


Прискорення освіти

Завдяки впровадженню найновіших технологій у багатьох сферах людської ді�

яльності відбувається розвиток за геометричною прогресією. Так, щоб зібрати ау�

диторію в 50 мільйонів радіо знадобилося 38 років, телебаченню – 13 років. Інтер�

нет мав таку кількість користувачів через 4 роки, iPod – через 3, facebook – через

2 роки. Унаслідок інтенсивного розвитку інформаційно�комунікаційних технологій

освіта також ніби отримала шанс прискоритися.

Прискоренням називається зміна швидкості тіла за одиницю часу. 

Відповідно прискорення освіти – це збільшення швидкості освіти протягом

певного часу. А що є швидкість освіти? Це шлях, поділений на час. Тоді швидкість

освіти – це певна кількість знань, здобутих учнем за одиницю часу.

Яким же є прискорення української освіти? Як змінюється прискорення україн�

ської освіти з часом? Як виміряти швидкість української освіти? І як залежить

якість української освіти від її швидкості? 

Відповісти на ці та інші питання допоможуть читачеві статті цього номеру "Пост�

методики". 

Про основний фактор прискорення освіти, реформу педагогічної освіти, – стаття

академіка І.А. Зязюна (С. 2�9). Про швидкість освіти Полтавщини – стаття ректора

ПОІППО В.В. Зелюка (С. 57�59).

У цьому році буде створено 4 ексабайти (4x1018 байт) інформації. Це більше,

ніж за останні 5 000 років. За таких обсягів важливим є уміння знайти та критично

сприйняти потрібну інформацію. Наскільки ІКТ�компетентність педагога може

прискорити освіту, розповідається у статтях Л.С. Голодюк (С. 41) та Л.А. Черніко�

вої (С.46). Про важливість критичного мислення у прискоренні демократичної осві�

ти – стаття О.В. Тягла (C. 10�12). 

Якщо освіта хоче бути успішною, вона повинна пристосуватися до умов наро�

стання інформаційного вибуху і прискореного розвитку інформаційно�комуніка�

ційних технологій. Як використовувати ІКТ у вихованні, дізнаєтесь, прочитавши

статтю  Є.В.Копильця (С. 37�40). Про взаємозв'язок процесів суспільного прогресу

з тенденціями в розвитку системи освіти читайте у статті В.Е. Лунячека (С. 13�19).

Кібернетичний підхід до прискорення освіти застосовують В.А. Кушнір,

Г.А. Кушнір та Р.Я. Ріжняк (С. 22�27).

Про зміну прискорення української освіти з ходом історії – статті П.В. Ворони

(С. 51�54), І.О. Міщенко (С. 55�56) та О.А. Лавріненка (С. 60�64).

Наукової відповіді про швидкість і прискорення освіти ймовірніше за все ще не�

має. Це лише метафори, які ще потрібно перевести в ранг чітких понять і уявлень.

Тож за нами, шановний читачу, до нових знань і нових швидкостей!

РРееддааккццііяя  ““ППММ““
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Проблема 

У сучасній  українській школі досить ви�
сокий відсоток вчителів, які не підготовлені
до виконання з належною якістю свого про�
фесійного обов'язку. Це пояснюється, з одно�
го боку, випадковим вибором професії, з ін�
шого – низьким рівнем професійної підготов�
ки у ВНЗ педагогічного профілю. За даними
опитування соціологічної служби  УЦЕПД
імені О.Разумкова, проведеного в усіх регіо�
нах України 18�24 вересня 2002 р., 41,6 % рес�
пондентів вважають, що діти оцінюють авто�
ритет учителя як "низький", 42,6 % як "серед�
ній" і лише 9,1 % респондентів вважають, що
вчитель має серед дітей  високий рівень авто�
ритету.

Водночас лише 11,4 % опитаних вважа�
ють, що серед батьків учитель має "високий"
авторитет, 45,8 % респондентів вважає учи�

тельський авторитет у батьківському середо�
вищі "середнім", а 34,8 % – "низьким" [6, 153]. 

В останні роки з українських шкіл  пішла
значна кількість найталановитіших і найпід�
готовленіших вчителів в інші  галузі з метою
отримання вищої зарплати. Натомість, в
школах  окремих регіонів на 10�40 % зросла
кількість вчителів�пенсіонерів [6, 165�166].
Зростає незадоволеність вчителів невиконан�
ням Статті 57 Закону України "Про освіту". У
Державній програмі "Вчитель", затвердже�
ній Постановою Кабінету Міністрів України
№ 379 від 28 березня 2002 р. зазначається:
"Не подолано вплив негативних чинників, що
спричиняють  відплив висококваліфікованих
педагогічних працівників до інших сфер. З
кожним роком стає відчутною нестача вчите�
лів, вихователів, майстрів виробничого нав�
чання та інших педагогічних працівників.
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За даними систематичних міжнародних досліджень, зокрема Організації економічного співробіт�
ництва і розвитку, в програмі з оцінки освітніх досягнень учнів PISA (Programme for International
Student Assessment); Міжнародної асоціації з оцінки навчальних досягнень і моніторингового дослі�
дження "Вивчення якості читання і розуміння тексту" PIRLS (Progress in International Reading Li�
teracy Study) до списку країн�лідерів шкільної освіти, в яких особлива увага приділяється відборові і
підготовці вчителів, віднесені Канада, група країн Південно�Східної Азії та Тихоокеанського регіо�
ну (Сінгапур, Республіка Корея, Тайвань, Гонконг, Японія), з європейських – Фінляндія та Бельгія.
До країн зі сталою стабільністю й історичними здобутками педагогічної науки в галузі підготовки
вчителів віднесені США, Велика Британія, Франція і ФРН.  На фоні цих країн спробуємо порівня�
ти підготовку вчителів в Україні і через виявлені тренди окреслити ситуативні проблеми  україн�
ської педагогічної освіти та запропонувати рекомендації щодо їх вирішення.

По данным систематических международных исследований, в частности Организации эконо�
мического сотрудничества и развития, в программе по оценке образовательных достижений
учеников PISA (Programme for International Student Assessment), Международной ассоциации по
оценке учебных достижений и мониторингового исследования "Изучение качества чтения и по�
нимания текста" PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), к списку стран�лиде�
ров школьного образования, в которых особое внимание отводится отбору и подготовке учите�
лей, относятся Канада, группа стран Юго�Восточной Азии и Тихоокеанского региона (Синга�
пур, Республика Корея, Тайвань, Гонконг, Япония), среди европейских � Финляндия и Бельгия. К
странам с постоянной стабильностью и историческими достижениями педагогической науки в
области подготовки учителей относятся США, Великобритания, Франция и ФРГ.  На фоне
этих стран попробуем сравнить подготовку учителей в Украине и через выявленные тренды
очертить ситуативные проблемы  украинского педагогического образования и предложить ре�
комендации относительно их решения.

According to the data of systematic international researches, in particular the Organization of econom�
ic collaboration and development,  in the program for international student assessment  PISA (Pro�
gramme for International Student Assessment); International association in learning achievements
assessment and monitoring research of "Investigation of quality of the text reading and understand�
ing"  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) to the list of countries � the  leaders of
school education, in which  special attention is  paid  to the teachers  selection and preparation, Cana�
da, group of countries of South�east Asia and the  Pacific region (Singapore, Republic Korea, Taiwan,
Hong Kong, Japan),  Finland and Belgium from Europe are included. To the countries with permanent
stability and historical achievements of pedagogical science in the branch of teachers preparation   the
USA, Great  Britain, France and Federal Republic of  Germany.  On a background these countries we
will make an  attempt to compare   teachers preparation  in Ukraine and through it to find out trends
and  to outline the situational problems  of Ukrainian pedagogical education and to offer recommenda�
tions concerning their decision.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ
ОСВІТНЬО�ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

І.А. Зязюн

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
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які сприймають провідними особистими цін�
ностями передусім ті, що складають ядро
ціннісної системи їхніх вчителів. 

Система цінностей педагога – його внут�
рішній світ, що виникає переважно як ре�
зультат процесу його професійно�педагогіч�
ної підготовки у ВНЗ. 

У структурі професійно�педагогічної під�
готовки вчителя категорії цінність належить
особливе місце, як фундаменту, на який спи�
раються всі  інші компоненти системи. Цін�
ності тут – це духовні феномени, що мають
особистісний смисл і виступають орієнтира�
ми людської поведінки та формування жит�
тєвих і професійних установок студентів,
майбутніх вчителів�вихователів підростаю�
чого покоління.

Духовний розвиток особистості вчителя
здійснюється якісніше і грунтовніше в умо�
вах, коли пріоритетним у змісті професійно��
педагогічної підготовки є аксіологічний ком�
понент, що уособлює необхідність прилучен�
ня вчителя до методологічних, теоретичних і
прикладних знань про цінності, про їхню
природу, механізми розвитку і способи фун�
кціонування, а також про професійно�педа�
гогічні цінності, що характеризують профе�
сійне становлення і самовдосконалення осо�
бистості сучасного вчителя.

Поряд з вибором тієї чи іншої системи цін�
ностей існує і проблема їх ієрархічності. Прі�
оритетними  цінностями сучасної освіти є
цінності національні, що виявляються в до�
сягненнях національної культури, мистецтва,
науки і техніки.

Суттєве значення в прилученні майбут�
нього вчителя до національних цінностей
учіння в процесі його професійно�педагогіч�
ної підготовки має класифікація національ�
них освітніх цінностей. Національні цінності,
на думку вчених, включають досягнення
культури, зокрема й педагогічної, історично
усталені традиції народу у сфері виховання й
учіння, класичну спадщину видатних націо�
нальних педагогів, їхні основоположні ідеї,
теорії і концепції, дидактичні й методичні
розробки, навчальні книги й методичні посіб�
ники, технологічні способи й прийоми нав�
чання, інноваційний творчий педагогічний
досвід, правові й законодавчі акти, програмо�
ві документи, що визначають прогресивні ре�
форми, підтримують педагогічне покликання
і талант, розвивають ціннісні підходи до по�
тенціалу інноваційної діяльності вчителя,
визначають професійно�ціннісні якості для їх
виховання і розвитку в освітній системі тощо.
[4, 6�7].

Національні цінності є своєрідними похід�
ними від загальнолюдських,  національно�ду�
ховних та матеріальних цінностей будь�якого
суспільства і його народу. Ці цінності зумов�
люють вибір тих педагогічних цінностей, що
здатні скласти систему аксіологічних пріори�
тетів. Вони активно стимулюють розвиток
теорії і практики освіти, професійно�педаго�
гічної підготовки сучасного вчителя. Націо�
нальні цінності лише тоді стають цінностями

Професія вчителя втрачає престиж. Існує
невідповідність між суспільною роллю і соці�
альним статусом учителя" [1, 176].

Аксіологічні пріоритети підготовки 
вчителя

Економічні, соціально�політичні і суспіль�
ні процеси призвели у вітчизняній освіті до
загрозливої ситуації, за якою проглядаються
ознаки деградації молодого покоління, духов�
ного і фізичного збідніння самої людини.

Очевиднішою стає необхідність невід�
кладних заходів щодо збереження системи
освіти і нагромаджених вітчизняною школою
та педагогічною наукою традицій і досвіду.
Суспільству слід визначити пріоритетне
ставлення до освіти, до соціальної місії вчи�
теля. Учитель – це  той основний стрижень
духовної культури, від якого залежить не ли�
ше те, якими ми є сьогодні, але й те, якими ми
будемо в майбутньому. Завтрашній день Ук�
раїни буде багато в чому визначатися рівнем
освіти і професійної підготовки сучасного мо�
лодого покоління, його світоглядної позиції,
бажанням і вмінням брати активну участь у
відродженні України.

Учитель – центральна фігура суспільних
перетворень, від його образу, соціальної по�
зиції, ціннісно�цільових установок залежать
результати професійної спроможності кож�
ної людини. "Унікальність педагогічної про�
фесії полягає ще й у тому, що, створюючи
умови для стимулювання активності своїх
вихованців, продумуючи й аналізуючи ком�
плекс різнорідних завдань, педагог творчо
актуалізується, використовуючи власні
творчі ресурси" [3, 500]. Ці ресурси й склада�
ють аксіологічну основу вчительської педаго�
гічної дії.

Сучасна вища школа не реалізує в сис�
темній цілісності проблему формування, роз�
витку ціннісних орієнтацій майбутнього вчи�
теля в процесі його професійно�педагогічної
підготовки.

Ще А. Дістервег підкреслював, що умож�
ливлення якісного виконання освітніх зав�
дань, поставлених перед вчителем, залежить
в основному від набору професійних ціннос�
тей. Всесвітньо знаний педагог визначив
спектр цінностей, без яких неможливо уяви�
ти особистість вчителя. "Вся діяльність вчи�
теля має служити прикладом організованос�
ті, точності, сумлінності виконання своїх
обов'язків [2, 317]. Дістервег підкреслював
при цьому необхідність інтериоризації цієї
системи цінностей, їх "привласнення", перет�
ворення вчительською свідомістю в деякий
внутрішній стандарт людської поведінки і
відношень. Для виконання своїх обов'язків
вчителю необхідно визнавати їх своїми,
внутрішньо бути з ними згодним [2, 318].

На різних етапах людського життя  на
перший план виходять людські цінності. Як
справедливо зазначив С.Л.Рубінштейн, "цін�
ності – це  не те, за що ми платимо, а те, зара�
ди чого живемо" [5, 253]. А живемо ми заради
найціннішого в житті – заради наших дітей,

Постметодика, № 4 (88), 2009



4

Професійна підготовка вчителя 

Посилення уваги до професійної підготов�
ки вчителів зумовлене уведенням у масову
шкільну практику технологій і методик роз�
вивального учіння. Логіка розвитку наукових
напрямів, їх концептуальне осмислення і
узагальнення закономірно висуває завдання
докорінної перебудови школи, кардинальної
зміни напрямів в учінні. Таким напрямом мо�
же стати особистісно�розвивальний.

За умов такого підходу зростають вимоги
до якості професійної підготовки майбутніх
вчителів. У вищих навчальних закладах у
підготовці студентів до педагогічної професії
недостатньо враховуються об'єктивні тен�
денції, притаманні розвитку освіти в цілому,
в тому числі й педагогічної: 

� зростання ролі діагностування в обґрун�
туванні й оцінці результатів учіння;

� підвищення інтенсивності учіння на ос�
нові використання сучасних педагогічних
технологій;

� розробка і реалізація освітніх стандартів
та забезпечення їх досягнень відповідними
навчально�методичними модулями;

� інтеграція і диференціація навчальних
курсів, видів, ступенів та закладів освіти;

� посилення індивідуально�творчого нача�
ла учіння;

� постійне застосування евристичної ди�
дактики.

У підготовці вчителя факультетам і ка�
федрам доцільно враховувати існуючі супе�
речності між:

з одного боку, великою кількістю дослід�
жень, так чи інакше  пов'язаних з опануван�
ням професії вчителя, а з іншого � невиріше�
ністю найважливіших проблем практики пе�
дагогічної праці в загальноосвітній школі,
професійної підготовки вчителів, розвитку
їхньої педагогічної майстерності як системи
компетенцій;

запровадженням в реальній педагогічній
практиці розвивального учіння учнів, необ�
хідністю нового типу педагогічної дії вчителя
й усталеною моделлю вищої педагогічної ос�
віти, орієнтованої переважно на "знаннєву
парадигму", що обмежує можливості вибору
змісту, освітніх траєкторій, форм підвищення
освітнього рівня учнів;

індивідуальними стратегіями особистіс�
но�професійного розвитку вчителів і відсут�
ністю в системі вищої педагогічної освіти
адекватних моделей і технологій учіння;

однобічною орієнтацією вищої педагогіч�
ної освіти на підвищення "науковості", збага�
чення її новими дисциплінами і все більш
очевидним розумінням того, що підготовку
вчителя як суб'єкта педагогічної дії  в умовах
варіативності змісту шкільної освіти немож�
ливо забезпечити шляхом простого інформа�
ційного насичення;

багатопредметністю, різноманітністю за�
гальнопедагогічних підходів, теорій, систем
учіння в школі і нерозробленістю єдиної ор�
ганізаційнодіяльнісної стратегії і програми

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
освіти, коли не допускають протиставлення
однієї дитини іншій при належності до різних
національностей, коли навчають кожну з них
розуміти і підтримувати національні почут�
тя, відчувати і бачити велич й історичне зна�
чення внеску кожного народу в культуру і
духовний розвиток людства.

Звернення до національних цінностей
сприяє більш глибокому підходу до виявлен�
ня якісної своєрідності, специфічно провід�
них аксіологічних орієнтирів освіти, харак�
терних для різних націй, і разом з тим більш
чіткого визначення їх співвідношення з педа�
гогічними цінностями світового загальнолюд�
ського значення. 

Результати аналізу й експериментального
виявлення аксіологічних пріоритетів націо�
нальної освіти  визначають вирішальний
вплив на розвиток ціннісних орієнтацій осо�
бистості майбутнього вчителя за умови, коли:

цілі професійної підготовки вчителя під�
владні аксіологічному орієнтиру;

зміст професійно�педагогічної підготов�
ки відображає історичні і сучасні цінності пе�
дагогічної дії;

процес професійної підготовки вчителя
базується на аксіологічних складових і підпо�
рядковується логіці ціннісної сфери особис�
тості;

технології професійно�педагогічної під�
готовки є стимулами опанування аксіологіч�
ного потенціалу змісту освіти;

аксіологічні цінності характеризують
життєву позицію вчителя і реалізуються в
педагогічній дії.

Дослідження аксіологічних проблем істо�
рії освіти, звернення до загальнолюдських
цінностей, національних цінностей – пріори�
тетів освіти, проблем духовності особистості
були й залишаються потребою розвитку су�
часної педагогічної освіти, тому що саме цін�
ності є своєрідною ланкою, що поєднує в од�
ному цілому минуле й майбутнє вітчизняної і
світової педагогічної науки.

Для опанування і прийняття вчителем в
якості провідних ідеалів, норм і установок
майбутньої педагогічної діяльності гуманіс�
тичних педагогічних цінностей освіти, що
включають загальнолюдські й національні
ціннісні пріоритети, необхідно проживати й
переживати, захищати і стверджувати вка�
зані цінності в соціально корисній і продук�
тивній творчій діяльності в процесі професій�
но�педагогічної підготовки. Цінності, визнані
й опановані майбутнім вчителем, що стали
невід'ємними складовими його потребнісно��
емоційно�почуттєвої сфери і суб'єктивно�о�
собистісної педагогічної дії, прямо впливають
на становлення і розвиток його професіона�
лізму та педагогічної майстерності.

Однак у сучасному освітньому процесі пе�
дагогічного навчального закладу питома вага
такої діяльності є незначною, тому зміст і
технології професійно�педагогічної освіти
потребують вдосконалення і розробки.



проблема вивчення індивідуальних особли�
востей майбутніх вчителів і можливостей їх
врахування в навчально�виховному процесі.
Проводяться дослідження, присвячені вияв�
ленню тенденцій розвитку індивідуальних
властивостей і якостей особистості в процесі
учіння у ВНЗ,  пошукові нових, більш ефек�
тивних систем психолого�педагогічного взає�
мовпливу в системі "педагог – студент". Ці
дослідження спрямовані на виявлення й
оцінку рівня виявлення у студентів тих пара�
метрів, що є найбільш значущими детермі�
нантами індивідуальних особливостей діяль�
ності:

спрямованість особистості;
особливості основних пізнавальних про�

цесів;
наявність компетентностей особистісної

педагогічної майстерності;
задоволення процесом учіння;
задоволення своїм рейтингом в колекти�

ві тощо.
Варто наголосити, що необхідність усебіч�

ного дослідження індивідуальності студента
не має звужуватися до індивідуального під�
ходу. Майбутній вчитель в умовах модерніза�
ції освіти розглядається як суб'єкт педагогіч�
ної дії, як носій ініціативи, здатний до само�
пізнання і саморозвитку.

Українська вища школа переживає пері�
од інтеграції в європейський освітній простір.
Приєднання України до Болонської деклара�
ції передбачає: введення системи, що забез�
печує рівнозначність дипломів; дворівневої
системи підготовки в усіх країнах (бакалавр,
магістр, докторський ступінь); єдиного обліку
трудової ємності навчальних курсів; підви�
щення мобільності студентів, педагогів і дос�
лідників; розвитку співробітництва у сфері
забезпечення якості освіти з метою створен�
ня рівнозначних критеріїв і методологій.

Для активної участі професорсько�викла�
дацького складу педагогічних ВНЗ України в
модернізації вищої педагогічної освіти в умо�
вах Болонської угоди необхідно достатньо
повно уявляти підготовку педагогічних кад�
рів, структуру, організаційні особливості ви�
щої педагогічної освіти  у країнах світу взага�
лі та європейських країнах, зокрема.

Особливості підготовки вчителів 
у деяких країнах світу

Сполучені Штати Америки
Американські вчені визнають, що для

ефективної підготовки вчителів необхідно
створити умови для творчої організації педа�
гогічного досвіду студентів. Для здійснення
цього процесу пропонується:

індивідуалізовані програми учіння;
індивідуальне наставництво;
учіння, побудоване на основі семінарів,

що сприяють розвитку рефлексивного мис�
лення;

ведення студентами "щоденника реф�
лексії";

розвитку особистості майбутнього вчителя  в
освітньому процесі;

об'єктивними і зростаючими вимогами
практики до особистості вчителя і відсутніс�
тю цілісної теорії, що розкриває сутнісні оз�
наки феномену  його особистісно�професій�
ного розвитку у вимірах основоположних
компетенцій педагогічної майстерності.

Які "слабкі" місця сучасної професійної
підготовки виявлені  різними дослідниками із
підвищення якості професійної підготовки
вчителів? Передусім, форми роботи зі сту�
дентами переважно є фронтальними і групо�
вими. В результаті типовим явищем стає нес�
формованість у майбутніх педагогів творчих
здібностей, невміння пов'язувати в єдине ло�
гічне ціле інформацію із суміжних сфер
знання. У дослідженнях також зазначається,
що студенти потребують не лише інтелекту�
альної допомоги, але й психолого�педагогіч�
ної підтримки.

