ма користуватися громадським транспортом, їй оплачують квитки.    

Мер міста Сінт�Міхелсгестел пишається тим, що саме на їх тери�
торії  є унікальний інститут і школа для глухих. Чи пишаються цим

Стаття висвітлює сучасні підходи до роботи з інтеграції у соціум дітей із
послабленим слухом  в Нідерландах шляхом поліпшення навичок спілкуван�
ня й освітньої практики.

Статья освещает современные подходы к работе относительно интегра�
ции в социум детей с ослабленным слухом в Нидерландах путем улучшения
навыков общения и образовательной практики.

Paper highlights modern approaches to social integration of children with impaired hear�
ing  in Netherlands by the way of communicating and educational practice improving. 

ЗВИЧАЙНА ОСВІТА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ
ДІТЕЙ

В.В. Громовий

Якщо ти віднайдеш у своєму серці  турботу 
про когось  іншого, ти досягнеш успіху. 

М. Ангелоу, поетеса, 
актриса і правозахисниця

Viataаl є ресурсним
центром у Нідерландах
для людей з проблема�
ми у сприйнятті та спіл�
куванні. Цей інститут
заснувала 175 років
тому католицька цер�
ква, зараз він перетво�
рився на відкриту, де�
централізовану органі�
зацію, яка забезпечує
високоякісний серсвіс в
освітній сфері та у сфе�
рі охорони здоров'я.

Інститут розташова�
ний в 11 місцях країни,
в ньому  працює більше
ніж тисяча співробітни�
ків. З 1 207 працівників
550 займаються осві�
тою.

Серед 25 напрямів
роботи Інтитуту є, зок�
рема, Viataаl internatio�
nal, мета якого – під�
тримка розвитку освіти
за кордоном.

3100 осіб отримують
допомогу від інституту,
його бюджет – 78 млн
євро. З них 43 млн іде на
догляд, 35 – на освіту.

У Нідерландах є 7
шкіл для глухих, у яких
навчається 863 учні.
Кількість дітей у школах
для глухих невелика,
наприклад,у школі
"Compas" навчається
усього 24 учні.

О б с л у г о в у в а н н я
здійснюється у трьох
регіонах країни (Пів�
день, Захід, Схід) у міс�
цях, де проживають
люди з вадами слуху.

"Ми йдемо до дітей,
а не навпаки", – ка�
жуть співробітники Інс�
титуту. (Див. більше ін�
формації  на сайті
www.viataal.nl)
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представники влади у нас, наприклад,  у
Новомиргороді, де теж є така школа? Сумні�
ваюсь!

10 років тому викладачі Viataаl запрошу�
вали до себе спеціалістів із різних країн і
вчили їх, як працювати з глухими. Вони по�
верталися додому і не знали, що робити, ад�
же реальність була зовсім іншою, ніж в Ні�
дерландах. Тепер їдуть в інші  країни і там,
враховуючи місцеві умови, прагнуть налаго�
дити освіту для глухих. Кожному зарубіж�
ному партнеру надають саме йому потрібну
допомогу – комуcь треба налагодити  кон�
такти з колегами (є певна мережа), комусь
потрібна технічна підтримка...

Як тільки ви допоможете комусь, ви до�
поможете собі, адже лише співпраця дасть
позитивний результат,  вважають наші ко�
леги з Нідерландів.

Проект "Привіт!" має від інституту Viataаl:
Інформаційну підтримку і тренінг;
Допомогу в діагностиці;
Підтримку батьків у розвитку їх усві�

домлення та у створенні громадської органі�
зації батьків;

Забезпечення  методикою створення ін�
дивідуальних освітніх планів;

Допомогу  у напрацюванні спеціальних
освітніх навичок;  

Інтелектуальне підживлення шкільного
менеджменту в організації "процесів вклю�
чення"

"Рюкзак" 

Загальноосвітні школи в Україні часто
відмахуються від дітей, які мають певні
проблеми. Цим дітям можна було б допомог�
ти і тут, але вчителям не до них. Як резуль�
тат, діти з невеличкими проблемами зреш�
тою отримують великі проблеми. Своєю не�
увагою до індивіда школи створюють особ�
ливі потреби у дітей, а потім вимагають ві�
діслати їх подалі з очей  у спеціальні школи.
Вихід із цієї ситуації є: з одного боку, слід
створити умови для навчання у загальноос�
вітніх  школах якомога більшої кількості ді�
тей, з іншого – зекономлені кошти витрача�
ти на спеціальні школи, де  мають бути діти
зі специфічними потребами, які не можна
задовольнити у загальноосвітній школі.

У Нідерландах тих дітей, які можуть
навчатися у звичайних школах, повернули
туди разом із певними додатковими кошта�
ми. Так вони реалізують ідею "рюкзака":
кожна дитина отримує певну суму на освіту.
Якщо ж вона потребує спеціальної освіти,
наприклад, 2 год. додаткових занять із лого�
педом, школа отримає, окрім типового фі�
нансування, ще і додаткові кошти на оплату
цих занять.

У "рюкзаку" дитини з особливими потре�
бами, яка йде у  загальноосвітню школу: 

� додаткові гроші на оплату праці педаго�
гічного персоналу;

� гроші на адаптацію навчальних матері�
алів;

� кошти на оплату праці спеціальних
учителів, наприклад, логопеда.

Цікаво і те, з початком процесів інтегра�
ції та включення дітей з особливими потре�
бами якість як загальної, так і спеціальної
освіти зросла. Тож ідея повернути до за�
гальноосвітньої школи тих, хто за певних
умов може там навчатися, виявилася над�
звичайно продуктивною (90 % слабозорих
дітей можуть навчатися у звичайних шко�
лах).

Типовий підхід до роботи голландського
вчителя такий: коли я щось роблю для ди�
тини з особливими потребами,  маю бути пе�
реконаний, що і решта дітей матимуть із
цього вигоду.

Наприклад, учитель історії, маючи в кла�
сі дитину з особливими потребами, приділяє
особливу увагу не тільки їй, а  іще кільком,
які теж розуміють матеріал уроку. Якщо у
класі є дитина з обмеженим слухом і мене
навчили не стояти біля вікна чи не поверта�
тися боком, бо дитина не бачитиме моєї мі�
міки – це на користь усім учням. 

Учитель може попросити когось із учнів
допомогти слабочуючій  дитині, тож таким
чином реалізується ідея найбільш ефектив�
ного способу опанування знань: "дитина
вчить дитину".

Окрім цього, великий плюс спільного нав�
чання полягає у широких можливостях для
розвитку емоційного інтелекту (співчуття до
інваліда тощо). Побоювання,  що решті кла�
су дістанеться менше уваги, як правило,
безпідставні.

Інтеграція і включення

Раніше в Нідерландах теж були  дві ок�
ремі системи освіти: загальна і спеціальна.
Часто  педагоги зі спеціальних шкіл нічого
не знають про загальну освіту. Зараз вони
рухаються до включення цих шкіл у систе�
му загальної освіти. Спеціальні школи бу�
дуть грати роль консультативних центрів. 

Обов'язкова освіта в Нідерландах почи�
нається з моменту досягнення дитиною 5�
річного віку і триває до 16 років. Початкова
освіта триває 8 років  (до 12 річного віку)
Спеціальна початкова освіта – до 14 років. 
Загальноосвітні школи теж змінилися, і сьо�
годні вони готові "включити"  дітей із спеці�
альними потребами.  Усе змінюється, і ви
лише втрачатимете марно енергію, якщо
прагнутимете зупинити зміни, переконаний
Ганс Розіер. 

До 13 – 14 років, як правило, не виникає
серйозних проблем з інтеграцією дітей з
особливими потребами, згодом проблеми
можуть виникнути, але їх теж можна вирі�
шувати. Слід дивитися наперед, адже вирі�
шення поточних проблем неминуче поро�
дить нові проблеми. Тож має бути стра�
тегія на 3 – 5 років.    
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Спілкування між дітьми допомагає дола�
ти бар'єри. Вони поступово знаходять під�
грунтя для взаєморозуміння і взаємоповаги:
твоя мова не така, як у мене, але ти краще
за мене граєш у футбол.

Ще у дошкільному віці у глухої дитини
слід активно розвивати можливості спілку�
ватися.

Умови для здійснення включення:
� активна роль батьків;
� універсальне навчальне середовище  в

школі для всіх;
� реалістичні сподівання;
� гнучка система підтримки дітей;
� наявність достатньої кількості вчителів,

які здійснюють спеціальну підтримку;
� різноманітні засоби підтримки і облад�

нання в класах;
� використання унікальних знань і нави�

чок роботи з глухими.
У директорів шкіл для глухих не повинно

складатися враження, що "вони копають со�
бі могилу",  коли сприяють включенню. Ці
школи будуть ресурсними центрами, які по�
даватимуть консультативну допомогу. Тож,
мова йде про подальшу  перспективу тран�
сформації нинішніх інтернатів.

В Україні сьогоденна практика така: за�
гальнооствітні  школи будуть виштовхувати
дітей з особливими потребами у школи�ін�
тернати.

Звичайно, легко було б звинуватити шко�
ли в тому, що вони не бажають займатися
цими дітьми. Та слід з'ясувати, чому так від�
бувається, чому ситуація в Україні з точніс�
тю до навпаки відмінна від того, що є в Ні�
дерландах. Не треба шукати винних, давай�
те краще спробуємо різні шляхи включення
загальноосвітніх шкіл у здійснення освіти
дітей з особливими потребами.

Батьки і діти

Освіта  не є ізольованим процесом. Це
спільна турбота сім'ї, влади, суспільства.
Філософія освіти педагогів інституту Vi�
ataаl: освіта – це симфонія, яку можуть
"зіграти" багато учасників.

У здійсненні спеціальної освіти має зрос�
тати і роль батьків. Упродовж перших 2�х
років співробітники Viataаl намагаються
примирити батьків з реальністю (після того
як вони дізналися діагноз – дитина глуха
або слабочуюча). Якщо дитині потрібне лі�
кування, вона проходить його на базі Інсти�
туту. Перш за все  увага зосереджується  на
батьках і тому середовищі, у якому  дитина
знаходиться, щоб оточуючі могли допомогти
дитині у повсякденній діяльності. Як пар�
тнер Viataаl  діє батьківська організація. 30
років тому діти  приходили у вересні і до
червня перебували в школі (за винятком
свят). Батьки ж не мали жодного уявлення
про те, що відбувається в школі для глухих.

Якось одна мама влучно сказала: "Я при�
вела дитину, коли вона була в памперсах, а
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Наші голландські колеги переконані, що

освітня політика має бути спрямована проти
сегрегації (розмежування) навчання дітей.
Замість сегрегації має бути інтеграція, хоча,
звичайно, окремі навчальні заклади для
глухих теж мають свої переваги.

Прихильники процесу інтеграції (Integ�
ration) мають на увазі, що дитина сама має
пристосовуватися до загальної середньої ос�
віти, школа ж не повинна докладати до цьо�
го особливих зусиль. Включення (Іnclusion)
означає принципово інший підхід: дитина з
особливими потребами є повноправним чле�
ном суспільства, їх беруть на навчання і
роблять усе, щоб вона змогла здобути якісну
освіту разом з рештою дітей.  Тож у цьому
разі перш за все школа  пристосовується до
дитини.  

У Нідерландах поступово йдуть від інтег�
рації до включення дітей з особливими пот�
ребами в систему загальної освіти. Метою
"включення" не є заощадження грошей (хо�
ча і це також), метою є розвиток дітей. З
1985 р. в Нідерландах дітям з особливими
потребами дозволили відвідувати загально�
освітні школи, але тоді школи могли відмов�
ляти такій дитині. Цього року зміни в зако�
нодавстві привели до того, що вже не школи
вирішують, брати чи не брати дитину. Це
право мають лише батьки. Справді,  мають
бути різні школи, включно зі  спеціальними,
а батьки нехай обирають, що краще для ди�
тини.

У Нідерландах усі школи є незалежними
організаціями. Уряд лише їх фінансує. Тому
кожна школа приймає самостійні рішення.
Уся відповідальність за процес навчання
покладається на  школи, уряд  контролює
лише результат навчання.

Якщо дитину зі спеціальними потребами
просто кинути у загальноосвітню школу, ні�
чого хорошого  не вийде. Інтеграція оз�
начає поєднання різних дітей в одній
шкільній громаді. Наприклад, у школі є один
клас для глухих.  Включення означає, що
глуха дитина є частиною шкільної громади і
діє як частина громади.

Інтеграція чи включення – це і політич�
ний вибір, який дозволяє на ділі створити
умови для реалізації конвенції про права
дитини, дозволяє підвищити якість освіти та
має мультикультурні цілі. 

Інтеграція (включення) – це і вибір бать�
ків. Включення тісніше пов'язує школу,
батьків і громаду. Включення дозволяє
пристосуватись до різних видів спілкуван�
ня, стимулює зростання  інтелектуальних
можливостей дітей.  

Інтеграція (включення) дає:
� збагачення мовного середивища;
� повний доступ до навчальних програм

(curriculum);
� більший комплекс соціальних ситуацій і

стосунків;
� світ людей, які чують, дізнається  про

світ глухих.

Постметодика, № 6 (77), 2007



14

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
пізнати,  яка саме допомога потрібна  саме
цим батькам саме цієї дитини.

До речі, ідея "рюкзака" теж прийшла від
батьківських організацій, які переконали
Міністерство, що таке рішення буде ефек�
тивним. Наприклад, у Польщі педагоги зро�
били своєрідний щоденник, який допомагає
батькам зібрати інформацію про дитину. 

Підсумовуючи сказане, знову зацитую
Ганса Розіера:  "Кожен початок є важким,
але як тільки ми почнемо реальну роботу,
зрушимо з "мертвої точки" застарілі проб�
леми, справи відразу ж підуть на краще".

Крапки над "і"

 Робіть як ми! – ми не можемо адресу�
вати цей заклик нашим українським коле�
гам, бо все змінюється,  світ навколо зміню�
ється і ми самі змінюємось...

У Нідерландах йде дискусія на тему:
чи може директор школи отримувати зар�
плату більшу ніж міністр? В тій країні є ди�
ректори, які мають більшу зарплату. Тож
відповідь: "Може!". У Нідерландах кажуть:
якщо вам платять мало грошей, значить, ви
займаєтеся освітою не дітей, а мавп.

Підхід до роботи голландської  вчи�
тельки: "Я подумала, що це новий виклик, а
я люблю такі виклики, тож вирішила спро�
бувати..."

У Німеччині є спеціальні дитсадки для
глухих, які спеціально беруть чуючих дітей
з тим, щоб започаткувати інтеграцію з ран�
нього віку. 

P.S. Хочу пояснити, чому я зненацька
почав писати про освіту для дітей з особли�
вими потребами. По�перше, тому що досі 12
років я займався освітою для обдарованих
дітей і, працюючи директором гімназії, за�
лишав поза своєю увагою інші напрями
шкільної освіти. Тепер настав час віддавати
борги...

По�друге, чи не єдиною світлою плямою
у сірих бюрократичних буднях кількох на�
чальників управлінь освіти обласних дер�
жавних адміністрацій стала поїздка до Ні�
дерландів на дводенний семінар, організова�
ний  українсько�нідерландською освітньою
програмою "Привіт". Тож з'явилася можли�
вість вивчити сучасні підходи до роботи із
цим специфічним контингентом учнів.
Шість регіонів України (Чернігівська, Чер�
нівецька, Закарпатська, Луганська, Львів�
ська та Кіровоградська області) долучились
до проекту трансформації освіти для дітей з
особливими потребами, і люди, які знахо�
дяться на верхівках обласних освітніх піра�
мід, теж мають стати активними учасника�
ми процесу змін.

Для мене особисто це був поштовх до
роздумів щодо подальшої долі 14 шкіл�ін�
тернатів, які знаходяться в підпорядкуванні
обласного управління освіти та щодо поши�
рення місії загальноосвітніх шкіл і на дітей з
особливими потребами.  

Стаття надійшла в редакцію  20.10.06

забрала, коли вона була у фаті". Тепер раз
на рік батьки, родина і педагоги збираються
і розробляють індивідуальний план роботи з
дитиною, який виконуватимуть разом. Ма�
ма розповідає: "Ще у дитячому садку була
група, де було троє  глухих дітей. Часто там
були батьки, які бавились з дітьми. Тепер
мій син приходить до школи "Мерріел" при
Viataаl, але він тут не живе, я забираю його
після обіду. Усі люди навколо дитини (їх
близько 20) навчилися мови жестів, тож син
тепер  може безпосередньо спілкуватись з
близькими людьми".

Батькам потрібно було обговорювати всі
питання, пов'язані з вирішенням широкого
кола проблем глухої дитини, тож вони об'єд�
налися в організацію (зараз є 30 активних
батьків). Це стало ще одним кроком до шир�
шого залучення батьків. 

У Нідерландах є і національна федерація
батьків глухих дітей (FODOK), до складу
якої входять батьківські організації 4 інсти�
тутів, які опікуються глухими дітьми. Ця ор�
ганізація  вже може вирішувати ті чи інші
питання на рівні Міністерства освіти. 

Роль батьківських організацій: 
� допомогти сім'ї з дитиною, яка має особ�

ливі потреби, стати незалежною від школи
та соціальних інститутів, які її підтримують. 

� допомогти кожній дитині знайти своє
місце в суспільстві, не бути   для нього тяга�
рем.

� батьківські організації знають, що пот�
рібно сім'ям, і можуть налагодити специфіч�
ну підтримку найбільш ефективно.

� організації можуть краще чути батьків,
вивчити їх думку.

� бути партнерами у здійсненні змін,
спряйнятті різноманітності.

 Роль батьків: 
� захисник (адвокат) дитини;
� учасник освітнього процесу  (особливо в

соціальному і емоційному розвитку дитини);
� генератор інформаційної підтримки;
� творець позитивного сімейного присто�

сування;
� колега, який підтримує інші сім'ї тощо.
Глухота не вибирає... Дитина з особливи�

ми потребами може з'явитися у будь�якій
сім'ї, незалежно від достатку чи освітнього
рівня батьків. 

Ще один важливий аспект участі батьків
у тому, що вони можуть інформувати інші
родини. Якщо педагоги кажуть батькам: "Я
розумію, що ви відчуваєте", – це неправда.
Якщо у вас немає глухої дитини, ви можете
здогадуватися, як почувають себе батьки,
але зрозуміти їх до кінця  ніколи не зможе�
те. 

Батьки розглядаються як колеги, пов�
ноправні учасники освітнього процесу, тож
їм теж потрібен відповідний рівень профе�
сійної підготовки для спілкування з дітьми з
особливими потребами. Справжній професі�
оналізм педагога полягає у тому, щоб роз�



У вищій школі України утверджується
тьюторська система (як технологія супро�
воду особистісно�професійного розвитку
студентів [4, с. 10, 122]), тривалий час зас�
тосовувана у Великій Британії. За визна�
ченням, наведеним у науково�довідниковій
літературі, "тьютор (англ. tutor, від лат. tu�
eor – спостерігаю, піклуюся) – педагог�
наставник в англійських "паблік скулз"
(громадських школах), старших класах
граматичних шкіл і педагогічних коледжів.
Призначається з досвідчених викладачів
шкіл. У навчальний час вони викладають
предмет за своєю спеціальністю, після
уроків ведуть виховну роботу з 5�10 чи 15
учнями. Під керівництвом наставників уч�
ні самостійно працюють над певними роз�
ділами навчальної дисципліни" [5, с. 335�
336].

З метою аналізу проблеми тьюторства
звернемося до історії "паблік скулз" (public
schools). Серед найвідоміших – Вінчестер
(1378), Ітон (1441), Шрусбері (1551), Вес�
тмінстер (1566), Регбі (1567), Харроу (1571),
Школа Св. Павла (XVI ст.), Школа това�
риства кравців (XVI ст.), Чартерхаус
(1609). Назва "паблік скулз" (громадські
школи) у XIX ст. поширилася на групу
класичних граматичних шкіл з інтерната�
ми для хлопців. Навчання (після закінчен�
ня приватної школи) тривало 5 років (від
13 до 18). Педагогічний процес організову�
вався за системою фуркації, на основі ди�
ференційованих навчальних планів і прог�

В історії вітчизняної системи освіти
широко відомі факти застосування  зару�
біжних педагогічних технологій. Як нау�
ковий напрям педагогічні технології були
обґрунтовані наприкінці 50�х – на почат�
ку 60�х років XX ст. [1, с. 18], хоча спроби
"технологізації" навчального процесу
здійснювалися й хронологічно раніше.
Дотримуючись істини, слід зазначити, що
не всі з них були адаптовані до вітчизня�
них умов однаковою мірою. Впроваджен�
ня деяких завершилося на рівні експери�
менту, інші використовувалися доволі
тривалий час, цілком виправдовуючи
призначення. Серед поелементно чи ком�
плексно вживаних відомі: Батавія�план,
Белл�Ланкастерська система, бригадно�
індивідуальне навчання, Віннетка�план,
Говард�план, Дальтон�план, Йєна�план,
Келлера план, Мангеймська система,
Плетун�план, Трампа�план [2, с. 22, 23,
29,  34, 54, 59, 112, 114, 136, 200, 291] та ін. 

Під "педагогічною технологією" розу�
міємо: 1) своєрідну конкретизацію мето�
дики, проект певної педагогічної системи,
що запроваджується на практиці; 2) зміс�
тову техніку реалізації навчально�вихов�
ного процесу; 3) закономірну педагогічну
діяльність, яка реалізує науково�обгрун�
тований проект навчально�виховного
процесу і має вищий рівень ефективнос�
ті, надійності, ніж традиційні методики
навчання і виховання [3, с. 345].
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Проведений історичний аналіз еволюції феномена тьюторства в середній та вищій школі Ве�
ликобританії, обґрунтована його особистісно�соціалізуюча направленість у професійному роз�
витку студентів, доведена доцільність впровадження тьюторських занять у практику віт�
чизняного вищого навчального закладу. 

Осуществлен исторический анализ эволюции феномена тьюторства в средней и высшей школе
Великобритании, обоснована его личностно�социализирующая направленность в профессио�
нальном развитии студентов, доказана целесообразность внедрения тьюторских занятий в
практику отечественного высшего учебного заведения.

The historical analysis of evolution of the tutor phenomenon in secondary and higher school in Great
Britain has done. Its personal�sociality direction in professional student's development was substanti�
ated. The expediency of inculcation tutor lessons has proved in practice of our country higher educati�
onal institution.
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тупово набули яскраво вираженого стано�
вого характеру. Ознакою другої половини
XIX ст. став рівень фінансування школи,
який визначався кількістю заможних уч�
нів. При цьому оплата здійснювалася пан�
сіонерами не за навчання, а за проживання
на території школи [6, с. 20].

У XVIII ст. тьюторство в громадських
школах оформлюється в систему. Імпуль�
сом для її активного розвитку слугувало
збільшення в цей період кількості пансіо�
нерів. В Ітоні, наприклад, це привело до
активного облаштування на території
школи будинків для їх проживання (Da�
mes houses), яких на 1766 р. було 13 [7, с.
65]. Варіантів призначення (обрання) тью�
тора існувало декілька. Як правило, забез�
печені сім'ї обирали для власної дитини
наставника з 8�10 помічників учителів.
Водночас траплялися випадки, коли арис�
тократія була невдоволена запропонова�
ним вибором. Тому до школи надсилався
власний тьютор, котрий поєднував
обов'язки вихователя і вчителя. За ним
закріплювалося декілька учнів. Наставник
не лише слідкував за їхнім навчанням і
дозвіллям, але часто ділив з ними й житло.
У середині XIX ст. практика "стороннього"
тьюторства в Ітоні була заборонена, ці
обов'язки могли виконувати тільки постій�
ні співробітники коледжу [6, с. 22].

Поступово система тьюторства перет�
ворилася на своєрідний інструмент реалі�
зації освітньо�виховної мети громадських
шкіл, сприяла соціалізації учнів у шкіль�
ному середовищі. Саме діяльність настав�
ника, який консолідував вихованців, на
практиці відтворювала принцип неподіль�
ності освіти і виховання, лінгвістично
об'єднаних англійцями в поняття "еducati�
on". М.Леклерк відзначав, що система тью�
торства спочатку застосовувалася тільки
для привілейованої освіти. Справді, поши�
ренню традиція наставництва була зо�
бов'язана, перш за все, пансіонерам. Лише
починаючи з 20�х років XIX ст., до обов'яз�
ків тьютора стало входити й курування
стипендіатів. Загалом система наставниц�
тва в суспільних школах XVIII ст. була да�
лекою від досконалості. Тьютор, до
обов'язків якого входило опікування не ли�
ше пансіонерами, а й стипендіатами, при�
діляв значно більше уваги дітям багатих
батьків. Внаслідок сприяння тьютора заба�
ганкам багатих нащадків, останні нерідко
виходили зі школи навряд чи більш мо�
ральними і освіченими, ніж до вступу [6, с.
86].