Побудова єдиної системи психолого�педа�
гогічного супроводу вчителів в процесі про�
фесійної підготовки у ВНЗ дозволить підви�
щити рівень їх особистісно�професійного
розвитку. Система супроводу передбачає
якісне поліпшення допомоги і підтримки май�
бутнім вчителям. У ряді ВНЗ України роз�
робляється концепція поліфункціонального
супроводу студентів. Напрямами такого суп�
роводу є:

навчально�педагогічна і психологічна
взаємодія;

взаємодія на основі науково�дослідної
діяльності;

міжособистісна взаємодія суб'єктів нав�
чально�виховного процесу;

взаємодія на основі адресної психологіч�
ної допомоги і педагогічної підтримки студен�
та;

взаємодія в індивідуальному опануванні
курсу педагогічної майстерності з розробле�
ними теоретичними і практико�лабораторни�
ми завданнями.

Формами супроводу майбутніх вчителів
можуть бути: педагогічні майстерні; проб�
лемні групи; комунікативні групи, центри пе�
дагогічної майстерності.

Реалізація цих підходів передбачає: побу�
дову розгорнутої теоретико�методологічної
бази для моделювання процесів розвитку
людини як інтегральної індивідуальності;
розвиток цільової, змістовної і технологічної
бази, науково�дослідних проектів і корекцій�
но�розвивальних практичних розробок. Ос�
новним результатом супроводу студентів в
педагогічному ВНЗ, на який орієнтуються
спеціалісти, стає повернення до сутності пе�
дагогічної професії, що передбачає:

опору на досягнення і успіх дитини;
допомогу і підтримку учня в оптимістич�

ному сприйманні світу в усій  його складності
й відповідно до стратегій модернізації освіти;

свободу дитині шляхом розвитку її твор�
чого потенціалу, відповідно до природних за�
датків.

Одним з аспектів організації супроводу
студентів у ВНЗ педагогічного профілю є

5

Постметодика, № 4 (88), 2009

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



створення студентами, разом з педагога�
ми, проблемної моделі педагогічного процесу; 

створення в університетах Центрів пе�
дагогічної майстерності.

Франція

Перша педагогічна умова професійно�пе�
дагогічної підготовки вчителя спрямовується
на забезпечення:

мотивованості вибору педагогічної про�
фесії (майбутні студенти університетських
інститутів відбираються на основі особової
справи, рекомендації педагогічних колекти�
вів і спеціальних співбесід у ВНЗ з абітурієн�
тами);

формування особистісних якостей вчи�
теля  з допомогою курсів за вибором: інте�
грованість свідомості; глобальність мислення;
широка інформованість; педагогічна май�
стерність;

підготовки вчителя до вирішення сучас�
них проблем: шкільна адаптація дітей різних
етнічних груп;

практичної спрямованості у викладанні
психології та педагогіки: майбутні вчителі
оволодівають тестовими завданнями і техні�
кою їхньої розшифровки.

Другою педагогічною умовою, що забезпе�
чує професійну підготовку вчителя, є модер�
нізація педагогічної практики в процесі його
підготовки.  Існує три моделі педагогічної
практики: 1) педагогічна практика відіграє
підпорядковану роль; 2) в ході педагогічної
практики студенти оволодівають лише мето�
дичними прийомами; 3) під час педагогічної
практики студенти оволодівають аналітич�
ною педагогікою. Думається, що за третьою
моделлю й повинна модернізуватися педаго�
гічна практика.

У французькій педагогічній освіті наміча�
ється тенденція реформування педагогічної
практики за такими напрямами: збільшення
обсягу годин практики, різноманітність місць
її проведення;  системність завдань проход�
ження педагогічної практики з поступовим
ускладненням її змісту; проведення практи�
ки в спеціальних навчально�виховних цен�
трах, в яких систематизовано все передове й
найкраще.

Великобританія

У професійній підготовці вчителя особли�
ва увага приділяється глибокому оволодінню
ним одного з основних предметів, що пропо�
нуються в школі, а також вивченню особли�
востей дітей з різними відхиленнями від нор�
ми. На відміну від ВНЗ України в англійських
університетах існує тьюторська форма учін�
ня. Тьютор, на відміну від педагога, не навчає
якомусь предмету, а допомагає студенту
скласти особистий план учіння і консультує
його з даного питання впродовж всього термі�
ну навчання. Педагогічна освіта Великбрита�
нії має цікаві практичні особливості, зокрема:

ВНЗ зобов'язаний спостерігати й аналі�
зувати роботу своїх випускників в школі не
менше року після випуску;

ВНЗ зобов'язаний запрошувати до нав�
чального процесу кращих учителів;

В країні створені 74 Центри педагогічної
майстерності з фінансуванням у 2005�2006 –
2009�2010 н. рр. у розмірі 315 млн. євро. [7, 1].

Федеративна Республіка Німеччина

У ФРН значну долю професійної підго�
товки, згідно з навчальним планом, складає
самостійна робота студентів. У ВНЗ прийня�
то практикувати: написання студентами ве�
ликої кількості рефератів, виконання твор�
чих завдань, проектів тощо; звіти, доповіді,
які у формі виступу на семінарах є умовою
допуску до складання іспитів і заліків.

У німецьких ВНЗ спостерігається:
стійка тенденція до скорочення лекцій�

ної форми занять і до збільшення кількості
занять у формі семінарів;

підготовка проведення семінарів самими
студентами;
 надання великої консультаційної допо�

моги студентам провідними викладачами
курсів;

індивідуальна форма роботи зі студен�
тами, що набуває статусу основної в навчаль�
ному процесі.

На основі аналізу досвіду  педагогічних
ВНЗ та університетів різних країн з профе�
сійної підготовки вчителів виявлено такі тен�
денції удосконалення навчання студентів:

психолого�педагогічна, соціально�психо�
логічна і соціологічна спрямованість змісту
педагогічної освіти у цілепокладанні цінніс�
них орієнтирів;

реформування педагогічної практики;
розвиток педагогічної майстерності вчи�

телів засобами практико�орієнтованих форм
учіння: тренінгових занять, мікровикладан�
ня, моделювання навчальних ситуацій, ана�
лізу відеофрагментів уроків, шкільні і лабо�
раторні практикуми тощо;

використання інформаційних техноло�
гій;

підвищення питомої ваги самостійної
підготовки студентів.

Проаналізований досвід підготовки вчите�
лів в Україні  і за кордоном дозволяє визна�
чити відповідні умови модернізації їхньої
професійної підготовки в системі ВНЗ:

вивчення і врахування позитивного дос�
віду реформування професійної підготовки
вчителя у ВНЗ України і за кордоном як пер�
спектива його творчого використання;

розробка теоретичних моделей діяль�
ності і особистості вчителя нового типу;

обґрунтування критеріїв особистісно�
професійного розвитку майбутнього вчителя
в процесі навчання у ВНЗ;

розробка моделі забезпечення продук�
тивного особистісно�професійного розвитку
майбутнього вчителя в ході професійної під�
готовки;
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інші країни світу, зокрема, Республіка Корея
(Південна Корея) має вже третину вчителів
зі ступенем магістра чи доктора (Ph.D).

В Україні ще не всі вчителі мають вищу
освіту. Значна частина з них працює в школі
з дипломом педагогічного училища чи колед�
жу, особливо в початковій школі. Термін нав�
чання в цих закладах складає три роки. У
світі до початкової школи – стартового май�
данчика, що задає базу і мотивацію подаль�
шого учіння – прикута особлива увага мене�
джерів освіти. Часу для здобуття диплому
вчителя початкової школи витрачається
близько шести років. І заробітна плата педа�
гогів початкової школи є вищою, ніж в інших
вчителів. Відповідно і професійній підготовці
приділяється значна увага. У Південній Ко�
реї лише дванадцяти університетам дозволе�
на підготовка вчителів початкової школи, в
той час як учителів інших спеціальностей го�
тують близько 350 університетів. Як правило,
психолого�педагогічну підготовку спеціально
відібрані кандидати на одержання вчитель�
ського диплому одержують в магістратурі.

Заробітна плата вчителів
і професійні фільтри

В економічно розвинених країнах біль�
шість вчителів мають середній достаток, тоб�
то на середньому для економіки рівні, чи з
деяким його перебільшенням. На шляху до
реалізації формули "платити багато, але най�
достойнішим" вибудовується система філь�
трів. У Канаді, наприклад, конкурс абітурієн�
тів становить 6�8 осіб на місце, у Фінляндії –
7�10, це вище, ніж на юридичні чи медичні
спеціальності, а на окремі факультети кон�
курс сягає й 15 чоловік. Потім потрібно ще
потрапити до школи. В Японії після закінчен�
ня університету необхідно скласти спеціаль�
ний іспит на придатність до педагогічної про�
фесії і одержати на неї ліцензію. Резюме над�
силається до обраної префектури, якщо вона
подала відомості про вакансії. На одне місце
може бути 20�30 заявок. Префектура влаш�
товує свої іспити і, якщо вони успішно скла�
дені, департамент освіти укладає з учителем
угоду з фіксацією, що той тепер знаходиться
в штаті префектурних службовців, і направ�
ляє на роботу в школу.

Ще один фільтр – інтернатура. Після за�
кінчення ВНЗ випускник не відразу одержує
диплом. Претендент на вчительську посаду
рік працює в якості "помічника вчителя" й
одержує диплом лише після складання ква�
ліфікаційного іспиту. Педагогічну інтернату�
ру винайшли у Великобританії, тому законо�
мірною є її наявність у країнах, де спостері�
гається історично сильний англійській вплив
(Канада, Гонконг). Але незалежні кваліфіка�
ційні іспити вчителів набули поширення в ба�
гатьох країнах.

У Фінляндії введений ще більш радикаль�
ний механізм – річні контракти. Кожен новий
навчальний рік вчителі приймаються на ро�
боту за контрактом. Для школи цей механізм
є зручним, оскільки уможливлює законні

виявлення педагогічних умов, що сприя�
ють ефективному реформуванню навчально�
виховного процесу в підготовці вчителів;

мобільність і варіативність вибору сту�
дентом рівня професійної кваліфікації, до�
даткової спеціальності, спеціалізації, що за�
безпечить побудову майбутнім вчителем ін�
дивідуальної освітньої стратегії.

Загальні підходи до стратегії 
реформування освіти в Україні та 
поліпшення її якості

Негативна селекція

Помітною є професійна занедбаність пе�
дагогічних навчальних закладів України.
Призначені для підготовки вчителів і інших
педагогічних працівників (психологів, логопе�
дів, методистів дошкільної освіти, соціальних
працівників та ін.), наші "педи"  кого тільки
зараз не готують. У списку спеціальностей –
юристи, соціологи, менеджери, журналісти,
працівники мистецтва та  реклами, регенти
церковних хорів. У школах, за експертними
оцінками, залишаються працювати 15�20%
випускників. Причини цієї трагікомедії зро�
зумілі: дефіцит гуманітарних ВНЗ і необхід�
ність виживання в 1990�х рр. на фоні "масо�
визації" вищої освіти зумовили перепрофілі�
зацію педінститутів: із структур підготовки
кадрів для шкіл вони перетворилися в за�
гально гуманітарні навчальні заклади.

Утрата ВНЗ професійного призначення з
низьким престижем педагогічної професії
привели до іншої проблеми – зниження рівня
абітурієнтів. Формула "нікуди не придатний,
прямуй до педу" спрацьовує й сьогодні. В ре�
зультаті і відбувається негативна селекція:
спочатку до ВНЗ педагогічного профілю пот�
рапляють мало мотивовані студенти з нега�
тивною академічною і практичною підготов�
кою, потім якість студентського середовища,
цілеспрямованого явно не на педагогіку,
впродовж декількох років переорієнтовує
тих небагатьох, хто дійсно мав бажання стати
вчителем, і потім у школи потрапляють най�
слабші і не амбіційні випускники з числа тих,
хто не зміг швидко зайняти більш "достойні"
вакансії після закінчення ВНЗ. У будь�якому
правилі, зрозуміло, є виняток, і частина сту�
дентів цілеспрямовано готується до роботи в
школі, але їх число до надзвичайності мале у
надто розгалужених підсистемах освітньої
системи.

Початкова школа – основний 
базис освіти

В усьому світі вища освіта є обов'язковою
умовою отримання вчителем посади в нав�
чальному закладі. На Заході це питання
розв'язане, у східних країнах наближається
до вирішення. Особливі успіхи у цьому відно�
шенні має Фінляндія, де ще в 1977 р. була
прийнята постанова щодо необхідності
кожному вчителеві мати ступінь магістра.
Із 1981 р. на посаду вчителя зараховуються
лише магістри. Фінський досвід наслідують
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підстави відбирати кращих вчителів. Прий�
нятний він і для обдарованих педагогів: шко�
ли намагатимуться утримати їх у своїх ко�
лективах, а з іншого боку, підвищується мо�
більність вчителів, що дозволяє їм обрати
школу на свій розсуд, на задоволення особис�
тісного інтересу.

Є й свій фільтр "на вихід". Ті ж фіни через
двадцять років педагогічної роботи (японці
через п'ятнадцять) безкоштовно перенавча�
ють вчителів, допомагаючи їм одержати нову
спеціальність, тому що КПД  вчителів у пев�
ному віці, не зважаючи на великий досвід,
помітно знижується. Частина з них залиша�
ється в системі освіти, отримуючи іншу робо�
ту (наставника, педагога додаткової освіти,
репетитора, куратора), частина переходить в
інші гуманітарні сфери.

Паралельно з системою фільтрів існує й
система підтримки, наставництво чи тью�
торство для вчителів�початківців, стимулю�
вання результативності роботи, зокрема й
матеріальної (японський вчитель за умови
підвищення своєї кваліфікації за власною іні�
ціативою одержує надбавку зарплати до
10 %); різні соціальні пільги (наприклад, зни�
ження відсотка іпотечного кредитування).   

Що робити?

Не займатися профанацією, а, передусім,
називати речі своїми іменами. Наші педаго�
гічні ВНЗ, в тому числі й класичні універси�
тети, які вибухнули на примітивній базі пе�
дагогічних інститутів "урочистою" зміною ви�
віски, займаються не підготовкою вчителів, а
вирішенням зовсім інших завдань. Можливо
й не менш важливих, але зовсім інших. А ос�
кільки в країні треба обов'язково створювати
ефективну систему підготовки вчителів, то,
вирахувавши, яка чисельність вчителів нам
потрібна (чітко знаючи щорічну народжува�
ність і приблизно – міграційні перетоки), не�
обхідно провести реструктуризацію системи
педагогічної підготовки, вирізнивши з існую�
чих більш�менш ефективні за якістю освітні
заклади і розвивати педагогічну підготовку
саме в них, а інших позбавити можливості
працювати в своє задоволення. Тоді значна
частина педагогічних ВНЗ і коледжів (педа�
гогічних училищ) зникне за рахунок укруп�
нення, перепрофілювання чи просто зміни
назви. Чи навіть ліквідації, що логічно допус�
тимо, щоб число студентських вакансій не
наближалося, а що найжахливіше, не пере�
вищувало кількість випускників шкіл.  

Різке скорочення числа педагогічних ВНЗ з
одночасним позбавленням тих, що залишили�
ся, непрофільної діяльності і перевід їх в сис�
тему бакалаврату – це крок непопулярний.
Він викличе великий супротив місцевої влади
і влади вишів, зате дозволить зняти ряд нега�
тивних явищ, таких як нецільові бюджетні
витрати і дискредитація педагогічних дипло�
мів, а найосновніше – дозволить розпочати оз�
доровлення самої педагогічної освіти.

Педагогічні коледжі (училища), за раху�
нок яких педагогічні ВНЗ ще не втратили

повністю свій профіль (вони здійснюють під�
готовку до 20�30 % студентів, більш мотиво�
ваних, ніж інші), доцільно перевести в систе�
му бакалаврату. Ці навчальні заклади мо�
жуть працювати  в складі університетів (пе�
дінститутів), або самостійно. Сильна сторона
коледжів – професійна підготовка, її й треба
зберегти та різко підвищити рівень педаго�
гічної майстерності, нарощуючи теоретико��
технологічну базу.

Педагогічну підготовку в університетській
системі реально реалізувати засобами ство�
рення педагогічних магістратур (сильних ма�
гістратур з дослідницькими центрами числом
10�15 університетів, в яких навчатимуться
випускники педколеджів і педагогічних уні�
верситетів). І тоді в Україні з'явиться перех�
ресна модель підготовки вчителя: на рівні ба�
калаврату можна здобувати чи університет�
ську, чи спеціалізовану освіту, а на рівні ма�
гістратури – в класичних чи педагогічних
університетах – відшліфовувати педагогіч�
ний профіль. А років через п'ять�сім ми змо�
жемо порушити питання щодо магістерської
освіти педагогів.

Очікування крахові подібне  

Реформу кадрової освітньої інфраструк�
тури необхідно синхронізувати зі змінами у
шкільній сфері і ширше зі змінами ставлення
до вчительської професії у державі на різних
рівнях влади та громадськості. Формула при�
вабливості вчительської професії достатньо
проста: середня загальнопромислова винаго�
рода за працю, відкриті кар'єрні можливості і
суспільне визнання.

Зарплата вчителя повинна значно зроста�
ти. Тут є дві проблеми. Перша: десятиліття
погодинного способу оплати змінили вчи�
тельську свідомість, і пряме збільшення зар�
плати саме по собі професіоналізму в школі
не додасть. Більш того, у довгостроковій пер�
спективі наслідки будуть негативними, бо
закріплюватимуться всі недоліки існуючої
кадрової ситуації. Ця проблема буде виріше�
на в єдиному випадку – переходові на нову
систему оплати праці, коли зарплата збіль�
шуватиметься не в абсолютних показниках, а
залежно від досягнутих результатів. Цю сис�
тему треба доводити до розуму, щоб "резуль�
татна" добавка була вагомою, а показники
результативності – професійно виразними і
зрозумілими людям. Зрозуміло, що така зар�
плата повинна існувати на державному і регі�
ональному рівнях. Для будівництва кар'єрно�
го зростання вчителю має надаватись широ�
кий вибір.  І предметом особливої турботи по�
винне стати завдання підготовки і професій�
ного зростання директорів шкіл, тому що
персона директора є ключовим компетен�
тнісним параметром успіху школи.

І звичайно ж, важливо поступово вибудо�
вувати систему фільтрів і підтримки: шкіль�
на інтернатура, незалежні кваліфікаційні іс�
пити, підтримка молодих вчителів, матері�
альні стимули заохочення професійного
зростання тощо. Сюди ж відноситься й систе�
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роблення відповідних програм, так і бюджет�
ну підтримку стратегії розвитку інститутів
післядипломної освіти. 

Це можливо, враховуючи те, що система
післядипломної освіти має ряд переваг щодо
стаціонарного навчання у ВНЗ: вона менш
інерційна  у порівнянні з базовою професій�
ною освітою,  здатна швидше реагувати на
інновації, безпосередньо пов'язана із практи�
кою, що дозволяє рельєфно побачити ре�
зультат. Таким чином ми все далі будемо від�
далятися від  абсурдної практики радян�
ських часів, коли в інститутах удосконалення
вчителів не працювали вчені�педагоги, нау�
ковці інших профілів, не проводилася дослід�
ницька робота, вчителів, яких перед цим го�
тували у ВНЗ професори, переводили на пе�
риферію педагогічної освіти і науки.

* * *
Всі процеси у світі прискорюються. Японія

розпочала кардинально перебудовувати пе�
дагогічну освіту більше 50�ти років тому, фі�
нам знадобилося 30 років, щоб змінити інф�
раструктуру і створити  кращу у світі школу;
азіатські країни витратили два десятки ро�
ків, щоб зробити свої школи видатними. Ук�
раїна може реалізувати це завдання за 15 ро�
ків, якщо використовуватиме світові розроб�
ки і спиратиметься на прогресивні вітчизняні
традиції. Дуже хочеться, щоб наша держава
не залишилася в питаннях якості підготовки
педагогічних кадрів, а отже, і в якісних досяг�
неннях національної освітньої системи в тем�
них закутках світового провінціалізму. 
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ма профорієнтаційних програм, і створення
спеціальних класів із старшокласників, які
вважають педагогіку своїм покликанням, і
районні міжшкільні "школи юного вчителя", і
академії педагогічної майстерності старшо�
класників при педагогічних ВНЗ.

У контексті сказаного про українську педа�
гогічну освіту в цілому, необхідно обміркову�
вати і реформу системи післядипломної педа�
гогічної освіти, яка в усіх цивілізованих краї�
нах світу за визначенням ЮНЕСКО  є "коро�
ною освіти", надаючи  кожному фахівцю мож�
ливість постійно поновлювати та поглиблюва�
ти загальні й фахові знання та вміння [8]. 

Незважаючи на те, що ця система в нашій
країні характеризується чіткою організацій�
ною структурою, має впорядковану сукуп�
ність навчальних закладів та методичних ус�
танов і певним чином поліпшує науково�тео�
ретичну і методичну підготовку педагогів,  на
шляху її вдосконалення немало перешкод: 

� недосконала нормативно�правова база
(відсутній Закон про освіту дорослих, Закон
про післядипломну освіту, Положення про
ліцензування та акредитацію закладів після�
дипломної освіти);

� невпорядкована система соціальних га�
рантій і захисту працівників закладів після�
дипломної освіти (заробітна плата, пенсійне
забезпечення, тривалість відпусток тощо); 

� не визначено статус закладу післядип�
ломної освіти як вищого навчального закладу
та ін.

До того ж помічається намагання в різних
формах деформувати післядипломні курси
навчання, зменшуючи час на їх проходжен�
ня, ігноруючи право вчителя на вільний вибір
форм навчання (Закон України про освіту,
ст.55), віддаючи перевагу дистанційному нав�
чанню та збільшенню обсягу залікових робіт.

Світовий досвід засвідчує, кращі зразки
післядипломної педагогічної освіти, наприк�
лад, у Великій Британії, США, Австралії від�
повідають рівню аспірантури та магістрату�
ри. В Японії післядипломне навчання спря�
моване на поглиблення спеціалізації в кон�
кретній галузі знань та набуття навичок про�
ведення науково�дослідної роботи, результа�
ти якої узагальнюються в дисертаціях [9, 27]. 

У цьому контексті системі післядипломної
педагогічної освіти України сьогодні потрібно
нарощувати свій потенціал, щоб бути здат�
ною забезпечити підвищення освітнього рів�
ня практикуючих педагогів до магістерського
рівня. Так, стратегія розвитку Полтавського
обласного інституту післядипломної педаго�
гічної освіти імені М.В.Остроградського на
2008 � 2012 роки, прагнучи забезпечення сис�
темних якісних змін в освітньому полі регіо�
ну, передбачає проведення регіонального
експерименту з організації післядипломної
педагогічної освіти за акумулятивною схе�
мою: всі заходи в ПОІППО (курси, семінари,
тренінги, майстер�класи тощо) набуватимуть
такого змісту і якості, щоб їхнє проходження
могло зараховуватися педагогу як внески до
здобуття ним вищих освітніх рівнів та ступе�
нів. Такий експеримент передбачає як роз�
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1
Майбутнє України дотепер суттєво від�

крите. Її демократичний поступ і "прибуття"
до консолідованої демократії зовсім не виг�
лядає якимось однозначним та невпинним
"природноісторичним законом". Натомість
можливі й радикально відмінні процеси і
"пункти посадки". Сьогодні у цьому відно�
шенні видається доволі небезпечним відрод�
ження у різних верствах суспільства авто�
ритарно забарвленої ідеї "сильної руки". Це
не є сюрпризом, бо траєкторія політичного
руху будь�якої країни за часів глибоких со�
ціальних трансформацій доволі специфічна,
вона залежить від маси зовнішніх та внут�
рішніх, об'єктивних та суб'єктивних чинни�
ків. Зараз я хотів би обговорити один з внут�
рішніх суб'єктивних чинників, який при на�
лежній організації здатен виконати компен�
саторну функцію стосовно низки інших, що
пригнічують демократизацію країни. Згада�
ний чинник – свідома і систематична демок�
ратична освіта.

Перш за все, що є демократична освіта?
Як на мене, демократична освіта набагато
ширша за вивчення академічних дисциплін
"Громадянська освіта", "Основи демократії"
тощо. Вона ефективно здійснюється і здобу�
вається на майданах, у виробничих примі�
щеннях чи на кухнях. Але зараз я маю намір
зупинитися на середньому рівні демокра�
тичної освіти – середньому у тому сенсі, що
він здійснюється під час навчальних занять,
хоча і лежить поза межами усталених сус�
пільно�політичних дисциплін.

Національна освіта дотепер вражена не�
безпечною, хоча і традиційною хворобою –
гонитвою за збільшенням позитивних знань
учнів та студентів. Цим пояснюються безкі�
нечні спроби збільшення обсягу старих дис�
циплін та уведення нових, особливо, коли
вони мають статус "профілюючих". Як не
парадоксально, але включення до навчаль�

них планів вищих навчальних закладів, на�
приклад, курсу "Основи демократії" може
стати черговою даниною цій же традиції,
хоча, вочевидь, і насправді актуальною за
сучасних умов. Виділяючи "може стати", я
хочу сказати те, що курс "Основи демокра�
тії" має інтенцію перетворитися на розлогі
наукоподібні наративи "про демократію",
усілякі її класифікації і визначення, типоло�
гію форм та стадій... Жодним чином не запе�
речуючи академічну привабливість і теоре�
тичну важливість подібних позитивних
знань, слід постійно брати до уваги принай�
мні дві наступні обставини. 

По�перше, демократію не можна пред�
ставляти у той суто апологетичний спосіб, у
який ще досить недавно подавалося "світле
майбутнє усього людства – комунізм". Інак�
ше кажучи, викладаючи "Основи демокра�
тії" і споріднені академічні дисципліни, слід
приділяти увагу іманентним суперечностям
і обмеженням демократичного ладу. Звичай�
но, будь�яка наука передбачає і навіть вима�
гає вироблення нормативної або ідеальної
моделі свого об'єкта. Але ідеальної, а не іде�
алізованої! Тому навіть у ідеальній моделі
демократії мають бути відображені її прин�
ципові вади і межі. У цьому відношенні не
можна не враховувати, зокрема, висновку
Ларі Даймонда про те, що демократичні
держави неминуче виявляються наванта�
женими певними "вбудованими" парадокса�
ми, або суперечностями. Породжувані ними
тертя нелегко усунути, але кожна країна,
яка прагне стати демократичною, мусить
знайти свій власний шлях розв'язку цих па�
радоксів1.  Та й взагалі, у вивченні і навчанні
демократії слід пам'ятати парадоксальну,
але дуже глибоку сентенцію Уїнстона Чер�
чілля: "Демократія – найгірша форма уря�
дування, за виключенням усіх інших, які
ще гірші" ("Democracy is the worth form of
government with exception of all other forms,
which are still worse"). До речі, уникнення
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У статті розглядаються проблеми демократичної освіти в Україні, розкриваються питання що�
до навчання критичного мислення.

В статье рассматриваются проблемы демократического образования в Украине, раскрываются
вопросы относительно обучения критическому мышлению.

In the article the problems of democratic education in Ukraine are examined ,  the questions concerning
the study of critical thinking are shown.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Описаний вище спосіб досить трудомі�

сткий, він вимагає високої педагогічної ква�
ліфікації, забирає відносно більше сил і ча�
су. Але проблема навіть не у цьому. Він мо�
же породжувати погляди і переконання,
котрі вчителеві видаються помилковими або
ж є такими насправді. Ця загроза спокушає
упередити дитину від хитань і передбачува�
них помилок, натомість провести її до "прав�
ди" найкоротшим і найшвидшим шляхом.
Намір добрий, але не веде до раю! Бо подаю�
чи дитині "швидкі й легкі знання", він не
навчає її самостійно ідентифікувати помил�
ки, виправляти їх, нести відповідальність за
свої прорахунки. Проте у "дорослому жит�
ті", куди врешті�решт потрапляють усі діти,
від брехні і омани, власних помилок, необ�
хідності долання утруднень не застрахована
– і у земному світі ніколи не буде застрахо�
вана – жодна людина! 

Таким чином доходимо висновку про пе�
дагогічну припустимість і навіть корисність
помилок, інакомислення, зрозуміло, без сут�
тєвого порушення меж права чи загально�
людської моралі. "Свідоме дотримання
дітьми певних релігійних, моральних та
політичних переконань видається не менш
важливим, ніж те, щоб ці переконання
співпадали з нашими", – стверджує Мон
Грегорі. Звичайно, з цієї причини демокра�
тичний спосіб освіти викликає спротив пев�
ної частини навіть порівняно "демократизо�
ваних" американських вчителів і батьків... 

2
Свобода – до певної міри навіть свобода

хитань і помилок – є фундаментальною
цінністю демократії. У цьому сенсі вільні
хитання і помилки заслуговують на толе�
рантне ставлення. Проте другою стороною
свободи є обстоювання своєї думки і право
на вільну критику іншої. Тому критика ви�
являється однією з природних складових
демократичної життєдіяльності, а навчан�
ня їй мусить бути неодмінною складовою
демо�кратичної освіти. Сучасним засобом
тут виявляється навчання критичному
мисленню3.  

З досвіду північноамериканської систе�
ми освіти відомі два основні підходи до нав�
чання критичному мисленню. Перший з
них передбачає окрему академічну дис�
ципліну, у межах якої вивчається той чи
інший достатньо обґрунтований алгоритм
критики і формуються вміння його застосо�
вувати. За матеріал для демонстрації цього
алгоритму  беруться проблемні тексти
будь�якої конкретної сфери науки чи прак�
тики. У цьому випадку алгоритм критично�
го мислення виступає як наперед задана
форма опрацювання проблемного матеріа�
лу, що її слід засвоїти та "присвоїти". Але
існує й другий підхід – "критичне мислен�
ня через інші дисципліни". Він не потребує
виокремлення самостійної дисципліни

ідеалізації демократії дасть змогу запобігти
розчаруванню у ній і, тим паче, у зазвичай
вельми суперечливій та важкій демократи�
зації суспільства. А остання обставина
вкрай актуальна для України часів постав�
торитарних трансформацій.

По�друге, подання позитивних знань без
прищеплення молоді відповідної системи
цінностей і алгоритмів демократичної жит�
тєдіяльності перетворить їх на "суху тео�
рію", вельми далеку від "древа життя, що
рясно зеленіє". 

Та чи не суперечить намір систематично
прищеплювати демократичні цінності й ал�
горитми тій статті Конституції, яка проголо�
шує: "Суспільне життя в Україні ґрунту�
ється на засадах політичної, економічної,
та ідеологічної багатоманітності"? Відпо�
відь на поставлене питання істотно зале�
жить від способу прищеплювання. Коли
обирається догматичне нав'язування ідей
демократії, некритичне її вихваляння, утиск
проявів сумніву, інакодумства і т.п., то це
насправді вступає у суперечність з Консти�
туцією і, до речі, з самою суттю демократії.
До того ж, цей спосіб дуже швидко дегене�
рує до рівня відірваних від реалій байок "на�
укового комунізму" часів занепаду "розви�
неного соціалізму". Таке недемократичне
"прищеплення демократії" насправді від�
вертає від неї молодого українського грома�
дянина навіть без поглибленої освіти, але зі
здоровим глуздом.  

Зазначена загроза зовсім не позбавлена
підстав з огляду на деякі наші педагогічні
традиції. Як же її уникнути? Відповідь, на
перший погляд, виглядає майже тривіаль�
ною: через узгоджену демократизацію не
тільки вмісту, а й форм, методів, засобів
навчання. Інакше кажучи, основам демокра�
тії слід навчати у демократичний спосіб, де�
мократичними засобами. Проте цю просту
відповідь зовсім не легко утілити у конкрет�
ні "методичні рекомендації", а реалізувати
їх – ще складніше. Не входячи зараз у гли�
бини зазначеної проблеми, звернімося до ці�
кавого досвіду американських колег під наз�
вою "Філософія для дітей". 

Філософія для дітей ґрунтується, зокре�
ма, на думці, що регламентування особли�
вих релігійних, моральних чи політичних
переконань школою видається по суті й
педагогічно неправильним. Мета допомог�
ти дітям навчитися самим коригувати
свою поведінку через зважений і старанний
пошук не досяжна, коли вчителі просто
кажуть дітям, яких саме думок слід три�
матися з тих чи інших питань. З цієї
причини вчителі�фасилітатори мають
наставляти дітей мислити зважено, чесно
враховувати думки усіх інших, прагнути
використати у процесі пошуку найкращі
докази та найсильніші аргументи, проте
без прямолінійного підштовхування до на�
перед визначеного висновку2.
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мислення не можливе без синтезу критич�
ності й креативності, остільки навчання
критичному мисленню мусить рано чи піз�
но бути доповнене навчанням мисленню
творчому (як і навпаки).

Успішне мислення не можна відірвати
від його адекватного вираження у мові,
висловлення у посланнях іншим людям. Ця
обставина значно підсилюється за інфор�
маційної доби, коли справжній професіонал
розумової праці не є і не може бути таким
собі Робінзоном. Тому більш�менш довер�
шене навчання критичному мисленню не
може обійтись без навчання основам компо�
зиції ясних і переконливих текстів, пос�
лань. 

Критичне мислення – ефективний метод
формування менталітету громадянина де�
мократичного світу чи країни, яка прагне
демократизації. Більше того, це ще й дієвий
спосіб освіти успішного професіонала ін�
формаційного суспільства. Отже, разом зі
своїми природними доповненнями воно має
сьогодні щонайменше подвійну цінність. 

Ефективність навчання критичному
мисленню ґрунтується на його укоріненні
не стільки на рівні пасивного "присвоєння"
знань, скільки на рівні активного засвоєння
і повсякденного відтворення базових цінно�
стей та алгоритмів демократії в процесі ос�
віти, професійної діяльності, життєдіяль�
ності загалом. З іншого боку, повсякденне
практикування критичного мислення є
шляхом до демократії і втіленням її фунда�
ментальних цінностей майже безвідносно
до того, яких політичних поглядів трима�
ється критично мисляча людина. Саме тому
освіта у суспільстві, яке прагне демократи�
зації, повинна бути урізноманітнена нав�
чанням критичному мисленню з усіма його
доповненнями.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
"Критичне мислення", оскільки навчання
критиці занурюється у вивчення якоїсь зі
звичайних дисциплін (іноземної мови, ма�
тематики, історії тощо). Складові алгорит�
му критичного мислення тут не засвоюють�
ся ззовні, а відшукуються тим, хто навча�
ється, за стимулювання і підтримки фа�
силітатора. Проблемний матеріал є не
стільки джерелом ілюстрацій, скільки тією
"сировиною", з якої учень чи студент
переважно самостійно "видобуває" потрібні
знання і вміння систематичної критики. До
речі, такий підхід підвищує рівень опану�
вання матеріалу традиційних дисциплін.

Кожен з описаних підходів має свої пе�
реваги і межі. Викладання критичного мис�
лення через інші дисципліни є більш прий�
нятним для школи, коли формуються прос�
тіші вміння критики без поглибленого їх
наукового обґрунтування. Другий підхід
більше відповідає університетському рів�
ню, він вимагає певної абстракції і рефлек�
сії, потрібних не тільки для засвоєння при�
йомів критики, а й розуміння їх логічних,
психологічних і тому подібних підстав та
сутнісних зв'язків. Звичайно, привабливою
виглядає комбінація описаних підходів за�
лежно від навчальної проблемної ситуації,
рівня аудиторії тощо. Та за свідомої органі�
зації конкретної роботи якийсь з зазначе�
них підходів завжди буде провідним. 

Закріплення критичного мислення в ос�
віті Україні і, як видається, інших нових не�
залежних держав не може полягати у
простому відтворенні напрацювань амери�
канських колег. На заваді цьому завжди
стоятиме природна розбіжність соціокуль�
турних контекстів освіти, принципів її ор�
ганізації, змістовного наповнення тощо.
Зокрема, навчання критичному мисленню
за океаном має переважно прагматичну й
інструментальну спрямованість, тоді як
континентальна Європа традиційно тяжіє
до теоретичності і фундаментальності,
прагнучи виводити ті чи інші практичні ал�
горитми й інструменти з перших принципів
та начал. Не входячи зараз у дискусію сто�
совно зазначених стратегій, висловлю своє
переконання щодо викладання критичного
мислення в Україні (і, можливо, в більшості
країн пострадянського освітнього просто�
ру). Перспективним тут видається синтез
критичного мислення і звичної логіки: у та�
кий спосіб породжуються принаймні два
навчальні курси – "логіка з елементами
критичного мислення" і "критичне мислен�
ня на підставі логіки". Обидва ці курси вже
розроблені й апробовані у низці вищих нав�
чальних закладів Харкова4.   

Але здоровий глузд і викладацька прак�
тика ведуть до висновку, що критичне ми�
слення не є самодостатнім у тій же мірі, у
якій розв'язання реальних проблем часто�
густо вимагає поєднання критики з твор�
чістю. Оскільки у таких випадках успішне



усіх країнах світу відбуваються інтенсив�
ні пошуки найбільш адекватного об'єктив�
ним вимогам науково�технічного і соціаль�
ного прогресу змісту та ефективної орга�
нізації шкільної освіти [31, с.5]. Реформа�
ційні перетворення відбуваються і в сис�
темі вищої освіти. В.Кремень підкреслює,
що: " …освіта буде ефективною, якщо хоч
на півроку випереджатиме зміни в сус�
пільстві. І потрібно все зробити, щоб вико�
нати цю важливу вимогу часу" [17, с. 148].

У Всесвітній доповіді ЮНЕСКО наголо�
шується, що сьогодні у світі кожні четверо
з п'яти дітей отримують середню освіту у
віці від 10 до 15 років. Середня освіта
швидко розповсюджується в усьому світі.
Найбільш значне зростання є характер�
ним для Південної Америки, яка поряд з
Європою має найбільш високий у світі
(фактично 100 %) коефіцієнт охоплення ді�
тей шкільною освітою. Північна Америка,
Східна Азія і Океанія мають коефіцієнт
охоплення понад 90 %. У Західній Азії, де
учні початкових класів середньої школи
складають 69 % населення шкільного віку,
ці цифри суттєво зменшуються. У Африці
ситуація ще гірша. Коефіцієнт учнів у по�
чаткових класах середньої школи складає
лише 45 %. В старших класах середньої
школи охоплення дітей освітою складає
тільки 51 %. Виключенням є Європа, де ко�
ефіцієнт охоплених освітою перевищує
100 %. Причиною є участь молодих людей
одночасно у декількох програмах. У Пів�
нічній і Південній Америці в старших кла�
сах середньої школи навчається 70 % мо�
лоді, у Східній Азії – 48 %, Західній Азії –
40 %, Африці – 29 % [33].

Актуальність дослідження і постанов�
ка проблеми. Прогрес сучасної цивілізації
безпосередньо пов'язаний із формуван�
ням суспільства знань. Освіта є фунда�
ментальною складовою цього процесу і по�
дальшого розвитку людства. Разом з тим
ситуація щодо надання якісних освітніх
послуг суттєво відрізняється у різних
країнах світу. Сьогодні існує велика кіль�
кість дослі�джень, які надають інформа�
цію про розвиток національних освітніх
систем, їх трансформації в умовах глоба�
лізації, що потребує ретельного аналізу і
систематизації.

Аналіз досліджень та публікацій. Кон�
курентність, змагальність, суперництво
націй, країн, держав, за визначенням
В.Кременя, набуває глобального, загаль�
нопланетарного характеру й охоплює бук�
вально всі сфери життя [17, с.3�4]. Б.Гер�
шунский пише, що світ істотним чином
змінився. Немає жодної важливої, ключо�
вої для людської цивілізації проблеми,
яка має вирішеня у національному мас�
штабі, на рівні національно�державної са�
модо�статності [6, с.24].

Зростання наукових знань та необхід�
ність постійного їх оновлення впродовж
життя одного покоління, підкреслює
О.Локшина, об'єктивно перетворюють ос�
віту у вирішальний фактор суспільного
поступу. Тому невипадково проблеми
формування інтелектуального потенціалу
через підвищення якості й ефективності
освіти посідають важливе місце в освітній
політиці та практичній діяльності урядо�
вих, освітніх і громадських структур. В
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У статті висвітлено взаємозв'язок процесів суспільного прогресу з основними тенденціями в
розвитку системи освіти на основі теоретичного аналізу наукових та статистичних матері�
алів, електронних джерел. Отримані результати дозволять використати позитивний досвід
для поліпшення ситуації в Україні.

В статье представлена взаимосвязь процессов общественного прогресса с основными тенден�
циями в развитии системы образования на основе теоретического анализа научных и статис�
тических материалов, электронных источников. Полученные результаты позволят использо�
вать позитивный опыт для улучшения ситуации в Украине.

The work highlights the interrelation between the processes of social progress and the major tendencies
in education system development on the basis of theoretical analysis of scientific and statistical mate�
rials, electronic sources. The results obtained will allow using the positive experience in improving the
situation in Ukraine. 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬНОГО
ПРОГРЕСУ З ОСНОВНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ 
В РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ

В.Е.Лунячек  
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що стосується проблем освіти знаходить�
ся на рівні 7 – 9 % [8].

Сьогодні людство розвивається згідно з
цілями, визначеними у Декларації Тися�
чоліття ООН, прийнятій у 2000 році на се�
сії Генеральної Асамблеї ООН і затвер�
дженій головами 191 держави світу. Ця
Декларація започаткувала процес досяг�
нення світовою спільнотою визначених до
2015 р. результатів у тих сферах, де не�
рівномірність глобального людського роз�
витку виявляється найгострішою. На сьо�
годні найбільш повним і глобальним стра�
тегічним документом найвищого рівня в
цьому напрямі є Пакт "Цілі розвитку ти�
сячоліття" (Millennium Development Go�
als), за�тверджений Декларацією Тисячо�
ліття, яким країни–члени ООН взяли на
себе зобов'язання досягти визначених ці�
лей. Сформована на глобальному рівні
система Цілей Розвитку Тисячоліття
(ЦРТ) включає 8 цілей, 18 завдань розвит�
ку і 48 індикаторів для кількісної оцінки
прогресу на шляху досягнення цілей. На
сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2005 р.
було рекомендовано національні стратегії
розвитку держав�членів ООН розробляти
з урахуванням ЦРТ та специфіки Націо�
нального розвитку. Серед зазначених ви�
ще цілей є забезпечення якісної освіти
впродовж життя [32].

Постановка завдання. Метою дослі�
дження є теоретичний аналіз наукових та
статистичних матеріалів, електронних
джерел для з'ясування сталих тенденцій в
світовій системі освіти і використання по�
зитивного досвіду для поліпшення ситуа�
ції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У розвит�
ку планетарної системи освіти в першій
половині ХХІ ст. склалися певні сталі тен�
денції. Перш за все це глобалізація освіти.
А. Сбруєва розуміє цей процес, як конвер�
генцію принципових засад освітньої полі�
тики національних держав у цілій низці
параметрів, передусім таких, як цілі та
стратегії розвитку освіти, зміст освіти,
способи та критерії оцінки ефективності
освітніх систем тощо. Вона виділяє три го�
ловні аспекти впливу глобалізації на роз�
виток освітніх процесів: політичний, еко�
номічний, культурний [12, с. 136�137].

Прикладом глобалізації процесів у сві�
товій системі освіти є запровадження
міжнародних проектів, у процесі реаліза�
ції яких відбувається інтеграція освітніх
систем різних країн. У сфері шкільної ос�
віти це: Comenius, Lingua, Grundtvig, Ari�
on, Nordplus Junior, Навчальний рік у
Франції, Іспанії або Германії (A Study Ye�
ar in France, A Study Year in Spain, A
Study Year in Germany), Schools Scholar�
ships та ін. У сфері вищої освіти: Erasmus,
Minerva, Альфа (Alfa), Європейський Со�

У той же час, згідно з даними ЮНЕС�
КО, 75 мільйонів дітей шкільного віку на
планеті не мають можливості відвідувати
школу. Згідно з прогнозом у 2015 р. зали�
шиться 29 мільйонів дітей, які не будуть
відвідувати школу. Згідно з оцінками цієї
організації у світі нараховується близько
776 мільйонів дорослих (16 % населення
планети), які не знають грамоти. Серед
них дві третини складають жінки [23].