Як зазначалося, громадські школи готу�
вали учнів переважно до наступної освіт�
ньої сходинки – вступу в Кембридж чи
Оксфорд. Тут студенти знову стикалися з
уже знайомою системою наставництва. До

рам. Значна увага приділялася самостійній
роботі учнів, якою керували тьютори [5, с.
246]. Розвиток "паблік скулз" пов'язують із
доволі демократичними тенденціями здо�
буття освіти в період пізньої Тюдоровської
Англії – часу відносно рівного доступу до
освіти, коли між нобілітетом і джентрі (що
тільки�но піднімалися) не існувало нездо�
ланних бар'єрів. За правління Єлизавети І
(1558�1603), що в історії часто трактується
як "період джентрі", молодші сини сквай�
рів ("джентльменів") нерідко перебували в
учнівстві у торгівців. На цьому тлі абсо�
лютно логічною виглядає система освіти
того часу. Як правило, середню освіту юні
англійці (не залежно, чи то син джентрі –
дрібнопомісного дворянина, чи номена –
селянина) отримували в демократичних за
соціальним складом учнів класичних шко�
лах. На подальше формування "паблік
скулз" значний вплив здійснило запровад�
ження системи морального виховання (ви�
ховання характеру), де основна увага при�
ділялася якостям лідера (уперше введена
Т.Арнольдом у школі м. Регбі). Остаточно
ці навчальні заклади відділилися від гра�
матичних шкіл з уведенням Положення
про "паблік скулз" (1868), відповідно до
якого, крім розширення класичних прог�
рам за рахунок математики і природничо�
наукових предметів, нових мов та інших
дисциплін, було запроваджено постійні
конференції директорів "паблік скулз".
Особлива риса цих шкіл – відданість тра�
диціям. Платня за навчання тут завжди
була досить високою. Виключенням вва�
жалися обдаровані діти з бідних сімей. Від�
повідно до Акту про освіту (1944), 25 %
місць мало виділятися саме для учнів дер�
жавних шкіл. У "паблік скулз", одночасно з
поділом на класи, учні різного віку об'єдну�
валися в "будинки" (пансіонати), де діяло
учнівське самоврядування. Особлива увага
приділялася релігії й спорту. Ставилася
мета підготовки учнів до вступу в елітарні
Оксфордський і Кембриджський універси�
тети, виховання майбутніх державних і
політичних діячів, керівних кадрів для
промисловості тощо [2, с. 184].

Історично склалося так, що вихідці з не�
багатих сімей – стипендіати (scholars або
collegers) утримувалися коштом навчаль�
ного закладу. Засновником Ітонської шко�
ли Генріхом VI їх кількість обмежувалася
спочатку тридцятьма, а згодом зросла до
сімдесяти. Оскільки отримати стипендію
було досить непросто, щорічне зарахуван�
ня в Ітоні реально позначалося десятьма
стипендіатами. Випускники Ітонського ко�
леджу направлялися на подальше навчан�
ня у спеціально створений для них Коро�
лівський коледж у Кембриджі (1443). По�
чинаючи з XVIII ст. громадські школи пос�
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нує навчання і виховання. Тут він перекла�
дається як виховання з метою підкресли�
ти, що на перше місце в системі освіти
джентльмена Дж. Локк ставив саме   вихо�
вання. Автор доволі справедливо   зазна�
чав   недоліки   шкільного наставництва,
головним серед яких вважав брак індиві�
дуального підходу до учня. Водночас недо�
ліки, що визнавалися ним відносно домаш�
нього виховання ("сором'язливість, нез�
нання суспільства", які, з його точки зору,
"зовсім не є невиправними"), уявлялися
йому менш згубними порівняно з атмосфе�
рою вседозволеності у школах. Щодо зміс�
ту навчання, педагог виступав проти
нав'язування стародавніх мов і вважав, що
набуті знання мають постійно оновлювати�
ся, допомагаючи учневі орієнтуватися у
світському й політичному житті аристок�
рата, в той час, як моральні основи, закла�
дені в дитинстві, залишаються незмінни�
ми. Останні, з його точки зору, легше при�
щепити в умовах домашньої освіти. Отже,
Дж. Локком було закладено ідею приклад�
ного характеру освіти, яка згодом стала ос�
новним напрямом формування всеанглій�
ської педагогічної концепції. Дискусія, го�
ловним чином, оберталася навколо методів
досягнення поставленої мети. І якщо спо�
чатку перемогу отримали прибічники до�
машньої освіти, то XVIII ст. однозначно
віддало пальму першості громадським
школам. В епоху Просвітництва внутріш�
ньоанглійська дискусія про методи нав�
чання переросла в більш масштабну – про
переваги французької (закрите аристок�
ратичне виховання) чи англійської (гро�
мадські школи) моделей виховання. Голов�
ною рисою останньої була утилітарність.
Історично британська аристократія брала
активну участь у парламентській діяль�
ності і потребувала освіти, яка б макси�
мально забезпечила потреби у підготовці
майбутніх парламентських лідерів [8, с. 82].
Утилітарність максимально досягалася в
стінах шкіл. Справа в тому, що аристокра�
тія направляла своїх нащадків у громад�
ські школи не стільки заради якісної осві�
ти, а, перш за все, для занурення в середо�
вище зв'язків і відносин, які могли знадо�
битися в майбутній політичній діяльності
[7, с. 67]. При цьому спільна для наставниц�
тва проблема соціальної переваги вихо�
ванців над наставниками була більше по�
мітна саме у домашньому навчанні. Дитина
постійно пересвідчувалася, що статус тью�
тора нічим не відрізняється від становища
хатнього служника. Зрозуміло, що цей
факт не міг не позначитися на якості нав�
чання, а особливо –  виховання. Реальних
способів  впливу  на вихованця у тьютора
фактично не залишалося. Доводилося спо�
діватися або на педагогічні здібності самого

речі, в університетах тьюторство з'явило�
ся значно раніше, ніж у громадських шко�
лах. Його розвиток пов'язаний з напливом
в університети з другої половини XVI ст.
студентів�аристократів, які прагнули от�
римати світську освіту. Базою для поши�
рення наставництва стала традиція опіки
старшими членами коледжу молодших,
що закріпилася в колегіальній практиці
англійських університетів (система колед�
жів зародилася у XIII ст.) [8, с. 87]. З кінця
XVI ст. закінчення університету вважало�
ся основою для світської кар'єри аристок�
ратії, у той час як на стипендіатів очікува�
ло прийняття духовного сану. Ще до появи
офіційної посади наставника коледжу, в
другій половині XVI ст. виникла практика,
за якої студент чи його батьки укладали
приватну фінансову угоду з певним чле�
ном коледжу про те, що останній буде зай�
матися питаннями освіти й виховання пі�
допічного. Наставник, як правило, жив у
одній кімнаті зі своїми вихованцями, читав
їм лекції, готував до іспитів і контролював
моральний розвиток. Це було непросто, ос�
кільки соціальний статус тьютора був
значно нижчим за статус його вихованців.
З уведенням офіційної тьюторської посади
ситуація кардинально не змінилася. Як і
раніше, тьютор багато в чому залежав від
щедрості учнів, що не могло не впливати
на його ставлення до вихованців з різним
соціальним становищем.

Відмітимо, що наставництво у громад�
ських школах і університетах Великої
Британії завжди було неоднозначним яви�
щем. Якщо навчання в університетах (дру�
гий ступінь освіти англійських аристокра�
тів) не мало аналогів, то перший рівень
уважався альтернативним, і дискусії з
цього питання не вщухали упродовж
більш ніж півтора століття. Альтернати�
вою вважалося домашнє навчання, дос�
тупне винятково сім'ям аристократів і зо�
рієнтоване на індивідуальний педагогічний
супровід, що відразу забезпечувало його
елітарність. Розвиток системи наставниц�
тва (визначення "тьютор" застосовувалося
для домашніх і  шкільних наставників) на�
давав нобілітету можливість вибору пер�
шого ступеня освіти своїх дітей: або відда�
вати їх до привілейованої школи серед
найпрестижніших у XVIII ст. – Вестмін�
стер, Вінчестер, Ітон), або навчати дома. У
зв'язку з цим доречним буде нагадати про
дискусію між прибічниками громадського
(шкільного) і домашнього навчання. Пере�
ваги останнього доводилися відомим філо�
софом, педагогом і громадським діячем
Дж. Локком, зокрема, у праці "Роздуми
про виховання" (1693). Ключовим словом в
оригіналі цього видання є еducation (освіта) –
термін, який в англійській традиції об'єд�
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труктивних матеріалах і методичних ре�
комендаціях, графіках поетапного прове�
дення тьюторських занять. Вони передба�
чають відтворювальні й творчі процеси в
діяльності магістранта. Залежно від цього
визначено три рівні самостійної діяльності:
репродуктивний (тренувальний), реконс�
труктивний і творчий (пошуковий) [9,
с. 123�135]. Успішне виконання самостійної
роботи забезпечується за умови мотивова�
ності, чіткої постановки пізнавальних зав�
дань, алгоритму, підбору методів, обсягу
роботи, встановлення термінів, видів кон�
сультаційної допомоги (настановчі, тема�
тичні, проблемні консультації), критеріїв
оцінки, видів і форм контролю, визначення
викладачем форм звітності.

Серед перспективних напрямів розвит�
ку тьюторства: створення комплексу на�
вчальних і навчально�методичних посіб�
ників для виконання самостійної роботи,
розроблення системи інтегрованих міжка�
федральних завдань, рейтинговий метод
контролю, розвиток колегіальних відносин
викладачів і студентів, розробка завдань,
які передбачають нестандартні рішення,
заміна більшої частини сталих форм прак�
тичних і лабораторних занять тьютор�
ськими, а отже, забезпечення індивідуаль�
ного супроводу (індивідуалізації навчання)
у професійно�педагогічній підготовці ма�
гістрантів.
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вчителя, або на розумну поведінку батьків
дитини. Прекрасно розуміючи ці складно�
щі, Дж. Локк закликав батьків не прини�
жувати наставника перед вихованцями,
водночас визнаючи, наскільки важко знай�
ти тьютора, який би повністю відповідав
своєму призначенню. Перевага в кінцево�
му результаті залишилася за громадською
моделлю середньої освіти, тобто за шкіль�
ним наставництвом.

Отже, сформувавшись на університет�
ському рівні освіти (громадському за своєю
суттю), тьюторство і на першій освітній
стадії здійснювало ставку на розвиток гро�
мадської (шкільної) форми навчання. При
цьому утилітарна мета підкріплювалася
відповідною організаційною структурою.
Наставництво відігравало тут доволі ваго�
му роль, супроводжуючи освіту джент�
льмена і надаючи їй індивідуально�соціа�
лізуючого характеру [7, с. 68].

Випусковою кафедрою історії освітньо�
виховних систем і технологій Національно�
го педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова на спеціальності магіс�
терського рівня підготовки "Педагогіка ви�
щої школи" тьюторські заняття застосову�
ються як форма індивідуально�групової
роботи викладача (у мікрогрупах  по 4�5
студентів). Групова робота посилює фак�
тор мотивації та взаємної інтелектуальної
активності, завдяки співконтролю підви�
щує ефективність пізнавальної діяльності
студентів. На тьюторських заняттях відбу�
вається групова самоперевірка з наступ�
ним консультуванням (корекцією) викла�
дачем. В основі – історично апробований
принцип педагогічного супроводу студен�
тів. Крім того, форми навчальної діяльнос�
ті у ВНЗ – лекції, практичні, лабораторні
роботи, семінари – зумовлюють саме тью�
торство провідним в організації і контро�
люванні самостійної роботи студентів.
Тьюторські заняття сприяють поглиблен�
ню і розширенню знань, формуванню інте�
ресу до пізнавальної діяльності, оволодін�
ню прийомами процесу пізнання, розвит�
кові пізнавальних здібностей. Вони прово�
дяться з використанням опорних дидак�
тичних матеріалів, спрямованих на кори�
гування роботи   магістрантів  і підвищення
її якості. Колективом   кафедри   історії ос�
вітньо�виховних систем і технологій роз�
роблено варіативні моделі тьюторських за�
нять, які базуються на системних завдан�
нях для самостійної роботи, визначеній те�
матиці наукових рефератів, есе, доповідей,
магістерських робіт, пакетах домашніх
завдань до практичних занять з окремих
дисциплін зі списками обов'язкової і до�
даткової літератури, тестових модулях,
комплексних контрольних роботах, автор�
ських (до кожного навчального курсу) інс�



кого", "приємного", "ґрунтовного" навчан�
ня дітей. Сюди належать урок як форма,
правильний розподіл часу, пріоритетний
розвиток розумових здібностей тощо. 

Термін "технологія" досить часто ви�
користовується у педагогічній літературі
і має більше ніж триста визначень. Серед
найчастіше використовуваних такі
(табл.1.) [4]:

1. Поняття про педагогічну технологію

Чеський мислитель, гуманіст, педагог
Я.А.Коменський (1592�1670 рр.) ствер�
джував, що кожного вчителя можна і
потрібно навчити користуватися педаго�
гічним інструментарієм. Його видатна
праця "Велика дидактика" [5] містить
комплекс технологічних рішень "корот�
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Використання сучасних інформаційно�комунікаційних технологій і інструментів у вигляді Ін�
тернету і систем комп'ютерного супроводу навчання CLMS (Content Learning Management Sys�
tem), таких як: MOODLE, Claroline, Dokeos, ATutor тощо, надає можливість підтримки всіх ета�
пів навчання на відстань, конструювання, а потім реалізацію такого процесу навчання, який га�
рантує досягнення основних дидактичних цілей. В статті зроблено спробу визначення і пред�
ставлення нової педагогічної технології навчання на відстані на основі використання системи
підтримки дистанційного навчання CLMS MOODLE.

Использование современных информационно�коммуникативных технологий и инструментов в
виде Интернета и систем компьютерного сопровождения обучения CLMS (Content Learning Ma�
nagement System), таких как: MOODLE, Claroline, Dokeos, ATutor, дает возможность поддержки
всех этапов обучения на расстоянии, конструирования, а потом реализации такого процесса
обучения, который гарантирует достижение основных дидактических целей. В статье сделана
попытка определения и представления новой педагогической технологии обучения на расстоя�
нии на основе использования системы поддержки дистанционного обучения CLMS MOODLE.

Use of modern technologies and information and communication instruments as the Internet and systems
of computer assistants of teaching CLMS (Content Learning Management System), such as: MOODLE,
Claroline, Dokeos, ATutor and in., teaching on distance gives possibility of support of all stages, cons�
tructing and then realization of such process of teaching, which guarantees achievement of primary di�
dactic purposes. In the given article the attempt of determination and presentation of a new pedagogical
technology of teaching on distance on the basis of the use of the system of support of the controlled from
distance learning CLMS MOODLE will be done.

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ 
CLMC MOODLE

Є.М.Смирнова�Трибульська 

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Таблиця 1
Деякі визначення "Педагогічної технології"
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ти досягнення певного стандарту навчан�
ня. 

Відтворюваність передбачає можли�
вість застосування педагогічної технології
в інших однотипних освітніх установах, ін�
шими суб'єктами.

2. Педагогічна технологія дистанційного
навчання з використанням системи CLMS
MOODLE

Використання інформаційно�комуніка�
ційних технологій і інструментів у вигляді
Інтернету і систем комп'ютерного супрово�
ду навчання CLMS (Content Learning Ma
nagement System), таких як: MOODLE,
Claroline, Dokeos, ATutor тощо надає мож�
ливість підтримки всіх етапів навчання на
відстань, конструювання, а потім реаліза�
цію такого процесу навчання, який гаран�
тує досягнення основних дидактичних ці�
лей. Систему CLMS MOODLE використо�
вують близько 7 000 інституцій (зокрема
навчальних закладів і фірм) у близько 100
країнах, кількість зареєстрованих корис�
тувачів становить більш ніж 1,6 млн, котрі
беруть участь в понад 160 тис. курсів. 

Система CLMS MOODLE (Мodular Ob
ject Oriented Distance Learning Environ
ment), що використовується зокрема в
проекті Платформа дистанційного нав
чання м. Херсона (www.ucheba.ks.ua) – це
сукупність різноманітних інструментів,
застосування яких надає широкі можли�
вості в навчальному процесі для вчителів і
учнів. 

Ця система була створена 1999 р. Мар�
тіном Доугіамасом (Martin Dougiamas –
доктор педагогічних наук з Curtin Univer�
sity of Technology, Perth, Австралія). Го�
ловною його метою було створення систе�
ми, відмінної від доступних на ринку, а са�
ме такої, що враховувала б педагогічні ас
пекти, які базуються на основах пізна
вальної психології, а особливо однієї з її
течій, що іменується конструктивізмом.
Водночас, як пише сам автор [12, 13, 14],
вона може бути використана у процесі
навчання, котре базується на будь�яких
інших теоретичних положеннях. Конс�
труктивізм припускає, що учень (курсант) –
активний суб'єкт, який самостійно створює
власну систему знань, користуючись при
цьому доступними йому джерелами знань.
Роль учителя (тьютора) у мотивуванні і
підтримці своїх підопічних полягає голов�
ним чином у складанні завдань і формулю�
ванні питань, що становлять для учнів
проблеми для розв'язування. Результатом
роботи є розв'язування цих проблем, що
сприяє формуванню в учнів нових знань.
Відповідно до основ суспільного конструк�
тивізму, конструювання знання найбільш

Поняття "Педагогічна технологія" має в
освітній системі широке розуміння. Але
перш за все воно може бути представлено
трьома аспектами [4]: науковим, процесу
альноописовим, процесуальнодієвим.

Таким чином, педагогічна технологія
функціонує і як наука, і як система спосо�
бів та принципів, що використовуються в
освітніх установах. Педагогічна технологія
є змістовною, вбирає в себе комплекс дій,
що стосується зміни у змісті освіти, органі�
заційних формах, методах і способах педа�
гогічного процесу, в управлінні і керівниц�
тві організацією навчально�виховної робо�
ти, діяльності вчителів і учнів. 

Педагогічна технологія в навчальній
практиці застосовується на трьох ієрар�
хічно супідрядних рівнях: загальнопедаго
гічному, частковометодичному (частко
вопредметному), локальному (модульно
му).

Структура педагогічної технології
включає: змістовну частину навчання,
концептуальну основу, процесуальну час
тину (технологічний процес).

Критерії технологічності. Будь�яка пе�
дагогічна технологія повинна задовольня�
ти основні методологічні вимоги:

� цілеспрямоване використання об'єк�
тів, прийомів, технічних засобів навчання,
подій і відносин у навчально�виховному
процесі; 

� цілеспрямована структуризація і по�
дання педагогічних відомостей і даних і
системи організації комунікацій у педаго�
гічному процесі; 

� конструювання засобів і методів педа�
гогічного процесу для вирішення певних
завдань; 

� спланованість процесу навчання і ви�
ховання; 

� поєднання ідей, способів організації ді�
яльності людей, ресурсів для досягнення
цілей освіти.

Концептуальність. Кожна педагогічна
технологія повинна спиратися на певну
наукову концепцію, що включає філософ�
ське, психологічне, дидактичне і соціаль�
но�педагогічне обґрунтовування досягнен�
ня освітніх цілей. 

Системність. Педагогічна технологія
повинна містити всі ознаки системи: логіка
процесу, взаємозв'язок усіх його частин,
цілісність. 

Керованість припускає можливість ді�
агностичного цілепокладання, планування,
проектування процесу навчання, поетап�
ної діагностики, варіювання засобами і ме�
тодами з метою корекції результатів. 

Ефективність. Сучасні педагогічні
технології існують в конкурентних умовах
і повинні бути ефективними за результа�
тами і помірними за витратами, гарантува�
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можливість співпрацювати на рівнях
"учень – учень", "учень – вчитель", а та�
кож використовувати самостійно ресурси
та інші елементи курсів, які доступні в
системі для навчання. До цих інструмен�
тів належать: Голосування (Опитуван
ня), Анкети, Чати, Опитувальники,
Форуми, Уроки, Журнали, Тести, Тести
HOT POTATOES QUIZ, Пакети SCORM,
Словники, Семінари, Вікі, Завдання то
що (всього близько 35 модулів) [15].

Можна стверджувати, що технологія
дистанційного навчання, яка реалізована
в системі CLMS MOODLE, є педагогічною
технологією. Нижче представлена табли�
ця, яка ілюструє підтвердження цього
припущення.

ефективне, коли навчання відбувається у
співпраці. Це можливе тоді, коли учень
працює в групі, ділячись власним досвідом
і думками і є відкритим для досвіду й ду�
мок інших. 

Система CLMS MOODLE була модифі�
кована і доповнена в нові рішення та інс�
трументи. Програмне забезпечення систе�
ми описано мовою PHP і робить можливим
використання безкоштовних, загально�
доступних баз даних (MySQL, PostgreSQL
тощо). Систему MOODLE можна заінста�
лювати в довільному операційному сере�
довищі (MS Windows, Unix, Linux). 

Відповідно до вище обумовлених основ
система MOODLE була оснащена низкою
інструментів, використання яких надає
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Таблиця 2

Аналіз педагогічної технології дистанційного навчання з використанням системи MOODLE
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процесу навчання можна представити
трьома основними каналами руху даних. 

1. Основний канал – рух змісту, пере�
давання даних від джерела (вчителя) до

Технології рівневої диференціації
Педагогічна технологія як процес є ке�

рованою системою з планованими ре�
зультатами. Структуру технологічного

Продовження табл. 2



тання 6 типів тестів відкритого і закрито�
го характеру); 

� тести з можливістю вибору прин�
ципу оцінювання, кількості спроб, подан�
ня (чи ні) правильної відповіді або непря�
мої підказки, всі результати заносяться в
таблицю оцінок і доступні вчителю, мо�
жуть бути також залежно від вибраної
вчителем стратегії доступні учням; 

� робочий зошит (журнал) з можли�
вістю представлення есе (нарису), реф�
лексій на певну тему або відповіді на пос�
тавлене питання з можливістю (або ні)
виправлення і подальшого оцінювання
вчителем, причому з коментарями і зау�
важеннями, які учень може врахувати
при виконанні завдання; 

� завдання з можливістю подання від�
повіді в реальному часі, висилання файлу
з відповіддю на сервер або на е�mail вчи�
теля для перевірки і оцінювання; 

� форум (дошка оголошень, дискусій�
ний форум з можливістю створення (чи
ні) учнями нової теми), на якому учні і
вчитель можуть з'ясувати всі необхідні
питання, дискутувати, представляти і
взаємно оцінювати створені проекти то�
що;

� опитування (голосування), за допо�
могою якого можна вивчити думку кур�
сантів з того або іншого питання;

� анкетування – дослідження думки
курсантів про курс;

� запитальник – вивчення позиції уч�
нів із багатьох питань з можливістю от�
римання результатів після заповнення
запитальника курсантами у вигляді діаг�
рами, у пунктах і відсотках; файл з ре�
зультатами можна скопіювати на свій
комп'ютер або вислати електронною
поштою тощо. Це далеко не повний пере�
лік доступних у системі MOODLE моду�
лів. 

Розгляд структури технологічного
процесу [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 і ін.] показує, що
підвищення його ефективності можна до�
сягти за допомогою: 

адекватної структури змісту нав�
чального матеріалу, що представляється
учням; 

ефективного управління і організації
пізнавальної діяльності учнів; 

використання можливостей індиві�
дуальних самокерованих процесів засво�
єння навчального матеріалу учнем; 

організації ефективного контролю за
засвоєнням навчального матеріалу (зво�
ротного зв'язку). 

Лише тоді можна говорити про достат�
ньо високий рівень управління навчаль�
ним процесом, коли в його результаті уч�
ні опановують знання і уміння на рівні
планованих. 
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приймача (учня) (їх подання учням, уп�
равління навчально�пізнавальною діяль�
ністю, процедура сприйняття, засвоєння,
закріплення знань учнями). Істотною обс�
тавиною є наявність додаткових керова�
них джерел відомостей – книг, електрон�
них ресурсів на CD, DVD, у системі дис�
танційного навчання або глобальній ме�
режі Інтернет і самостійного їх сприйнят�
тя учнем. При використанні дистанцій�
них форм навчання, наприклад, в системі
СLMS MOODLE, вчитель може розмісти�
ти на платформі всі необхідні навчальні
ресурси в електронній формі у вигляді
уроку, словника (тематичного або гло�
бального), ресурсів у вигляді окремих
файлів, веб�сторінок, посилань до інших
Інтернет�ресурсів тощо, які постійно у
будь�який час доступні користувачу для
перегляду або копіювання на свій
комп'ютер і роботи з ними в довільному
часі без обмежень безпосередньо на сер�
вері чи на своєму комп'ютері.