Для розвитку вищої освіти характерна
наявність 12 країн лідерів (США, Росія,
Японія, Корея, Німеччина, Велика Брита�
нія, Франція, Іспанія, Канада, Австралія,
Нідерланди, Польща). Умови відбору цієї
групи наступні: індекс освіти – не менше
0,94; частка осіб у дорослому населенні (25
– 64 роки) – не менше 15 %; кількість сту�
дентів вищих навчальних закладів – не
менше 0,5 млн.; частка студентів вищих
навчальних закладів в населенні – не мен�
ше 2%.

Щодо показників вищої освіти, то час�
тка дорослих осіб у віці від 25 до 64 років,
складає у США�30%, Нідерландах 28%,
Канаді, Австралії, Кореї�23%, Японії –
22%; Росії, Великобританії, Швеції –
21%;Іспанії – 20 %; Фінляндії – 18 %, Поль�
щі – 17 %; Германії і Франції�15 %. Най�
більша кількість студентів від загальнос�
вітової зосереджена у США – 12,6 %, Індії
– 11,2 %, Китаї – 10,3 %. Найбільшу кіль�
кість студентів в загальному населенні
країни має Фінляндія – 5,6 %. Серед 200
найкращих ВНЗ світу, згідно з Шанхай�
ським рейтингом 2007 року 88 знаходять�
ся у США, 23 – у Великій Британії [16].

На цьому фоні Україна має такі показ�
ники: рівень охоплення освітою дітей 6�9
років становить 89,3 %, дітей 10�14 років –
98,4 %. Серед населення 15�19 років частка
осіб, що набувають освіту у загальноосвіт�
ніх навчальних закладах, становить
32,1 %, у професійно�технічних навчаль�
них закладах – 14,5 %. Вищою освітою
охоплено відповідно 24,3 % молоді 15�19
років, 19,7 % – 20�24�річних, 4,2 % – 25�29�
річних і 1,6 % 30�34�річних. Після 35 років
навчається менше 1 % населення кожної
вікової групи [27].

У матеріалах Європейської Комісії сто�
совно розвитку освіти в Європі вказуєть�
ся, що на сьогодні деякі країни ЄС за рів�
нем навчання й освіти знаходяться серед
лідерів у світі, але в інших – ситуація гір�
ша. Інколи проблемами є невміння читати
або незакінчена середня освіта. Кожна
шоста молода людина в ЄС припиняє нав�
чання із закінченням школи або ж і рані�
ше [13]. Разом з тим питання освіти не є
першочерговими серед тих, що турбують
європейців. Як свідчать результати опи�
тування, найбільше європейців турбує за�
раз інфляція (37 %), у той час як показник,
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них рівнях зайнятості та державній полі�
тиці [9, c. 7].

Висвітлюючи матеріали другого міжна�
родного дослідження ІКТ в освіті (SITES),
І. Іванюк зазначає, що під час його прове�
дення відбулася дискусія щодо місця ІКТ
у суспільстві й освіті. Однією з тез диску�
сії було твердження про те, що здобуті в
школі знання застарівають досить швидко
і що традиційна парадигма освіти, спря�
мована на передання знань та вмінь (стара
парадигма), вже не діє в інформаційному
суспільстві [19, с. 56]. Розглядаючи проб�
леми розвитку сучасної математичної ос�
віти, С.А. Раков наголошує, що її ефектив�
ність тісно пов'язана з ефективністю ви�
користання потужностей сучасних засобів
ІКТ [26, с. 104]. ІКТ створили можливість
для розвитку систем дистанційного нав�
чання, які за визначенням В. Кухаренко, є
педагогічною технологією ХХІ ст. [18, с. 3].

Важливою тенденцією сучасної освіти є
її гуманізація. С. Гончаренко відносить її
до нових соціально�педагогічних принци�
пів, які відображають спрямованість роз�
витку освіти на гуманні стосунки в сус�
пільстві як загальнолюдську цінність. Він
пише, що гуманізацію тобто "олюднення"
освіти в найбільш загальному плані можна
охарактеризувати як побудову стосунків
учасників освітнього процесу на основі
зміни стилю педагогічного спілкування –
від авторитарного до демократичного, по�
долання жорсткого маніпулювання свідо�
містю вихованців, практики індоктринації
учнів і студентів – нав'язування їм непо�
рушних стереотипів мислення, догм, які
не підлягають критиці [12, с. 156�157]. Го�
ловною частиною і засобом гуманізації є її
гуманітаризація, яка, за визначенням
Л.Шульги, є процесом переорієнтації осві�
ти з предметно�змістовного принципу
навчання основ наук на вивчення цілісної
картини світу; переміщення акцентів з
"природи і суспільства" на "людину в при�
роді і суспільстві", звернення уваги на са�
моцінність особи [12, с. 158]. В. Астахова та
ін. вважають гуманітаризацію освіти го�
ловним напрямом оновлення освіти на
етапі переходу людства від індустріальної
до технократичної цивілізації [7, с. 44]. 

І. Бех вказує, що у сучасних гуманітар�
них науках спостерігається значне тяжін�
ня до категорії "цінності". Він наголошує
на тому, що з уведенням у практику по�
няття "особистісна цінність" пов'язані на�
самперед проблеми світоглядного рівня.
Йдеться про докорінну смисложиттєву
переорієнтацію індивіда, за якої оволодін�
ня ним особистісними цінностями завжди
так чи інакше пов'язується з виходом за
межі егоїстичних інтересів, особистої ко�
ристі і центрованість на морально�духов�
ній культурі людства [1, c. 6]. В. Кремень
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юз – США (EU/USA) и Європейський Со�
юз – Канада (EU/Canada), Темпус (Tem�
pus), IAESTE, Linnaeus – Palme, MFS (Mi�
nor Field Studies) та ін. У сфері професій�
ного навчання: Леонардо да Вінчі (Leonar�
do da Vinci), Седефоп (Cedefop), Європас
(Europass), Interpraktik Scholarships, та ін.

Прикладом глобалізації освітніх проце�
сів є і виникнення 19 червня 1999 р. Болон�
ського процесу, коли 30 міністрів освіти
країн Європи від імені своїх урядів підпи�
сали документ, який отримав назву "Бо�
лонська декларація". Цим актом країни�
учасниці узгодили спільні вимоги, крите�
рії та стандарти національних систем ви�
щої освіти і домовилися про створення
єдиного європейського освітнього та нау�
кового простору до 2010 р. Міністром осві�
ти і науки України зазначена декларація
підписана у 2005 р. в м. Берген (Норвегія)
[14, с. 7; 17, с. 3�4].

Важливою тенденцією у розвитку сві�
тової системи освіти з кінця ХХ ст. стає
використання інформаційно�комунікацій�
них технологій (ІКТ). Перехід від постін�
дустріального до інформаційного сус�
пільства супроводжується впливом цих
технологій на всі сфери життя людини.
ІКТ є потужним ресурсом розвитку світо�
вої економіки, який безпосередньо впли�
ває на розвиток всіх провідних галузей
світового господарства. Їх використання
не тільки принципово змінило процедури
отримання, накопичення і обробки інфор�
мації, а й суттєво вплинуло на специфіку
застосування більшості існуючих сьогодні
технологій. Це безпосередньо стосується і
системи освіти. ІКТ підвищили ефектив�
ність управління закладами і установами
освіти на всіх рівнях, надали змогу прин�
ципово змінити зміст і організацію нав�
чального процесу. Важливим аспектом їх
використання є індивідуалізація навчан�
ня.

У рамках інформаційного суспільства
формується так званий соціальний інте�
лект, який за О. Дубасом, реалізується че�
рез інформаційне поле, утворене засобами
масової інформації та комунікації [10, с. 3].
Інформаційне суспільство визначається
зростанням ролі інформації у соціальних
відносинах [15, с. 38].

В. Дмитришин та ін. вказують, що ана�
літиками, які вивчали перспективи роз�
витку ринку робочої сили, було виділено
54 спеціальності, які будуть переживати
стрімкий розвиток у період до 2010 р.
Тільки 8 з цих спеціальностей не будуть
потребувати знання та володіння ІКТ. Та�
ке зміщення акцентів у вимогах до робочої
сили, відповідно, буде викликати значні
зміни в міжнародному торговому балансі,
у міжнародному поділі праці, в національ�
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наголошує на тому, що сьогодні потрібно
створити методично забезпечену систему
саморозвитку особистості, що допоможе
дитині самостійно розв'язати життєві
проблеми, подолати труднощі навчання та
спілкування, зберегти здоров'я, цікаво
проводити дозвілля, самореалізуватися
[17, с. 82].

Необхідною умовою подальшого про�
гресу людства є забезпечення високої
якості освіти. О. Ляшенко підкреслює, що
проблема якості освіти останнім часом
стає наріжним каменем і національним
пріоритетом освітньої політики багатьох
держав, оскільки віддзеркалює світову
тенденцію інноваційного розвитку освітніх
систем [20, с. 5]. Реформа якості освіти, за
визначенням А. Сбруєвої є об'єктивно не�
обхідною для забезпечення стратегічних
інтересів нації та реалізації життєвих
перспектив кожного конкретного члена
суспільства [29, с. 29]. 

З другої половини ХХ ст. для світової
системи освіти є характерним поширення
процедур оцінювання різних аспектів їх
діяльності, перш за все шляхом вимірю�
вання навчальних досягнень учнів і сту�
дентів. Починаючи фактично з 1959 р.,
проведено декілька глобальних моніто�
рингових досліджень якості освіти. Це
дослі�дження з природничо�математичної
освіти (TIMSS та ін.), оцінювання освітніх
досягнень учнів у сфері функціональної
грамотності (PISA), вивчення якості чи�
тання та розуміння тексту (PIRLS), дос�
лідження з громадянської освіти (CIVICS)
і використання інформаційно�комуніка�
ційних технологій в освіті (SITES). Із ча�
сом все більше країн беруть участь у між�
народних дослідженнях якості освіти, що
надає їм змогу порівняти результатив�
ність своєї освітньої системи із досягнен�
нями лідерів і світовими тенденціями у
розвитку освіти взагалі.

Ключовою тенденцією розвитку освіт�
ніх систем є їх стандартизація. Стандар�
тизацію освіти В. Петренко розглядає як
процедуру розроблення та затвердження
стандартів освіти, які є складовою систе�
ми освіти – сукупності взаємодіючих до�
кументів, що встановлюють певні норми
та положення щодо реалізації освітнього
процесу; діяльності навчальних закладів;
інших юридичних осіб, що надають освітні
послуги; органів, які здійснюють управ�
ління у галузі освіти, і підвідомчих їм ор�
ганізацій та установ, які забезпечують
функ�ціонування і розвиток системи осві�
ти [12, с.871]. 

В. Кремень вважає, що проблема стан�
дартизації освіти набуває світового зна�
чення [17, с. 266]. Процес стандартизації
освіти охопив сьогодні більшість країн сві�
ту. Перш за все дискусія ведеться стосов�

но ролі освітніх стандартів у формуванні
змісту освіти. Разом з тим все більша ува�
га акцентується на ролі стандартів в кон�
тексті оцінювання якості освіти. Харак�
терною рисою сучасності є розгляд ролі
стандартизації діяльності в управлінні ос�
вітою. У таких європейських країнах, як
Нідерланди, Великобританія, Данія, існує,
наприклад, стандарт професійної діяль�
ності директора школи [24, с. 20]. 

Інноваційний рух є характерною рисою
розвитку освітніх систем у ХХ і на почат�
ку ХХІ століття. Це стосується в рівній мі�
рі як усіх аспектів навчального процесу,
так і системи управління освітою. Л. Ва�
щенко підкреслює, що інноваційна страте�
гія освіти стає фундаментальною науко�
вою базою, яка об'єднує в цілісну систему
традиції, здобутки освітніх реформ та
прогресивний інноваційний досвід сучас�
них педагогів. У межах нового напряму
наукового педагогічного знання – педаго�
гічної інноватики – об'єктом наукових ін�
тересів стають процеси розвитку освітніх
систем на основі продукування, розпов�
сюдження та освоєння новацій, дослід�
ження ефективності інноваційних змін в
освіті [3, с. 5].

Система освіти розвивається в контек�
сті загальносвітових процесів в цьому
напрямі, більш того, певною мірою вона є
їх каталізатором. В.Астахова та ін. визна�
чають інноваційну освіту як особистісно і
суспільно орієнтований процес і резуль�
тат такої навчальної і освітньої діяльності,
які стимулюють і проектують новий тип
діяльності як певної людини, так і сус�
пільства в цілому [7, с. 135]. 

Важливу роль у сучасному світі віді�
грає мовна освіта. Лідери ЄС оголосили
принцип, за яким бажаним для сучасного
європейця є знання рідної мови і ще двох
інших. Вони вважають, що ЄС має пропа�
гувати концепцію "засвоєної мови" – дру�
гої рідної мови, у вивченні якої має бути
зацікавлений європеєць. Ця концепція має
стати частиною шкільної та університет�
ської освіти і професійної діяльності. І ця
засвоєна мова зазвичай не повинна бути
тією, яка використовується для міжна�
родного спілкування [28, с.22]. 

Сталою загальносвітовою тенденцією є
також розвиток профільного навчання у
старшій середній школі. У концепції про�
фільного навчання цей процес визнача�
ється як вид диференційованого навчан�
ня, який передбачає врахування освітніх
потреб, нахилів та здібностей учнів і ство�
рення умов для навчання старшокласни�
ків відповідно до їхнього професійного са�
мовизначення, що забезпечується за ра�
хунок змін у цілях, змісті та структурі ор�
ганізації навчання [22].
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Визначальні критерії розвитку вищої
освіти відображені в документах Болон�
ського процесу, а саме: якість підготовки
фахівців; зміцнення довіри між суб'єкта�
ми освіти; відповідність європейському
ринку праці; мобільність; сумісність квалі�
фікації на вузівському та післявузівсько�
му етапах підготовки; посилення конку�
рентоспроможності Європейської системи
вищої освіти [4, с.4].

Значний вплив на забезпечення якості
вищої освіти в Європі має Європейська
мережа щодо забезпечення якості у вищій
освіті (ENQA), до складу якої входять 42
асоціації, що займаються оцінкою якості
освіти у різних країнах Європи. Важли�
вим аспектом розвитку вищої освіти є ав�
тономізація вищих навчальних закладів,
яка регламентується статутом ВНЗ і по�
годжена з діючим в країні законодавством.

М. Дудка пише, що в умовах постійних
змін в суспільстві і навколишньому світі,
прискореного зростання інноваційної і ін�
формаційної складових суспільного ви�
робництва, виникає невідповідність між
по�требами цього виробництва і підготов�
кою висококваліфікованих кадрів у ви�
щих навчальних закладах [11, с. 13 – 14].
Послуги вищої освіти є елементом міжна�
родної торгівлі. В останні роки збільшу�
ється кількість додаткових освітніх пос�
луг, що надаються вищими навчальними
закладами, в тому числі і в рамках кон�
цепції безперервної освіти. А. Сбруєва на�
водить дані щодо глобального ринку ви�
щої освіти, який оцінюється сьогодні у 27
млрд. дол. [29, с. 87].

Характерною особливістю вищої шко�
ли є перш за все розвиток дистанційної
освіти. Сьогодні в світі виникли мега�уні�
верситети – великі вищі навчальні закла�
ди, які проводять навчання за дистанцій�
ною формою. Більшість з них виникла
укінці ХХ ст. За статистичними даними, у
мега�університетах навчається приблизно
10 млн. студентів, що складає 8 % їх чи�
сельності у світі [16].

Характерною рисою розвитку освіти є
посилення уваги до отримання освіти ін�
валідами. Важливу роль в цьому питанні
відіграє набуття професійної освіти, що
надає можливість соціально адаптувати�
ся, відчувати себе повноцінним членом
суспільства. Сьогодні, за оцінками ООН, у
світі нараховують 650 млн. людей, що ма�
ють фізичні, розумові і сенсорні розлади
[2].

Для ХХІ ст. є характерним формування
нової освітньої парадигми, в основі якої
знаходиться принцип безперервності осві�
ти, або освіти впродовж життя. Ця тенден�
ція є ключовою у розвитку більшості націо�
нальних освітніх систем. Ці питання ґрун�
товно відображені В. Астаховою та ін., які

В усіх країнах світу, як підкреслює
Г. Єгоров, відбуваються інтенсивні пошуки
найбільш адекватного об'єктивним вимо�
гам науково�технічного і соціального про�
гресу змісту та ефективної організації
шкільної освіти. Він підкреслює важли�
вість старшої школи у підготовці молоді
до життя. Виконуючи цю відповідальну
функцію, старша школа характеризуєть�
ся специфічними цілями та завданнями,
суттєвим збільшенням як обсягу, так і на�
укової ємності навчального матеріалу [31,
с. 5].

Е. Аксьонова, аналізуючи досвід запро�
вадження профільного навчання у стар�
шій школі за кордоном, вказує, що у краї�
нах Європи (Франції, Голландії, Великій
Британії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Іс�
ландії, Данії) у сьомому класі учень пови�
нен визначитися щодо вибору свого по�
дальшого шляху. Кожному учню пропону�
ється два варіанти продовження освіти в
основній школі: "академічний", який в по�
дальшому відкриває шлях до вищої осві�
ти, і "професійний", де навчаються за по�
легшеним навчальним планом, що вміщує
прикладні і профільні дисципліни [25,
с.102].

Суттєвих трансформацій останнім ча�
сом зазнала професійно�технічна освіта.
В. Мадзігон пише, що трудова підготовка і
професійна освіта в провідних країнах
світу здійснюється відповідно до потреб
суспільства, ринку праці та національних
особливостей систем освіти. Ідеться пере�
дусім про вміння: користуватись найпо�
ширенішими інструментами, читати крес�
лення, самостійно працювати з довідко�
вою літературою, дотримуватись правил
безпечної праці та ін. [31, с. 42]. В. Кремень
вважає за необхідне перетворити профе�
сійно�технічну освіту на один із напрямів
профільної старшої школи, істотно підви�
щивши престиж технологічного навчання
[17, с. 7]. Кардинальна реформа системи
професійно�технічної освіти є нагальною
потребою сьогодення і для України. Це
пов'язано із систематичним зниженням
контингенту учнів, зміною вимог ринку
праці та ін. 

Суттєві зміни відбуваються в системі
вищої освіти. Важлива роль у її розвитку
належить документу "Реформа і розвиток
вищої освіти", який було прийнято ЮНЕС�
КО у 1995 р. Сьогодні найбільш пошире�
ною в світі є двоступенева система вищої
освіти ("бакалавр – магістр"), яка має сут�
тєві переваги. Це пов'язано як з усклад�
ненням місії вищої школи в сучасних умо�
вах, так і з вимогами ринкової економіки
щодо підготовки фахівців. Важливим ас�
пектом є взаємовизнання дипломів про от�
римання вищої освіти.
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проаналізували феномен безперервної ос�
віти в умовах постіндустріального суспільс�
тва, де першочергового значення набува�
ють знання, кваліфікація, професіоналізм,
які безпосередньо пов'язані з якістю фун�
кціонування освітніх інституцій [21]. 

Однією із сучасних тенденцій розвитку
освіти є її технологізація. Г. Селевко пише,
що великий досвід педагогічних інновацій,
авторських шкіл і учителів�новаторів, ре�
зультати психолого�педагогічних дослід�
жень потребують постійного узагальнення
і систематизації. Одним із засобів вирі�
шення цієї проблеми є технологічний під�
хід [30, с. 3]. Б. Гершунський вказує, що ос�
віта є найбільш технологічною сферою,
яка безпосередньо пов'язана із становлен�
ням особистості людини і формуванням
інтелектуальних, духовних, моральних
цінностей людської спільноти. Проте ця
сфера все ще не виконує своєї головної ін�
те�гративної функції [6, с. 33]. 

Актуальним питанням розвитку світо�
вої освіти є удосконалення управління ці�
єю системою. А. Сбруєва доводить, що з
кінця ХХ ст. у розвинених англомовних
країнах відбулися централізаційно�де�
централізаційні, стандартоорієнтовані,
професійноорієнтовані та ринково орієн�
товані реформи. Вони склали основу ос�
вітніх реформ, що набувають глобального
характеру, хоча конкретні національні та
регіональні їх прояви мають суттєві від�
мінності, зумовлені політичними, освітні�
ми та культурними традиціями, економіч�
ними можливостями кожної конкретної
країни, регіону, території [29, с.7]. 

Принципові зміни відбувалися і в краї�
нах Центральної і Східної Європи, що бу�
ло пов'язано із розпадом тоталітарних ре�
жимів і пошуком нових шляхів управлін�
ня освітою у країнах перехідної демокра�
тії. Ці процеси є актуальними до цього ча�
су.

Важливою тенденцією розвитку сучас�
них освітніх систем є зростаючий вплив
інституцій громадянського суспільства.
Освіта і громадянське суспільство взаємо�
пов'язані. З одного боку саме система осві�
ти готує людину, яка безпосередньо впли�
ває на створення інституцій громадян�
ського суспільства, створення балансу між
владою і суспільством. З іншого – розви�
ток громадянського суспільства робить
систему освіти більш відкритою, прозорою
і демократичною, оперативно і ефективно
реагуючою на запити суспільства. Л. Гаєв�
ська підкреслює, що людина повинна бути
не лише освіченою, а й вільною, освіта має
сприяти створенню таких суспільних від�
носин, за яких люди можуть виступити як
вільні особистості, готові до реалізації
функцій суб'єктів таких відносин, пова�
жають одне одного, визнають право одне

одного на власну думку, спроможні прий�
мати рішення щодо свого та суспільного
розвитку, вміють займати позиції і прий�
мати рішення [5].