2. Канал керованих дій, що включає
планування (стратегічне і тактичне), ко�
рекцію основного технологічного руху
навчальних відомостей. При використан�
ні дистанційних форм навчання, наприк�
лад, у системі СLMS MOODLE, вчитель
може вибрати необхідний формат курсу
(формат�форум, формат�календар або
формат тематичний) і запланувати стра�
тегічно і тактично час і дату доступу до
навчальних ресурсів, а також решту ета�
пів навчального процесу – закріплення
матеріалу (завдання, робочий зошит, се�
мінар тощо), поточний і підсумковий кон�
троль (тести, тести Hot Potatoes Quiz),
представлення індивідуальних і групо�
вих проектів на форумі. Причому у будь�
який момент вчитель, що проводить курс
і є автором (права надає адміністратор
платформи), має доступ до всіх елементів
і модулів курсу і має право змінити його
структуру і зміст. Важливо, що є можли�
вість проведення курсу кількома вчите�
лями.

3. Канал передавання відомостей від
учня до вчителя про результати процесу
навчання (зворотний зв'язок, контроль,
оцінювання і канал додаткових відомос�
тей). 

При дистанційному навчанні з вико�
ристанням системи СLMS MOODLE вчи�
тель може у створюваному дистанційно�
му курсі використовувати арсенал необ�
хідних для оцінювання, підтримки зво�
ротного зв'язку, моніторингу і каналу до�
даткових відомостей елементів системи: 

� урок з можливістю перевірки і оці�
нювання засвоєння окремих тематичних
модулів шляхом тестування (викорис�

Постметодика, № 6 (77), 2007
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Саме в системі MOODLE ці умови ус�

пішно здійснюються, причому кожний з
учасників навчального процесу може
перебувати в зручному для себе місці,
працювати в слушний час.

Технологія диференційованого навчан�
ня є сукупністю організаційних рішень,
засобів і методів диференційованого на�
вчання, що охоплюють певну частину
навчального процесу. І, як більшість
предметно�орієнтованих технологій нав�
чання, ця технологія не в щонайвищому

ступені ефективна з точки зору розвитку
пізнавальної активності, пізнавальних
мотивів, потреб школярів у формуванні
розумових дій високого рівня складності
при використанні традиційного способу
навчання. Проте, використовуючи нові
педагогічні і інформаційні технології, нап�
риклад, технології дистанційного навчан�
ня в системі СLMS MOODLE, можна до�
сягти достатньо позитивних результатів
(табл. 3).

Таблиця 3

Диференційований підхід у традиційній системі навчання і дистанційному навчанні з
використанням системи MOODLE



дистанційному навчанні з використан�
ням, зокрема, системи MOODLE (табл. 4). 

В умовах традиційного очного навчан�
ня цей принцип, напевно, найменш дося�
гається і рідко здійснюється через об'єк�
тивні причини – кількість учнів у класі у
більшості шкіл коливається від 10 до 40.
Говорити про індивідуальний підхід до
кожного учня дуже важко. І якщо другий
постулат індивідуалізації навчання ще
відносно здійснюється, наприклад, для
кожного учня можна підготувати на�
вчальні матеріали (хоча цей процес дос�
татньо трудомісткий) і дати можливість з
ними працювати на уроці або вдома, то
перший – вчитель взаємодіє лише з од�
ним учнем – практично не виконується. В
дистанційному навчанні доступна безліч
інструментів  для синхронного спілкуван�
ня (чат, програми�комунікатори для тек�
стової, голосової і відеовзаємодії між ко�
ристувачами, сумісна інтерактивна дош�
ка тощо), якими можна скористатися
практично у будь�який час доби, бажано
у встановлений час, так і асинхронного:

25

Технологія індивідуалізації навчання
Одним із найважливіших принципів

дидактики, який необхідно враховувати
при розробці і упровадженні педагогічної
технології, є індивідуалізація навчання. 

Індивідуалізація навчання – форма,
модель організації навчального процесу,
при якій учитель взаємодіє лише з одним
учнем; один учень взаємодіє лише із за�
собами навчання.

Індивідуальний підхід – це: 
1. Принцип педагогіки, згідно з яким у

процесі навчально�виховної роботи з гру�
пою вчитель взаємодіє з окремими учня�
ми за індивідуальною моделлю, врахову�
ючи їх особисті якості. 

2. Орієнтація на індивідуальні якості
дитини у спілкуванні з нею. 

3. Урахування індивідуальних якостей
дитини у процесі навчання. 

Головні переваги урахування індиві�
дуального підхіду в навчанні подані в
таблиці 4 з порівнянням можливостей їх
реалізації в традиційному навчанні і в
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Продовження табл. 3



е�mail, форум, дискусійні групи, внут�
рішня система повідомлень тощо.

Підсумовуючи, можна підкреслити,
що система CLMS MOODLE при здій�
сненні окремих об'єктивних та суб'єктив�
них умов [10] може бути успішно і ефек�

тивно використана для досягнення нав�
чально�виховних цілей як інструмент пе�
дагогічної технології дистанційного нав�
чання нa всіх щаблях освіти. Деякі ре�
зультати та висновки емпіричних дослід�
жень подані в статті [11]. Також заплано�
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Таблиця 4

Різні можливості використання індивідуального підходу в традиційній системі навчання і
дистанційному навчанні з використанням системи MOODLE



13. Dougiamas, M. and Taylor, P.C.
(2002) Interpretive analysis of an internet�ba�
sed course constructed using a new courseware
tool called Moodle. Proceedings of the Higher
Education Research and Development Society
of Australasia (HERDSA) 2002 Conference,
Perth, Western Australia.

14. Dougiamas, M. and Taylor, P.C.
(2003) Moodle: Using Learning Communities
to Create an Open Source Course Management
System. Proceedings of the EDMEDIA 2003
Conference, Honolulu, Hawaii.
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ваний наступний етап наукових дослід�
жень, результати яких будуть представ�
лені в інших публікаціях.
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З 2003 року в Україні діє програма
"Відкритий світ", яка фінансується Кон�
гресом США і має своїм завданням допо�
могти молодим суспільно�політичним лі�
дерам нашої держави ознайомитися з
функціонуванням інститутів демократії
США через спілкування з представника�
ми муніципальної влади, суддями, адмі�
ністраторами тощо. У складі делегації ос�
вітян з 10 по 22 жовтня 2007 року вивчав
досвід колег по ремеслу. Буду не відвер�
тий, якщо не скажу, що мав уявлення про
організацію освіти в цій країні. Але якщо
ви спостерігали, як мала дитина складає
з кубиків мозаїку і не може з їх великої
кількості закінчити картину, так і я,  чи�
таючи класиків американської літерату�
ри та освітянську пресу, знаходячи мате�
ріали в Інтернеті і враження наших зем�
ляків, які там навчалися або викладали,
не міг дати відповіді на достатньо значу�
щі питання. Подолати ці прогалини допо�
могли дискусії з менеджерами, що сис�
темно здійснюють контроль і моніторинг
якості освіти, відвідування уроків, а го�
ловне – спостереження, дебати, спілку�
вання з учнями американських шкіл.

З великою мірою обережності можна
стверджувати про систему освіти США,
бо у нашому розумінні ця система перед�
бачає ієрархію, підпорядкованість, су�

бординацію, а цих складових у них немає.
Тому правильніше було б сприймати аме�
риканську освіту як 50 фактично авто�
номних моделей освіти. Сполучені Штати
розподілені на 16 тисяч освітянських ок�
ругів, які, як правило, збігаються із ви�
борчими округами. Кожен освітянський
округ має свої, відмінні від інших, і систе�
му адміністрування, і навчальні програ�
ми, і вимоги до вчителів та учнів. Єдиних,
уніфікованих освітніх стандартів, загаль�
нонаціональних шкільних підручників,
системи оцінювання знань учнів  не існує.

Управління освітою

Більшість членів територіальних гро�
мад має стійке уявлення про те, що вони
є співвласниками муніципальних шкіл, і
тому мають право  і повинні впливати на
освітянську політику в шкільному окрузі. 

У штаті Канзас, який ми відвідали, у
виборчий бюлетень, окрім кандидатів на
посади мера міста, шерифа, суддів, вно�
сяться кандидатури сімох членів шкіль�
ної ради, які, у разі їх обрання, будуть
опікуватися вирішенням освітянських
проблем.  Шкільна рада на своєму засі�
данні  колегіально призначає суперінтен�
данта (посада, яка відповідає нашій – на�
чальник райвно) та укладає з ним договір.
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У статті викладено деякі аспекти управління освітою США; особливості професійної праці вчителів
та їх взаємовідносини з учнями; організація простору школи, а також американський досвід, який
можливо використати в українських школах.

В статье изложены некоторые аспекты управления образованием США; особенности профессио'
нальной работы учителей и их взаимоотношения с учащимися; организация простора школы, а так'
же американский опыт, который возможно использовать в украинских школах.

This article reveals several points about education and management in education in the USA; peculiarities
specific aspects in teaching, relationship with teachers; maintaining of school surrounding about American ex'
perience to be successfully used in Ukrainian secondary schools.

ОСВІТА США: ПОГЛЯД ВЧИТЕЛЯ З УКРАЇНИ

Е.Г.Фісун

Усе досліджуйте, доброго тримайтесь.

Апостол Павло
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Філософією освіти, як видається, є
прагматизм, який застосовується у вик�
ладанні практично всіх предметів. На�
приклад, наші діти, навчаючись у
дев'ятому класі, вивчають курс " Основи
правознавства". Логіка цього курсу, нав�
чальні програми, лексичний ряд підруч�
ників підпорядковано одній скромній меті –
унеможливити засвоєння курсу, а отже,
фактично ненадання учням реальних
інструментів для захисту їх порушених
або оспорюваних прав. Інша справа –
викладання аналогічного курсу в США.
Назва цього курсу – "Вуличне право".
Ідеологія підручника – озброїти громадя�
нина  знаннями про правові моделі пове�

дінки в реальному
житті, вказавши межі
його прав у відноси�
нах із носіями влади
та іншими суб'єктами
правовідносин і чітко
та зрозуміло надати
механізми захисту в
разі їх порушення. 

А м е р и к а н с ь к и й
учитель, як правило,
викладає свій пред�
мет усе життя для
учнів лише певного
віку. Перевагою цієї
моделі є те, що викла�
дач ґрунтовно знає
навчальний матеріал

тих тем, що вивчаються у курсі, вікові
особливості школярів, а головне, техно�
логію побудови взаємовідносин з учнями
саме цього віку (маю на увазі побудову
речень, мову вчителя, зрозумілу не для
одинадцятого, а шостого класу; підготов�
ку дидактичних завдань; тестових випро�
бувань тощо). Права та посадові обов'яз�
ки вчителя надзвичайно деталізовано
прописані. Американські колеги у спілку�
ванні з учнями є більш демократичні та
ліберальні. Відстань між учителем та уч�
нем, на мій погляд, не є жорстко регла�
ментована традиціями авторитету, не�
погрішності та винятковості праці педа�
гога. Викладач є скоріше співучасник
процесу пізнання, менеджер, який вміло
організовує індивідуальну парадигму ін�
телектуального зростання учня. 

На відміну від наших учителів, викла�
дачі американських шкіл мають суттєво
більше свободи в реалізації власних осві�
тянських програм, створенні спецкурсів,
студій. За відсутності єдиних загально�
державних програм, підручників, що ма�
ють у нас чарівний гриф найдосконалі�

Суперінтендант на один рік укладає кон�
тракт із директорами шкіл. Шкільна рада
наділена значними повноваженнями у
розподілі бюджетних коштів на освіту та
вирішенні, які курси і в яких обсягах, за
поданням комітетів громадськості, бу�
дуть вивчати учні тощо. Отже, територі�
альна громада, делегуючи повноваження
шкільній раді, через обраних повноваж�
них представників здійснює ефективний
контроль за діяльністю школи, що істот�
но відрізняється від нашого державного,
непідконтрольного суспільству або фор�
мально підпорядкованого місцевим ра�
дам, консервативного, неефективного
контролю. Така ситуація в Україні, на на�
шу думку, викликана
тими обставинами,
що в шкільній справі
фактично немає ме�
неджерів з відповід�
ною освітою, які мог�
ли б віднайти управ�
лінців�директорів,
залучити кошти ве�
ликого і малого бізне�
су і створити умови
для успішної спів�
праці учнів і вчите�
лів.

Учителі

Кожен учитель
США має одержати ліцензію, яка надає
можливість викладати в школі. Умови,
критерії отримання ліцензії чітко і нед�
возначно виписані. Особливістю набуття
права займатися педагогічною діяльністю
є те, що, маючи диплом  університету, не�
обхідно скласти тест в управлінні освіти з
відповідного фаху, а також завдання з
психології та педагогіки. Учитель�почат�
ківець проходить тестування у перші три
роки один раз на рік, а надалі – через
п'ять років викладання. Обов'язковою
умовою атестації вчителя є проходження
курсів в університеті, які є платними. Інс�
титутів післядипломної освіти немає. Як
правило, управління освіти для проход�
ження курсів надає вчителям гранти.
Важливим критерієм продовження лі�
цензії є вміння вчителя довести комісії,
що ті знання, які отримали школярі, вони
зможуть застосувати на практиці. Саме
тому гасло вчителів: "Усе з життя і все
для життя" – повною мірою втілено в
системі запитань, тестів, підготовці уч�
нівських проектів, досліджень. 

Американські школярі 12 класу, які вивчають
курс "Міжнародне право"
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шого міністерства, наші колеги з США
таки працюють і обходяться без них.
Учитель на власний розсуд із десятків
підручників самостійно обирає той, що
відповідає його уявленням про зміст, ди�
зайн, культуру і логіку запитань, рівень
проблем, які будуть осмислювати та ви�
рішувати саме його учні. І тому, перебу�
ваючи у десятках шкіл, бачив різні під�
ручники з одного предмета.

Своє завдання колеги із США вбача�
ють не у викладанні величезної купи
фактів, явищ, подій – того, що ми назива�
ємо знаннями, та не у зубрячці їх  школя�
рами, а в наданні алгоритмів вирішення
проблем, сприянні проявів творчості в
учнів, максимального
врахування індивіду�
альних особливостей,
у формуванні навиків
самостійного мислен�
ня, прогнозування і
систематизування,  а
головне – як і де здо�
буті знання можна
ефективно застосува�
ти. 

Учні

А м е р и к а н с ь к и й
школяр розпочинає
свою подорож від нез�
нання до знання, тоб�
то йде до школи з шести років. Першою
сходинкою  буде  початкова  школа (ele�
mentary school), яка просторово відок�
ремлена від середньої та старшої школи,
має свого директора, учителів і є юри�
дичною особою. У нашому розумінні, ди�
тячого садочка не існує. Дитина може
навчатися з п'яти років у початковій
школі (kindergarten) або у нульовому
класі. На відміну від більшості наших діт�
лахів, які перебувають у дитсадочках, у
американських однолітків у нульовому
класі звичайний навчальний процес: уро�
ки, оцінювання шляхом тестування, зок�
рема, оволодіння комп'ютером. У почат�
ковій школі учні навчаються до п'ятого
класу включно. Завданням учителів по�
чаткової школи є не стільки надати уч�
ням ґрунтовні знання, скільки, на мою
думку, за допомогою ігор, імітації подоро�
жей, навчання в групах, парах виробити
комунікативні навики, координацію
спільних інтелектуальних дій, інакше ка�
жучи – адаптацію до соціального середо�
вища.

Другою сходинкою стане середня шко�
ла (middle school), у якій навчаються з
шостого по восьмий клас. Щоправда, кла�
су в нашому сенсі як стійкого колективу,
що роками спільно здобуває знання, не�
має. З того часу, коли дитина переступає
шкільний поріг, вона всі предмети буде
вивчати у різних групах. Перебування у
певній групі, а значить, і рівень опану�
вання предмета, залежить від рівня її ін�
телекту, здібностей та конкретного знан�
ня предмета. Цей рівень визначається ба�
лами, що їх отримав учень, пройшовши
тестування. Тому всі, наприклад, семик�
ласники будуть вивчати алгебру, але за�
лежно від результатів тестування: одні

курс "Алгебра�1", ін�
ші "Алгебра�2", і, на�
решті, треті, найта�
лановитіші, – пог�
либлений курс "Ал�
гебра�3". Наші учні з
математичного класу
всі разом будуть вив�
чати хімію, біологію,
англійську мову, хо�
ча мотивація на ово�
лодіння цими наука�
ми, очевидно, буде
різною. Вважаю, що
система, за якої
учень навчається з
рівними за знаннями,
а зміст навчального

матеріалу є посильним для сприйняття,
заслуговує на ґрунтовне вивчення і, мож�
ливо, адаптацію в наших умовах. У тако�
му конкурентному середовищі немає міс�
ця нашим принципам і практиці солідар�
ності, тобто тотальному списуванню уч�
нями і під час контрольних робіт, а особ�
ливо вирішуючи завдання підсумкової
державної атестації (за мовчазної змови
між учнями та екзаменаторами). Прин�
ципи, що їх сповідують американські уч�
ні, відомі: кожен сам за себе, і тільки Бог
за всіх. Підґрунтям цього є ідеологічна
доктрина протестантизму. Було б доціль�
но просувати і пропагувати здоровий ін�
дивідуалізм, який є рушійною силою су�
часної цивілізації. Принагідно зазначу,
що солідарність проявляється в амери�
канців через величезну кількість актів
милосердя, зокрема організація "Армія
порятунку" має річний бюджет один мі�
льярд доларів. І, нарешті, остання схо�
динка – старша школа (high school). Нав�
чаються у старшій школі три або чотири
роки, і завданням студентів (а всі школя�
рі, починаючи з першого класу – студен�
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На уроці історії, який проводить кращий учитель
США



від  свавільного втручання в сферу при�
ватного життя, та відповідальності за
свої дії, вчинки, а особливо – відповідаль�
ності за свободу, яку мають громадяни
США. На мою думку, наша історична
пам'ять, на рівні підсвідомості, як наслі�
док тотальних репресій, голодоморів, па�
терналізму як ідеології, що деформували
менталітет нації, зберігає великий страх,
який паралізує волю та із тенет якого
надзвичайно складно виплутатись і стати
вільним.

Школи

Почнімо з фінансування американ�
ських шкіл. Як вбачається з опублікова�

ної "Всесвітньої до�
повіді з освіти за 2007
рік", 4 % усіх дітей і
молоді світу навча�
ються в США, а час�
тка коштів, що вкла�
дається в цю сферу
американцями, ста�
новить 28 %. Ця циф�
ра є свідченням вели�
кої відповідальності
та особливої уваги як
федерального уряду,
так і урядів штатів за
майбутнє нації та
створення найспри�
ятливіших умов для

реалізації права кожного американця на
рівний доступ до якісної освіти. Фінансу�
вання шкіл здійснюється так: 10 % коштів
акумулюється з федерального бюджету,
а решта грошей надходить з бюджету
штату за рахунок податку з нерухомого
майна або податків на певні групи това�
рів. Кожна школа має власний бюджет,
сума якого вираховується за формулою:
на кожного учня не менш ніж 7 000 дола�
рів на рік, а також ураховується кіль�
кість учнів із малозабезпечених родин та
кількість школярів із фізичними вадами
тощо. 

Надзвичайно складно встановити
стандарти будівлі школи з огляду стро�
катості, неповторності  архітектури, ди�
зайну кожної з них. Проте можна встано�
вити спільне, загальне. Перш за все їх
функціональність. Простір школи спро�
ектовано у спосіб, який найбільш ефек�
тивно відповідає і освітнім потребам уч�
нів, і проведенню позакласних заходів, а
головне – безумовного дотримання стан�
дартів безпечного для життя і здоров'я
середовища. Школи двоповерхові. Двері в

ти) є підготовка до вступу в коледж чи
університет. 

У старшій школі навчання побудовано
так – є перелік обов'язкових курсів, а
решту курсів студенти обирають самос�
тійно, відповідно мотивуючи свій вибір.
Якщо студент прослухає певні курси і
складе іспити, які підуть в залік обов'яз�
кових кредитів, то, навчаючись в коледжі
або університеті, він не буде їх оплачува�
ти (а всі університети США є платними).
Щоб отримати атестат про закінчення
школи, необхідно отримати заліки з 16�18
академічних курсів. Курс складається з
18�36 уроків. Кожного дня відбувається
один урок з курсу, який може тривати 30
хвилин, 50 хвилин, а може і півтори годи�
ни залежно від фор�
ми уроку: лаборатор�
на робота, семінар,
лекція. Практично всі
предмети в старшій
школі є інтегровани�
ми. Наприклад, соці�
ологічні науки. До
них належать: пси�
хологія, історія, геог�
рафія, соціологія,
міжнародні відноси�
ни, міжнародне пра�
во, східноазійські
студії тощо. 

На мою думку,
заслуговує впровад�
ження надзвичайно важливий курс, що
має назву "Мої фінанси", метою якого є
надати студентам знання про те, як діють
кредитні, дебетні картки, чекові книжки,
системи страхування, про заповнення по�
даткової декларації, права споживача то�
що. 

Учня до дошки, як правило, вчитель
не викликає. Пояснюють це тим, що у ра�
зі отримання публічно учнем негативної
оцінки, буде порушена його психічна рів�
новага, стійкі зв'язки з однокласниками
та нанесена моральна шкода. Відтак пе�
реважно завдання вирішуються школя�
рем письмово і обов'язково самостійно.
Порівнюючи нашого пересічного учня з
американським однолітком, було б до�
цільним відзначити: нашого учня вчителі
і священики традиційних конфесій нав�
чають покірності, смиренності, іншими
словами, віддати своє життя в руки Гос�
пода. Викладачі їх шкіл та пастирі в про�
повідях наставляють та вчать двох, як
мені видається, важливих якостей люди�
ни: власної гідності як простору автоно�
мії, що може забезпечити недоторканість
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класах обов'язково мають прозору части�
ну зі скла з метою унеможливити насил�
ля в класах. Школи охороняють профе�
сійні поліцейські. 

На їх монітори виведені всі шкільні ко�
ридори. Приміщення школи поділяється
на кілька блоків, і кожна паралель має
власний навчальний  простір, що дає змо�
гу ефективно організувати як процес от�
римання знань, так і безпеку підлітків. 

Порівнюючи організацію простору
класу, зауважу: парти розташовані так,
що учні бачать не спину школяра, що си�
дить попереду, і увага їх концентрується
не на вчителеві як єдиному і унікальному
носієві знань, робочі місця розташовані
по колу або в інший спосіб, що дає мож�
ливість рівного спілкування всіх суб'єктів
освітнього процесу, де створено конку�
рентне, безпечне середовище для різно�
манітних ідей, думок, гіпотез, і де учні
вільно, викладаючи свої думки, тлума�
чать тексти, події – фактично створюючи
новий, віртуальний світ. 

Усі американські школи повинні мати
акредитацію. Якщо за наслідками тесту�
вання та з інших критеріїв заклад не
пройшов акредитацію, випускники не от�
римають атестат про закінчення серед�
ньої школи і не зможуть вступити до ко�
леджів та університетів. 

Підсумовуючи викладене, зазначу:
очевидно, що ми потребуємо змін у всіх
сферах суспільного життя, але, на мою
думку, прорив або поступ необхідно роз�
починати з освіти, можливо, творчо вико�
риставши елементи і американського
досвіду.

Мені видається,  найскладнішим є са�
ме реалізація того невеликого досвіду, що
я набув у США з огляду на таке:  мента�
літет як кожного члена громади, так і
суспільства у цілому змінити у найближ�
чий час неможливо. 

Залишається лише надія на подвиж�
ників�освітян, які не подалися в бізнес, а
також на доволі прості заходи, зокрема:

1. Обирати в кожному районі шкільну
раду, яка буде призначати начальника
райвно.

2. Контракт з директорами укладати
на один рік.

3. Надати вчителеві реальну можли�
вість у межах навчального часу обирати
програми та підручники, які він вважає
за необхідне, щоб вивчали його учні.

4. Починаючи з першого класу, впро�
ваджувати тестову систему оцінювання
знань учнів.

5. Якщо є можливість, бажано, щоб
один учитель викладав тільки для учнів
певних класів (абсолютно переконаний у
суттєвих перевагах цієї моделі).

6. Кожна школа повинна мати свій
бюджет.

7. За допомогою освітянського лоббі у
ВРУ провести закон,  яким упровадити
податок з нерухомого майна. Отримані
кошти залишати у місцевих бюджетах  і
використовувати за цільовим призначен�
ням, тобто на освіту.

8. Ввести у старшій школі спецкурс
"Мої фінанси".