Висновки. Світова система освіти має
визначальне значення для подальшого
суспільного прогресу. Від рівня освіти і на�
уки залежить якість життя кожного гро�
мадянина, його майбутнє. Ця сфера безпо�
середньо впливає на соціально�економічні
процеси. Вона визначає соціокультурний
розвиток майбутніх поколінь, впливає на
суспільну свідомість в контексті форму�
вання нової парадигми подальшого існу�
вання людства. На основі аналізу значної
кількості джерел в роботі визначені такі
сталі тенденції в розвитку світової систе�
ми освіти: глобалізація освіти; викорис�
тання інформаційно�комунікаційних тех�
нологій в навчально�виховному процесі та
управлінні; гуманізація і гуманітаризація
освіти, запровадження особисто орієнто�
ваних систем навчання і виховання; забез�
печення високої якості освіти шляхом ви�
користання нових технологій навчання;
сучасних підходів до оцінювання навчаль�
них досягнень учнів і студентів, освітніх
проектів і програм; розвиток процесів
стандартизації в освіті; поширення інно�
ваційного руху, збільшення його впливу
на результати навчання; посилення уваги
до мовної освіти; профілізація старшої се�
редньої школи; трансформації системи
підготовки кадрів у професійно�технічній
освіті відповідно до вимог часу; поліпшен�
ня якості підготовки фахівців у системі
вищої освіти шляхом зміцнення довіри
між суб'єктами освіти; забезпечення від�
повідності ринку праці; мобільності, суміс�
ності кваліфікацій на вузівському та піс�
лявузівському етапах підготовки; збіль�
шення додаткових освітніх послуг та ін.;
поширення дистанційної освіти, розвиток
мега�університетів; посилення уваги до
отримання освіти інвалідами з метою їх
соціалізації у суспільстві; реалізацію
принципу безперервності в діяльності на�
ціональних систем освіти; технологізація
процесів в освіті; удосконалення систем
управління; збільшення впливу громадян�
ського суспільства на розвиток освітньої
сфери.

Перспективи подальших досліджень.
До перспективних напрямів досліджень
даної проблематики ми відносимо розгляд
питань, пов'язаних з національними особ�
ливостями реалізації світових тенденцій в
розвитку освіти, аналізом системи підго�
товки кадрів для управління освітньою га�
луззю в розвинених країнах світу в умо�
вах нової парадигми освіти, використання
зазначеного досвіду для поліпшення якос�
ті середньої, професійно�технічної та ви�
щої освіти в Україні.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Третій рік в області діє проект "Громадські платформи освіт�
ніх реформ в Україні". 

Попередні роки були присвячені обговоренню проблем під�
ручникотворення в Україні (2007 р.), оптимізації роботи сучас�
них українських шкіл, їх наближення до характеристик уста�
новлених уявлень про "Школу майбутнього" (2008 р.).

У 2009 році заплановано проведення низки тренінгів з теми
"Планування розвитку школи" для нових фасилітаторів�експер�
тів з  Полтавської області  та інших регіонів України.

Слід зазначити, що проблема розробки ефективних програм
розвитку навчальних закладів сьогодні є однією з найбільш ак�
туальних проблем теорії і практики управління і зберігає стра�
тегічне значення для кожної держави, яка прагне конкуренто�
спроможності. 

Визначення стратегій, які поліпшують якість шкільництва;
вироблення різних підходів до оцінювання та вдосконалення ро�
боти школи; обговорення та захист розроблених планів – такі
завдання вирішували учасники тренінгу. А це – працівники ПО�
ІППО, представники методичних служб області, керівники та
вчителі загальноосвітніх навчальних закладів із міст Полтави,
Кременчука,  Комсомольська, Миргорода та різних районів об�
ласті (зокрема, з Карлівського, Хорольського, Полтавського, Ма�
шівського, Решетилівського), загалом – 32 особи.

"Планування розвитку школи" проводилося в інтерактивному
режимі. У фокусі обговорення були такі питання:

1. Ефективна школа: яка вона є? Які має ключові характерис�
тики?

2. Чи є ваша школа ефективною? 
3. Що ми розуміємо під "поліпшенням роботи школи"? 
4. Що таке план розвитку школи?  Навіщо потрібен план роз�

витку?
5. Як школа може проводити оцінювання, спрямоване на роз�

виток?

27�28 лютого у Полтавському обласному інституті післядипломної пе�
дагогічної освіти ім. М.В.Остроградського відбувся тренінг для нових
фасилітаторів�експертів у рамках спільного проекту Міжнародного
фонду "Відродження" та Міжнародного центру розвитку шкільництва
(Нідерланди) – "Громадські платформи освітніх реформ в Україні" з
теми: "Підготовка конвенцій та діалог з органами влади і громадськіс�
тю", підтема "Планування розвитку сучасної школи". 

27�28 февраля в Полтавском областном институте последипломного
педагогического образования имени М.В. Остроградського состоялся
тренинг для новых  фасилитаторив�экспертов в рамках общего проек�
та Международного фонда "Возрождение" и Международного центра
развития школьной системы (Нидерланды) � "Общественные плат�
формы образовательных реформ в Украине" по теме: "Подготовка кон�
венций и диалог с органами власти и общественностью", подтема
"Планирование развития современной школы". 

On February, 27�28 in  Poltava Regional In�Service Teachers Training Insti�
tute within the framework of the joint project of the International fund of
"Renaissance" and International center of school development  ( the Nether�
lands)  "Public platforms of educational reforms in Ukraine"    the  training
for new  facilitators�experts  on the theme "Preparation of conventions and
dialogue with governmental and non�governmental organizations" , subtopic
"Planning  of modern school development" took place. 

ТРЕНІНГИ З ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Г. О. Сиротенко

На фото робочі моменти
з тренінгів  "Планування
розвитку сучасної шко�
ли", проведених у Пол�
тавському обласному
інституті післядипломної
педагогічної освіти імені
М.В. Остроградського
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Із самого початку дискусії учасники визначилися, що план

розвитку школи потрібний і повинен бути зорієнтований на до�
сягнення ознак ефективно працюючих шкіл: 

– наявність спільної мети, що означає чіткі цілі й завдання; 
– згуртованість, співробітництво, єдність, комунікативність

членів педколективу;  
– позитивна поведінка учнів, готовність вчителя обговорюва�

ти проблеми учня; 
– ефективна організація та здійснення навчально�виховного

процесу;  ефективне керівництво та ін.
Під час онлайн�конференції з Міжнародним центром розвит�

ку шкільництва APS International (Утрехт, Голландія) освітяни
Полтавщини поспілкувалися із представником голландського
центру шкільництва Робертом Міохом та Сергієм Клепком, про�
ректором ПОІППО, координатором проекту від нашої області,
який перебував з робочою поїздкою у Голандії.

Учасники тренінгу залишилися задоволені результатами
своєї роботи. Вони навчилися визначати характеристики
ефективної школи, ознайомилися з принципами створення
плану розвитку школи, із різними моделями освітніх установ та
побудували шкалу оцінювання роботи загальноосвітнього
навчального закладу. 

27�28 березня проведено друге заняття семінару�тренінгу
"Планування розвитку сучасної школи" з теми "Оцінювання як
поліпшення роботи школи" 

Тренери�фасилітатори, підготовлені у рамках проекту (Козак І.О.,
Стоцька О.В., Іщенко Л.М., Крилевець М.П., Сутула О.В.),  навча�
ли  керівників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
із  Полтави, Кременчука, Комсомольська,  Миргорода та інших
районів області (зокрема, з Карлівського, Хорольського, Полтав�
ського, Машівського, Решетилівського), критеріальним підходам
до оцінювання якості освіти, розвитку школи.

Учасники тренінгу отримали методичні рекомендації, які ста�
нуть основою для вироблення ефективних методик підвищення
якості,  об'єктивного оцінювання і розв'язання шкільних проб�
лем, написання плану розвитку своїх навчальних закладів.

Усі ці знання допоможуть їм як у практичній роботі,  так і в
подальшому дослідженні цієї проблеми.

Стаття надійшла в редакцію  20.03.09 
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Проблема формування в учнів умінь, не�
обхідних для розв'язування текстових за�
дач, завжди була однією із найскладніших.
Особливо це стало помітним в умовах "ін�
формаційного буму" наукових відкриттів і
необхідністю якимось чином відображати
тенденції розвитку суспільства й відповідні
новітні досягнення науки в шкільних нав�
чальних програмах з математики. Це, в
свою чергу, вимагає скорочення навчаль�
них годин традиційного змісту математич�
ної освіти і їх збільшення на нову навчаль�
ну інформацію. Так, з виникненням інфор�
маційного суспільства потрібно було збіль�
шити навчальні години на інформатику.
Тому виникла необхідність зменшення
кількості годин на розв'язання текстових
задач у школі, що й було зроблено. Виходя�
чи з цього, нагальною стала потреба у роз�
робці інноваційних підходів до навчання
учнів розв'язування текстових задач. Од�
ним із таких підходів може бути запропо�
нована нами технологія розв'язання тек�
стових задач за допомогою загальних ев�
ристичних алгоритмів стосовно певного
класу текстових математичних задач.

Метою статті є створення евристичних
алгоритмів розв'язування текстових задач,
що спростить пошук відповідей суб'єктами
розв'язання цих задач. Об'єктом дослі�
дження є задачі на процеси, що характери�
зуються трьома величинами [3]: перша ве�
личина – М (наприклад, шлях, робота),
друга величина – m (швидкість, продук�
тивність), третя величина – n (час), а пред�
метом – створення евристичних алгоритмів
розв'язання вказаного типу текстових за�
дач. У кожному процесі між основними еле�
ментами предметної області задачі завжди
буде виконуватися співвідношення:

М = m * n
Однак тип задач на процеси не обмежу�

ється лише задачами на рух та роботу. В
цьому дослідженні об'єктом буде задача на
відсотки, у якій основний компонент задач�

ної ситуації характеризується співвідно�
шенням 

де a – частина цілого, b – ціле, n – відсо�
ток частини в цілому.

Умову текстової задачі можна розбити
на вихідні дані задачі й сформоване запи�
тання (проблему), на яке потрібно знайти
відповідь. 

Вихідну задачну ситуацію можна тлу�
мачити як систему, яка складається з ви�
хідних даних та запитання, на котре пот�
рібно знайти відповідь.

При цьому поле можливостей (поле
можливих дій) для суб'єкта розв'язування
задачі (окремого учня чи разом з учителем
класу в цілому) буде слабко структурова�
ним і тому визначення напрямку дій викли�
кає в суб'єкта розв'язування задачі значні
труднощі.

Процес розв'язування задачі будемо
тлумачити як подолання (розв'язування)
задачної ситуації. 

Розв'язуванням задачної ситуації буде�
мо називати процес перетворення її моде�
лей аж до отримання розв'язку текстової
задачі. Тоді все про задачну ситуацію стає
відомим і задачна ситуація у контексті її
розуміння як проблемної ситуації зникає.

Перетворення моделей задачної ситуа�
ції полягає в доповненні вихідної системної
моделі задачної ситуації новими елемента�
ми, які будуть зменшувати невизначеність
задачної ситуації й збільшувати її визначе�
ність аж до повної відповіді на запитання в
задачі. 

На мові інформації такий процес означа�
тиме поповнення інформації про задачну
ситуацію до моменту, коли інформації про
задачну ситуацію буде достатньо для отри�
мання кінцевої відповіді на запитання, що
стояло в умові задачі.

Поле можливих дій суб'єкта розв'язання
задачної ситуації в процесі перетворення її
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В статті розглядається використання системного моделювання при розв'язуванні текстових ма�
тематичних задач у контексті структуризації створення та реалізації евристичних алгоритмів
розв'язування.

В статье рассматривается использование системного моделирования при решении текстовых
математических задач в контексте структуризации создания и реализации эвристических алго�
ритмов решения.

The using of system modeling when solving text mathematical problems in the movement of structurization
of working out and realization of heuristic algorithms of solution is considered in the article.

СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ
ЗАДАЧ: КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД

В.А.Кушнір, Г.А. Кушнір, Р.Я.Ріжняк

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

,
100

* nba =
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тиме структуру задачної ситуації. Нехай
результуючий сплав (розчин і таке подібне)
отримано у кількості a+b. Врахуємо, що ми
візьмемо для цього першого сплаву у кіль�
кості a, а другого сплаву – у кількості b. На�
далі потрібно заповнити клітини матриці
інформації, виходячи з умови задачі та
позначень невідомих величин. Пояснимо
основні особливості створення структурної
моделі задачної ситуації (рис. 2), яка міс�
тить опис обох ситуацій, зображених ієрар�
хічною моделлю (рис. 1). По горизонталі за�
дачна ситуація характеризується трьома
параметрами: вагою речовини Р у сплаві,
вагою сплаву та частиною речовини Р у
сплаві. Вертикальні стовпчики описують
кількісні характеристики першого та дру�
гого сплавів та кількісні характеристики
сплаву, що отримався. Оскільки за умовою
задачі х – відсотковий вміст речовини Р у
першому сплаві, y – відсотковий вміст ре�
човини Р у другому сплаві, z – відсотковий
вміст речовини Р у сплаві, що отримався, то

частина речовини Р у першому сплаві –  

у другому сплаві –  

у сплаві, що отримався –  

а вага речовини Р у першому сплаві –   

у другому сплаві –   

а в результуючому сплаві –   

Ідея створення матриці інформації за�
дачної ситуації полягає в тому, що:

1) після введення невідомих величин x,
y, z заповнюємо клітини матриці інформа�
ції;

2) у матриці інформації зображуємо
зв'язки між її елементами (клітинами) у
вигляді рівностей у стовпчиках та рядках.

3) Серед цих рівностей знаходимо рів�
няння чи систему рівнянь і, цим самим, по�
будуємо модель задачної ситуації у вигляді
рівнянь, із яких і знайдемо відповідь. 

Модель задачної ситуації у вигляді рів�
няння є розв'язуючою (з якої отримуємо
розв'язок) і позначається на структурній
моделі (рис. 2) зафарбованими клітинками.
В результаті отримаємо рівняння (1). 

Рис. 2. Структурна модель задачної ситуації задачі 1

моделі ставатиме більш структурованим і в
кінцевому підсумку перетвориться в одно�
значний алгоритм (у розумінні Ф.Неймана
чи В.Глушкова) розв'язування задачної си�
туації, за яким і будуть отриманні потрібні
відповіді.

Доповнюючи (перетворюючи) поперед�
ню модель задачної ситуації ми отримуємо
нову модель на кожному кроці такого пе�
ретворення. По суті мова йде про системне
моделювання процесу розв'язування задачі
у вигляді створення послідовності систем�
них моделей задачної ситуації, що й приве�
де до отримання розв'язку задачі.

Послідовність і правила побудови відпо�
відних моделей задачної ситуації ми визна�
чимо у вигляді "приписів алгоритмічного
типу" (Л.Ланда), або в у вигляді "евристич�
ного алгоритму" (Д.Пойя). 

Евристики будуть створювати для
суб'єкта розв'язування задачі більш струк�
туроване поле можливостей у вигляді ви�
значальних моментів перетворення моделі
задачної ситуації, а саме в моменти ство�
рення наступних моделей. Водночас самі
такі моменти можна вважати за часткові
задачні ситуації.

Отже, евристичний алгоритм процесу
розв'язання задачної ситуації буде склада�
тися з основних евристик (приписів), що
визначатимуть моменти створення чер�
гової моделі задачної ситуації,  та "час�
ткових" евристик, котрі визначатимуть
процес створення відповідної чергової мо�
делі задачної ситуації.

Розглянемо детальніше висловлені ідеї
на прикладі двох задач, взятих з [4] та [1].

Задача 1. Маємо два сплави (розчини і та�
ке подібне) з концентрацією речовини Р відпо�
відно x та y відсотків. У якому співвідношенні
слід взяти ці сплави (розчини і таке подібне),
щоб отримати сплав з концентрацією речови�
ни Р рівною z?

Дана задача лежить в основі розв'язу�
вання більш складних задач на відсотки та
частини. Зобразимо ієрархію задачної си�
туації у вигляді графа, а потім від неї пе�
рейдемо до структурної моделі у вигляді
матриці інформації.

Не втрачаючи загальності, покладемо,
що y<z<x. Ми пропонуватимемо такий ме�
тод розв'язування задачі, який відобража�
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Рис. 1. Ієрархічна модель задачної ситуації задачі 1
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рархічна модель задачної ситуації не ві�
дображає проблему задачної ситуації (за�
питання задачі) та зв'язки між складовими
системи "задачна ситуація". 

Другою основною евристикою процесу
розв'язання задачної ситуації буде ство�
рення її моделі у вигляді матриці (табли�
ці) інформації. Ця модель створюється на
основі умови задачі й попередньої ієрархіч�
ної моделі. "Частковими" евристиками
створення моделі задачної ситуації на цьо�
му етапі будуть такі:

1. Матриця інформації матиме три ос�
новні рядки, які характеризуватимуть
кількісні показники частини цілого, цілого
та відсотку частини в цілому, а також дві
групи стовпців, які відображають дві скла�
дові ієрархічної моделі (ситуації А та Б).
Елементарними складовими такої систем�
ної моделі задачної ситуації будуть клітини
матриці інформації.

Окрім цього потрібно між основними
рядками і стовпцями виділити ще вільні
рядки і стовпці для відображення зв'язків
між елементами системи "матриця інфор�
мації".

2. Вводимо невідомі величини і заповню�
ємо клітини матриці інформації у відповід�
ності з даними вербальної та ієрархічної
моделей задачі.

3. Зображуємо зв'язки між основними
компонентами (клітинами) матриці інфор�
мації:

3.1. Вертикальні зв'язки визначаються спів�
відношенням  

де a – частина цілого, b – ціле, n – відсоток
частини в цілому.

3.2. Горизонтальні зв'язки визначаються
із умов задачі та з аналізу задачної ситуа�
ції на основі її попередніх моделей.

4. Серед можливих рівностей у матриці
інформації визначаємо рівняння, з яких бу�
де визначена невідома величина (чи невідо�
мі величини).

Реалізуємо вказані евристики на прик�
ладі згаданої задачі. Визначимо такі компо�
ненти ієрархічної моделі задачної ситуації:
– сплавлення частини, відтятої від першого
шматка, із залишками другого шматка (си�
туація А); сплавлення частини, відтятої від
другого шматка, із залишками першого
шматка (ситуація В) (див. рис. 3). Введемо
позначення невідомих величин: х – відсот�
ковий вміст міді у першому шматку сплаву,
y – відсотковий вміст міді у другому шмат�
ку сплаву, z – відсотковий вміст міді у
шматках сплавів, що отрималися, m – маса
частини, відтятої від першого шматка.

Тепер заповнимо клітини матриці ін�
формації, виходячи з умови основної задачі
та позначень невідомих величин. Пояснимо
основні особливості створення такої матри�
ці, яка зображає структурну модель задач�
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(1)

Здійснивши елементарні перетворення:
помножимо рівність на 100, зведемо подібні
доданки при a та b, розділимо отриману
рівність на добуток b*(x�z), отримаємо спів�
відношення (або пропорцію) (2). 

(2)

Аналогічний результат розв'язування
задачі отриманий в [4], однак наш метод
тісно пов'язаний із наочними (у вигляді іє�
рархії та матриці інформації) моделями за�
дачної ситуації, що відображає структуру
самої задачі та процес її розв'язування, чо�
го немає в [4]. При цьому суб'єкт розв'язу�
вання задачі здійснює аналіз і синтез у виг�
ляді системного підходу до створення сис�
темних моделей задачної ситуації у вигляді
системи, що дозволяє наочно відображати
як цілісність (у вигляді матриці), так і
структуру задачної ситуації (у вигляді клі�
тин матриці та зв'язків між ними). Вико�
ристаємо роздуми щодо розв'язування цієї
задачі для подальшого аналізу та розв'язу�
вання досить складної задачі 2 (вправа
13.378 з [1]).

Задача 2. Два шматки сплаву масами 6 і 8
кг мають різний відсотковий вміст міді. Від
першого шматка відтяли деяку частину, а від
другого – частину, у два рази більшу за ма�
сою, ніж від першого. Кожну з відтятих час�
тин сплавили з рештою іншого шматка, після
чого дістали два нових сплави з однаковим від�
сотковим вмістом міді. Яка маса кожної з
частин, відтятих від кожного з шматків по�
чаткових сплавів?

Умова задачі у вигляді тексту є вербаль�
ною моделлю певної проблемної ситуації і,
по суті, задає задачну ситуацію як систему
даних і запитання задачі. 

Першою евристикою процесу розв'язан�
ня задачної ситуації буде створення моде�
лі задачної ситуації у вигляді ієрархії її
складових (рис 3). Така модель створюєть�
ся на основі даних задачі і відображатиме
порядок складових (субординацію) у систе�
мі "задачна ситуація". Однак створена іє�
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Рис. 3. Ієрархічна модель задачної
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що залишилася від другого шматка, дорів�
нює вмісту міді у шматку, що отримався в
результаті сплавляння. Цей факт позначе�
ний на структурній моделі наявністю гори�
зонтального зв'язку в рядку "вага міді у
сплаві" у характеристиках "ситуації А".
Вказане співвідношення буде компонентом
розв'язуючої моделі задачі, яка буде пред�
ставлена у даному випадку системою ал�
гебраїчних рівнянь. Аналогічним способом
аналізуємо ситуацію В і заповнюємо кліти�
ни правої частини матриці інформації (див.
рис. 4) і оформимо матрицю інформації, що
зображена на рис. 5.

Третьою основною евристикою процесу
розв'язання задачної ситуації буде ство�
рення її моделі у вигляді алгебраїчного рів�
няння (або системи алгебраїчних рів�
нянь), яке одержимо із структурної моделі
задачної ситуації – "матриці інформації".

Рис. 5. Побудова системи рівнянь за структур�
ною моделлю задачної ситуації

Алгебраїчна модель задачної ситуації –
система рівнянь (4) (на рис. 5 зафарбована сі�
рим кольором), яка в результаті елементар�
них перетворень (множимо обидва рівняння
системи на 100, розкриємо дужки, з першого
рівняння виразимо 8(z�y), а з другого – 6(x�
z)) перетворюється в систему (4.1):

З системи (4.1) отримуємо:

(5)

Враховуючи результати розв'язання за�
дачі 1, робимо висновок, що для виконання
умови другої задачі у процесі сплавляння
шматків маса шматка першого сплаву має
відноситися до маси шматка другого сплаву
як 3:4. Складемо пропорцію (див. ліву або

праву частину матриці інформації на рис. 5
– рядок "вага сплаву"):

ної ситуації (див. рис. 4). Структурна мо�
дель містить опис обох ситуацій, зображе�
них в ієрархічній моделі (рис. 3). По гори�
зонталі задачна ситуація характеризуєть�
ся аналогічно до структурної моделі попе�
редньої задачі 1 трьома параметрами – ва�
гою міді у сплаві, вагою сплаву та частиною
міді у сплаві. Вертикальні стовпчики опи�
сують кількісні характеристики ситуацій А
та В. При аналізі ситуації А виділимо три її
компоненти: кількісні характеристики
шматка, відтятого від першого сплаву;
кількісні характеристики залишку другого
сплаву; кількісні характеристики сплаву,
що отримався.