Стаття надійшла в редакцію 30.11.07
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У жовтні 2007 р. за сприяння консорціуму InWent, у рамках про�
екту TACIS "Підвищення ефективності управління професійно�тех�
нічною освітою на регіональному рівні в Україні" відбулася навчаль�
на поїздка членів робочих груп проекту у Федеративну Республіку
Німеччину. Метою поїздки були визначені такі основні напрями вив�
чення досвіду ФРН у галузі професійної освіти:

� ознайомлення з децентралізованою системою управління у сфе�
рі професійної освіти (далі ПО) ФРН;

� дослідження переваг дуальної системи підготовки робітничих
кадрів;

� аналіз передачі повноважень центральних виконавчих органів
влади на регіональний, муніципальний рівні та рівень навчального
закладу з метою привнесення кращого досвіду на українські терени; 

� ознайомлення з різними видами навчальних закладів, що здій�
снюють професійну підготовку у Німеччині;

� виявлення ролі соціальних партнерів щодо організації та реалі�
зації професійної підготовки.

Актуальність навчальної поїздки була визначена тим, що профе�
сійно�технічна освіта України перебуває зараз у стані змін, які пот�
ребують переходу до стратегії децентралізації, і тому так необхідно
вивчити досвід країн, у яких ця стратегія вже успішно реалізується.
На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набу�
ває необхідність комплексного розвитку регіонів на основі більш
ефективного використання їх потенційних можливостей, зокрема
професійно�технічної освіти (далі ПТО), з метою підвищення їх
внеску в економіку держави [1].

До складу учасників навчальної поїздки ввійшли заступники на�
чальників головних управлінь освіти і науки обласних держадмініс�
трацій, директори та працівники обласних навчально�методичних
центрів професійно�технічної освіти, директори пілотних професій�
но�технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ), експерти проекту  –
представники 5 регіонів України (Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровської, Львівської, Черкаської областей та м. Києва), за�
галом 24 особи, які першими, у порядку експерименту, визначені Мі�
ністерством освіти і науки України реалізовувати та впроваджувати
політику децентралізації ПТО. 

Стаття знайомить із результатами навчальної поїздки творчої робочої
групи проекту TACIS "Підвищення ефективності управління професійно�
технічною освітою на регіональному рівні в Україні" у Федеративну Рес�
публіку Німеччину з метою ознайомлення з децентралізованою системою
управління професійною освітою. Наведено приклади ефективності соці�
ального партнерства та зроблено спробу визначити шляхи реалізації полі�
тики децентралізації в Україні.

Статья знакомит с результатами учебной поездки творческой группы
проекта TACIS "Повышение уровня эффективности управления професси�
онально�техническим образованием на региональном уровне в Украине" в
Федеративную Республику Германию с целью ознакомления с децентрали�
зованной системой управления профессиональным образованием. Приведе�
ны примеры эффективности социального  партнерства, сделана попытка
определить пути реализации политики децентрализации в Украине.

The article acquaints with the results of educational journey of creative working
group of TACIS project: "Increase of management efficiency of vocational edu�
cation on a regional level in Ukraine" in Federal Republic Germany with the pur�
pose of acquaintance with the decentralized system of management trade educa�
tion. The examples of efficiency of social partnership are resulted and an attempt
to define the ways of realization of policy of decentralization in Ukraine is done.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У
ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
НІМЕЧЧИНА
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Згідно з розробленою програмою, учас�
никам навчальної поїздки презентували ді�
яльність консорціуму InWent щодо держав�
них міжнародних програм у сфері ПО ФРН.
На прийомі у Федеральному інституті про�
фесійної освіти (ВіВВ) українську делегацію
ознайомили з головними завданнями і від�
повідальністю учасників професійної підго�
товки, законодавчими аспектами галузі ПО,
регулюванням нормативних положень у ду�
альній системі, механізмами і процедурами
впровадження нових професій. Учасникам
поїздки була надана можливість відвідати
Постійну конференцію Міністерства освіти
та культури (КМК) у м. Бонн, яка відповідає
за якість освіти у масштабах всієї країни,
ознайомитися з інформацією щодо коорди�
нації діяльності у сфері ПО на регіонально�
му рівні (федеральних земель, яких нарахо�
вується 16), з'ясувати їх
повноваження та зав�
дання. 

Корисними щодо на�
буття досвіду децентра�
лізації були зустрічі в
Комітеті економіки ПО
(KWB) та компанії RE�
VE group, Наглядовій
раді училищ окружного
уряду Кельна, Торгово�
промисловій Палаті
Дюссельдорфа, де спіл�
кування відбулося в ак�
тивній формі і надавало
можливість отримувати
відповіді на проблемні
питання під час диску�
сій та презентацій. У директорів пілотних
ПТНЗ надзвичайну зацікавленість виявило
відвідування навчальних закладів, установ,
що здійснюють підготовку робітничих кад�
рів: Кельнського філіалу компанії Telekom
AG/Telekom Training; Міжгалузевого нав�
чального центру ремісничої палати (який
має сертифікат якості ISO); професійного
училища Фрідріха Ліста у м. Бонн, де вони
мали можливість отримати інформацію з
"перших рук" від директорів цих навчаль�
них закладів. Консорціумом InWent була на�
дана можливість під час екскурсій по нав�
чальних закладах оглянути матеріальну ба�
зу; ознайомитися з умовами праці педагогіч�
них працівників, адміністративного персона�
лу; оцінити менеджмент управління; відзна�
чити методичні знахідки та інноваційні нап�
рями роботи; з'ясувати особливості організа�
ції навчального процесу у дуальній системі
та ступінь взаємодії з підприємствами і фор�
ми роботи з соціальними партнерами; дослі�
дити умови дотримання освітніх стандартів
якості. Вразила відкритість, повнота, зміс�
товність інформації, з якою нас ознайомила
німецька сторона під час зустрічей. 

Німеччина – одна з найбільш розвинених
індустріальних країн після США та Японії,

чемпіон світу з експорту. Мотором зовніш�
ньої торгівлі є промисловість, її частка про�
дукції у загальному обсязі експорту стано�
вить близько 84 % (2004 р.). Економіка Ні�
меччини має глобальну орієнтацію, яка при�
таманна далеко не всім розвиненим країнам
(медіаіндустрія, авто� та авіа� будівництво,
електротехніка, хімічна промисловість), при
цьому слід зазначити, що 99,7 % підпри�
ємств належать до основного фундаменту
німецької економіки – малих та середніх
приватних підприємств. На частку Німеччи�
ни припадає близько 10,6 % світової торгівлі
сучасними технологіями, з яких найпоши�
реніші інформаційні, біо� та нано� техноло�
гії, які уряд постійно підсилює інвестуван�
ням. Найбільше у Німеччині нас вразили
ідеї розвитку й удосконалення національної
економіки, впровадження високих техноло�

гій та їх адаптація до су�
часних змін життя, гло�
бальне мислення уряду,
а також високий життє�
вий рівень населення і
вирівнювання можли�
востей населення сучас�
них мегаполісів та неве�
ликих сіл, містечок зав�
дяки розбудові інфрас�
труктури [2, с. 91]. Феде�
ративний устрій сприяє
розподілу повноважень
між федеральними зем�
лями і центральною
владою, тому питання
культури та освіти в Ні�
меччині перебувають у

компетенції земель [3]. 
Одним із головних об'єктів спостережень і

вивчення для української делегації були пи�
тання співпраці й домовленості соціальних
партнерів щодо організації професійної під�
готовки. Підтвердженням важливості такої
співпраці був яскравий приклад, наведений
директором Кельнського Міжгалузевого
центру, про партнерські відносини, які він
порівняв з роботою шестерні. "Технарі" ви�
користовують такий технічний сленг, як "зуб
шестерні", який свідчить про те, що якщо
зубці механізму не підігнані один до одного
щільно і надійно, то він пробуксовує і швидко
виходить з ладу. Так і дуальна професійна
підготовка у ФРН, яка відбувається в умовах
дружньої конкуренції, залежить від ефек�
тивної взаємодії соціальних партнерів.

До повноважень навчального закладу
входить теоретичне навчання учнів (1�2 дні
на тиждень у закладі). На відміну від наших
ПТНЗ, потреби німецьких училищ на ре�
монт, матеріальну базу, інформатизацію за�
довольняє муніципальна влада і в компетен�
цію більшої кількості директорів навчально�
го закладу не входять фінансові питання й
питання прийому на роботу педагогічних
кадрів. Завдання підприємств – приймати

34

ШШВВЕЕДДССЬЬККИИЙЙ ІІННССТТИИТТУУТТ

Підготовка у Кельнському Міжгалузевому
центрі професійного навчання



лад, Кельнський філіал Telekom AG/Tele�
kom Training здійснює і теоретичну галузе�
ву підготовку, і практичні тренінги, макси�
мально наближені до реальних умов праці
на виробництві для учнів та сприяє влашту�
ванню їх на робочі місця, проходженню
практики за кордоном. Привабливість цього
навчального закладу для молоді характери�
зують великий конкурс на навчання, прес�
тиж компанії, високий рівень заробітної
плати і якість освітніх послуг. Заслуговують
вивчення інноваційні підходи навчального
закладу щодо створення маркетингових
служб (здійснення профорієнтації, аналізу
ринку праці) та досвід створення "платформ
знань" – накопичення доступного електрон�
ного банку даних щодо отриманого учнями
досвіду під час роботи на підприємстві, про�

ектна робота, що є під�
сумком практики. 

Привернув увагу
факт, який є проблем�
ним для України. Зако�
нодавством Німеччини
врегульовані і прописа�
ні завдання, права і
обов'язки всіх учасни�
ків професійної підго�
товки. Відповідальність
за систему освіти і нав�
чання покладена на
федеральні землі. Вони
забезпечують 80 % фі�
нансування, а феде�
ральний уряд доплачує
решту. Система освіти

має відмінності в окремих землях, але є ба�
гато загальних рис [7]. Роботодавці великих і
малих підприємств мають потребу у квалі�
фікованих робочих руках і не є осторонь цієї
підготовки. Досить цікаво було почути в бе�
сіді з директорами німецьких навчальних
закладів про їх ставлення до контролю за
діяльністю цих закладів та перевірки якості
освітніх послуг, які не є тотальним контро�
лем з боку органів управління освітою, а
більш нагадують поняття "засвідчити дові�
ру". Аналіз тенденцій переходу від адмініс�
трування до управління у галузі професій�
ної освіти в Німеччині і країнах Європей�
ського Союзу дає змогу зробити висновки,
що мають практичне значення для розвит�
ку цих процесів в Україні:

� реформування регіональних систем уп�
равління професійно�технічною освітою по�
винно бути перетворено на інструмент соці�
ально�економічного розвитку регіонів, який
забезпечить створення єдиного освітнього
простору регіону на основі безперервності,
багаторівневості і варіативності підготовки
робітничих кадрів;

� актуальним залишається нормативно�
правове забезпечення системи ПТО, пошук
механізмів договірного розмежування від�
повідальності державних і регіональних ор�

на договірній основі учнів на практичне нав�
чання (3�4 дні на тиждень) і нести всі фінан�
сові витрати. Важливим на наш погляд є і те,
що держава як соціальний інститут зацікав�
лена у фінансуванні підготовки учнів під�
приємствами (середня вартість підготовки 1
учня становить 17 000 – 20 000 євро), і така
форма навчання сприяє високому рівню
працевлаштування випускників. Багато мо�
лодих людей починають виробничу діяль�
ність як підмайстри на тих підприємствах,
на яких вони проходили професійне навчан�
ня, що підкреслює наступність історичних
традицій ремісництва. 

Торгово�промислові палати у Німеччині
мають повноваження здійснювати контроль
за якістю освіти та відповідають за випускні
іспити, що відбуваються на виробництві. Го�
ловним принципом є те,
що ці іспити приймають
не вчителі, а представ�
ники конкретних галу�
зевих підприємств ра�
зом із представниками
профспілок. На відміну
від Німеччини, в Украї�
ні ми поки тільки дис�
кутуємо щодо прове�
дення незалежної дер�
жавної кваліфікаційної
атестації. Відомо, що
функції торговельних
палат України і Німеч�
чини відрізняються,
але, на наш погляд, вже
настав час упроваджу�
вати такий підхід, тим більше маючи прик�
лад, який дає позитивний результат. І як ва�
ріант, "робити ставку" у вирішенні цього пи�
тання на залучення до співпраці федерацій
та спілок українських роботодавців. 

Одним із соціальних партнерів німецької
ПО є Ремісничі палати, при яких форму�
ються окружні й земельні міжгалузеві Цен�
три професійного навчання, де завдяки кон�
центрації й інтеграції освітніх ресурсів ско�
рочуються витрати на адміністративний
апарат, концентруються фінанси для опла�
ти відповідних комунальних платежів, зна�
ходяться ресурси для підтримки матеріаль�
но�технічної частини в належному стані за�
мість того, щоб створювати кілька десятків
професійних училищ в різних містах і роз�
порошувати кошти на забезпечення їх ма�
теріально�технічної бази [5]. В таких цен�
трах учні з багатьох училищ по декілька
тижнів на рік навчаються на найсучаснішо�
му обладнанні і отримують консультації
майстрів високої кваліфікації. Такий підхід
може мати поширення в Україні, особливо
враховуючи стан і зношення матеріальної
бази наших професійно�технічних закладів,
а також постійний брак коштів. 

Не осторонь від професійної підготовки
корпорації і великі компанії. Так, наприк�
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ганів управління, навчальних закладів, ро�
ботодавців, розвиток принципів автономнос�
ті навчальних закладів;

� необхідно постійно залучати у процес
прийняття рішень соціальних партнерів,
особливо асоціації та спілки роботодавців, у
зв'язку з цим пропонується створення галу�
зевих консультативних рад у пріоритетних
секторах економіки регіонів із метою фор�
мування замовлення на підготовку кадрів,
аналізу й оновлення кваліфікаційних вимог,
проведення незалежної кваліфікаційної
атестації;

�  заслуговує на увагу процес створення
наглядових рад навчальних закладів, як із
консультативними, так і управлінськими
функціями;

� рекомендується поетапно передавати в
регіони повноваження щодо призначення
директорів, ліцензування, реструктуризації
мережі ПТНЗ тощо;

� надавати більше са�
мостійності ПТНЗ щодо
пошуків нових форм уп�
равління та співпраці з
підприємствами, впровад�
ження інноваційних техно�
логій навчання.

Досвід поїздки свідчить
про те, що для здійснення
політики децентралізації
як в Україні, так і в будь��
якій іншій державі вирі�
шальними є: політична во�
ля, законодавча і фінансо�
ва підтримка уряду, роз�
виток свідомості та ініціа�
тиви управлінців, опора на соціальне пар�
тнерство, сміливість і відповідальність щодо
прийняття рішень. 

Такі поїздки сприяють пошуку шляхів
вирішення проблем та підштовхують до
проведення наукових експериментів з вико�
ристанням тих ідей та досвіду, які найбільш
ефективно можна реалізувати на вітчизня�
ній педагогічній ниві. За результатами попе�
редньої поїздки у Францію та ФРН, які бу�
ли здійснені у 2006 році і були присвячені
вивченню досвіду створення інформаційних
систем в професійній освіті, за сприяння
міжнародного проекту Європейського Сою�
зу "ТАСIS" "Підвищення ефективності уп�
равління професійно�технічною освітою на
регіональному рівні в Україні", за підтримки
департаменту ПТО Міністерства освіти і на�
уки України, Академії педагогічних наук
України, відповідно обраних пріоритетів
розвитку, в Україні розпочався експери�
мент зі створення інформаційної системи
управління (далі ІСУ) ПТО, яка дозволить:

� відстежувати результативність проце�
сів децентралізації; 

� здійснювати моніторинг якості та дос�
тупності системи ПТО;

� розраховувати індикатори регіональ�
них систем ПТО, порівнювати міжнародні
освітні показники та оперативно інформува�
ти  органи управління щодо їх динаміки; 

� забезпечувати національний, регіо�
нальні органи управління ПТО та керівни�
ків ПТНЗ ефективним засобом інформацій�
ної підтримки прийняття управлінських рі�
шень;

� інтегрувати наявні інформаційні ресур�
си, сприяти налагодженню співпраці між ін�
формаційними, статистичними партнерами.

З метою реалізації  поставлених завдань
інфраструктуру ІСУ складають: Всеукраїн�
ський інформаційно�аналітичний центр
ПТО України (створений як структурний
підрозділ Інституту ПТО АПН України) і 5
пілотних регіональних інформаційно�аналі�
тичних центрів ПТО (Автономної Республі�
ки Крим, Дніпропетровської, Львівської,
Черкаської областей та м. Києва), створені
відповідно на базі навчально�методичних

центрів професійно�тех�
нічної освіти. В наступній
публікації плануємо озна�
йомити  читачів з роботою
центрів та розробленим
програмним продуктом,
який створено відповідно
до реалізації поставлених
завдань.  
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Що принесла ця подорож? Не скажу,
що  побачила зовсім інший світ, як гово�
рили деякі знайомі – немов би потрапив
на іншу планету. Ні, навпаки, коли при�
летіли у Вашингтон, вразила схожість
рослинного світу: околиці аеропорту на�
гадували околиці Полтави. Подумалось,
що Господь дав нам однакову Землю і
спостерігає,  як ми даємо їй лад. Однак
виявилося, що американці ставляться до
довкілля зовсім по�іншому. 

Перше, що приємно вразило, власне,
відбулося в Києві – це зустріч з амери�
канським послом – людиною відкритою
для спілкування, зацікавленою у співроз�
мовнику, доступною до обміну думками.
Він наголосив на дипломатичній ролі де�
легатів, які стануть "послами" України в
Сполучених Штатах. Саме через учасни�
ків програми "Відкритий світ" багато
американців пізнають не дуже відому їм
Україну. З цього моменту мене не поли�
шала думка про відповідальність і гор�
дість за свою державу (може, хтось це і
сприйме з іронією): нами цікавляться,
про нас хочуть знати, ми не менший брат
чи сестра, ми – Держава! 

Зустріч у столиці США Вашингтоні з
працівниками програми "Відкритий світ"
була дружньою, чітко спланованою, діло�
вою, надзвичайно насиченою. Проживан�
ня у готелі не давало уявлення про життя
пересічних американців. Тут усе дуже

10 днів із життя людини – багато це чи
мало? Якщо з огляду на приблизно 25 тис.
днів,  які людина проживає в середньому,
то  це невеликий проміжок часу, майже
блискавична мить. Проте важко знайти
людину, у якої в пам'яті не відкарбувала�
ся б блискавка. Такою незвичайною,
блискавичною подією у моєму житті ста�
ла подорож до Америки.

Чому незвичайною? Навряд чи коли�
небудь я могла мріяти про мандри до да�
лекої Америки. Це здавалося нездійснен�
ним. Коли колеги з природоохоронної ро�
боти із Хортицького форуму запропону�
вали подати документи на конкурс, мало
вірила у те, що маю шанс. Ніякого "даху",
"знайомств"… Коли  дізналася, що потра�
пила у фінал і маю нагоду відвідати дале�
ку і, як нас виховували у "старі, добрі"
часи, "ворожу" країну, я не знала, радіти
чи ні. Щось бентежило, не давало спокою.
Найбільше не хотілося відчути прини�
ження від "багатих, пихатих, гордовитих,
нахабних" американців. Проте цікавість
перемогла. До того ж усі організаційні,
фінансові питання взяли на себе органі�
затори обміну. Відвідати невідому країну
безкоштовно – хто ж відмовиться від та�
кої пропозиції?

Відкинувши клопіт далекого перельо�
ту, що за часом був менший, ніж подорож
до Львова, ми стали гостями однієї з кра�
їн відкритого Колумбом материка.
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Автор статті на основі своїх вражень від поїздки в США розкриває особливості розвитку еко�
логічної освіти в цій країні. Розглядаються підходи до охорони зовнішнього середовища, зокре�
ма, на основі аналізу американського досвіду впровадження здоров'язберігальних технологій,
формування життєвих навичок збереження довкілля. 

Автор статьи на основе своих впечатлений от поездки  в США раскрывает особенности раз�
вития экологического образования в этой стране. Рассмотрены подходы к охране окружаю�
щей среды,  в частности, на основе анализа американского опыта внедрения здоровьесберегаю�
щих технологий, формирования жизненных навыков сохранения природы.

Author of this paper, grounding on impression gained in her travel in the USA tells about peculiarities of
ecological education in this country. Approaches to the environment protection, in particular, on analysis
of American experience of health�saving technologies implementation, life acquirements of environment
protection are considered.  
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будь�який час і які хочемо. За декілька
днів, як не дивно, ми почувалися членами
великої родини Венді і Дена.

Програмою було передбачено зустріч
із Томом Бейтсом, мером міста Берклі,
знаменитого своїм Каліфорнійським уні�
верситетом, де нині викладає шість нобе�
лівських лауреатів. За три роки його ді�
яльності на посаді мера заплановано
створення департаменту зі сталого роз�
витку, для кращої координації зусиль
щодо екології. Мер продовжив програму
щодо створення парку відпочинку зі
спортивними майданчиками. У 2003 році
у Берклі розпочалась програма щодо біо�
дизельного палива (довідка: біодизель –
тип біопалива, тобто палива, виготовле�
ного з біологічної сировини (наприклад,
рослинної олії), використовується в якос�
ті замінника звичайного дизельного па�

лива, виготовленого з
нафти). Місто зробило ін�
новаційний крок і пере�
вело усі громадські тран�
спортні засоби – пожежні
машини, сміттєзбиральні
вантажівки, шкільні ав�
тобуси та інші на біоди�
зельне паливо, яке не
забруднює довкілля.

Для порівняння: зара�
ди об'єктивності доцільно
зазначити, що і в Полтаві
останнім часом стало на�
багато менше смердючих
"Ікарусів", проте, якщо
лише з півгодини повар�

тувати біля автостанції № 2, що на вул.
Шевченка, яких тільки "чудес" не нади�
вишся: чадні вихлопи з автобусів, миття
транспорту прямо на розі вулиць Крам�
ського та Коцюбинського, облаштовані
водіями стоянки автотранспорту під вік�
нами жителів п'ятиповерхівок у цьому
місці.

Формування життєвих навичок охоро�
ни довкілля має в США уже нині наочний
результат. У м. Сан�Франциско на одно�
му з причалів майже в центрі міста на
портовій колоні чайка побудувала собі
гніздо і вивела пташенят. Навколо щодня
проходять тисячі людей, і нікому не спа�
дає на думку заподіяти їм шкоду. 

У цьому ж таки порту, де знаходяться
кораблі і яхти, споруджено підмостки для
морських котиків, які звикли до людей і
навіть розмножуються тут навесні. Ство�
рені усі умови для їх комфортного існу�
вання. 

У величезному акваріумі можна відчу�
ти себе жителем підводного царства. Ру�
хаючись скляним тунелем під водою, від�

вишукано: затишні номери, зимовий сад
із величезними акваріумами з рибками,
водоспади, безкоштовні обіди, Інтернет
тощо.

Поруч із готелем, у центрі міста –
пам'ятник Т.Шевченку, дуже красивий,
чисто прибраний сквер. У той час і на то�
му місці я відчула велику вдячність аме�
риканцям за шану і любов до нашого на�
ціонального генія і, власне, повагу до всіх
нас, українців. 

Нас завжди вчили, що Радянський Со�
юз – багатонаціональна країна, але такої
кількості різних рас і народностей, як в
США, я не бачила досі ніколи ні в Украї�
ні, ні в Росії, ні в Угорщині, ні в Польщі,
де побувала раніше! Це просто вражає!
Тут дуже часто можна побачити подруж�
жя чорношкірого чоловіка з білявкою�
дружиною, азіатів, чи ін�
дійців та ін. І, найважли�
віше, шанобливе став�
лення один до одного.

Проте подорож трива�
ла, і ми через усю Аме�
рику добралися до захід�
ного узбережжя – в Ка�
ліфорнію, яку називають
"садом і городом" США
через теплий клімат. Нас
приймав Центр безпеч�
ної енергії м. Берклі
(www.centerforsafee�
nergy.org).

Ми були поселені в
сім'ях. І треба бути не
жінкою, щоб за 8 днів не
побачити і не зрозуміти, як живуть пере�
січні американці. Мене разом із нашою
перекладачкою Оленою гостинно зустрі�
ла сім'я Венді і Дена, яким за 60 та за 70
років відповідно. У обох це другий шлюб,
у якому вони щасливо живуть 18 років.
Люблять і родичаються із сім'ями своїх
дітей. 

Гостинність по�американському від�
різняється від гостинності по�українськи.
Інша культура, інший менталітет. Нам
надали для проживання кімнати для гос�
тей (у будинку 5 кімнат) і провели екс�
курсію по оселі, зауваживши, де знахо�
дяться кухня з харчами, ванна, кабінет з
комп'ютером, пральна машинка тощо.
Усім цим можна розпоряджатись у будь�
який час. Нам дали ключі від оселі. Між
іншим, вони в них зберігаються, як у ба�
гатьох наших селян  – за одвірками. Ці�
каво, що пропонують попоїсти один раз і,
якщо ви відмовитесь, поважають ваш ви�
бір і не набридають більше. Проте з само�
го початку зазначили, де лежать продук�
ти і наголосили, що брати їх ми можемо в

Екологічний будинок: стіни з рисової
соломи; великі вікна для більшого проникнення

сонячного світла; дах, який піднімається для
вентиляції, містить сонячні батареї
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роздільне. Ця програма називається:
"Фантастичні – 3". Біля кожної оселі є
три контейнери для сміття: сині для па�
перу, пляшок і каністр; зелені для вико�
ристаного паперу і харчових відходів;
чорні для пластику, пенопласту.

Американці платять за вивезення
тільки тієї частини сміття, яке не може
бути перероблене і потребує закопуван�
ня. Решту забирають комерційні фірми
(сміттєвози забирають кожен свій вид
сміття). Однак, у США ці відходи не пе�
реробляються: їх спресовують, а потім
продають китайцям. Держава виділяє до�
тації для транспортування сировини в
Китай. Таким чином американці дбають
про чистоту свого довкілля.

На місці колишнього сміттєзвалища в
м. Окланді побудовано
парк відпочинку. Міс�
цеві білки почуваються
там настільки комфорт�
но, що не соромляться
"поцупити" навіть із су�
мок відпочивальників
печиво чи інші ласощі.
У парку є центр еколо�
гічної просвіти. Крім
лекцій, тут показують
людям, що потрібно ро�
бити для покращення
стану навколишнього
природного середови�

ща. Нова будівля центру – взірець того,
як треба будувати для майбутнього. На
даху – сонячні батареї, вікна – великі,
щоб максимально використовувати денне
світло, дах піднімається для вентиляції
(щоб зайвий раз не вмикати кондиціо�
нер), стіни – пресована рисова солома
(екологічний утеплювач). Планується
встановити поруч вітряк для самозабез�
печення електрикою.

Не останню роль у формуванні життє�
вих навичок збереження довкілля відіг�
рає закон. У  парку є напис, який свід�
чить, що за забруднення води мийними
засобами (наприклад, миття машини) пе�
редбачено штраф $ 25 000. 

Дуже важливим у м. Берклі є здо�
ров'язберігальний аспект охорони дов�
кілля – заохочення і сприяння міською
владою ходіння пішки та їзди на велоси�
педі. Адміністрація фабрики з випуску
шоколадних батончиків кожному праців�
нику надає щорічно позику $ 5 000, яку
повертати не потрібно за умови викорис�
тання упродовж року велосипеда, щоб
дістатися на роботу.  Вражає ідеальна
чистота на вулицях Сан�Франциско. Але
ще одне вразило надзвичайно. За весь час
перебування в цьому місті жодного разу
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відувачі бачать усіх мешканців цього
дивного світу. Але є спеціальні басейни
(для дитячих програм), де можна дотор�
кнутись до мешканців Нептунового цар�
ства: морських зірочок, скатів і навіть
маленьких акул.

Національний парк Мура славетний
багатовіковими секвоями. На зрізі однієї
секвої, що впала в 1930 році, зроблено по�
мітки про те, що відбулося за її життя
(приблизно з 909 року): відкриття Аме�
рики Колумбом, підписання Декларації
незалежності, утворення Сполучених
Штатів Америки, Громадянська війна…

Цікавим є те, що в парку прокладені
дерев'яні доріжки для руху екскурсантів.
Причому усі дотримуються встановлених
правил. Свідченням є мирне існування
сім'ї косуль з малень�
кими дитинчатами, які
без побоювань паслися
поруч.

З метою охорони
довкілля велика увага
в США приділяється
альтернативним видам
енергетики. У Калі�
форнії сприятливі умо�
ви для розвитку вітро�
вої та сонячної енерге�
тики, яка дає близько 3 %
енергії. Близько 600
вітряків – вражаюча
картина. Кожен по 100 кВт. Землі, на
яких споруджені вітряки, використову�
ються для випасання худоби.

Велика увага приділяється проблемам
енергозбереження. Ми були у дитячому
центрі, де діти займаються пропагандою
енерго� та ресурсозбереження серед на�
селення (ходять по приватних будинках).
За федеральною програмою старшоклас�
ники пропонують безкоштовно замінити
звичайні лампочки в оселях городян на
енергозберігальні. Однак, вони поясню�
ють мешканцям і недоліки цих ламп (пот�
реба у спеціальній утилізації). Ці ж акти�
вісти пропонують людям безкоштовно за�
мінити насадку на душ, яка вдвічі змен�
шує витрату води, рекламують нові утеп�
лювачі, які покращують теплоізоляцію і
зменшують потребу в кондиціонерах.
Агітують менше використовувати елек�
тричну білизносушарку, а користуватися
сонячною, тобто звичайною мотузкою
для білизни! 

В Америці, як і в усьому світі, однією з
головних є проблема твердих побутових
відходів. Зараз у Сан�Франциско лише
близько 15 % відходів  закопується, а
решта йде на переробку. І починається ця
робота з моменту збирання сміття. Воно

На підприємстві з пресування сміття
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більше – що ми – люди і повинні творити
добро, дбати один про одного, а разом –
про нашу планету, незалежно від того, де
ми живемо.

Висновки

1. Досягнення американського сус�
пільства у формуванні екологічного мис�
лення є надзвичайно цінними для україн�
ського суспільства та освіти зокрема.

2. Виховання навичок охорони  зовніш�
нього середовища доцільно проводити з
дитячого віку і продовжувати пропаганду
серед дорослого населення.

3. Досягнення позитивного результату
у формуванні екологічного мислення
можливе за спільних зусиль освітніх зак�
ладів, громадських організацій, владних
структур та громади.

4. Дотримання законів держави на всіх
рівнях усіма громадянами змінить еколо�
гічну ситуацію в нашій країні.

5. У сучасному світі знання англійської
мови можна прирівняти до таких нави�
чок, як читання і письмо.

Стаття надійшла в редакцію  26.12.07

ми не побачили курців! Виявилось, що
палити дозволено у спеціально відведе�
них місцях. Цей закон прийнято на місце�
вому рівні і його дотримуються абсолют�
но всі. 

Важливою мені здалася практика вза�
ємозв'язку між мерією та населенням
м. Берклі. Звертатись можна письмово і
телефоном чи електронною поштою. Зао�
хочується електронне спілкування. При�
чому на сайті виставлені електронні ад�
реси всіх чиновників. На кожне звернен�
ня реагують.

Чи не найбільше вражає законослух�
няність громадян. Там немає "крутих" чи
"владних", які порушують  правила до�
рожнього руху. За порушення – великі
штрафи і покарання. Працівники в будь�
якій установі чітко дотримуються вказі�
вок і розпоряджень. Та все ж американ�
ська посмішка, гостинність та щирість
виявилась чи не найбільшим для мене
відкриттям. Слова "дякую, вибачте" зву�
чать так часто, неначе це розділові знаки.
Вихованість, бажання прийти на допомо�
гу вражає. Ми навіть жартували: "Якщо
американцеві наступити на ногу, то він
попросить вибачення".

Ще цікавий факт: перед від'їздом гру�
па  педагогів ПДПУ та ПОІППО 10 днів за
програмою інтенсивного вивчення іно�
земних мов ЗОШ № 13 м. Полтави вивча�
ла англійську. Звичайно, запас слів за
цей період набрався мінімальний (та і ро�
ки уже не дитячі, коли інформація всмок�
тується, як в губку), проте, додавши біо�
поле, інтуїцію, генетичну пам'ять, спорід�
неність душ, жіноче взаєморозуміння чи
ще не знаю що,  ми розмовляли з Венді до
півночі, при тому вона говорила англій�
ською, а я українською. Ось так без вся�
ких мовних бар'єрів. 

Як колись Колумб відкрив новий мате�
рик, так я відкрила для себе дружній
один до одного і до нас народ, який, по�
чувши, що ми з України, просто хвилюю�
че, по доброму, ставився до нас. Я поба�
чила суспільство, де живуть згідно з за�
конами, – і та зневіра, що нічого не мож�
на змінити у нашій державі, зникла. Я
побачила державу, де дбають про кожно�
го її громадянина. Американці змогли,
чому ж не зможемо ми? Отже, і наша
країна  буде іншою. Саме зараз маємо
шанс усе змінити! Я хотіла б, щоб мої ко�
леги, діти побачили і дізналися більше
про інші країни, інші народи, шукали
спільне, що нас об'єднує, а не роз'єднує.
Щоб ми пам'ятали, що у світі більше доб�
ра і людяності, що ми на цьому світі по�
винні цінувати кожну прожиту хвилин�
ку, кожну рослинку і тваринку, а най�



місто скіфів описує Геродот: "Кожна час�
тина його муру має завдовшки тридцять
стадій, а мур високий і дерев'яний. І жит�
ла у них дерев'яні, а також і святилища. Є
там святилища еллінських богів… Гелони
обробляють землю та споживають збіж�
жя, і є в них сади …". Під час археологіч�
них розкопок виявлені залишки жител,
рештки майстерень ремісників (ковалів,
бронзоливарників, ювелірів, гончарів),
різноманітні присадибні споруди госпо�
дарського призначення, численні залишки
вівтарів, рештки окремих храмів, жертов�
ники. Дослідники припускають існування
грецької торгової факторії й проживання
тут окремих вихідців з античних міст�
держав Північного Причорномор'я. З Ге�
лону, ймовірно, походив один із "семи най�
мудріших" стародавнього світу – Анахар�
сіс, "скіф" царського лісостепового роду.
Анахарсіс написав 800 віршованих рядків
про еллінські та скіфські звичаї, а в крас�
номовстві був такий, що від нього пішло
прислів'я  "Говорити як скіф". Зафіксова�
но також факт знайомства Анахарсіса із
знаменитим філософом Солоном. 

Сьогодні Більське городище – це уні�
кальна пам'ятка прадавньої історичної
спадщини, яка, сподіваємось, стане "ту�
ристичною Меккою" Полтавщини. У вчи�
телів  та школярів  області є чудова нагода
вивчати давню історію краю не тільки на
основі підручника (Білоусько О.А., Супру�
ненко О.Б. Давня історія Полтавщини (ХХ
століття до н.е. – V століття): підручник
для 6 класу загальноосвітньої школи. –
Полтава: "Оріяна", 2004. – 168 с., іл., кар�
ти.), а й здійснюючи захопливі подорожі
до Більського городища, де можна  дотор�
кнутись  до історичної минувшини. 

У мандрівці радимо скористатися по�
радами краєзнавця�аматора Олекси, за�
позичені із сайту "Харківський турист".

Унікальною пам'яткою поселень скіф�
ського часу в Україні є Більський архео�
логічний комплекс, який знаходиться пе�
реважно на території Котелевського і
Зіньківського районів Полтавської області
і належить до VІІ – поч. ІІІ ст. до н.е.

Більське городище –  найбільш укріп�
лене поселення Європи доби раннього за�
лізного віку. З 2001 р. городище та його ок�
руга  проголошені рішенням Полтавської
обласної ради охоронюваною археологіч�
ною територією. Адже це – унікальний
комплекс пам'яток археології, історії, істо�
ричного ландшафту. Площа Більського го�
родища складає 4 875 га, загальна довжи�
на стін перевищує 37 000 м. Єдину систему
Великого Більського укріплення утворю�
ють три укріплення – Західне, Східне та
Куземинське. Товщина культурних наша�
рувань становить 0,5 – 0,6 м. На сьогодні
досліджено більше ніж 60 тис. метрів
квадратних площі культурних нашару�
вань, понад 80 курганів та інші об'єкти. На
території Більського археологічного ком�
плексу знаходяться вали городища з рід�
кісною рослинністю, Барвінкова гора, Ков�
паківський дендропарк, Більське озеро та
джерело, урочище Скоробір.

Перші масштабні дослідження на Біль�
ському городищі здійснив В.О. Городцов у
1906 році. З другої половини ХХ століття
його досліджували Б.А. Шрамко,
В.Ю. Мурзін, Р. Ролле, І.Б. Шрамко,
П.Я. Гавриш. Із 1994 року вивчення Біль�
ських курганних некрополів проводить
експедиція Полтавського обласного Цен�
тру охорони та досліджень пам'яток архе�
ології під керівництвом О.Б.Супруненка.

Ряд дослідників ототожнює Більське
городище з містом Гелоном і вважає його
політичним, релігійним, торговим і реміс�
ничим центром місцевого населення – ге�
лонів, будинів, неврів. Гелон як прадавнє
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Пропонуються  історична довідка про Більський археологічний комплекс та  поради краєзнав�
ця�аматора, як краще оглянути  пам'ятку.

Предлагаются историческая справка о Бельском археологическом комплексе и советы краеве�
да�любителя, как лучше осмотреть памятник.

Historical review about Bilsk archeological complex and some advices of local lore analyst how to
sightseeing it better. 

ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ ПОЛТАВЩИНИ.
БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ

І.О.Міщенко
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Постметодика, № 6 (77), 2007



42

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО

Більське городище (Гелон)

Уперше я потрапив на Більське горо�
дище (Гелон) у вересні 2004 року. Та
спроба оглянути пам'ятку виявилася не�
вдалою, тому що археологічний сезон
уже закінчився, а місцеві мешканці нічо�
го членороздільного не спроможні були
розповісти. До того ж я не мав схеми го�
родища. Але місце дуже сподобалось, і
з'явилось бажання при нагоді відвідати
Більськ ще раз. 

Майже через рік, повертаючись із Со�
рочинського ярмарку, захотів повторити
спробу. Цього разу нам пощастило – ми
знайшли археологів і з їх допомогою та
порадами оглянули частину городища. 

Воно вражає своїми розмірами, до то�
го ж природа тут просто дивовижна. Ма�
льовничі луки в заплаві старого та нового
русла Ворскли, а круча правого берега
ріки, на якій знаходяться ліс та городи�
ще, і зовсім рекордної для лісостепу ви�
соти. 

Площа городища величезна, тому маю
сумніви щодо доцільності піших відвідин.
Навіть на колесах важко за день побачи�
ти все, особливо якщо вперше опинитись
тут. Тому дам кілька порад тим, хто ба�
жає оглянути цю чудову пам'ятку.

Якщо їхати своїм ходом, можливі три
шляхи. Перший – Сумською трасою до
Охтирки, в Охтирці звернути на Полтаву.
Другий – Київською трасою, в Полтаві
звернути на Охтирку. І, нарешті, пра�
вильний – через Старий Мерчик та
Краснокутськ – секретною дорогою, якої
досі немає на мапах автошляхів, але яка
позначена на фізичних мапах. Тож в та�
кому разі після Колонтаїва шлях перетне
дорога Полтава – Охтирка, по якій пот�
рібно їхати праворуч (на північ), і невдов�
зі в'їхати в Котельву.

Десь посередині міста (а воно чима�
леньке) треба звернути ліворуч на не ду�
же примітну вуличку. На роздоріжжі з
нею знаходяться церква, яку видно зда�
лека, та автовокзал, якого майже не вид�
но навіть впритул. Вказівника на Більськ,
звісно, немає. Вуличка певний час плутає
по Котельві та нарешті виводить на міст
через Ворсклу. 

Далі дорога простує луками в старому
руслі Ворскли, а потім зненацька з пово�
ротом ліворуч починається підйом приб�
лизно кілометровим серпантином. Десь
посередині – криниця з дуже смачною
водою та пам'ятник партизанам�ковпа�
ківцям. Нагорі знов рівнина, дорога про�
різає зовнішній вал, на протилежному
узбіччі – план�схема пам'ятки.
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Зручніше оглядати городище почина�
ючи із західного краю. Щоб потрапити до
західного укріплення, потрібно проїхати
Більськ, а на краю села на перехресті
звернути ліворуч. Укріплення розташо�
ване на відкритій місцевості, тому його
гарно видно та зручно оглядати, на відмі�
ну від східного. Поруч із західним укріп�
ленням зазвичай декілька розкопів. Якщо
ви потрапили в Більськ влітку, в першій
половині дня на розкопах можна побачи�
ти археологів за роботою. 

На південний схід від Західного укріп�
лення знаходиться величний курганний
могильник Скоробір. Він складається з 8
довгих курганних насипів, які сходяться в
одну точку на зразок зірки. Дуже щільно
розташована величезна кількість курга�
нів. Площа приблизно 300х300 м.

Через Лазьки знов можна потрапити в
городище, в його частину під назвою "Ве�
лике укріплення". На схемі тут позначено
величезну кількість селищ та могильни�
ків. 

Якщо Велике городище не цікавить, зі
Скоробору можна повертатися на схід
вже знайомою дорогою. Охочим залиши�
тись на ніч це зручно зробити або на бе�
резі Ворскли, або поряд з археологами.
Їхній табір знаходиться в лісі на східному
укріпленні. Залишивши Більськ, невдовзі
побачите роздоріжжя з грунтовкою. Там
треба звернути ліворуч, потім праворуч, і
ви опинитесь біля будиночка, в якому
мешкають німецькі археологи. Щоб знай�
ти харків'ян, потрібно проїхати дорогою
повз будинок до лісу, вже в лісі майже
зразу за валом звернути праворуч і через
декілька десятків метрів побачите наме�
товий табір, розташований прямо під ва�
лом із внутрішнього боку укріплення.
Зазвичай археологи там мешкають з чер�
вня до початку вересня. З табору дуже
зручно починати огляд східного укріп�
лення. До того ж, тут у разі потреби мож�
на залишити рюкзаки або авто. 

Якщо нема бажання залишатись на
ночівлю або варіант біля Ворскли більш
привабливий, можна потрапити в східне
укріплення з дороги. Для цього потрібно
їхати майже до зовнішнього валу. Перед
ним поряд з альтанкою звернути в ліс лі�
воруч однією зі стежок, кожна з яких ве�
де навкруги східного укріплення, яке хо�
вається в лісі. Велосипеди та мотоцикли
там пройдуть, авто – навряд. Дуже бага�
то дерев, що впали поперек дороги. Ліс
дуже густий, мабуть, тому вали східного
укріплення зберігають вражаючу висоту
та круті схили. Наша спроба здолати вал

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО

Розкоп (стародавній льох)

Долівка скіфської хати

Скоробір 
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була вдалою лише тому, що в лісі є мож�
ливість триматись за дерева та чагарник. 

Повертатися до Котельви цікавіше
другим шляхом. На північ від східного ук�
ріплення пролягає добре накатана грун�
товка, з якої відкривається чудовий кра�
євид на долину Ворскли. Нею можна пот�
рапити в старе русло, а потім повернути�
ся на асфальт. Втім, ухил цієї дороги до�
волі великий, а грунт – глина, тому рад�
жу користатися цим шляхом тільки по
сухому. 

Думка про оптимальність запропоно�
ваного маршруту в мене виникла пос�
тфактум. Скоробір, Барвінкова гора, міс�
цевість, яка на схемі позначена як "Вели�
ке укріплення", а також Куземинське ук�
ріплення поки що залишились для мене
терра інкогніта. Вважаю, що їхати до
Більська має сенс щонайменше на два
дні. У цієї місцевості є якась особлива ма�
гічна привабливість. 

12.12.2006 

За два роки в Більську дещо змінило�
ся. Існують�таки люди, зацікавлені в то�
му, щоб пам'ятки нашої Батьківщини бу�
ли відвідувані туристами. Перед в'їздом в
городище зараз будується такий собі ост�
рог, який вже в цьому році буде працюва�
ти як кафе�ресторан та кемпінг. Звісно,
він аж ніяк не тягне на реконструкцію,
але давайте не будемо критикувати пер�
шу ластівку.

Вали Західного укріплення більш
ефектно виглядають з заходу, а не з боку
села. Вони підсилюють природні схили.
До того ж, тільки знизу можливо повніс�
тю охопити взором чималеньку споруду.

Цього разу теж не отримав жодної за�
довільної фотки Східного укріплення.
Принаймні моя мильниця в лісі не має
змоги охопити рів та вал. Не утримався
від задоволення штурмувати укріплення
верхи. Це можливо в місцях, де явно нав�
мисно вал нижчий, а рів не такий глибо�
кий, як зазвичай. Такі місця трапляються
приблизно через 100 м. Навіщо це зроб�
лено, не зрозуміло.

17.04.2007 

Джерело: http://tourist.kharkov.ua/revi�
ew_history/index.php?viewtopic=19

Стаття надійшла в редакцію  28.11.07

Острог 

Вали Захiдного укрiплення 

Свіжі шурфи 
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В контексті відзначення 2007�го року книги Полтавська ОДА оп�
рилюднила рейтинг кращих книг Полтавщини в номінаціях: "Нав�
чальна література",  "Науково�популярні видання",  "Енциклопедії
та довідники",  "Дитяча книга",  "Проза",  "Поезія",  "Історія",
"Краєзнавство",  "Мистецтво",  "Журнали та альманахи",
"ГРАН�ПРІ". 
За нагоду бути представленою на подіумі полтавського книгови�
дання в колі видань�переможців конкурсу  "Постметодика" вислов�
лює щиру вдячність своїм авторам, рецензентам та типографам.

КРАЩА КНИГА ПОЛТАВЩИНИ  2007

ВИДАННЯ�ЛАУРЕАТИ 
конкурсу "Краща книга Полтавщини" в номінаціях:

1. "Навчальна література":
1 місце �"Історія Полтавщини", 11 клас – видавництво "Орія�

на";
2 місце поділили – "Фізика рідин та рідинних систем" І.І.Ада�

менко, Л.А.Булавін  і "Політологія" Г.Є.Аляєва – видавництво
ТОВ "АСМІ" ;

3 місце поділили �"Захист рослин", В.М.Писаренко, П.В.Писа�
ренко – ФОП Говоров С.В. і "Уроки літератури рідного краю",
Р.Назаренко – видавництво "Оріяна".

2. "Науково�популярні видання":
1 місце – "Парки Полтавщини: історія створення, сучасний

стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку",О. Байрак,
В.Самородов, Т.Панасенко – ПП "Верстка";

2 місце – "Історія розвитку тваринництва Полтавщини XIX –
XX ст., М.Якименко, В.Нагаєвич – редакційно�видавничий від�
діл Полтавської державної аграрної академії;

3 місце – "Пам"ятки археології території Галещинського ро�
довища залізистих кварцитів на Полтавщині", О.Супруненка,
В.Шерстюк – оригінал�макет ВЦ "Археологія"; видавниче
агентство "Дивосвіт".

3. "Енциклопедії та довідкові видання":
1 місце поділили – "Полтавська Шевченкіана" (спроба облас�

ної (крайової) Шевченківської енциклопедії) П.Ротача – видав�
ництво "Дивосвіт" і "Менеджмент організацій", авторський ко�
лектив – видавництво "Полтавський літератор".

4. "Дитяча книга":
1 місце – "Дівчинка в лісі", Н. Фесенко – видавництво "Гадяч".

5. "Проза":
1 місце – "Корона Демона. Танец Саламандры", О. Архиповец –

видавництво "Дивосвіт";
2 місце – "Ми з Софі Лорен", В. Лис – видавництво ТОВ "АСМІ";
3 місце – "Чи я в лузі не калина", В. Шкурупія – видавництво ТОВ

"Рік".

6. "Поезія":
1 місце – "Острови", Альманах молодих полтавських авторів –

видавець ПП  Р.Шевченко;
2 місце – "Загратоване світло", М.Кульчинського – видавниц�

тво ТОВ "РІК";
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3 місце – "Біла Альтанка", збірник творів письменників Пол�

тавщини – видавництво "Полтавський літератор".

7. "Історія":
1 місце – "Джерела з історії Полтавського полку (середина

XVII�XVIII ст.) Том. I", відповідальні за випуск: В.Мокляк,
Т.Супрун, К.Фесик – видавництво "АСМІ";

2 місце – "Зв’язкова Генерала Галина Дидик: "...На жаль, і я
жива..." – видавництво "Гадяч";

3 місце – "Василь Стус у віддзеркаленнях", спогади Василя
Овсієнка про Василя Стуса – виготовлено видавництвом ТОВ
"РІК", віддруковано в ТОВ "Інтерграфіка".

8. "Краєзнавство":
1 місце – "Городище на вітрилах віків", М.Геєць, Ф.Марченка –

видавництво "Гадяч";
2 місце – "Кременчужанка", Л.Обревко, Ю.Жовтецька – ви�

давництво "Християнська Зоря";
3 місце – "Піонер теоретичної космонавтики Юрій

Кондратюк", В.О.Онищенка, В.І.Русіна, В.А.Смирнова – ВАТ ви�
давництво "Полтава".

9. "Мистецтво":
1 місце – "Полтавщина: Природа. Традиції. Культура", Фото�

альбом, автор тексту та упорядник – О.Білоусько; фотохудож�
ник – А.Славуцький – видавництво "Оріяна";

2 місце – "Альбом. Малярство. Графіка", С.Гнойовий – оригі�
нал�макет виготовлено в ТОВ "РІК";  друк ТОВ "Видавництво
"ІнтерГрафіка";

3 місце – "Художник Володимир Васильович Гнипа", К.Ска�
лацького – видавництво  "АСМІ".