Рис. 4. Структурна модель задачної ситуації задачі 2

Справді, оскільки  х – відсоток частки мі�
ді у першому шматку сплаву, y – відсоток
частки міді у другому шматку сплаву, z –
відсоток частки міді у шматках сплавів, що
отрималися, то частина міді 

у першому сплаві � 

у другому сплаві  �   

у сплаві, що отримався �  

Оскільки m – маса частини, відтятої від
першого шматка, то від другого шматка за
умовою задачі відтяли 2m. Тоді маємо, що
m кг першого шматка сплавляють з части�
ною другого шматка, що лишилася, а це 8�
2m кг. Тому маса шматка, що отримався у
результаті сплавляння, визначиться так 8�
2m+m=8�m кг.

Позначимо на рис. 4 незаповнені клітини
знаками питання: вагу міді у шматку, що
отримався в результаті сплавляння; вагу
міді у частині, що відтяли від першого
шматка; вагу міді у частині, що залишила�
ся від другого шматка. Враховуючи зміс�
товний зв'язок (1), характерний для таких
задач, ми легко можемо визначити перелі�
чені величини, відповідно позначивши їх як

(на структурній моделі ці зв'язки вказа�
ні як вертикальні). 

Зазначимо, що логічно буде вказати і
той факт, що сума вмістів міді у частині, що
відтяли від першого шматка, та у частині,
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m/(8�2m)=3/4 або (6�m)/2m=3/4
В результаті розв'язування будь�якого з

рівнянь отримаємо результат m=2,4 кг. Тоб�
то, від першого шматка відтяли 2,4 кг, а від
другого (за умовою у 2 рази більше) – 4,8 кг. 

Це ж співвідношення випливає і з наоч�
ного порівняння рівняння (1) з другим рів�
нянням системи (4). 

Для цього використаємо схематичне
зображення.

Як показано раніше із першого рівняння
цього схематичного зображення отримуємо
розв'язок задачі 1 у вигляді пропорції:

На основі цієї пропорції і співвідношен�
ня (5) отримуємо:

Звідси знаходимо m = 2,4 кг.
Використання результатів задачі 1 як

допоміжної для розв'язування задачі 2 доз�
воляє здійснити декомпозицію розв'язу�
вання другої задачі до двох задач, що
розв'язуються послідовно, що значно по�
легшує розв'язання другої задачі.

Ми передбачаємо зауваження читачів
про такий важливий факт. Задача 2 має ін�
ше розв'язання. На перший погляд воно є
коротшим та простішим. Його можна про�
коментувати так. Оскільки результуючий
сплав в обох випадках містить однаковий
відсоток міді, то й вагові частки шматків,
які сплавляються у першому та другому
випадках, мають бути однаковими. Якщо
прийняти до уваги, що у першому випадку
сплавляється шматок першого сплаву ва�
гою m кг та шматок другого сплаву вагою 8�
2m кг, а в другому випадку сплавляється
шматок першого сплаву вагою 6�m кг та
шматок другого сплаву вагою 2m кг, то, ви�
ходячи з вище наведеного зауваження про
пропорційність вагових частин шматків, ми
матимемо очевидну рівність:

Розв'язування цього рівняння дає ре�
зультат 2,4 кг.

Переконані, що останній абзац читачі
перечитуватимуть з недовірою кілька ра�
зів. І це вірно, тому що повірити у це просте
розв'язування можна лише глибоко про�
аналізувавши та зрозумівши структуру за�
дачі (або задач такого виду). Тобто, провів�
ши солідну підготовчу роботу з вивчення
задачної ситуації, зв'язків між відомими та
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невідомими елементами предметної області
задачі, ієрархії логічних відношень складо�
вих частин задачі, що й передбачає запро�
понована нами технологія розв'язування
текстових математичних задач.

Проведене вище дослідження дозволяє
зробити такі висновки:

1. Евристичний алгоритм процесу
розв'язання задачної ситуації буде склада�
тися з евристик (приписів), що визначати�
муть послідовність та процес створення мо�
делей задачної ситуації.

Умова задачі у вигляді тексту є вербаль�
ною моделлю вихідної проблемної ситуації і,
по суті, задає задачну ситуацію як систему
даних і запитання задачі.

Першою евристикою процесу розв'язуван�
ня задачної ситуації буде створення моделі
задачної ситуації у вигляді ієрархії її складо�
вих (рис. 1, рис. 3). Така модель створюється
на основі даних задачі і відображатиме іє�
рархію у системі "задачна ситуація", а не
тільки її складові, як це було в тексті зада�
чі. Однак ієрархічна модель задачної ситу�
ації не відображає проблему задачної ситу�
ації (запитання задачі) та зв'язки між скла�
довими системи "задачна ситуація". 

Другою евристикою процесу розв'язування
задачної ситуації буде створення її моделі у
вигляді матриці (таблиці) інформації –
структурної моделі задачі. Ця модель (рис.
2, рис. 4, рис. 5) створюється після введення
невідомих на основі умови задачі та попе�
редньої її моделі.

Третьою евристикою процесу розв'язуван�
ня задачної ситуації буде створення її моделі
у вигляді рівняння або системи рівнянь, які
одержимо з матриці інформації про задач�
ну ситуацію. Це аналітична модель задачі.
Зазначимо, що в науково�методичній літе�
ратурі також зустрічається термін –
розв'язуюча модель.

Крім перелічених моделей при розв'язу�
ванні текстових задач на процеси викорис�
товуються і наочно�схематичні моделі
(описані нами в [3]), але для задач на від�
сотки вони використовуються рідко.

2. Створення моделі задачної ситуації у
вигляді матриці інформації дає можливість
повно і ефективно провести етап матеріалі�
зації розумових дій суб'єкта навчання у
знаковій формі, про що йдеться в [2], і доз�
воляє моделювати процес розв'язування
задачної ситуації у вигляді послідовностей
моделей його етапів. Процес створення
матриці інформації про задачну ситуацію є
системним підходом до розв'язання задач�
ної ситуації, тому що: 

а) визначає складові частини задачної
ситуації згідно з побудованою ієрархією; 



кінцевому підсумку, приводить до повної
визначеності, тобто до розв'язку.

Ще раз підкреслимо, що запропонована
технологія розв'язування певного типу тек�
стових задач з математики не "відміняє"
творчих пошуків суб'єкта розв'язання та�
ких задач. Така технологія ніяк не може
"автоматизувати" творчі моменти процесу
розв'язування задачної ситуації. По суті,
запропонована технологія є спробою ство�
рення моделей процесу розв'язування за�
дачі у вигляді моментів перетворень моде�
лей задачної ситуації, що можна вважати
інноваційним підходом до розв'язування
текстових задач з математики.
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б) дає цілісне (матриця) та елементарне
(клітина матриці) уявлення про задачну
ситуацію; 

в) відображає зв'язки між елементами
(клітинами) предметної області задачі; 

г) допомагає скласти розв'язуючу мо�
дель задачі у вигляді системи рівнянь.

Потрібно зазначити, що наведена техно�
логія розв'язування текстових задач не мо�
же бути зведена до алгоритму в розумінні
Ф.Неймана чи В.Глушкова, тобто до її "ав�
томатичного розв'язування". 

У межах кожної евристики (основної чи
"часткової") суб'єкт розв'язання конкретної
задачі повинен створити власний однознач�
ний алгоритм розв'язання задачної ситуа�
ції.

Основна ідея запропонованої вище тех�
нології розв'язання текстових задач з мате�
матики, що описують процеси певного ви�
ду, полягає в структуруванні поля можли�
востей (або поля можливих дій) для суб'єк�
та розв'язання задачі за допомогою припи�
сів алгоритмічного виду (чи евристичних
алгоритмів) з відповідним зменшенням не�
визначеності задачної ситуації і зростан�
ням її визначеності, тобто зростанням ін�
формації про задачну ситуацію. При "помі�
щенні" суб'єкта розв'язання задачі (разом
із конкретною текстовою задачею) до
структурованого в такий спосіб  поля мож�
ливостей значно полегшуються зусилля
при відшуканні рішення цієї задачі.

3. Системний підхід у науці виник як від�
повідь на дослідження складних процесів,
складність яких, зокрема, полягає у їх не�
визначеності. Таким процесом і є процес
розв'язування текстових математичних за�
дач. Поле можливостей для суб'єкта
розв'язування таких задач має значну не�
визначеність, що утруднює отримання од�
нозначного алгоритму розв'язування.

Кібернетичний підхід до розв'язування
таких проблем передбачає створення моде�
лі (чи послідовності моделей) процесу
розв'язування задачної ситуації (у нашому
випадку – модель задачної ситуації у виг�
ляді матриці інформації). Згідно з [5], мо�
деллю деякого процесу (процесу розв'язу�
вання задачі) називається знакова система
(матриця інформації), що 

а) чимось подібна задачній ситуації, тоб�
то має якісь однакові на даному рівні дета�
лізації властивості із задачною ситуацією; 

б) модель є більш визначеною та прос�
тою у порівнянні із самою задачною ситуа�
цією; 

в) робота з моделлю (перетворення мо�
делі) дає нову інформацію про задачну сис�
тему, тобто зменшує її невизначеність і, в
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Закінчення школи є важливою подією у
житті навчальних закладів, випускників
та їхніх батьків, яка має залишити тільки
приємні спогади. Як буде проведене свято,
залежить від того, хто є його організато!
ром.               

Випускні вечори – справа відповідаль!
на,  вони не мають бути помпезними. Нес!
тандартний і незабутній випускний вечір
можливо створити тільки за умов  проду!
маного сценарія.  

Батьківські комітети повинні подбати
про те, аби випускні вечори і пов'язані з
ними витрати не стали непосильним фі!
нансовим тягарем для родин. На нараді
керівників навчальних закладів слід роз!
глянути питання про заборону збирання
грошей з батьків випускників працівника!
ми освітніх установ для проведення ви!
пускних вечорів, а також внесено пропо!
зиції рекомендувати батьківським коміте!
там утриматися від проведення випус!
кних вечорів у закладах громадського
харчування. Саме батьки випускників чи
особи, котрі їх замінюють, нестимуть від!
повідальність за збереження життя та
здоров'я своїх дітей під час проведення
випускних балів за межами навчальних
закладів.

Відділи (управління) освіти повинні до!
ручити керівникам навчальних закладів,
їхнім педагогічним колективам забезпечи!
ти необхідні умови для організованого
вручення документів про освіту, прове!
дення випускних вечорів як урочистої по!
дії. 

Дані поради викликані необхідністю
упорядкувати елементи урочистостей,
пов'язаних із офіційною частиною, її сим!
волікою і обрядністю, визначити статус і
роль учасників. Крім того, обговорюються
правові аспекти  проведення таких уро!
чистостей в стінах загальноосвітнього за!

кладу, ступінь відповідальності осіб, які
беруть  в них участь і  залучені в його
проведенні. Рекомендації також містять
поради щодо  проведення неофіційної час!
тини свята. 

Перш ніж готуватися до проведення
свят, слід опрацювати законодавчі акти,
нормативно!правову  базу.

Умови проведення випускних 
урочистостей

Випускні урочистості відносяться до
найбільш ділових свят у загальноосвітніх
навчальних закладах і є частиною прове!
дення державної політики в галузі  освіти.
Вони відносяться до реальних свят, ос!
кільки в їх кульмінаційній обрядовій час!
тині відбуваються реальні зміни статусу,
громадянського стану осіб, які успішно за!
вершили отримання освіти в  загально!
освітньому навчальному закладі.

З моменту отримання документа про
освіту загальноосвітнього навчального
закладу  його власник  –  особа з новими
правами і можливостями їх реалізації в
житті. Це акт державний, офіційний. Тра!
диційно він супроводжується святковою
урочистістю – суспільним визнанням но!
вого статусу. Звідси – складна структура
свята, багатогранність  ролей його учасни!
ків. Тут великий простір для фантазії ор!
ганізаторів. Проте необхідно враховувати
особливості державного протокольного
етикету. 

Тим самим установлюється високий рі!
вень значимості цього свята в житті ви!
пускника.

Випускне свято. Загальні положення

Закінчення навчання освітнього закла!
ду традиційно завершується святом із
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У статті читач познайомиться із  порадами  про загальні  тенденції  випускного свята,  із  сцена�
рієм  випускного вечора у сільській школі, які будуть корисні педагогічним колективам, майбутнім
випускникам та їх батькам.

В статье читатель познакомится с советами об общих тенденциях выпускного празднования,
сценарием випускного праздника в сельской школе, которые будут полезны педагогическим колек�
тивам, будущим выпускникам и их  родителям.

In the article a reader will become acquainted with some     advice  about the general  tendencies  of a scho�
ol�leaving party,  with  the scenario  of the school�leaving party at a village school, which will be useful to
pedagogical personnels,   school�leavers and their parents.

ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ  ВИПУСКНОГО
ВЕЧОРА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Н.В. Настенко, Л.С. Співак, Т.В. Яценко
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завірити печаткою загальноосвітнього
закладу;

! підготувати знаки  відмінності, значки
і іншу персональну символіку, яка нале!
жить випускникам і офіційним особам –
учасникам урочистої церемонії;

! привести в порядок, декорувати місце
проведення урочистої церемонії, встано!
вити символи держави, регіону, населено!
го пункту, загальноосвітнього закладу в
порядку, яке передбачене державним
протокольним етикетом;

! підготувати місця для оркестру чи
звукової апаратури, мікрофони, записи
музичного супроводу, включаючи Дер!
жавний Гімн України, чи інші Гімни (регі!
ональні, шкільні), твори музичного супро!
воду;

! розробити і затвердити сценарії уро!
чистостей, ритуал церемоніальної части!
ни і   провести репетицію  його проведення
з основними учасниками; 

! розіслати запрошення особам, які за!
діяні  на урочистості в якості учасників  чи
гостей, в тому числі і почесних.

Зі складу педагогічного та виробничого
персоналу виділяються особи, які відпові!
дальні за підготовку і проведення святко!
вих урочистостей. На допомогу  відпові!
дальним залучається актив із числа бать!
ків.

Якщо за сценарієм передбачена уро!
чиста хода по території населеного пун!
кту, переїзд, час і маршрут повинні узгод!
жуватися із місцевими органами влади,
ДАІ і охорони порядку.

При використанні в ході церемонії пі!
ротехнічних засобів забезпечується сис!
тема безпеки для використання нештат!
них ситуацій, травмування, інших нещас!
них випадків. Здійснення піротехнічних
ефектів доручається особам, які пройшли
відповідну підготовку, інструктаж і
володіють необхідними навичками пово!
дження із піротехнічними засобами.

Церемоніальна (офіційна) частина
урочистості 

Церемоніальна частина урочистості є
офіційним заходом державного протоколу
загальноосвітнього закладу, органів влади
і управління освітою.  В ході її проведення
повинна застосовуватися державна і  регі!
ональна символіка із наданням їй відпо!
відних почестей, а в  основу відносин кла!
деться державний протокольний етикет.

Символи державної влади – Герб, Пра!
пор – визнаються об'єктами!учасниками
етичних відносин. Їм  надаються почесті
привітання і прощання при вносі і виносі
вставанням. При вході в приміщення, де
встановлені символи  державної влади, ці

офіційною частиною, на якій здійснюється
вручення документів про освіту встанов!
леного зразка і нагороди. Таке свято є ви!
пускною урочистістю, яке здійснюється в
рамках державної політики в галузі осві!
ти.

День і час початку проведення випус!
кного вечора визначається органом управ!
ління освітою.  Навчальні заклади можуть
змінювати дату і час проведення урочис!
тостей при наявності об'єктивних причин і
за погодженням з органами управління
освітою. 

Головною подією урочистостей є вру!
чення документу про освіту, які оформле!
ні на бланку державного зразка. Вручення
документа про освіту випускникам прово!
диться в урочистій обстановці публічно
керівником загальноосвітнього закладу
або особою, яка уповноважена ним на про!
ведення даної процедури.

Відповідальність за організацію і про!
ведення урочистої церемонії вручення до!
кументів про освіту слід покладати на ад!
міністрацію загальноосвітнього закладу.
Для проведення церемонії використову!
ються приміщення  і територія загально!
освітнього закладу чи надані органами
місцевого самоврядування інші місця, які
забезпечують необхідний рівень урочис!
тості.

Якщо в урочистій церемонії беруть
участь представники органів державної
влади і місцевого самоврядування, то пра!
во вручити документи може бути надано
їм.

Осіб, які запрошені на випускний вечір
необхідно своєчасно запросити, надіслав!
ши їм яскраво оформлене запрошення.

Організація випускних урочистостей
включає такі етапи підготовки і проведен!
ня: підготовка до проведення урочистос!
тей, прибуття і розміщення учасників,
урочиста церемонія, неофіційна  частина.

Підготовка до випускної  урочистості

Підготовка до випускної урочистості
включає в себе підготовку до офіційної
(церемоніальної) частини і підготовку до
неофіційної частини.     

Підготовка до церемоніальної частини
проводиться силами загальноосвітнього
закладу із залученням: органів місцевого
самоврядування, органів управління осві!
тою, батьків, інших фізичних і юридичних
осіб (на розгляд загальноосвітнього закла!
ду).

До проведення церемоніальної частини
слід своєчасно: 

! підготувати і оформити документи
про освіту, перевірити правильність і точ!
ність внесених в них записів, підписати і
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Після закінчення урочистої частини
оголошується антракт для підготовки до
неофіційної частини урочистості.

Для проведення неофіційної частини
необхідно розробити сценарій і програму
проведення.

Прогулянки і екскурсії можуть вклю!
чатися в склад урочистостей для зустрічі
світанку випускниками. Зустріч світанку
знаменує початок нового життя в новому
громадянському стані.

При включенні в сценарій і програму
урочистості прогулянок і екскурсій, слід
прагнути до їх організованого проведен!
ня, залучати організації, які спеціалізу!
ються  на їх проведенні.

До складу прогулянок і екскурсій ре!
комендується включати відвідування
пам'ятних місць, покладання квітів до
пам'ятників.

Особи, які від!
повідають за
проведення ви!
пускної урочис!
тості, організо!
вують супровід
випускників з
м е т о ю
дотримання без!
пеки і охорони
громадського по!
рядку.

Керівництво
органів управ!
ління освітою
заздалегідь ста!
вить до відома

органи охорони правопорядку про запла!
новані маршрути і місця проведення про!
гулянок, екскурсій, масових гулянь.

При плануванні масових гулянь, місця
їх проведення варто узгоджувати з орга!
нами місцевого самоврядування.

На випускній урочистості забороня!
ється палити тютюн. Паління
дозволяється батькам тільки в спеціаль!
но відведених місцях.

Охорона правопорядку при прове"
денні урочистостей

Служба охорони правопорядку вико!
нує функції: 

! попередження правопорушень учас!
никами балу і персоналу;

! забезпечення безпеки присутніх на
урочистостях.

При виконанні своїх службових
обов'язків спеціалісти служби повинні: 

! бути ввічливими. Надавати учасни!
кам урочистості посильну допомогу;

! прагнути до коректного і доброзич!
ливого вирішення інцидентів;
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символи вітаються зупинкою руху і пок!
лоном.

При виконанні Державного Гімну Ук!
раїни, інших Гімнів їх виконання вітаєть!
ся вставанням мовчки чи приєднання до
його виконання.

При проведенні випускних урочистос!
тей символи державної влади повинні
знаходитись на фасадах приміщень і в
приміщенні, де проводиться церемоніаль!
на частина урочистостей.

Право виносу Прапору загальноосвіт!
нього навчального закладу надається  ви!
пускникам, які найбільше відзначилися в
освіті.

Церемонія вручення документів почи!
нається з вітального слова відкриття уро!
чистості, яке  говориться господарем місця
проведення церемонії, як правило керів!
ника, і виносу
символів держа!
ви і загальноос!
вітнього закладу.
Якщо в церемонії
бере участь
представник вла!
ди чи органу уп!
равління освітою,
то роль господаря
слід надати стар!
шому за рангом.

Ц е р е м о н і я
о г о л о ш у є т ь с я
відкритою після
виносу символі!
ки.    

Оголошення є сигналом до виконання
Гімнів. Гімн виконується стоячи, що є від!
данням почестей офіційній символіці і че!
рез це – державі і загальноосвітньому
закладу.

Після виконання гімнів слово для при!
вітання надається офіційним особам в по!
рядку старшинства статусу.

При виступі керівників загальноосвіт!
нього закладу проводиться вручення до!
кументів про освіту.

Вручення документів про освіту про!
водиться в послідовності:

! випускники, отримують документ з
відзнакою (медаллю) в алфавітному по!
рядку прізвищ із додержанням стар!
шинства  відмін;

! інші випускники в алфавітному по!
рядку.

Після вручення надається слово для
відповіді випускникам і для привітання –
батькам, представникам громадськості,
запрошеним на урочистості. Привітання
повинно бути стислим.

Церемонія завершується виносом сим!
воліки.



понується відповісти на запитання,
пов'язані з юністю та участю в житті краї!
ни їхніх бабусь, дідусів, матерів і батьків,
а також інших близьких. Такм чином, щоб
відповісти на запитання анкети учні звер!
нуться до початкової школи,  до докумен!
тів, фотографій, спогадів рідних тощо.

До вечора може бути підготовлений і
спеціальний випуск газети.

Модель випускника навчального 
закладу.  Ключові компетентності

Модель випускника – це риси його осо!
бистості. Психологія нараховує понад дві
тисячі рис особистості. Що робити? Як бу!
ти? 

На це можна знайти відповідь, провів!
ши з випускниками диспут "Яким повинен
бути випускник нашого закладу?"  Під час

обговорення може
будуватися мо!
дель випускника
закладу.

Основні скла!
дові цієї моделі
полягають у тому,
що випускник має
бути здатним до
самовизначення і
самореалізації .
Обидві ці риси
взаємопов'язані й
продиктовані но!
вою соціально!е!
кономічною та по!
літичною атмос!

ферою, культурним середовищем, духов!
ним життям  суспільства.