10. "Журнали та альманахи":
1 місце – "Рідний край", науковий, публіцистичний, худож�

ньо�літературний альманах, редакційна рада – видавництво
"АСМІ";

2 місце – "Археологічний літопис Лівобережної України",
оригінал�макет ВЦ "Археологія";  друк  "Фірма "Техсервіс";

3 місце – "Постметодика", редакційна рада – друк ПП "Інарт".

11. "ГРАН�ПРІ":
"Полтавщина: Природа. Традиції. Культура", Фотоальбом,

автор тексту та упорядник – О.Білоусько; фотохудожник –
А.Славуцький – видавництво "Оріяна".

http://www.obladmin.poltava.ua/main/news2/detail/825.htm

ЗЗ  22000077  ррооккуу  ннаашш
жжууррннаалл    ммоожжннаа    ппеерреедд��
ппллааттииттии  вв  ббууддьь��яяккооммуу
ппоошшттооввооммуу  ввііддддііллеенннніі

УУккррааїїннии  ((  ппееррееддппллааттнниийй
ііннддеекксс  9988667700))!!

"Посметодика" –
лауреат конкурсу "Кра�
ща книга Полтавщини –

2007"
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Торік Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Голодомор
1932�1933 років в Україні", згідно з яким Голодомор визнано актом ге�
ноциду проти українського народу. Історичний факт Голодомору 1932�
1933 років  в Україні визнали близько 70 країн світу, зокрема понад 10
країн визнали Голодомор геноцидом. За даними Асоціації дослідників
голодоморів України, в 1932�1933 роках загинули від голоду від 8 до 10
мільйонів українців. Найбільше постраждали від голоду Полтавська,
Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська області.

Уже стало традицією щорічно в останню суботу листопада вшано�
вувати пам'ять наших загиблих співвітчизників запаленими свічками.

На Полтавщині до цієї скорботної дати проведено низку заходів, у
яких узяли участь і працівники ПОІППО. 23 листопада у приміщенні
обласної організації Національної  спілки письменників України відбу�
лася презентація соціально значущих видань, що побачили світ за під�
тримки облдержадміністрації. Це – видання, темою яких є Голодомор
на Полтавщині: I том серії книг "Книга Скорботи. Голодомор. Полтав�
ська область", повість Володимира Шкурупія "Чи я  в лузі не калина",
етносоціокультурна розвідка Лариси Волик "Живопис роду".

Молитвою "Отче наш" відкрив захід владика Федір, єпископ Пол�
тавський і Кременчуцький, благословивши зібрання: представників
облдержадміністрації, авторів книг, очевидців Голодомору, письмен�
ників Полтавщини, студентів та викладачів філологічного факультету
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Коро�
ленка, Полтавської державної аграрної академії, Полтавського медич�
ного коледжу, членів обласної громади православних християн – чи�
тачів всеукраїнської газети "Добродій" (редактором якої є ієромонах
Афанасій (В.М.Шкурупій), учителів зарубіжної літератури області,
методистів відділу гуманітарних дисциплін Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроград�
ського, – і закликав засвітити свічу пам'яті. 

На важливості акції, яка об'єднує Україну,  наголосили у своїх вис�
тупах заступник голови облдержадміністрації Сергій Соловей та на�
чальник управління інформації та зв'язків з громадськістю ОДА Олег
Пустовгар, голова обласної організації Національної спілки письмен�
ників України Олена Гаран. Про історію створення "Книги Скорботи"
говорила член редакційної колегії Раїса Самойленко. Спогадами про
жахливі події голодних років поділилася Любов Гнатівна Убийвовк,
живий свідок геноциду українського многостраждального народу.

На презентацію повісті "Чи я в лузі не калина…" прибув сам автор,
член Національної спілки письменників України Володимир Шкуру�
пій (ієромонах Афанасій). Написана 1984 року, коли в Україні замов�
чувалася страшна правда про Голодомор  1933 та 1947 років, уперше
вийшла друком 1990�го в книзі "Осіння горішина". Перевидана 2007
року, повість б'є  у дзвони народної пам'яті, нагадує нинішнім і майбут�
нім поколінням про найстрахітливішу трагедію, яку пережив наш на�
род у минулому столітті. 

Нікого не залишила байдужим вражаюча розповідь про нещадні
жорна історії, які перемелювали долі українців в умовах тоталітарно�
го режиму.  Відтворена в сповідально�очищувальнім авторськім слові
Володимира Шкурупія та в художньо�мистецькій інтерпретації веду�
чої заходу, методиста ПОІППО Валентини Чирки, в скорботно музич�
ному супроводі�обрамленні з творів Шопена, Моцарта Олесі Наконеч�
ної,  повість прийшла до свого читача, проросла великою печаллю і
справедливим гнівом, а ще застереженням і вірою в те, що подібне ні�
коли не повториться. 

Стаття надійшла в редакцію  25.11.07

Постметодика,  № 6 (77), 2007

У редакцію надійшли нові книги

Працівники ПОІППО розповідають про  презентацію соціально значущих
видань,  темою яких є Голодомор на Полтавщині.

Сотрудники ПОИППО рассказывают о презентации социально значимых
изданий, тема которых � Голодомор на Полтавщине.

INSET workers tell about presentation of socially significant editions, those theme is
Famine in Poltava region.

У ПОЛТАВІ ПРЕЗЕНТОВАНІ  КНИГИ
ПРО ГОЛОДОМОР

В.В.Чирка, І.О. Міщенко, О.П. Коваленко

Шкурупій В.М. Чи я в лузі
не калина. – Полтава. –

2007. – 68 с.

ВВИИДДААННННЯЯ��ЛЛААУУРРЕЕААТТ
ккооннккууррссуу  ""ККрраащщаа  ккннииггаа

ППооллттааввщщииннии��22000077""  вв
ннооммііннааццііїї  ""ППррооззаа""

I�й том серії книг "Книга
Скорботи. Голодомор.
Полтавська область"
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ОСВІТА ЯК НАВЧАННЯ СВОБОДИ 

Монографія С.Ф.Клепка "Філософія освіти в європейському
контексті" присвячена дослідженню сучасного стану україн�
ської системи освіти та пошуку шляхів її оптимального роз�
витку у контексті досвіду світового освітнього простору.

Спираючись на найновіші джерела, які відображають стан
освіти, автор намагається концептуалізувати її проблеми, від�
шукати проекти їх вирішення з метою підвищення ефектив�
ності освітньої системи, а отже – і для підвищення рівня кон�
курентноспроможності України в сучасному світі, зокрема, в
європейському контексті. 

Обравши двосторонній метод аналізу – від практики до тео�
ретичного осмислення – і від сучасних теоретичних побудов у
філософії – до освітньої практики – автор виявляє бар'єри, які
мають долатися у розвиткові української освіти з метою її ін�
теграції у європейський освітній простір. Цьому сприяє вве�
дення конструктивних інноваційних підходів до багатоаспек�
тного аналізу освітньої політики та стану освіти у суспільстві. 

Центральним напрямом авторських пошуків є лібералізація
сучасної української освіти, конструювання системи освіти як
процесу навчання свободи. Автор виводить для дискусії ті пи�
тання, які поки що знаходяться на периферії або в тіні науко�
вих досліджень у галузі освіти, виявляє і надає додаткового
обґрунтування експериментальній ексцентричній стратегії
розвитку освіти, яку він називає генеративною освітою. Спів�
ставивши три ексцентричні (тобто без єдиного центру) струк�
тури – європейський контекст, освіту та філософію, – він, та�
ким чином, отримує змогу аналізувати освіту з різних сторін,
фокусуючи увагу на різних її центрах – освітній політиці, цін�
нісних установках, менеджменті знань, курикулумі (змісті ос�
віти), інноваційних моделях навчальних закладів (наприклад,
енергозберігаючої школи), філософії освітньої діяльності.

У монографії розглянуто низку нових понять для вітчизня�
них освітніх досліджень і практики, що наближує їх до євро�
пейського виміру освіти. Саме цьому здійснений автором кри�
тичний аналіз головних проблем сучасної освіти України є
значною мірою конструктивним, подає не лише авторське ба�
чення і осмислення шляхів виходу із освітньої кризи, але й
містить безліч векторів, які спонукатимуть читачів до подаль�
шого пошуку орієнтирів власних осмислень. 

Безумовно книга С.Ф.Клепка збагачує корпус української
літератури з проблем філософії освіти і буде корисною як дос�
лідникам у сфері освіти і розробникам освітньої політики, так і
практичним педагогам і освітнім керівникам.

В.П.Заблоцький

У редакцію надійшли нові книги

За підтримки Полтав�
ської обласної ради на ви�
конання обласної програ�
ми видавничої діяльності
ПОІППО та Кременчуць�
кого педучилища на 2005
� 2009 роки для науково�
методичного забезпечен�
ня регіонального компо�
нента освіти Полтавщини,
яка була затверджена рі�
шенням вісімнадцятої сесії
четвертого скликання
Полтавської обласної ра�
ди 23 березня 2005 р., у
2006 році видано  28
найменувань науково�ме�
тодичної літератури  за�
гальним тиражем 10 950
примірників. Увесь тираж
поширений серед педаго�
гічної громадськості Пол�
тавської області. Продов�
жуємо знайомити читача
"ПМ" з книгами, що вий�
шли на виконання облас�
ної програми. 

Сьогодні представляє�
мо книгу С.Ф.Клепка "Фі�
лософія освіти в європей�
ському контексті", у якій
розкриті основні поняття
та конструктивні ідеї су�
часної філософії освіти,
подано досвід осмислен�
ня і вирішення головних
проблем сучасної освіти й
освітньої політики в де�
мократичному суспільстві,
визначено оптимальний
шлях розвитку системи
освіти України в європей�
ському контексті. Книга
буде корисною для широ�
кого кола читачів у галузі
освіти, викладачам педа�
гогічних університетів,
учителям. 

РРеедд..  ""ППММ""

Клепко С.Ф. Філософія
освіти в європейському

контексті. – П.: ПОІППО,
2006. – 328 с.
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СВОЄРІДНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ З 
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Монографія С.Ф.Клепка "Філософія освіти в європейському
контексті" присвячена актуальним проблемам розвитку сучас�
ної освіти і освітньої політики в Україні, філософському осмис�
ленню системи вітчизняної освіти в контексті світового освітньо�
го простору.

Дослідження проведене з використанням найновішої літера�
тури та джерел електронної інформації. Зміст монографії, її
продумана структура, висока раціоналістична культура дидак�
тичної форми подання  матеріалу засвідчують, що її автор є дос�
відченим експертом у галузі освіти, її філософського осмислен�
ня. Фактично книга може бути охарактеризована як своєрідна
енциклопедія з філософії освіти, в якій автор розкрив своє кон�
цептуальне бачення сучасної освіти, її філософських засад, а
читачу  надав можливість ознайомитися з основними поняттями
та конструктивними ідеями в галузі філософії освіти.

Читач віднайде у книзі шляхи розв'язання проблем удоско�
налення освітньої політики, розбудови змісту освіти у контексті
глобалізаційних процесів. Автор чітко проводить лінію необхід�
ності здійснення модернізації української освіти шляхом її раці�
оналізації, разом з тим застерігає від поспішного впровадження
реформаторських ідей без реального аналізу усіх раціональних
та ірраціональних складників освітнього процесу.

Використовуючи методологічний принцип "Загальне – у кон�
кретному", автор  всебічно з'ясовує проблему, як філософія мо�
же "працювати" у сфері освіти, та як освітня політика може бу�
ти дієвим соціальним інструментом демократизації суспільства
та інтеграції освіти у світовий освітній простір. Автор досить
вдало комбінує звернення до багатьох концепцій і трактувань як
з аналізом конкретних явищ у сфері освіти та специфіки освіт�
ньої політики і освітніх стандартів на рівні соціуму, так і з виз�
наченням її ефективності на рівні окремого індивіда, "одиниць
освітнього процесу" – учня, вчителя, викладача. 

Коло проблем, котрі автор піддає осмисленню, спочатку вида�
ється надто широким – питання цінностей і стандартів, компе�
тентностей, змісту освіти, навчального книговидання, освітньої
політики тощо. Проте ознайомлення з розмислом автора переко�
нує, що книга об'єднує відокремлені явища у сфері освіти сус�
пільства та встановлює їх першозасади,  у царині як структур
свідомості людини, так і суспільства.

Книга  досить повно розкриває шляхи оптимального розвитку
системи освіти України в європейському контексті на принци�
пах авторського оригінального бачення об'єднання стратегій су�
часної філософії та освіти. Публікація монографії викличе інте�
рес у філософів та педагогів, широкого кола читачів.

О.М. Кривуля
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Конференцію відкрили  директор проекту Роберт Міох та  коорди�
натор проекту Георгій Касьянов, який ознайомив присутніх з проек�
том,  нагадав його мету – створити в пілотних регіонах Одещині та Пол�
тавщині  громадські платформи освітніх реформ – модель постійного
форуму освітян, батьків, учнів, громадськості.

Регіональні менеджери проекту  проректор ПОІППО С.Клепко і зас�
тупник директора ОІВВ Л.Задорожна представили рекомендації сесій
та регіональних конференцій, проведених у Одеській та Полтавській
областях у  червні та вересні 2007 р. і  присвячених  громадському обго�
воренню проблем підручників з батьками, дітьми, вчителями, видавця�
ми. Їх пропозиції належним чином оформлені і видані у вигляді брошур
проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні" та пред�
ставлені на сайті проекту www.upper.org.ua.  

Модель поліпшення ситуації з підручникотворенням в Україні з
точки зору учасників регіональної конференції  "Український підруч�
ник: перспективи діалогу громадськості  і влади" (м. Полтава, 18�19 ве�
ресня 2007 р.) передбачає  радикальні заходи:  ліквідацію системи гри�
фу МОН;  скасування конкурсів підручників під егідою МОН і запро�
вадження вільного ринку підручників; припинення державного фінан�
сування видання підручників і впровадження їх придбання через шко�
ли (гроші на підручники виділяти школам, які купуватимуть підручни�
ки на ринку, що відсікатиме зловживання, лобізм, відкати); навчання
авторів та експертів. Полтавці вважають, що поступова ліквідація мо�
нопольного централізованого підходу до організації підручниковидання
має бути передбачена  в  Законі про шкільний підручник, розробку про�
екту якого повинне здійснити МОН в процесі обговорення з громад�
ськістю.

Основні рекомендації для МОН регіональної конференції "Сучас�
ний підручник: перспективи розвитку і шляхи удосконалення" в Одесі
(21�22 вересня 2007 р.)  схожі з позицією полтавської громади: не про�
водити конкурс; створити шкільний бюджет на закупівлю підручників;
вибір підручників довірити вчителям (шкільній раді, бібліотеці); мініс�

Представлено результати міжнародної конференції "Діалог про під�
ручник: час говорити, час діяти", що  відбулася 10 грудня 2007 року в
Києві  в рамках  українсько�нідерландського проекту "Громадські плат�
форми освітніх реформ в Україні". Проект здійснюється Міжнародним
фондом "Відродження", Міжнародним центром вдосконалення шкіль�
ництва  APS International (Нідерланди), Полтавським обласним інсти�
тутом післядипломної педагогічної освіти, Одеським обласним інсти�
тутом вдосконалення вчителів, видавництвом "Шкільний світ" за
сприяння програми МАТRА МЗС Королівства Нідерланди. 
Конференція випрацювала конструктивні пропозиції на основі аналі�
тичної доповіді про українські підручники, що можуть бути втілені в
життя найближчим часом. У ній  взяли участь  керівники й тренери
проекту з Нідерландів та України, регіональні менеджери  в м. Полтаві
та Одесі та  фасилітатори й експерти проекту з Полтавської та
Одеської областей, які брали участь в його реалізації, – працівники піс�
лядипломної освіти, учителі, школярі,  а також видавництва України,
що видають підручники; громадські та благодійні організації, що пра�
цюють в освітній галузі; освітні установи та педагоги України; пред�
ставники МОН, АПН України та ЗМІ.

Представлены результаты международной конференции "Диалог об
учебниках: время говорить, время дейстовать", проведенной 10 декаб�
ря 2007 г. в  Киеве  в рамках  украинско�нидерландского проекта "Об�
щественные платформы образовательных реформ в Украине".

On International conference "" was held on December, 10th, 2007 in Kyiv.

КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ
ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК: ЧАС
ГОВОРИТИ, ЧАС ДІЯТИ"

О.В.Стоцька

Представлення пропо�
зицій полтавської громади
щодо покращення ситуації

з підручникотворенням

Інтерв‘ю С.Ф.Клепка
для всеукраїнських ЗМІ

Керівники й тренери
проекту з Нідерландів
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терству освіти контролювати відповідність змісту підручників Стан�
дарту і Програмі за допомогою експертів.

Одеський та полтавський варіанти поліпшення ситуації у сфері під�
ручникотворення  мали активний відгук і підтримку  учасників конфе�
ренції.  В дискусії про доцільність грифування більшість промовців під�
тримали позицію, що гриф – "це анахронізм, це вже соромно". Про те,
що  міністерський гриф не рятує від неякісних підручників, свідчили
"спічі" наймолодших учасників конференції – учнів ЗОШ № 13 м. Пол�
тави, які казали, що в  підручниках і папір, і друк не є якісними, а щодо
недоліків змісту, то, за словами школярів, на зовнішньому оцінюванні
їм свої знання  "треба висловлювати чітко, а не так, як написано в під�
ручниках". Учасники конференції підтримали ідею впровадження рин�
ку підручників, оскільки завдяки цьому кращі підручники прокладуть
собі дорогу до споживача. Президент асоціації приватних шкіл України
Є.Медреш в контексті необхідності скасування конкурсу підручників
під егідою МОН процитував "Капітанську дочку": "Як не знаєш куди
правити, покинь повідки, кінь сам вивезе".

В другій частині міжнародної конференції  представлено проект
аналітичної доповіді про українські підручники "Система навчального
книговидання в Україні: можливості змін" (автори Г.Касьянов, С.Клеп�
ко, Т.Харламова) та  сайт проекту "Громадські платформи освітніх ре�
форм в Україні" www.upper.org.ua. Нова веб�сторінка надає широкій
громадськості можливість розмістити свої рекомендації, пропозиції,
звернення, як покращити українські підручники,  обговорити проблему
на форумі, отримати інформацію про роботу та перспективи діяльності
проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні". Тут же
можна  завантажити аналітичний звіт "Система навчального книгови�
дання в Україні…". За результатами обговорень на сайті та конференції
остаточний варіант звіту буде відкориговано, а потім всі напрацювання
проекту просуватимуться в МОН.

Випрацювання конструктивних пропозицій на основі аналітичної
доповіді про шкільні підручники відбулося під час відкритої дискусії у
форматі "мозкового штурму" за напрямами: 1. Шляхи поліпшення си�
туації з підручникотворенням в Україні. 2. Якими методами організува�
ти діалог з владою, щоб вона почула  пропозиції громадськості.

Висловлюючи пропозиції  щодо шляхів вирішення проблем підруч�
ників, група учасників конференції  зійшлася на тому, що  в цьому пи�
танні потрібна стратегічна політика на кілька десятиліть. Щоб розроби�
ти етапи політики підручникотворення, потрібно мати чітке уявлення
про параметри майбутнього – наприклад, яким  хочемо бачити поста�
чання підручників, скажімо, в 2015 році, і які кроки для їх досягнення
вже зараз повинні запланувати. В МОН, зазначали промовці,  систем�
ного бачення сучасного буття освіти, що виходить із прогнозування її
майбутнього розвитку,  досі не було. (Запам'ятався яскравий  приклад:
у державі на зовнішнє незалежне оцінювання виділяється більше гро�
шей (130 млн грн.), ніж на  підручники – (120 млн). На думку учасників,
потрібен державно�громадський орган, який би розробив послідовну
освітню національну політику, зокрема щодо підручників, і тримав над
нею контроль. 

Серед інших пропозицій – демонополізувати експертизу навчаль�
них програм та підручників, приділяти особливу увагу апробації, ос�
кільки вона дає можливість на 20�30 % додати якості підручників, ска�
сувати чинну систему конкурсу, бо він "перетворився на змагання
МОН з видавцем за грошові потоки, від чого страждає якість підручни�
ка", розробити положення про навчально�методичний комплекс; відмо�
витися від вимоги радянських часів – друкувати навчальну літературу
тільки на українському папері, що привело до монополії окремих віт�
чизняних підприємств.

Пропозиції щодо того, як  бути почутими тими, хто приймає рішен�
ня: потрібні "тлумачі", які б перекладали мову тих процесів, які відбу�
ваються на нижчому рівні, на мову влади, – інакше кажучи, треба лобі�
ювати розробку закону України про підручник і домогтися його затвер�
дження через Верховну Раду; направити від імені громадськості від�
криті листи МОН, Мінфіну;  проводити більше діалогів з громадськіс�
тю, щоб сформувати критичну масу думок, пропозицій, до якої влада
вже не зможе не прислухатися; проводити діалоги "учитель –  влада",
ініціювати спільну конференцію учасників проекту та АПН. 

Конференція засвідчила, що учасники проекту переконані в небез�
надійності їх зусиль, вони мають бажання рухатися в цьому проекті да�
лі, розвиваючи діалог з владою, батьками, вчителями й дітьми, і що во�
ни усвідомлюють: час говорити закінчується, смисл мають дії. 

Стаття надійшла в редакцію  20.12.07
Організатори та

учасники конференції

Учасники Одеської та
Полтавської делегацій

Виступають учні 
ЗОШ № 13 м. Полтави
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Маленька ніжна тендітна дівчинка Ліля з глибоким проникливим
поглядом. Та в ній відчувається якась неймовірно велика сила і енер�
гія.

Досить рано � у 3 роки � навчилася читати, римувати. Перша вчи�
телька зіньківчанки Лілії Чиж Світлана Кадемська вже в 2 класі над�
рукувала збірочку віршів дівчинки, презентація якої відбулася в ди�
тячій районній бібліотеці.

Поезія Лілі – ніби сонячний промінчик, що висвічує образ рідного
краю з його просторим небом, задумливими гаями і тишею ланів. Свої
вірші, прозу  Ліля часто надсилає до місцевої та обласної преси: "Го�
лосу Зіньківщини", "Зорі Полтавщини".  

Зараз Лілія  старшокласниця Зіньківської спеціалізованої школи І –
ІІІ ступенів № 2. Вона активна в усьому: постійно бере участь в різних
конкурсах, олімпіадах, де займає призові місця. Зокрема, 2003 року
отримала почесну грамоту в районному конкурсі юних талантів Зінь�
ківщини "Крок до зірок", у 2004 – нагороджена грамотою Полтавської
облдержадміністрації за  участь у конкурсі дитячої творчості "На�
щадки пам'ять бережуть", у 2006 – дипломом за ІІІ місце в обласному
етапі   Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Ідея соборнос�
ті України". Щорічно отримує призові місця поміж знавців рідної мо�
ви на конкурсі ім. П.Яцика. Є активним учасником "Поетичної віталь�
ні" обласного центру естетичного виховання.

Як активна читачка районної бібліотеки для дітей ввійшла в коло
переможців конкурсу "Найкращий читач – 2005" та нагороджена по�
їздкою у Львів на Фестиваль дитячого читання під егідою "Форуму
видавців".  

Дівчинка любить складати сценарії до різних свят. До Нового 2006
року написала "Зимову казку", яку розучили з друзями і привітали
батьків, дідусів та бабусь. А 19 січня успішно виступили із цим теат�
ралізованим дійством у "Поетичній вітальні" обласного центру есте�
тичного виховання.

Ще Ліля захоплюється малюванням, декоративно�прикладним
мистецтвом. Має грамоти Зіньківської районної бібліотеки для дітей
за конкурси дитячої творчості: "Я люблю твої простори, Зіньківський
краю мій", "Не згасне пам'яті свіча".

Лілія  взяла участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської твор�
чості та завоювала ІІІ місце в області з доробкою "Моя поетична твор�
чість".

""ППооссттммееттооддииккаа""  ззннааййооммииттьь  ччииттааччіівв  іізз  ддееяяккииммии  ппооееззііяяммии  ЛЛііллііїї  ЧЧиижж  іі  щщиирроо
ббаажжааєє  їїйй  ннооввиихх  ууссппііххіівв,,  щщаассттяя  уу  жжииттттіі  йй  ттввооррччооссттіі!!

***
Найбільше я люблю природу:

Блакитне небо, чисту воду,

Cади, ліси, гаї, поля,

Бо все це – рідная земля.

Широкий степ і небо синє

Дають мені наснагу й сили.

То ж часто з друзями гуляю,

Красу природи відкриваю.

2005 р.

ЮЮННІІ    ООББДДААРРООВВААННННЯЯ

КВІТОЧКА ЗІНЬКІВСЬКОГО КРАЮ

ККРРААССАА  РРІІДДННООГГОО  ККРРААЮЮ

Матеріал знайо�
мить з поетичною
творчістю юної
зіньківчанки Лілії
Чиж. Її вірші та
сценарії можна ви�
користати при
проведенні дитя�
чих свят.

Материал знако�
мит с поэтическим
творчеством юной
зеньковчанки Ли�
лии Чиж. Ее стихи
и сценарии можно
использовать при
проведении дет�
ских праздников.

Paper acquaint
readers with poetry
of Lilia Chyzh, a
young lyrist from
Zinkiv. Her verses
and scenarios may
be very useful for
children holidays. 



ЗЗИИММООВВИИЙЙ  РРААННООКК

За вікном морозний ранок, небо все блакитне,

Усміхається до мене сонечко привітне.

І промінчиків8синочків по землі пускає:

На дахи і на дерева, скрізь малі гуляють.

Берізонька білокора мов царівна сяє.

Вітерець їй ніжне віття тихенько гойдає.

До лозини винограду прилетіла пташка.

Цього року зима люта – біднесенькій важко.

Попоїсти мерзлих ягід сойка захотіла.

Відшукала, поклювала. Пурх! І полетіла.

Потеплішало надворі. Піднялося сонце.

І привітно заглядає до мене в віконце.

Січень, 2006 р.  

ППООССММІІХХННІІММООССЬЬ  РРААЗЗООММ

ХХИИТТРРАА  ММУУХХАА

(байка)

Хитра муха тихо слуха,

Нашорошуючи вуха.

А павук сплів павутинку:

8 Мушко, йди в мою хатинку.

Мушка каже: 

8 Не годиться!

8 Ну, прийди хоч подивиться

на нову мою хатинку.

Мушка ж скинула хустинку

Й кидь її на павутинку.

Павук думав, що то муха, 

Та як кинеться щодуху.

Муха ж стиха погляда,

Яка б їй була біда.

Тож не вірте павукам,

Хоч і гарно кажуть вам.

Літо, 2001 р.

ЯЯККЩЩОО    ББААЖЖААЄЄШШ    ССХХУУДДННУУТТИИ

(жартівлива пісенька) 

Якщо довго8довго8довго, якщо довго по доріжці,

Якщо довго по стежинці їхать ,бігти й крокувать,

То звичайно, то звичайно, то можливо, то
можливо,

То звичайно, можна схуднуть кілограмчиків на
п'ять.

А8а8а ,станеш ти ось такий8такий стрункий.

А8а8а ,станеш ти ось такий8такий тонкий. 

А8а8а ,схудне кожен ненажера,

А8а8а ,без дієт і тренажерів,

А8а8а ,буде форма просто клас! /2р.

Та звичайно, та звичайно, якщо ти такий ху8
денький,

Якщо ти такий тоненький, сиди більше за столом.

Їж хот8доги і сметану, пироги, торти й банани,

Макарони, булки й сало, ще й пампушки з молоком.

А8а8а, масло, цукерки, бізе, мармелад, 

А8а8а, сир, шоколадки, зефір, виноград

А8а8а, ковбасу, млинці, котлети,

ЧЧААРРІІВВННАА  ККВВІІТТККАА

Я проснулась рано8вранці,

З ліжка підвелася.

Як промила оченята,

Надвір подалася.

Ранок дуже був чудовий.

Гарно йти по стежці,

І побачила я квітку

В золотій мережці.

Доки нею милувалась,

На усе дивилась,

То мої вже оченята

Дуже потомились.

Умостилась я в травичці

Й трішки задрімала,

А ота чарівна квітка                                  

Пелюсточки склала.

Лютий, 2001 р.

ССВВІІТТААННООКК

Чи бачили ви коли8небудь світанок?

Такої краси більш в природі нема.

Вже небо на сході рожеве. Це ранок.

А захід іще огортає пітьма.

На небі з'являється ніжна заграва,

Осяяна першим сріблястим промінням.

Тут барви  усі дивовижно яскраві,

Немов огорнули небесне склепіння.

І  раптом з'являється диск полум'яний.

Зійшло наше сонечко! Просто краса!

Воно ще не сліпить. Мов куля багряна

Повільно здіймається на небеса.

Січень, 2006 р.

ННААЙЙККРРААЩЩАА  ЗЗЕЕММЛЛЯЯ

Там, де у лузі зеленім 

Замріялась пишна калина,

Є серцю мила країна,

Зветься вона – Україна.

Тут верби в річках 

Свої віти купають,

На воду, мов човників,

Листя пускають.

Сади тут вишневі

Буяють рясні,

А в них соловейки 

Співають пісні.

Хатинки, мов квіти,

В садочках стоять,

І мальви навколо 

Неначе горять.

Пшениця на полі,

Мов золото сяє, 

Вітрець її ніжно

Хвилює, гойдає.

І сонце всміхається,

Мов промовля:

"Найкраща з усіх – 

Твоя рідна земля".      

2004 р.
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Її собі руда забрала

Та й ну подалі утікать.

А ліс прекрасний і величний,

Шапки пухнасті на сосні,

Замовк у тиші таємничій,

А може, просто уві сні.

Але звірята8непосиди

Не бачили ції краси.

Звели нечуваний гармидер,

Лиш чутно їхні голоси...

Домігшись згоди кулаками,

Зібрались звірі прикрашать

Ялинку, що ведмідь їм вибрав.

Зайчик: Сильніший він, йому й рішать.

Автор: Відкрили ящик з іграшками

І почали їх розглядать.

А де ж це зірка золотая?

Ведмідь:(протяжно, сердито): Лисиця!

Зайчик: Де ж руду шукать?

(Піднімає голову вгору, задумливо
стоїть. Раптом скрикує):

Ведмедю, друже, подивися!

Он зіронька летить до нас

Така чарівна й дивовижна!

І справді, краща всіх прикрас!

(Ведмідь задивився на зірку, заєць штовхає
його за  плече)

Ведмідь: Тобі чого ще, відчепися.

Зайчик: Дивись, де зіронька сія !

Ведмідь: Я бачу, на отій ялинці,

Що від сьогодні вже моя.

Лиска: Привіт, ведмедю!

Ну й спішиш ти!

Краса ця буде не твоя!

Давно володарка ялинки – 

Знайомтеся –   лисиця я!

Зайчик: Ой, любі друзі, схаменіться!

Та ви подумайте лишень.

Ми замість того, щоб свариться,

Робили б щось. Бо цілий день

Ми з вами за ялинку бились.

І кожен лиш кричав "Моя!"

А краще б ми за руки взялись – 

Хай всім ялинонька сія!

Прийміть посланницю із неба,

Як знак, що вам хотів сказать:

Звірятам помириться треба,

Ялинку – спільною назвать!

Ведмідь: Ага, і справді, хай віднині

Ялинка буде для усіх.

Лиска: Тепер усе ми зрозуміли.

Хай буде дружба, свято, сміх!

Автор: Посипався сніжок лапатий,

Неначе сотні срібних зір.

Порозумнішали звірята – 

Запанував у лісі мир.

(Всі танцюють навколо ялинки, 

співають новорічні пісні)

2005 р.

ЮЮННІІ    ООББДДААРРООВВААННННЯЯ
А8а8а, макарони і омлети…

А8а8а, може й схуднути вже час?

А8а8а, заспіваємо для вас:

Якщо довго8довго8довго, якщо довго по доріжці,

Якщо довго по стежинці їхать ,бігти й крокувать,

То звичайно, то звичайно, то можливо, то
можливо,

То звичайно, можна схуднуть кілограмчиків на
п'ять. 

2003 р.

ЗЗИИММООВВАА  ККААЗЗККАА

Автор: Давно вже осінь відлетіла,

Кругом лежить сріблястий сніг.

Зайці вдягли кожухи білі,

Настане скоро Новий рік.

В цей час у лісі, де сніжинки, 

Отам, де ходить хитрий лис,

Ні, не росла собі ялинка, 

А був  ялинок цілий ліс.

Пора б одну з них прикрашати,

Але яку? Ніхто не зна, 

Тому що їх навкруг багато,

І всі – ну просто дивина!

Ось на галяві рано8зранку

Зустрілись заєць і ведмідь.

І завелись аж до сніданку 

Про цю проблему говорить.

Зайчик: Візьмемо цю ялинку8фею,

Тут низько гілочки ростуть.

Сірі вовки мене під нею 

Ніколи в світі не знайдуть.

Ведмідь: А я б обрав оту ялину,

Де завжди  вистача шишок,

А ще у літо, в теплу днину,

Під нею гарний холодок.

Автор: Спочатку звірі розмовляли,

Сваритись далі почали,

А потім бійку влаштували 8

Кричали, бігали, ревли.

Всі: Моя! Моя! Моя найкраща!   

Автор: Кричать усі, аж ліс шумить.

Приходить лисонька та й каже: 

Лиска: Та краще вже мою візьміть!

Ведмідь: Оце і є твоя ялинка?

На ній немає і шишок.

Така тоненька, як билинка.

Тебе б узять за кожушок

Та викинуть подалі  звідси,

Не заважала  щоб мені.

Ялиночку ж мою візьмемо!

Усі почули? Може, ні?!

Автор: І знову сварка, аж до неба,

Від гаму ліс увесь тріщить.

А наша лисонька руденька

До іграшок побігла вмить.

Швиденько зірку відшукала,

Що на верхівку одягать.



востей державної служби в Україні", EUC
European Competence Ltd. 

28 травня – 1 червня 2007 р.
2. Проходження  методистом ПОІППО

О.В.Стоцькою навчального курсу "Україн#
ські лідери європейської та євроатлантич#
ної інтеграції" в рамках українсько#поль#
ського проекту "Розробка, запровадження
і поширення міжнародних тренінгових
курсів з питань європейської та євроат#
лантичної інтеграції України" на базі Цен#
трального осередку вдосконалення вчите#
лів у м. Варшава  (Польща). 

9	16 червня, 9	16 вересня  2007 р.
3. Навчальна подорож методиста біоло#

гії та основ здоров'я ПОІППО І.О. Козак у
Сполучені Штати Америки за програмою
"Відкритий світ", фінансованою Урядом
США, з метою вивчення американського
досвіду екологічного виховання, безпечно#
го використання енергії, побудови сус#
пільства сталого розвитку.

червень 2007 р.
4. Навчальна подорож методиста ПО#

ІППО Т.І.Гладкої та викладача кафедри
менеджменту ПОІППО С.В.Королюк з ме#
тою ознайомлення з провідним міжнарод#
ним досвідом з питань післядипломної пе#
дагогічної освіти в таких європейських
країнах, як Фінляндія, Франція, Литва (в
рамках  проекту "Рівний доступ до якісної
освіти"  Міністерства освіти і науки Украї#
ни за підтримки Уряду України).

грудень 2007 р. 
2006
Участь делегації освітян Полтавщини

у Міжнародному конкурсі "Учитель року"
(Росія, м. Тамбов). 

травень 2006 р.

Міжнародна діяльність у Полтавсько#
му обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградсько#
го провадиться згідно зі Статутом з метою
підвищення фахового рівня викладачів та
рівня знань слухачів, встановлення зв'яз#
ків із зарубіжними колегами. Про її пере#
біг повідомляється у розділі 1 "Участь пе#
дагогічних працівників у заходах, що про#
водяться за кордоном (міжнародні наукові
конференції, семінари, симпозіуми тощо"
та розділі 2 "Співпраця з міжнародними
фондами і програмами в галузі освіти".

На основі участі у міжнародних захо#
дах їх учасниками зроблено низку публі#
кацій у вітчизняних і зарубіжних видан#
нях, засобах масової інформації. ПОІППО
приділяє велику увагу ознайомленню ос#
вітян області з надбаннями світової педа#
гогічної думки, здобутками зарубіжних
колег, перебігом, результатами та пер#
спективами реформи освіти у різних краї#
нах. Про це повідомляється у розділах 3 та
4, відповідно "Переклад та використання
науково#педагогічних праць провідних за#
рубіжних фахівців" та "Сприяння нав#
чально#методичному забезпеченню нав#
чального процесу закордонних закладів
післядипломної педагогічної освіти".

1. Участь педагогічних працівників у
заходах, що проводяться за кордоном
(міжнародні наукові конференції, семіна�
ри, симпозіуми тощо)

2007
1. Проходження проректором ПОІППО

С.Ф. Клепком навчального курсу "Політи#
ка та програми сусідства ЄС" навчального
проекту "Розбудова демократії та можли#
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Висвітлюється міжнародна діяльність  ПОІППО у 2001 – 2007 роках: участь працівників у
заходах, що проводяться за кордоном; співпраця з міжнародними освітніми фондами і програ#
мами; сприяння навчально#методичному забезпеченню навчального процесу закордонних зак#
ладів післядипломної педагогічної освіти; переклад та використання науково#педагогічних
праць провідних зарубіжних фахівців.

Освещена международная деятельность ПОИППО в 2001 – 2007 годах: участие сотрудников
в мероприятиях, которые проводятся за рубежом; сотрудничество с международными обра#
зовательными фондами и программами; содействие учебно#методическому обеспечению учеб#
ного процесса зарубежных учреждений последипломного педагогического образования; перевод
и использование научно#педагогических трудов зарубежных специалистов.

This paper presents INSET#Poltava international cooperation and activities on a period of 2001#2007.
These are participation of its workers in international activities on abroad; cooperation with international
educational funds and programms; assistance in educational & methodological support of educational
process of in#service pedagogical education institution on abroad; translation and using of science & ped#
agogical works of foreign masters.  

СПІВПРАЦЯ ПОІППО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Л.М.Іщенко 

ДДООВВІІДДККИИ
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ДДООВВІІДДККИИ
2003
Участь ректора ПОІППО П.І.Матвієнка

у програмі вивчення досвіду післядиплом#
ної освіти за проектом ЦІППО, Асоціації
керівників шкіл України та МОН (Біло#
русь).

Травень 2003 р.

2002
Участь проректора ПОІППО С.Ф.Клеп#

ка у програмі  "Іnternatіonal Vіsіtor Prog#
ram" Бюро з освітніх і культурних прог#
рам США (ВЕСА) Держдепартаменту
США.

2001
Участь проректора ПОІППО С.Ф.Клеп#

ка у Інтернет#конференції "Відкриті воро#
та у світ освіти учителя", Ізраїль, Мофет.

12	14 лютого 2001 р.

2005 
Участь проректора ПОІППО С.Ф.Клеп#

ка у Міжнародному колоквіумі "Теперішні
та майбутні виклики до розвитку курику#
луму: кейс#стаді та мережева співпраця
для змін" (м. Сінай, Румунія). 

17	20 листопада 2005 р.
2004
1. Участь проректора ПОІППО С.Ф.Клеп#

ка у Міжнародній конференції "Процеси
глобалізації та професія учителя. Крос#
культурні перспективи", Польща, Жешув.

26 – 29 вересня 2004 р.

2. Навчальна подорож ректора ПОІППО
П.І.Матвієнка у США за програмою "Juni#
or achivement" з метою вивчення досвіду
впровадження економічної освіти у нав#
чальних закладах. 

17 червня – 1 липня 2004 р.

2. Співпраця з міжнародними  фондами і програмами в галузі освіти
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ПОІППО здійснює активну діяльність з пе#
рекладу та використання науково#педагогіч#
них праць провідних зарубіжних фахівців. Уп#
родовж 1999 # 2007 рр. перекладено 47 праць
зарубіжних учених і надруковано в журналах
"Імідж сучасного педагога" та "Постметодика".

Для сприяння навчально#методичному за#
безпеченню навчального процесу закордон#
них закладів післядипломної педагогічної ос#
віти С.Ф.Клепком було надруковано 9 публі#
кацій (статті, виступи, брошури) в україн#
ських та зарубіжних видавництвах.

Стаття надійшла в редакцію  5.12.07
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нарії занять)", "Поляки і євреї. Вчора –
сьогодні – вранці", "Європа на щодень",
"Європейське мовне портфоліо", "Concor#
de. Загальнопольська програма вдоскона#
лення вчителів французької мови", "За#
гальнопольська програма вдосконалення
вчителів іспанської мови" (ці програми
розроблені Осередком у співпраці з від#
повідними посольствами і включають
курси вдосконалення, європейський ви#
мір навчання,  закордонне стажування). 

Оголошення у вітрині скеровує,  у який
спосіб можна замовити купівлю публіка#
цій (в книгарні ЦОВВ у Варшаві, телефо#
ном, поштою, в Інтернет#книгарні, в дис#
триб'ютора), а також купити їх на терені
Осередку. Плата за видавничу та змісто#
ву якість  методичної літератури –20 –70
злотих (40 #140 грн). Діє і інша система її
розповсюдження: просто на підвіконні –
купка акуратно складених книг під друж#
ньою табличкою: "Безкоштовні екземпля#
ри". У ЦОВВ прийнято  видавати мето#
дичні посібники для вчителів у  вигляді
течок, щоб  було зручно робити ксерокопії
роздаткових матеріалів для учнів та до#
повнювати книжку новими розробками,
додаючи в скоросшивач аркуші.

Обкладинки книжок ЦОВВ такі оригі#
нальні, що їх збільшені копії, як картини,
вставлено під скло в металічні рамки і
розміщено на стінах коридорів. Відвіду#
вач, який в Сулеювку вперше, не потре#
бує спілкування з працівниками Осеред#
ку, щоб зрозуміти, які різні напрями  і
значний обсяг  роботи цієї  інституції.
Про це найкраще "розкажуть" обкладин#
ки методичних книжок. 

Про релакс та корпоративний дух
Оскільки навчання в Тренінговому

центрі зазвичай напружене (наприклад,
наш курс тривав  2 тижні з 9 до 19#ї год.),
створені добрі умови для відпочинку. Є 2
просторі холи з м'якими шкіряними меб#
лями та розкішними квітами,  веранди,
на яких можна подихати цілющим сосно#

У  2007 р. побувала на навчанні в голов#
ній державній установі післядипломної
освіти Польщі, що торік відсвяткувала 15
років праці на поприщі польської освіти, –
Центральному осередку вдосконалення
вчителів у Варшаві (ЦОВВ), а саме у
Тренінговому центрі Осередку, що знахо#
диться за 20 км від Варшави, у м. Сулею#
век, в будівлі колишньої вілли Ігнація
Падеревського (1860 – 1941). Пам'ять про
видатного піаніста нові господарі дбайли#
во шанують: на фасаді – пам'ятна дошка,
на стінах холу та конференц#залу (ко#
лишньої сімейної каплиці) – портрети
Падеревських,  плакати з викладом істо#
рії їх будинку та сім'ї.

Про книжки
Педагогічну атмосферу в колишній са#

дибі музиканта створюють книжки,  на#
писані і видані в ЦОВВ. В коридорах пер#
шого поверху –вітрини з літературою,
яку можна замовити за гроші. Ось лише
деякі:  в категорії "Професійний розви#
ток" – "Порадник тренера", "Учитель на
старті", "Опікун учителя –теорія, реф#
лексія, практика. Порадник", "Опікун
вчителя. Психологічні вміння. Порадник";
в категорії "Розвиток школи" –"Кризові
ситуації в школі", "Батьки в школі", "Са#
моевалюація в школі";  в категорії "Ме#
неджмент в освіті"  – "Управління зміна#
ми в школі", "Промоція школи в регіо#
нальному середовищі", "Директор в зре#
формованій школі"; категорія "Якість в
освіті" представлена  книжками відомої в
Україні Ірени Дзежговскої "Вимірювання
якості школи"; в категорії "Методика
навчання зацікавлюють титули "Малі на#
уковці. Метод проекту в початковій осві#
ті", "Освіта через мову", "Навчання при#
роди". Багато книжок з європейської,
громадянської та мовної освіти: "Права
учня в школі", "Права людини", "Польща
в НАТО. Едукаційний пакет", "Сусіди.
Поляки і українці в новій Європі", "Парт#
нери. Поляки та німці в новій Європі (сце#
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Розповідається про організацію післядипломної  освіти в Центральному осередку вдосконален#
ня вчителів (Польща) та  результати навчання автора в цій інституції.

Рассказывается об организации последипломного образования в Центре усовершенствования
учителей (Польша) и результаты обучения автора в этой институции.

Article tells about organization of in#service education in Central In#service Teachers Training Centre
(Poland) and results of author's studying in this institution. 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОСЕРЕДКУ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ У ВАРШАВІ

О.В.Стоцька 



вим повітрям. Як і годиться для солідних
вілл, її будівля розташована віддалік до#
роги, в глибині доглянутого парку, а там – сос#
ни, ялини, кущі, клумби, ажурні лави,
альтанка. Під'їжджаючи, на подвір'ї
ЦОВВ побачите композиції з різнокалі#
берних горщиків, у яких висаджені  яли#
нові деревця, а на флагштоках –прапори
держав, представники яких перебувають
на навчанні. 

В тому, що ЦОВВ – це солідна освітян#
ська "фірма", прибулого переконують на#
віть дрібниці у вигляді ручок, тек, пласти#
кових пакетів корпоративного кольору. Ці#
каво, що тренери осередку мають вишука#
не формене вбрання кількох видів також
корпоративних кольорів з емблемою  інс#
титуції. У віданні ЦОВВ – головний офіс у
Варшаві, видавництво,  книгарня й Інтер#
нет#книгарня, висококваліфікований штат
тренерів, потужний сайт
codn.edu.pl, 2 педагогічних
журнали – один присвяче#
ний освіті 21 сторіччя, ін#
ший – вивченню мов.

Про гостей і сервіс
Хто ж стає гостями

ЦОВВ? Судячи із захопле#
них відгуків у спеціально#
му альбомі, це освітяни з
усієї Європи, країн Серед#
ньої Азії, арабських дер#
жав. До послуг курсантів –
5 лекційних кімнат, вклю#
чаючи конференц#зал, комп'ютерну кім#
нату, кімнати для занять та бібліотеку.
Кімнати для тренінгових занять спеці#
ально обладнані: на стінах –щити з по#
ристого дерева, до яких зручно приколю#
вати ватмани чи стіки; а столи#трансфор#
мери трапецієвидної форми можна згру#
повувати різним чином, наприклад, у
шестикутник  для отримання місць для
групової роботи.

Готельний комплекс прибудований до
основної будівлі, що доцільно для економії
часу та й просто зручно. Він здатний прий#
няти 74 гостей в сучасних покоях на 2#х
осіб. Мода на пластик, на щастя, не зачепи#
ла старого будинку: вікна скрізь дерев'яні,
але зі склопакетами. Під одним дахом з но#
мерами і залами для навчання  ресторан –
як видно з  альбому для відгуків, улюблене
місце всіх, хто  приїздив в цей гостинний
дім. Таким вчительський ресторанчик ро#
бить високопрофесійна праця кількох чо#
ловіків –кухарів та кельнерів. 

До слова, чоловіки у Польщі, як здало#
ся, – трохи на другому плані. "Кермує" жі#
ноцтво – надзвичайно активна частина
суспільства, і сильна стать ставиться до
жінок з надзвичайною повагою. Польське
суспільство просякнуте духом вдоскона#
лення, що яскраво видно на прикладі Тре#
нінгового центру в Сулеювку. Кельнери

розповіли, що активно вчать англійську
(готуються до Євро#2012), а наша тренер,
завідувач відділу громадянської освіти
Єва Бобінська  відвідує курси англійської,
психологічні тренінги, їздить в Ізраїль
вивчати історію Голокосту, у вільніші хви#
лини при нагоді навчається на лекціях фа#
хівців, що приїжджають в Осередок. З
"Місії ЦОВВ": "Навчаючи вчимося. Праг#
немо бути  взірцем вчительської праці і
виконувати очікування вчителів".

Як працює ЦОВВ
У складі ЦОВВ 14  відділів, зокрема:

педагогічної інформації (включає секцію
педінформації, освітню медіатеку –ресур#
сний центр, швейцарську медіатеку, клуб
лідерів освітніх ініціатив "Кліо", лаборато#
рію мультимедійної освіти); розвитку сис#
теми вдосконалення вчителів; професій#

ного розвитку вчителя;
розвитку керівних кадрів
системи освіти; відділ мов,
що курує секції німецької,
російської, романських
мов, редакцію часопису
"Jezyki Obce w szkole"
("Іноземні мови в школі"),
іноземні контактний пункт
Європейського центру су#
часних мов; відділ євро#
пейської та громадянської
освіти; видавництво.

Кожна форма навчання
в ЦОВВ здійснюється у

формі проекту. У вересні#грудні відбува#
ється  планування у вигляді мозкового
штурму: кожен працівник вирішує, який
проект був би для нього  цікавим в наступ#
ному році. Збирається і враховується ін#
формація з регіонів від учителів стосовно
потреб їх професійного вдосконалення.
Кожен працівник ЦОВВ заповнює карту
проекту, окреслюючи в ньому бюджет,
який виділяє Міністерство освіти і спорту
Польщі. Деякі проекти дуже дорогі: нап#
риклад, проект співробітництва з Ізраїлем
з вивчення історії Голокосту коштує 100
тис. злотих (50 тис грн.). По фінансування
звертаються також до НДО, МЗС.