Під самовизначенням слід розуміти
процес, який містить такі обов'язкові ета!
пи: професійне, соціальне, громадянське,
сімейне, дозвіллєве, розуміння людиною
себе, своїх потреб, уміння зробити влас!
ний життєвий вибір, відповідально стави!
тися до професійної діяльності, шанобли!
во ставитися до оточуючих.

Необхідно, щоб у випускника була
сформована адекватна сучасному рівню
знань і рівню освітньої програми картина
світу.

Готовність до самореалізації передба!
чає, що випускник в умовах мінливої си!
туації здатен діяти, аналізувати свої дії,
знаходити причину утруднень, будувати
новий проект своїх дій. Самореалізація
пов'язана зі свідомим прагненням роз!
крити свої сили та здібності. Для цього
сучасний випускник має бути здатним до
саморозвитку й неперервної освіти.

Самоосвіта – це єдина із форм пізна!
вальної діяльності, це свідомий рух Лю!
дини від того, ким вона себе усвідомлює,

! не допускати в приміщення осіб, які
не мають запрошення, а також які знахо!
дяться в нетверезому стані;

! контролювати право заносу зброї і ви!
бухових речовин, а також брати його під
охорону;

!  не  перешкоджати своїми діями про!
веденню урочистостей відповідно до прог!
рами і протоколу.

Методика проведення  випускного вечора

Випусний вечір – один із найбільш по!
пулярних і улюблених учнями заходів.  На
етапі підготовки вечора створюється твор!
ча група, до складу якої включається най!
більш ініціативні, активні учні. Завдання
творчої групи –  розробити програму ве!
чора. У ній має бути передбачено:

– інформування учнів про вечір (підго!
товку тексту ого!
лошення, виготов!
лення запрошень,
організація спеці!
альних ра!діопе!
редач, приміщен!
ня, інформації в
стінгазеті тощо);

! розробка сце!
нарію, літератур!
но!музичної ком!
позиції вечора;

! оформлення
приміщення, де
відбувається ве!
чір;

! організація
репетицій.

Успіх вечора багато в чому забезпечу!
ється змістовністю, яскравістю й перекон!
ливістю представленої на ньому інформа!
ції. Тому головна турбота вчителя – допо!
могти учням зібрати цікавий матеріал і на
його основі розробити сценарій.      

Важливо врахувати такі моменти: за!
безпечити яскравий, емоційно виразний
початок вечора, уміло й доцільно поєднати
текст ведучих з інсценівками, фрагмента!
ми художніх творів, читання віршів, вис!
тупом гостей, переглядом кінофрагментів,
слайдів, показом ілюстрацій, демонстраці!
єю документальних матеріалів, проведен!
ням різноманітних конкурсів, вікторин,
музичним  супроводом.

З!поміж різних форм проведення вечо!
ра необхідно допомогти учням обрати най!
більш оптимальну, щоб, по!перше, не пе!
ревавантажити вечір надлишком прийо!
мів і засобів, а по!друге, не збіднити його
емоційну виразність.

Організатори вечора за місяць до його
проведення можуть провести анкету
"Твоє життя у школі", у якій  учням  про!
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до того, ким вона прагне бути. І мабуть, це
є основним для випускника, який закін!
чує школу і прагне досягти високої мети
в житті. Отже, випускник повинен обира!
ти сферу діяльності відповідно до своїх
інтересів та нахилів, оцінювати резуль!
тати відповідно до поставленої мети, зна!
ходити рішення в нестандартних ситуа!
ціях.

Визначаючи основні риси компетен!
тності випускника, слід зазначити, що під
компетентністю особистості ми розуміємо
її здатність приймати рішення (самовиз!
начатись) і нести відповідальність за їх!
ню реалізацію в різних сферах людської
діяльності.

Розкриття компетентності передба!
чає сукупність фізичних й інтелектуаль!
них якостей людини і властивостей, необ!
хідних їй для самостійного і ефективного
вирішення життєвих ситуацій, щоб ство!
рювати найкращі умови в конструктив!
ній взаємодії з іншими. Компетентність
означає наявність знань про різні аспекти
життя людини, навичок творчого воло!
діння інтелектуальним і фізичним інс!
трументарієм, здатності взаємодіяти з ін!
шими людьми  в різних ситуаціях, врахо!
вуючи конфлікти.

Перша компетентність, притаманна
нашому випускнику – особистісна ком�
петентність – означає, що випускник
має володіти знаннями про власний ха!
рактер, темперамент, особисті якості;
уміти проаналізувати властивості свого
характеру,   виділити домінуючі; порів!
нювати суб'єктивне і об'єктивне уявлення
про себе; оволодіти здатністю самокрити!
ки, самоорганізації.

Друга компетентність – пізнавальна –
в першу чергу, це знання, вміння, навич!
ки на рівні, не нижчому від Державного
стандарту базової школи; оволодіння
технологіями критичного мислення,
розв'язання проблемних завдань та нес!
тандартних ситуацій; оволодіння мовами
– українською, російською, англійською
(німецькою) на рівні навчальних програм;
оволодіння культурними і духовними
цінностями.

Комунікативна цінність – це знання
та вміння, які забезпечують об'єктивне
сприйняття оточуючих, знаходження
адекватного стилю й тону спілкування,
здібність емоційно відгукуватися на пе!
реживання інших людей, враховувати
особливості  особистості та психологічно!
го стану співрозмовника.

Професійно�трудова компетен�
тність. Випускник повинен мати уяв!
лення про світ сучасних професій, особ!
ливості різних видів трудової діяльності;
про вимоги тих чи інших професій до лю!

дини; уявлення про свої можливості в
оволодінні цими видами професійної ді!
яльності, а також вміти визначити най!
більш ефективну лінію поведінки в пері!
од професійного навчання, пошуку робо!
ти, закріплення на робочому місті; воло!
діти певним досвідом практичної профе!
сійно!трудової діяльності; засобами са!
мообслуговування.

Суспільно�правова компетентність.
Соціально!політична, правова компетен!
тність випускника є основою його актив!
ної громадянської позиції, здатності до
свідомої самореалізації в суспільно!полі!
тичному житті. Для цього випускнику не!
обхідно знати основні положення Консти!
туції, мати уявлення про політичну
структуру сучасної Держави і державної
влади; знати закони, які регламентують
участь громадян у різних формах сус!
пільно!політичної діяльності.

Сімейно�побутова компетентність.
Випускники повинні мати уявлення про
сутність дорослої людини (громадянська
зрілість, моральна цілісність та особли!
вості ролевої поведінки); сутність сім'ї
(перспективи її розвитку, етичні та пра!
вові аспекти її життя, фізіологічно!гігіє!
нічні основи сімейного життя, труднощі
становлення сім'ї). Випускники повинні
вміти об'єктивно оцінювати себе, контро!
лювати свої вчинки, будувати взаємини з
людьми на основі партнерства, володіти
основами поведінки в побуті, володіти
певними господарсько!економічними на!
вичками.

Культурно�дозвільна компетен�
тність. Наявність уявлення випускни!
ків про суть вільного часу, його соціаль!
них функціях, структурі та змісті вільно!
го часу, культурно!дозвільні можливості
оточуючого соціуму; про спілкування у
сфері дозвілля. Випускники повинні вмі!
ти раціонально використовувати дозвіл!
ля, ціле!спрямовано обирати заняття, що
відповідають особистісним інтересам,
планувати вільний час.

Компетентне ставлення до власного
здоров'я: відповідальне ставлення до сво!
го життя і здоров'я, культура фізичного
розвитку, усвідомлення престижності бу!
ти здоровим фізично і духовно, потреба в
активному відпочинку, оволодіння навич!
ками запобігання перевтоми, відмова від
шкідливих звичок, мотивована установка
на оздоровчий спосіб життя як одну з го!
ловних умов зміцнення власного здоров'я.

Вершиною моделі випускника повинна
бути любов до свого народу, України,
Держави в цілому, бажання бути її патрі!
отом, знати історію своєї Держави, її тра!
диції, культуру і надбання.
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ВВееддууччаа:: Шановні друзі! Дозвольте мені пред�
ставити гостей сьогоднішнього свята. До нас заві�
тали…

ВВееддууччиийй:: А ще на нашому святі присутні ті, хто
протягом 12 років вів наших випускників нелегки�
ми стежками шкільної науки, хто вчив їх читати і
писати, відкривав чудові світи гуманітарних і точ�
них наук – це наші вчителі. Тож нехай на їхню
честь пролунають дружні оплески.

ВВееддууччаа:: Хвилюються і всміхаються від щастя і
тривоги батьки наших випускників, їхні бабусі і
дідусі, братики і сестрички – всі ті, хто прийшов
сюди привітати наших випускників. А ми привіта�
ємо їх. 

ВВееддууччиийй:: Радість і кохання, усмішка і сльози,
Батьківські тривоги  й матері слова.
Всі тебе чекають, всі тобі бажають
Гарної дороги, щастя і добра.

ВВееддууччаа:: Шановні випускники! Напевно, цього
року ви чекали найдовше.
12 років тому ви прийшли до
школи. 

ВВееддууччиийй::  12 разів з тих
пір схилялися до шкільного
порогу осінні айстри. 

ВВееддууччаа:: Прошуміло над
школою 12 зимових хурто�
вин. 

ВВееддууччиийй:: 12 весен буяли
білим цвітом яблунь і памо�

рочили голову пахощами бузку. 

ВВееддууччаа:: 12 років кружляв над вами тополиний
пух, як той вальс, що бентежить душу... 

ВВееддууччиийй:: Довгих 12 років крок за кроком ви
йшли до цього дня, долаючи перешкоди, пережи�
ваючи поразки та святкуючи перемоги. І, нареш�
ті, ваша праця в складній, але чудовій країні
знань завершена і оцінена. Підтвердженням цьо�
го будуть атестати зрілості, які вам зараз вру�
чать. Атестат зрілості – так називається документ
про середню освіту.

ВВееддууччаа:: У вашому житті вагома дата,
І це  уже незаперечний факт!
Сьогодні урочисто вам вручають
На зрілість перший, власний атестат.

ВВееддууччиийй:: Слово для привітання і вручення
атестатів випускникам  ...   року надається дирек�
тору школи  … 

(Виступ, вручення атестатів випускникам).

ВВееддууччаа:: Рідний край. Ти найдорожчий в світі:
Санжари, Ворскла, й голуба Оріль...

Сценарій   випускного вечора 
"Випускників запрошуєм на свято"

Підготовлений заступником дирек�
тора з виховної роботи Людмилою Ста�
ніславівною Співак та педагогом�органі�

затором Тетяною Всеволодівною Яценко
Драбинівської загальноосвітної  школи

І�ІІІ ст.   Новосанжарського району

Звучать фанфари

ВВееддууччиийй:: В шкільній оселі свят завжди багато,
Де музика лунає, чути спів,
Але сьогодні надзвичайне свято:
Ми проводжаємо своїх випускників.

ВВееддууччаа:: Летять роки, і час нам не вблагати,
Та в пам'яті минулі ті роки.
Прийшла пора вручати атестати:
Вже підросли вчорашні малюки.

ВВееддууччиийй:: Сьогодні у нас
особливе свято, якого немає
в жодному календарі, але
про яке всі знають і завжди
чекають з нетерпінням. На
цьому святі зустрічаються
біль розлуки і світлі надії, сум
розставання і радість зустрічі
з майбутнім.

ВВееддууччаа::  Час летить і змі�
нює все, що нас оточує. Жит�
тєва дорога дуже мінлива і
нелегка. І в кожного вона
своя. Але всім неодмінно сві�
титиме далеким вогником, сповитим солодким
спогадом, дитинство і юність, тому що це найкра�
ща пора, і проходить вона у школі. А сьогодніш�
ній день проводить межу між дитинством і самос�
тійним життям вчорашніх учнів.

ВВееддууччиийй:: Останній дзвоник продзвенів завзято.
Державну атестацію здали.
Випускників запрошуєм на свято:
Вони  на перший бал  в житті прийшли.

ВВееддууччаа:: Шановні присутні, дозвольте мені
запросити на свято тих, кому присвячується сьо�
годнішня подія, заради кого ми всі тут зібралися,
для кого цей вечір – перша сходинка у самостій�
не життя.

Зустрічайте:  випускники  …     року. 

(Під звуки вальсу входять  по черзі випускники).

Урочистий вечір, присвячений врученню атес�
татів про середню освіту  випускникам   …   року
оголошується відкритим.

Звучить Державний  Гімн України.
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Тут промайнуло зоряне дитинство,
Час неповторних і чудових снів.

ВВееддууччиийй:: Шановні друзі, з напутнім словом до
вас звертається… 

ВВееддууччаа::  До слова запрошується....

ВВееддууччиийй:: З вітальним словом до випускників
звертається...

ВВееддууччаа:: До випускників звертається.....

ВВееддууччиийй:: Шановні випускники! Ось і отрима�
ли ви свій перший державний документ – путівку
в доросле життя. А шлях до отримання цієї путів�
ки розпочався чудового вересневого ранку    …
року, коли ви, тримаючись за мамину долоню,
прийшли до школи. Ваші очі зустрілися з привіт�
ними, лагідними очима жінки, яка, усміхнувшись,
сказала : "Я чекала на вас. Ходімо зі мною". То
була ваша перша вчителька. Це
вона повела вас за собою у ча�
рівний світ знань, такий складний і
незвіданий. Це на неї дивилися ви
з надією, у неї шукали захисту,
ловили кожне її слово, пильно
вдивляючись в очі, шукаючи там
відповіді на всі запитання. А вона
впевнено вела вас по сходинках
пізнання.

ВВееддууччаа:: Тож запрошуємо до
слова першу вчительку наших ви�
пускників     

(Виступ першої вчительки).

ВВииппууссккннииццяя: Дуже вдячні ми
Вам,

Наша вчителько перша,
Що вели нас з собою
В світлий сонячний клас,
І обличчя свої на долоньки зіперши,
Ми дивились на Вас,
Прислухались до Вас.
Дякуємо Вам за все. Прийміть ці квіти як сим�

вол нашої безмежної вдячності і поваги. 

ВВееддууччиийй:: Дорогі випускники! Життя людини
починається світанком її душі – дитинством.

Країна дитинства – країна казкова,
І часто дорослих вона вабить знову,
І часто дорослі літають у мріях – 
Вернутись в дитинство живе в них надія.
Всі дорослі були дітьми, тільки мало хто з них

про це пам'ятає, а пам'ятати таки повинні, бо це
найкраща пора людського життя, і залишається
вона в пам'яті як щось приємне і світле.

(До випускників підходить дівчинка з повітряною
кулькою в руці. Вона зупиняється перед однією з ви!
пускниць).

� Ти впізнала мене?
� Здається, так... Ти – моє дитинство...

� Сьогодні я покидаю тебе.
� Не поспішай, побудь іще трохи.
� Я буду приходити уві сні, а ти згадуй мене.

Пам'ятаєш, як уперше закохалася в русявого
хлопчика, що смикав тебе за коси?

� Пам'ятаю.
� А пам'ятаєш ті шкільні свята, на яких тобі

часто відводилась роль баби�яги?
� Звичайно, пам'ятаю.
� А чи пам'ятаєш ти свої дні народження?
� І не тільки пам'ятаю, а ще й усі подарунки

дотепер зберігаю.
� А ігри в дитячому садочку теж пам'ятаєш?
� І це пам'ятаю. 
� Прощавай...
� Дякую тобі за все.  Прощавай, моє дитинс�

тво!

ВВееддууччаа::  В мистецтві людину, яка веде клас,
називають "майстер".

У спорті того, хто готує команду, – тренер.
На підприємстві його ім'я – на�

чальник.
У дитячому садочку – няня.

ВВееддууччиийй:: А ще його можна
назвати опікуном, другом, адво�
катом, психотерапевтом, бойо�
вим командиром. 

ВВееддууччаа:: Ви, мабуть, уже здога�
далися, що мова йде про того, хто
був усі ці роки навчання ближче
до вас усіх. Це – класний керіник.
Кожному з вас ця людина віддала
частину свого серця, найбільший
шлях пройшла з вами. І сьогодні,
збираючись в дорогу, візьміть з
собою її напутнє слово.

ВВееддууччиийй:: До слова запрошу�
ється класний керівник 12 класу (Виступ класного
керівника).

Переді мною очі парами:
Допитливі, розгублені, сумні,
Є затуманені, а є захмарені,
А ці всміхаються мені.
Знайти б оте чарівне слово,
Щоб ним серця заполонить.
Що не кажіть, але для цього
На світі варто жить.

ВВииппууссккннииццяя:: За щирі слова�побажання
Прийміть Ви і наші вітання.
Хай, як пісня, лине доля Ваша
І дарує радість у житті,
Хай здоров'я буде повна чаша,
Все найкраще – в Вашім майбутті.
Ми даруємо Вам ці квіти, щоб Ваша доля бу�

ла такою ж гарною і квітучою.

ВВееддууччаа::  Якщо є щось святе на землі, то це
перш за все мама і тато. І батьківська хата, і ма�
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ВВииппууссккнниикк:: Спасибі вам, мої батьки,
За теплоту, любов родинну,
За дружбу й спокій у сім'ї
І за турботу щогодинну.
За вашу відданість святу
Своїм уже дорослим дітям,
За людяність і доброту.

ВВссіі:  Ми вдячні вам за все на світі.  (Діти пере!
дають батькам атестати і квіти).

ВВееддууччиийй:: До слова запрошуються випускники
…  року (Виступ випускників).

11��йй..  Здавалось, що 12 літ – багато,
Ніхто й не думав, що так швидко промайнуть.
Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято,
Хоча би тиждень в школі ще побуть.

22��йй. В житті шкільному все у нас було:
Забави й мрії, успіхи й бажання,
І хтось радів, а хтось чомусь зітхав,
Все відгуло, настав вже час прощання...

33��йй.. Усе було: неждані зрізи знань
І шостими уроками контрольні,
Веселий КВК й "Дебати"�гра,
І драмгурток найкращий у районі.

11��йй. На жаль, це все для нас уже мина,
Останню пісню нам дзвінок співає,
Ми на світанку стрінем майбуття,
Життя нове, незвідане чекає.

22��йй.. Вам, дорогі, шановні вчителі,
"Спасибі" щире хочемо сказати.
Всі ваші добрі й лагідні слова 
В житті завжди ми будем пам'ятати.

33��йй..  Ми вам бажаєм юної душі,
Хай будуть  хліб і сіль у вашім домі,
І сонце зігріває вас теплом,
Серця і руки хай не знають втоми.

(Випускники дарують квіти вчителям. 
Звучить пісня "Вчителі").

ВВееддууччаа:: Сьогодні наша школа нагадує осіннє
дерево, від якого відірвались ... листочків. Нехай
же доля не розкидає вас у буремному вихорі
життя. Дружіть між собою, приходьте до школи,
приводьте до нашої школи своїх дітей.

ВВееддууччаа:: Завжди пам'ятайте: ви – її діти, її ви�
хованці. Вам тут завжди раді, вислухають, пора�
дять, допоможуть. Почепіть свої листочки на на�
ше символічне шкільне дерево. І нехай вони бу�
дуть постійною згадкою про вас. (Кленовий лис�
точок: на титульній стороні – фотографія учня,
всередині – побажання школі, однокласникам,
вчителям.) Коли учні вішають листочки звучать
слова:

Завтра стрінем на світанні

мине слово, стежки, по яких вони ходили і вчили
ходити вас.

ВВееддууччиийй::  Вони ж вас, наче пташенят, зростили,
Давали вам пораду, як могли,
І в ваших  душах сонце засвітили,
І крила для польоту вам дали.
І небо, і зірки для вас відкрили,
Красу і силу вам вони дали,
І що могли, усе для вас зробили
Й на бал шкільний останній привели.

ВВееддууччаа:: Пам'ятайте, шановні випускники, що
дуже швидко старіють батьки, і не стільки від пра�
ці і втоми, скільки від сердечних хвилювань, прик�
ростей і кривд. Ваше недобре слово – це подря�
пина на ніжній тканині батьківської душі. Та від
кожної такої подряпини залишається рана на все
життя.

Тож завжди несіть у сім'ю мир і спокій, прис�
лухайтеся до батьківських настанов, не забувай�
те рідної домівки, в якій завжди чекають ваші
батьки.

ВВееддууччиийй:: До слова запрошуються батьки ви�
пускників (Виступ батьків).

ББааттььккоо:: Дорогі наші діти, найкращі для нас,
Ми бажаєм вам щастя і долі.
Вам сьогодні з дитинством прощатися час,
А життя – не стежина у полі.

ММааттии::  А життя – це дороги, тернисті не раз.
А життя – це не сміх і не жарти.
Та не бійтесь нічого, у добрий вам час,
Світ чарівний, і жити в нім варто!

ББааттььккоо: Все здолати потрібно вам буде не раз,
Не впадайте у відчай, боріться!
Йдіть сміливо! У добрий вам, діточки, час!
Мрія кожного з вас хай здійсниться!

ММааттии:: Хай вам ляжуть під ноги щасливі путі,
Горе й лихо хай всіх обминає.
Хай вам буде удача і щастя в житті,
І хай серденько ваше співає!

ВВииппууссккнниикк::  Спасибі, матусю, тобі 
За те, що я живу на світі.
У цей прекрасний світлий день
Я подарую тобі квіти!
Свята, прекрасна, золота,
Тобі моя душа співає.
Любов твоя і доброта
На світі зло перемагає.

ВВииппууссккннииццяя::  Спасибі, тату дорогий!
За те, що всі 17 років
Ти вів мене за руку в світ,
Такий незнаний і широкий,
За те, що душу віддавав, 
Допомагав в тяжку хвилину,
Усі образи ти прощав
І захищав свою дитину.
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Сонця ясен схід.
Ляже в буйнім квітуванні
Перед нами світ.
Закружляє нас з тобою
На прощання вальс.
Рідна школа із любов'ю
Проводжає нас.  (Звучить музика вальсу).