Регіональні Осередки післядипломної
освіти отримують гроші від представника
президента в регіоні, частина грошей
надходить з  управлінь освіти. Осередки
пишуть заявки на проведення навчання,
відбувається конкурс, і за його результа#
тами виділяються гроші. 

У Польщі  обов'язкових курсів після#
дипломної освіти, як в Україні,  немає, але
вчителі в них зацікавлені, бо від рівня їх
професіоналізму залежить зарплата та
збереження службового місця. У Польщі
курс "подипломного навчання" становить
160 год., включаючи 4 модулі: компетент#
ність вчителя; освіта Польщі; психологіч#
ний модуль, куди входять практика і су#
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ширення міжнародних тренінгових курсів
з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України", який здійснили  Цен#
тральний інститут післядипломної педаго#
гічної освіти,  Асоціація керівників шкіл
України та Центральний осередок удоско#
налення вчителів за фінансової підтримки
Програми МЗС Польщі "Польська поміч".

В результаті у ЦОВВ підготовлено 67
українських тренерів, які на основі отри#
маного в Польщі досвіду розробили і
провели кожен у своєму регіоні  20#го#
динні семінари#тренінги з європейської
та євроатлантичної тематики для зага#
лом близько 600 учителів. Тренінг "Впро#
вадження євроатлантичної тематики в
шкільну освіту  через активні методи"
для керівників шкільних методичних

об'єднань учителів   іс#
торії і географії районів
та міст Полтавщини
відбувся у ПОІППО 9#
11 листопада 2007 року.
Вести його мені допо#
магала директор Ком#
сомольської гімназії ім.
Нижниченка Л.Поло#
бок.  Крім знань з євро#
атлантичної тематики
та ознайомлення з ак#
тивними методами нав#
чання кожен учасник
отримав  методичні ма#
теріали – диск з іграми,
публікаціями, презен#
таціями, фільмами на

євроатлантичну тематику, а також цін#
ний методичний посібник, виданий у Вар#
шаві – освітній пакет "Україна в Європі",
що містить перекладений українською
мовою найкращий польський досвід з уп#
ровадження знань про ЄС і НАТО в шко#
лі. Детальніше про семінар читайте в
статті "НАТО: вчителі будуть знати біль#
ше" на Regionnews.poltava.ua. 

Остаточний модуль проекту (суперві#
зія) відбувся в листопаді 2007 р.  у Львові,
під час якого ми з польськими тренерами
обговорювали успіхи та труднощі тренін#
гів, проведених нами в регіонах.  За ре#
зультатами звітів та майстер#класів  на
міжнародній конференції "Євроатлан#
тична інтеграція України через освіту"
відбулося вручення українським трене#
рам (від Полтавщини – мені та Л.Поло#
бок) міжнародних сертифікатів про  за#
вершення 140#годинного  курсу за темою
"Українські лідери європейської та євро#
атлантичної інтеграції". Дякую керівниц#
тву ПОІППО та АКШУ за нагоду взяти
участь в цьому цікавому проекті. Тішить,
що і полтавські освітяни з цього отрима#
ли чималу користь, високо оцінивши
проведений мною тренінг.

Стаття надійшла в редакцію  28.12.07

первізія (наставництво)  та методично#ор#
ганізаційний. Такого явища, як супервізія,
в українській освіті немає. Супервізія
відбувається після того, як учитель прой#
шов навчання в Осередку і проводить
практику, на яку запрошує тренера Осе#
редку. Супервізія –це не перевірка трене#
ром учителя, а допомога, підтримка, вдос#
коналення себе. Тренер має обов'язково
отримати згоду вчителя на те, щоб прийти
до нього з порадами, інакше це не суперві#
зія, а диктатура. До речі, в Декларації цін#
ностей ЦОВВ перше місце посідають
етичність, пошанування людини, добро#
зичливість та відповідальність, а вже по#
тім – професіоналізм, інноваційність, про#
фесійний розвиток, співпраця.

Як оцінюється результативність робо#
ти тренерів Осередку?
Наприклад, ЦОВВ зап#
рошує вчителів#кон#
сультантів на тижневі
курси вивчити тему
"Варшавське повстан#
ня" чи "Європейський
Союз". Вони отримують
сертифікат і вчать сво#
їх колег#учителів. По#
тім ЦОВВ ініціює кон#
курс для учнів, і за ре#
зультатами знань дітей
можна оцінити роботу і
тренерів Осередку, і
вчителів#консультан#
тів.

Працівники ЦОВВ
надзвичайно "швидкі
на руку".  ЄС зробив Польщі зауваження
стосовно великої кількості аварій на ав#
тошляхах. ЦОВВ миттєво зреагував, роз#
робивши методичні матеріали для дітей
різного віку з вивчення безпеки руху і
запросивши учителів#консультантів на
навчання. В Осередок навіть привезли
тренажер, що імітує аварію на швидкості
60 км. 

"Вершки" проекту "Розробка, запро�
вадження і поширення міжнародних тре�
нінгових курсів з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України"

Навчання  нашої групи в складі мето#
дистів, проректорів  інститутів післядип#
ломної освіти з усіх регіонів України на ба#
зі ЦОВВ  відбулося у 2 етапи: у червні за
темою "Психологічні аспекти співпраці з
групою та тренерської співпраці" (тренери
Урсула Сержан та Ізабела Дацевич) та ве#
ресні з теми  "Методика навчання європей#
ської та євроатлантичної інтеграції" (тре#
нери Єва Бобіньська та Здіслава Баранке#
вич). Курс "Українські лідери європей#
ської та євроатлантичної інтеграції" про#
ведено в рамках українсько#польського
проекту "Розробка, запровадження і по#
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Оцінка семінару "Впровадження євроат�
лантичної тематики в шкільну освіту  через ак�

тивні методи", ПОІППО



Немецким школьникам разрешено
оценивать учителей на сайте Spic�
kmich.de. Высший земельный суд в Кёль�
не отклонил иск учительницы одной из
гимназий земли Северный Рейн�Вестфа�
лия, утверждавшей, что ее оценка оскор�
бительна.

Во вторник, 27 ноября 2007 г., Высший
земельный суд (OLG) в Кёльне постано�
вил, что ученики имеют право оценивать
учителей на Интернет�порталах. В начале
лета нынешнего года учитель�
ница одной из гимназий земли
Северный Рейн�Вестфалия об�
ратилась в суд, заявив, что ее
оценка 4,3 балла на сайте Spic�
kmich.de оскорбительна. 

В июле дело рассматривал
сначала земельный суд. Он под�
твердил право учеников оцени�
вать учителей. Однако препода�
вательницу данное решение не
удовлетворило, и она обрати�
лась в высший земельный суд.
Тот в свою очередь также при�
шел к выводу, что оценка учи�
телей в интернет�порталах, по�
добных Spickmich.de, обуслов�
лена правом на свободу выражения мне�
ния и поэтому является законной. 

По словам адвоката Торстена Фель�
дмана (Thorsten Feldmann), представляв�
шего в суде интересы вышеназванного
портала, это решение положительно отра�
зится на позициях подобных веб�ресурсов
в Германии. 

Портал spickmich.de популярен среди
школьников

Портал Spickmich.de создали трое сту�
дентов из Кельна – Тино Келлер (Tino
Keller), Филипп Вайденхиллер (Pilipp We�
idenhiller), Мануэль Вайсброд (Manuel
Weisbrod). В университете Кельна в конце
каждого семестра студенты получают ан�
кету, где оценивают работу профессоров.
Ребята решили предоставить такую же
возможность школьникам. По их замыслу,
сайт предназначен для свободного обмена
мнениями среди школьников по всей Гер�
мании и оценки учителей.

Ученики могут оценить своих учителей
по десяти категориям. Среди них: степень
подготовленности к уроку, справедливый
подход к выставлению оценок, компетент�
ность, внешний вид и ряд других. По каж�

дому из критериев ученикам предложено
выставить оценку от 1 (высший) до 6 (низ�
ший) баллов. С февраля нынешнего года
на портале зарегистрировано уже более
400 тысяч школьников. Около 150 тысяч
учителей получили среднюю оценку 2,7
баллов. 

По словам одного из создателей сайта
Тино Келлера (Tino Keller) в интервью
агентству dpa, проект оказался востребо�
ванным. Организаторы получили много�
численные письма от учителей, родителей

и учеников с просьбой продол�
жать его и дальше. Келлер под�
черкнул, что администрация
сайта строго следит за процес�
сом оценки: несправедливые
или намеренно негативные
оценки тут же удаляются.

Уместно ли оценивать учи�
телей?

По мнению представителя
Высшего земельного суда, оцен�
ка учителей по критериям,
предложенным авторами про�
екта, способствует коммуника�
ции и взаимодействию учени�
ков и учителей, а также повы�

шает прозрачность школьного обучения.
Однако у проекта есть и противники, в

основном, со стороны учителей. Так, пред�
ставитель союза филологов Питер Зиль�
бернагель (Peter Silbernagel) в интервью
изданию Spiegel�Online охарактеризовал
оценку учителей как опасный онлайн�
моббинг. Кроме того, несколько дней назад
министр земли Северный Рейн�Вестфалия
по делам школьного образования Барбара
Зоммер (Barbara Sommer) призвала зап�
ретить выставлять оценки учителям в Ин�
тернете.

Суд в Кёльне также постановил, что
дополнительное рассмотрение дела в Фе�
деральной судебной палате или Конститу�
ционном суде Германии представляется
целесообразным. Дело в том, что оценки
касаются и личности учителя, а значит,
существует вероятность нарушить нормы
персонального права.

Джерело: Російська редакція DW�
WORLD.DE – "Німецька хвиля" http://www.dw�
world.de/dw/article/0,,2974492,00.html?maca=rus�
yandex_new_comments�325�xml

Фото: worth1000.com                                              
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Молодь за нами
спостерігає



Для випускників минулих років діють єдині
пункти реєстрації, які в нашій області працю�
ють при відділах (управліннях) освіти райдер�
жадміністрацій, міськвиконкомів. У цих же
пунктах також реєструються учні, студенти
професійно�технічних навчальних закладів,
ВНЗ І�II рівнів акредитації.

Для реєстрації майбутнім абітурієнтам не�
обхідно особисто звернутися до відповідального
за пункт реєстрації та подати такі документи:
паспорт (для осіб, яким на момент закінчення
реєстрації не виповниться 16 років, – свідоцтво
про народження); документ про повну загальну
середню освіту (для випускників загальноосвіт�
ніх навчальних закладів попередніх років); до�
відку з місця навчання з фотокарткою (для уч�
нів професійно�технічних та вищих навчаль�
них закладів І�II рівнів акредитації). На сьогод�
ні в області зареєстровано 6 382 випускники.

� Коли відбудеться зовнішнє незалежне оці�
нювання навчальних досягнень випускників і
кілька слів щодо його проведення.

� Розклад проведення тестувань у 2008 р.
складатиметься після завершення реєстрації,
орієнтовно у квітні – травні. Перше тестування
планується на 20�ті числа квітня. Усі, хто заре�
єструвався для участі у тестуванні, обов'язково
отримають персональне запрошення, де буде
вказано   місцезнаходження пункту тестуван�
ня, предмет, з якого буде проводитися випробу�
вання, час початку складання тесту.

��  ЧЧии  ммоожжннаа  ввннооссииттии  ззммііннии  уу  ррееєєссттррааццііййнніі  ккааррттккии??
� У межах встановленого терміну реєстрації

(до 20 лютого) можна внести зміни до реєстра�
ційних даних. Для цього потрібно особисто
звернутися до пункту реєстрації, надавши пас�
порт та другий примірник заяви – реєстрацій�
ної картки.

��  АА  яякк  ббууттии,,  яяккщщоо  ввииппууссккнниикк  ннаа  ччаасс  ттеессттуувваанннняя  ззаахх��
ввоорріівв??

� Якщо особа не змогла пройти  тестування з
об'єктивних причин (через хворобу, що підтвер�
джується медичною довідкою; перебування за
кордоном на навчанні; проходження строкової
військової служби; складання державної під�
сумкової атестації за курс загальної середньої
освіти екстерном; стихійне лихо, пожежу, техно�
генну катастрофу в переддень тестування чи
смерть рідної людини),  вона може пройти тесту�
вання під час додаткової сесії у червні – липні.

��  ЗЗ  яяккиихх  ппррееддммееттіівв  ббууддее  ппррооввееддеенноо  ззооввнніішшннєє  ннееззаа��
ллеежжннее  ооццііннюювваанннняя  ннааввччааллььнниихх  ддооссяяггннеенньь  ввииппууссккннииккіівв  уу
22000088  рр..??

� Тестування  відбудеться з 11 дисциплін:
українська мова та література, зарубіжна літе�
ратура, історія України, всесвітня історія, ма�
тематика, біологія, фізика, хімія, географія, ос�
нови економіки, основи правознавства. Кожно�
му зареєстрованому учаснику надано можли�
вість тестуватися з 3�х навчальних предметів:
українська мова та література (обов'язково) та
одного�двох предметів на вибір із зазначених.
Предмети на вибір повинні відповідати тим, які
входять у перелік предметів, визначених ви�

У 2008 р. докорінно змінюється порядок всту�
пу у ВНЗ. Іспити в традиційній формі більше не
проводитимуться. Відповідно до Указу Прези�
дента України від 4 липня 2005 р. за № 1013
"Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні",
двох постанов Кабінету Міністрів України у
2008 р. вступ до ВНЗ здійснюватиметься лише
за результатами зовнішнього незалежного оці�
нювання, підтвердженими сертифікатами Ук�
раїнського центру оцінювання якості освіти.

Зважаючи на важливість змін до порядку
вступу у ВНЗ ми звернулися до начальника
управління освіти й науки Володимира МИ�
РОШНИЧЕНКА з проханням прокоментувати
особливості організації і проведення ЗНО нав�
чальних досягнень випускників та умови при�
йому до ВНЗ у 2008 рі.

��  ДДлляя  ччооггоо  ппррооввооддииттььссяя  ззооввнніішшннєє  ннееззааллеежжннее  ооццііннюю��
вваанннняя  ннааввччааллььнниихх  ддооссяяггннеенньь  ввииппууссккннииккіівв??

� Система зовнішнього незалежного оціню�
вання створена з метою подальшого розвитку
освіти в Україні, її інтеграції в європейський ос�
вітній простір, а також створення умов для за�
безпечення рівного доступу громадян до якісної
освіти.

��  ЧЧии  ооббоовв''яяззккооввоо  ддлляя  ввссттууппуу  ддоо  ВВННЗЗ  ттррееббаа  ппррооххооддии��
ттии  ззооввнніішшннєє  ннееззааллеежжннее  ооццііннюювваанннняя??

� Обов'язково. Адже умови прийому до ВНЗ
України, затверджені наказом МОН України від
25.12.2007 р. за № 1172, зареєстрованим   у   Мі�
ністерстві юстиції України 27 грудня 2007 року
за № 1413/14680, передбачають відбір вступни�
ків приймальними комісіями вищих навчальних
закладів лише за сертифікатами Українського
центру оцінювання якості освіти. Додаткових
вступних випробувань ВНЗ не проводитимуть.
Винятки будуть зроблені тільки для двох кате�
горій випускників. Перша – це військовослуж�
бовці, звільнені з військової служби у рік вступу
у ВНЗ. Друга – особи з обмеженими фізичними
можливостями (інваліди І та II груп, для яких
Український центр оцінювання якості освіти не
може забезпечити проходження ЗНО. Для про�
ведення вступних випробувань із цими категорі�
ями вступників створюються предметні екзаме�
наційні комісії, а оцінювання знань здійснювати�
меться за шкалою незалежного оцінювання Ук�
раїнського центру оцінювання якості освіти.

Тестування є безальтернативним способом.
Вступних іспитів практично не буде, лише з
іноземної мови та творчі конкурси. Таким чи�
ном, кількість балів у ході іспитів ніхто не змо�
же змінити, як і повторно пройти тестування,
щоб одержати вищий результат.

��    ЩЩоо  ппооттррііббнноо  ззррооббииттии,,  щщообб  ссттааттии  ууччаассннииккоомм  ззоовв��
нніішшннььооггоо  ннееззааллеежжннооггоо  ооццііннюювваанннняя??

� Усі, хто бажає складати тести, повинні за�
реєструватися. Реєстрація учасників незалеж�
ного тестування розпочалася з 1 листопада
2007 р. і закінчиться 20 лютого 2008 р.

Випускники загальноосвітніх навчальних
закладів 2008 року реєструються за місцем їх
постійного навчання у загальноосвітніх школах.
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Володимир Мирошниченко:  "ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ СПРИЯТИМЕ
ІНТЕГРАЦЇЇ У ЄВРОПУ"
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��  ДДее  ввііддббууввааттииммееттььссяя  ззооввнніішшннєє  ннееззааллеежжннее  ооццііннюювваанн��

нняя  ннааввччааллььнниихх  ддооссяяггннеенньь  ввииппууссккннииккіівв??
ЗНО проводиться на пунктах тестування,

які працюватимуть в області на базі загально�
освітніх шкіл та вищих навчальних закладів.

��  ЯЯккиийй  ттееррмміінн  ддііїї  ссееррттииффііккааттаа??
� Сертифікат Українського центру оцінюван�

ня якості освіти дійсний протягом одного року.
��  ЧЧии  ббууддууттьь  ззааррааххооввууввааттии  ррееззууллььттааттии  ЗЗННОО  ннааввччаалльь��

нниихх  ддооссяяггннеенньь  ввииппууссккннииккіівв  яякк  ддеерржжааввннуу  ппііддссууммккооввуу
ааттеессттааццііюю??

� Відповідно до наказу МОН результати
ЗНО, підтверджені сертифікатами Українсько�
го центру оцінювання якості освіти з україн�
ської мови та літератури, математики, історії
України, на бажання учасників ЗНО з кількості
випускників навчальних закладів системи за�
гальної середньої освіти 2008 р. зараховуються
як результати державної підсумкової атестації
за курс повної загальної середньої освіти.

��  ЯЯккіі  ддооккууммееннттии  ппіідд  ччаасс  ввссттууппуу  ттррееббаа  ппооддааттии  ддоо  ВВННЗЗ??
� При вступі на будь�яку форму навчання

(денну чи заочну) і до ВНЗ І�IV рівнів акреди�
тації державного чи приватного підпорядку�
вання на перший курс, крім інших документів,
обов'язково подаються сертифікати Україн�
ського центру оцінювання якості освіти з пред�
метів, що відповідають переліку вступних вип�
робувань, визначених вищим навчальним зак�
ладом (оригінал або завірену копію).

��  ЯЯкк  іі  ккооллии  ввииппууссккнниикк  ммоожжее  ддііззннааттииссяя  ппрроо  ооссттааттоочч��
нниийй  ппеерреелліікк  ппррееддммееттіівв,,  зз  яяккиихх  уу  ВВННЗЗ  ппррооввооддииттииммееттььссяя
ккооннккууррсс  ззаа  ссееррттииффііккааттааммии  УУккррааїїннссььккооггоо  ццееннттрруу  ооццііннюю��
вваанннняя  яяккооссттіі  ооссввііттии??

� МОН поставило вимогу вищим навчальним
закладам  оприлюднити такий перелік у ЗМІ та
подати у МОН для узагальнення до 20 січня по�
точного року. На засіданні ради ректорів Пол�
тавського регіону прийнято рішення до 1 лютого
узагальнити перелік предметів, з яких подають�
ся сертифікати Українського центру оцінювання
якості освіти, які зараховуватимуться для кон�
курсного відбору вступників на підготовку за
напрямами (спеціальностями) до ВНЗ Полтав�
ського регіону. Узагальнений довідник буде вид�
руковано й направлено до кожного навчального
закладу. Для осіб, які не вивчали (не атестовані)
української мови, приймальна комісія з ураху�
ванням наявності педагогічних і науково�педаго�
гічних кадрів може встановлювати вступне вип�
робування з тієї мови, якою був здобутий освіт�
ній (освітньо�кваліфікаційний) рівень.

��      ЯЯккуу    ммііннііммааллььннуу    ккііллььккііссттьь  ббаалліівв  ппооввииннеенн  ооттррииммааттии
ввииппууссккнниикк,,  щщообб  ммааттии  ммоожжллииввііссттьь  ввззяяттии  ууччаассттьь  уу  ккооннккууррссіі
ддоо  ввиищщооггоо  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу??

Вищими навчальними закладами прийма�
ються сертифікати з 4 і вище балами за 12�
бальною шкалою оцінювання або з 124 і вище
балами за 100�бальною шкалою оцінювання.
Сертифікати з нижчими балами вищими нав�
чальними закладами І�IV рівнів акредитації не
приймаються.

��  ДДоо  ссккііллььккоохх  ВВННЗЗ  ммоожжннаа  ппооддааввааттии  ддооккууммееннттии  ввіідд��
ррааззуу??

�  Кількість вищих навчальних закладів та
напрямів (спеціальностей), на які вступник мо�
же подати відповідний комплект документів, не
обмежена.

Прес�служба управління освіти і науки
облдержадміністрації

щим навчальним закладом для вступу на відпо�
відну спеціальність.

��    ТТеессттии  ссккллааддааююттььссяя  ппоо  ввссіійй  шшккііллььнніійй  ппррооггрраамміі??
�  Тестові завдання розробляються на основі

вимог Державного стандарту базової і повної
середньої освіти, програм для загальноосвітніх
навчальних закладів та з урахуванням програм
вступних випробувань для ВНЗ. За словами
директора Українського центру оцінювання
якості освіти Ігоря Лікарчука, тести строго від�
повідатимуть шкільній програмі. Жодного пи�
тання, яке виходить за межі програми, не буде.

До того ж тести охоплюють не всю програму, а
лише певну її частину, яка кожного року зміню�
ється. Усі програми по кожному з 11 предметів, де
вказано, з яких тем будуть складені тести 2008 р.,
розміщено на сайті Українського центру Оціню�
вання якості освіти (www.testportal.com.ua). Отже,
завдання для випускників дещо спрощуються.
Програми з предметів тестування, зразки тесто�
вих завдань розміщені на сторінках журналу
"Тестування і моніторинг в освіті".

��  ЩЩоо  бб  ввии  ппооррааддииллии  ммааййббууттнніімм  ааббііттуурріієєннттаамм  ввррааххуу��
ввааттии  ппррии  ппііддггооттооввцціі  ддоо  ттеессттуувваанннняя??

До тестування потрібно готуватися. При
цьому важливо врахувати основні принципи
побудови тестів:

� кількість завдань кожного розділу програ�
ми пропорційна кількості годин, відведених на
вивчення цього матеріалу.

� тривалість проведення тестування на кіль�
кість завдань є різною для кожного тесту. Так,
на виконання тесту з української мови та літе�
ратури, обов'язкового для всіх абітурієнтів, від�
водиться 180 хв. на 65 тестових завдань, така ж
тривалість тесту і з математики, але кількість
завдань у ньому менша – 36. Тривалість тестів
з усесвітньої історії, зарубіжної літератури, ос�
нов правознавства – 90 хв., кількість завдань –
60, 45; на тест з фізики і хімії відводиться 150
хв., кількість завдань – 35 і 60 відповідно, на
тест з біології, географії, основ економіки – 120
хв. на виконання 50�60 завдань.

Тестові завдання включають 20 % легких
завдань, 60 % – завдань середньої складності і
20 % – складних. З предметів "Українська мова
та література", "Історія України", "Математика"
передбачені завдання закритого типу, які пере�
віряються з використанням комп'ютерних тех�
нологій, і відкритого типу, виконання яких пере�
вірятимуть висококваліфіковані фахівці. Усі ро�
боти будуть закодовані, що виключає суб'єктив�
ний аспект оцінювання якості їх виконання.

Сутність підготовки полягає насамперед у
повторенні вивченого та засвоєнні нового мате�
ріалу за курс середньої школи. Для випробу�
вання власних можливостей можна використо�
вувати зразки тестових завдань минулих років
(див. сайт Українського центру оцінювання
якості освіти (www.testportal.com.ua), або взяти
участь у пробному тестуванні у березні через
Дніпропетровський регіональний центр. Кожна
дитина матиме можливість пройти цей тренінг,
аби, прийшовши на тестування, вона не розгу�
билася. У лютому кожен учасник отримає спе�
ціальні посібники для підготовки до тестування.

Усі відповіді на закриті запитання перевіряє
комп'ютер. Будь�яка помарка, перекреслення
або виправлення вважаються неправильною
відповіддю, навіть якщо учень допустив її че�
рез неуважність або через хвилювання.
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