ВВееддууччиийй:: Дорогі друзі! Ще не раз на цьому
подвір'ї лунатимуть сміх і спів, нові діти сідати�
муть за парти, і щороку школа буде прощатися зі
своїми випускниками. А ви, дорогі випускники,
востаннє стоїте на шкільному подвір'ї як учні. За�
пам'ятайте себе такими: молодими, гарними, ро�
мантичними, з іскорками довіри до життя, надії
на сповнення мрій і сподівань. І якщо у вашому
дорослому житті будуть хвилини відчаю, якщо до�
ля буде несправедливою до вас, якщо зустрінуть�
ся на вашому шляху лихі люди, згадайте оце свя�
то, своїх друзів дитинства, і вам стане легше. 

ВВееддууччаа:: Ще будуть сьогодні танці, сміх, ра�
дість, передчуття чогось незвичайного. А урочис�
та частина нашого вечора добігає до кінця.

ВВееддууччиийй:: В далеку путь без страху вирушайте,
В минуле вже не буде вороття.
З червоними вітрилами чекає
Вас корабель під назвою "ЖИТТЯ".

ВВееддууччаа:: А день новий уже горить світанком,
В життя доросле він покличе вас.
І завмирає серце від чекання...
Для вас звучить шкільний прощальний вальс.

(Випускники танцюють вальс).

ВВееддууччиийй:: Свято, приурочене врученню атес�
татів про середню освіту випускникам  …  року,
оголошується закритим.

Звучить Державний Гімн України.

ВВееддууччаа:: Проведи мене, мамо, будь ласка,
Проведи до воріт.
Хай простелеться доля, мов казка,
Мені, рідна, услід.
Відгородить вона мене всюди
Від нещасть і біди.
Проведи мене, мамо, між люди,
В білий світ проведи.

ВВееддууччиийй: Шановні матері, 1 вересня  …  року
ви привели на шкільне подвір'я  своїх маленьких
дітей і довірили їх  турботливим рукам і серцям
педагогів. За 12 років ваші  сини і дочки вирос�
ли, змужніли, порозумнішали і готові вирушити у
самостійну дорогу. Тож підійдіть до своїх дітей і
разом з ними зробіть перші кроки від шкільного
порогу у доросле життя.

(Матері підходять до дітей, забирають їх, роблять
коло пошани і виводять їх з "лінійки". Звучить пісня
"Смерикова хата").



формаційного комплексу, душі до розу�
му, В. Кутирєв доводить, що освіта, відір�
вана від виховання, ціннісного ставлення
до дійсності, здатна лише живити і пог�
либлювати глобальну еколого�антропо�
логічну кризу [12].

Аналіз відповідних публікацій та уза�
гальнення досвіду керованої нами іннова�
ційної педагогічної діяльності у низці
шкіл Полтавської області дозволяють
стверджувати, що комп'ютерні технології
і мультимедійні засоби навчання доціль�
но використовувати для виховання еко�
логічних ціннісних орієнтацій підлітків
під час вивчення загальної географії на
уроках та у позаурочній роботі з предме�
та. Вони забезпечують емоційно�особис�
тісне стимулювання учнів, служать для
створення і реалізації відповідно зорієн�
тованих освітніх продуктів, можуть вис�
тупати у якості як допоміжного, так і сис�
тематизуючого забезпечення спрямова�
них на ціннісний діалог занять [10]. Але
для ефективного застосування названих
технологій і засобів необхідно співвіднес�
ти їх із загальною методичною схемою
виховання екологічних ціннісних орієнта�
цій шестикласників у процесі вивчення
географії.

Мета статті – розкрити особливості
використання комп'ютерних технологій
та мультимедійних засобів навчання для
виховання екологічних ціннісних орієнта�

Навчання географії у вітчизняній
школі дедалі більше насичується
комп'ютерними технологіями. Це під�
тверджують матеріали ІІ Всеукраїнської
науково�практичної конференції
"Шкільна географічна освіта: технології
навчання" (м. Київ, 10�12 жовтня 2006 р.),
Всеукраїнського науково�практичного
семінару "Впровадження сучасних тех�
нологій навчання географії у шкільній,
вищій, післядипломній освіті" (м. Полта�
ва, 25�26 жовтня 2006 р.), XVI Міжнарод�
ного науково�методичного семінару
"Комп'ютерні технології та Інтернет у ге�
ографічній і картографічній освіті"
(м. Харків, 10�14 вересня 2007 р.), ІІІ Все�
української науково�практичної конфе�
ренції "Шкільна географічна освіта: ін�
формаційно�комунікаційні технології у
навчально�виховному процесі" (м. Київ,
4�6 грудня 2007 р.), низка публікацій у
фахових виданнях. Досвід ряду вчителів
засвідчує, що у результаті методично
продуманого використання комп'ютера
підвищується якість знань школярів, уч�
ні належно адаптуються до життя в су�
часному насиченому інформацією світі.

Проте, як слушно зазначає В. Корнєєв,
"слід пам'ятати, що педагогічний процес –
не тільки навчання, але й формування
особистості" [15, с. 166]. Сказане повною
мірою стосується екологічного виховання.
Застерігаючи від зведення людини до ін�
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Автор розкриває особливості використання комп'ютерних технологій та мультимедійних за�
собів навчання для виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків на відповідно спрямо�
ваних уроках загальної географії різних типів; розглядає різні підходи до класифікації уроків
задля вибору того з них, який найбільше відповідає потребам виховання екологічних ціннісних
орієнтацій у процесі навчання.

Автор раскрывает особенности использования компьютерных технологий и мультимедийных
средств обучения для воспитания экологических ценностных ориентаций подростков на соот�
ветственно направленных уроках общей географии разных типов; рассматривает разные под�
ходы к классификации уроков ради выбора того из них, который более всего отвечает нуждам
воспитания экологических ценностных ориентаций в процессе обучения.

The author exposes the features  of computer technologies usage and multimedia facilities  for learn�
ing  of the ecological valued orientations of teenagers at Geography lessons   of different types; exam�
ines different approaches to classification of lessons for the sake of choice of those, which  answer
mostly to the necessities of education of the ecological valued orientations in the process of study.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИХОВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННІСНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

Є.В. Копилець
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освітній потенціал різних типів уроків за
власною класифікацією та окреслили
перспективи побудови на цій основі пла�
нування окремих шкільних курсів, зок�
рема, географічних [4].

Вважаємо, що на особливу увагу за�
слуговують такі положення, висунуті
вказаними дослідниками:

� потребам екологічного виховання має
відповідати особливий тип уроку, відпо�
відний за цілями і засобами;

� з позицій комплексного підходу
(В. Ільїн), зміст уроку має корелювати із
системою ціннісних орієнтацій учнів; у
діяльності на уроці повинні застосовува�
тися, а відповідно, і освоюватися світо�
глядні ідеї; особистісно прийняті ідеї тре�
ба реалізувати у практичних життєвих
ситуаціях;

� вибір рівня і типу екологічно зорієн�
тованих уроків має співвідноситися із
рівнями вихованості учнів та організації
їх діяльності;

� вищим рівням учнівських вихованос�
ті і активності відповідає наростання ви�
раженості параметрів, за якими побудо�
вано авторську класифікацію уроків, –
нестандартності, моноструктурності та
екологічної монографічності.

Керуючись вимогами вищеназваних
науковців до системи екологічно зорієн�
тованих уроків (система уроків має явля�
ти собою послідовну комбінацію занять
різних типів; для неї необхідна динамічна
структура, яка в ідеалі відповідає логіці
розвитку екологічної спрямованості), те�
зою, що для сучасної школи є актуаль�
ним перехід до ціннісного навчання, яке у
підсумку спрямоване не на засвоєння ін�
формації, а на формування оперуючого
ціннісними категоріями аксіологічного
світогляду [14], та спираючись на висно�
вок І. Лернера про специфічність логік
засвоєння різних елементів змісту освіти
і необхідність врахування усіх цих логік
при побудові навчального предмета [13],
пропонуємо власний варіант робочої кла�
сифікації уроків, націлених на виховання
екологічних ціннісних орієнтацій. 

Гадаємо, що для організації ціннісного
навчання продуктивною буде класифіка�
ція уроків, яка узагальнено відбиває ета�
пи формування ціннісних орієнтацій.
Послуговуючись вказаним параметром,
доцільно виділити такі типи занять:

Урок пред'явлення (урок�презента�
ція). Це урок, спрямований на пред'яв�
лення цінностей (у нашому випадку –
суб'єктних цінностей природи) вихован�
цям, ознайомлення з ними. Прикладами

цій підлітків на відповідно спрямованих
уроках загальної географії різних типів.
Це, у свою чергу, вимагає розглянути різ�
ні підходи до класифікації уроків задля
вибору того з них, який найбільше відпо�
відає потребам виховання екологічних
ціннісних орієнтацій у процесі навчання.

У якості систематизуючого каркасу
курсу загальної географії, який відобра�
жає специфіку завдань з виховання еко�
логічних ціннісних орієнтацій учнів для
кожного структурного елемента курсу і є
орієнтиром для добору як змісту, так і
відповідних педагогічних технологій, ми
запропонували модель структурування
загальної географії за логікою опануван�
ня екологічного ціннісного сенсу навчаль�
ного матеріалу [8]. Відповідно до неї, вив�
чення більшості розділів курсу, переду�
сім "Географічна оболонка та її складові"
та "Людина і географічна оболонка",
спрямовується на ознайомлення підлітків
із суб'єктними цінностями природи, пози�
тивне емоційне сприйняття та осмислен�
ня цих цінностей, формування особистих
екологічних ціннісних орієнтирів учнів.

Послідовне розкриття ціннісного зміс�
ту матеріалу передбачає використання
різних типів уроків. У сучасній вітчизня�
ній методиці навчання географії уроки
зазвичай класифікують за основною ди�
дактичною метою, яка, у свою чергу, обу�
мовлює організацію пізнавальної діяль�
ності учнів [6; 11; 15]. Однак ця типологія
відбиває спрямованість процесу навчан�
ня передусім на формування знань, умінь
і навичок; при розгляді навчання у цін�
нісному контексті вона втрачає опти�
мальність. У сучасній педагогічній літе�
ратурі знаходимо висновок про "неспро�
можність, недосконалість, неуніверсаль�
ність" [3, с. 129] традиційних класифіка�
цій уроків, застарілість пріоритетів у
визначенні провідного типологічного кри�
терію.

Оригінальний підхід до класифікації
екологічно зорієнтованих уроків свого ча�
су був запропонований С. Глазачовим,
С. Петровим та В. Сєриковим. Типи уро�
ку, виділені за дидактичною метою та
способом проведення, розглядалися крізь
призму додаткових параметрів: можли�
вого рівня екологічності (екологічні еле�
менти у засобах; екологічні елементи в
цілях; монографічний екологічний урок),
нестандартності уроку (стандартний;
нестандартний) та його оструктуреності
(поліструктурний, прикладом якого є
комбінований урок; моноструктурний).
Науковці охарактеризували екологічний
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відповідний зміст не до уроків, а до тих
чи інших форм позаурочної роботи з
предмета. 

Співвіднесення пропонованої класифі�
кації уроків із нашою моделлю структу�
рування всього курсу дає змогу зробити
висновки про відносне значення  уроків
різних типів, а отже, й відповідних техно�
логій та засобів при вивченні окремих
частин курсу загальної географії. Проте
внаслідок такої екстраполяції отримаємо
надзвичайно спрощену схему навчально�
виховного процесу, тому сумніваємося в
її доцільності.

Наведена вище класифікація є необ�
хідною сполучною ланкою між моделлю
структурування курсу загальної геогра�
фії за логікою опанування екологічного
ціннісного сенсу навчального матеріалу і
окремими  педагогічними технологіями
[8]. Відповідно вона обумовлює і добір
комп'ютерних технологій та мультиме�
дійних засобів, окреслюючи їх специфіч�
ні завдання на уроках кожного типу. 

Таким чином, що кожному з типів уро�
ків, виділених відповідно до узагальнено�
го ціннісного механізму, відповідає влас�
на специфіка добору та застосування
комп'ютерних технологій і мультимедій�
них засобів навчання. Так, урокам�пре�
зентаціям притаманне створення муль�
тимедійними засобами емоційно насиче�
них, привабливих образів природних
об'єктів і явищ, що розширює спектр цін�
нісного сприйняття об'єктів природи,
привертає увагу до їх нематеріальних
цінностей, сприяє їх суб'єктифікації. На
уроках визначення комп'ютерні техноло�
гії допоможуть оптимальному втіленню
алгоритмізованих екологічних завдань.
Уроки цього типу актуалізують і потенці�
ал інформаційно�комунікаційних техно�
логій щодо візуального моделювання,
створення віртуальної реальності. О. Бак�
санський акцентує увагу на можливості
досягнення моделюванням у кіберпросто�
рі особистісності екологічних уявлень уч�
нів, які при застосуванні традиційних за�
собів навчання залишаються поза дитя�
чим досвідом і тому не є значущими [1].
На уроках рефлексії використання муль�
тимедіа сприяє забезпеченню відповідно�
го емоційного фону, комп'ютерні техноло�
гії розширюють можливості виконання
учнями підсумкових творчих робіт. 

У ціннісному навчанні наявна і анало�
гія комбінованого уроку. Технологічно він
може будуватися як інтерактивна розпо�
відь чи проектна діяльність, у яких ши�
роко використовуються комп'ютерні тех�

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
занять, які у 6 класі можливо будувати
як уроки�презентації, є урок вивчення
унікальних форм рельєфу [7], урок, прис�
вячений використанню вод людиною.

Урок визначення. Заняття цього ти�
пу спрямовується на різнобічну характе�
ристику ціннісного потенціалу об'єкта,
який вивчається, щоб у підсумку вихо�
ванці могли компетентно зайняти  власну
позицію стосовно його значення. У такий
спосіб доцільно будувати урок вивчення
вулканізму [9], аналіз проектів перетво�
рення клімату.

Урок рефлексії – урок, на якому че�
рез самопізнання та усвідомлення пере�
живань відбувається особистісне осяг�
нення вихованцями цінностей, закріплен�
ня особистісного сенсу попередньо засво�
єної аксіологічної інформації. Прикладом
уроків рефлексії можуть бути заняття з
тем "Охорона біосфери", "Населення і
навколишнє середовище".

Відзначимо, що пропонована робоча
класифікація загалом співвідноситься із
висновками А. Кир'якової, яка представ�
ляє узагальнений ціннісний механізм як
"пошук – оцінка – вибір – проекція", та
розробленою з їх урахуванням Н. Гри�
гор'євою методикою поетапного форму�
вання ціннісних орієнтацій [5]. На інфор�
мативно�пошуковому етапі (ланка "по�
шук") основу навчально�виховного про�
цесу складають уроки пред'явлення, на
оціночному етапі (ланки "оцінка" та "ви�
бір") домінуючу роль відіграють уроки
визначення, сутність прогностичного ета�
пу (ланка "проекція") найбільше відбива�
ють уроки рефлексії. Послідовність ла�
нок та етапів узгоджується і з компози�
ційною схемою цілісної одиниці педаго�
гічного процесу за В. Ільєвим, яку покла�
дено в основу нашої моделі структуру�
вання курсу загальної географії.

Ми усвідомлюємо, що наведена номен�
клатура уроків, спрямованих на вихован�
ня екологічних ціннісних орієнтацій під�
літків, не вичерпує ні можливої, ані ба�
жаної їх різноманітності. Проте вона зо�
рієнтована передусім на практику нав�
чально�виховного процесу. Так, твер�
дження психологів, що зміна смислових
установок особистості обов'язково опосе�
редковується зміною її діяльності, – а
цим психологічний зміст виховання
принципово відрізняється від навчання
[2, с. 242], – спонукає до організації за�
нять, спрямованих на безпосередню еко�
логічно доцільну взаємодію з довкіллям.
Але реалії чинної навчальної програми з
загальної географії змушують включати
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нології та мультимедійні засоби навчан�
ня.

Встановлення цієї відповідності та
адекватна побудова навчально�виховного
процесу сприяють вихованню екологіч�
них ціннісних орієнтацій шестикласників
у ході вивчення загальної географії.

На жаль, учителі, які викладають за�
гальну географію у вказаному контексті
(у керованому нами педагогічному експе�
рименті беруть участь 6 навчальних зак�
ладів м. Полтави та Полтавського райо�
ну), змушені використовувати лише
прості продукти, створені засобами прог�
рам Microsoft Internet Explorer, Microsoft
Office Power Point, Windows Movie Ma�
ker тощо, – слайди, кліпи, презентації.
Вітчизняній школі бракує професійно ви�
конаних навчальних програм, електрон�
них посібників з географії для 6 класу,
спрямованих на виховання екологічних
ціннісних орієнтацій підлітків. З огляду
на вищесказане, варто вважати створен�
ня відповідних освітніх електронних про�
дуктів та дослідження їх потенціалу пер�
спективним напрямком педагогічних дос�
ліджень.
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Тому і залишаються проблемними пи�
тання створення методичного простору
освітнього середовища курсів підвищен�
ня кваліфікації педагогічних працівників,
урізноманітнення форм його існування,
функціонування й трансформації в плані
поглиблення змістових та методичних
рівнів підготовки фахівців.

На сучасному уроці вчитель повинен
організувати навчальний процес таким
чином, щоб кожен учень мав змогу прий�
мати участь в організації свого власного
навчання. При цьому інформаційно�кому�
нікаційні технології (ІКТ) можуть стати
інструментом вчителя у підготовці до уро�
ку, а сучасні технічні засоби – потужним
інструментарієм навчального процесу.

Як показала практика, існують кілька
шляхів використання інформаційно�ко�
мунікаційних технологій та сучасних за�
собів навчання на уроці. Перший –  пред�
ставлення знань для наступного їх від�
творення. Це так званий традиційний ва�
ріант, при цьому сучасні технічні засоби і
технології дозволяють інтенсифікувати
та оптимізувати процес навчання, в той
час, як ролі вчителя і учня залишаються
незмінними.

Другий варіант – використання сучас�
них засобів базується на стратегіях, які
дозволяють зв'язувати, комбінувати, пе�
реробляти знання, встановлювати цін�
ність змісту освіти, відбирати навчальні
матеріали. Вчитель та учень управляє
знаннями, тобто вміє знайти інформацію,
відібрати її, структурувати і застосувати
у визначених та нових умовах. При тако�
му підході до навчання можна говорити
про ефективність організації навчального
процесу. Виокремимо критерії ефектив�
ного навчання:

Криза традиційної концепції навчання,
яка заснована на оволодінні та відтворен�
ні в пам'яті знань, відбувається унаслідок
постійного відставання шкільної освіти
від темпу розвитку наукового знання. Це
спричинило в освіті кризу учительсько�
викладацької ролі. Вчителі і викладачі є
свідками постійної втрати функції інфор�
матора знань, для якої вони були підго�
товлені. До освітян пред'являються нові
вимоги, які дуже часто не розуміються і
не приймаються ними. Концентрація зу�
силь, які раніше відводилися писемним
формам, все більш переміщуються в сфе�
ру аудіовізуальних засобів. Модель уп�
равління навчальним процесом, яка кіль�
ка десятків років була сконцентрована на
суворому контролі навчання, ієрархії та
повторенні, сьогодні виявляється застарі�
лою.

Значне збільшення інформації приз�
водить до неможливості окреслити той
запас знань, яким можна було б користу�
ватися все життя. Сьогодні змінюються
не тільки моделі взаємодії вчителя і уч�
ня, а й процес отримання, запам'ятову�
вання, зберігання і відтворення знань,
який трансформується у здібність шука�
ти, відбирати, аналізувати та синтезува�
ти необхідну інформацію для навчання.

Освіта повинна бути змістовою, знання
повинні використовуватися для
розв'язання сьогочасних і майбутніх за�
дач, а учень – мати свідомий контроль
власних пізнавальних процесів, засвоєн�
ня знань і поліпшення результатів.

Освітні задачі ХХІ століття можуть
бути вирішеними тільки в тому випадку,
якщо відбудеться зміна свідомості вчите�
ля, що дозволить перейти від передачі
знань до управління ними. 
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У статті розкриваються підходи для забезпечення безперервної освіти вчителів з питань
впровадження інформаційно�комунікаційних технологій у навчальний процес. Описані шляхи
та спроектована модель формування ІКТ�компетентності вчителя�предметника на прикладі
обласних заходів у курсовий та міжкурсовий періоди.

В статье раскрываются подходы для обеспечения непрерывного образования учителей по воп�
росам внедрения информационно�коммуникационных технологий в учебный процесс. Описаны
пути и спроектирована модель формирования ИКТ�компетентности учителя�предметника
на примере  областных мероприятий в курсовой и межкурсовой периоды.

In the articles described different ways of continuous education of teachers on questions of introducti�
on of informatively�communication technologies in an educational process. Described are ways and
the model of forming informative communication technologies competence of teacher.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ІКТ�КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ�ПРЕДМЕТНИКА 
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Виокремимо основні блоки формуван�

ня ІКТ�компетентності вчителів�пред�
метників у системі післядипломної педа�
гогічної освіти:

Технологічний блок. Практичне вдос�
коналення навиків користувача; форму�
вання готовності використовувати ІКТ у
своїй професійній діяльності.

Програмно�методичний блок. Форму�
вання умінь усвідомленого використання
ІКТ та сучасних технічних засобів нав�
чання; систематизація інтернет�ресурсів
з відповідних предметів; ознайомлення з
програмним забезпеченням навчальних
предметів; розкриття методичних прийо�
мів використання ІКТ та сучасних засо�
бів навчання на всіх структурних етапах
уроку.

Змістовний блок. Вдосконалення ін�
формаційної компетентності викладача, а
саме: здатності розуміти суть обробки ін�
формації, знаходити інформацію в різних
джерелах, користуватися автоматизова�
ними системами пошуку і обробки інфор�
мації, інтерпретувати інформацію, кон�
вертувати візуальну інформацію у вер�
бальну знакову систему, широко вико�
ристовувати моделювання для вивчення
різних об'єктів і явищ, проводити аналіз
інформаційних моделей та інше (схема 1). 

Презентаційний блок. Участь у різних
професійних конкурсах, наукових зіб�
раннях з питань впровадження ІКТ; ор�
ганізація семінарів для вчителів з проб�
лем інтегрування ІКТ у навчальний про�
цес; участь у міжпредметних навчальних
проектах з використанням ІКТ  тощо.

Вчитель вступає у процес навчання
там і тоді, коли відчуває життєву необ�
хідність такого процесу. Навчання висту�
пає для нього як самоосвітня діяльність, у
яку він включається за власним рішен�
ням і вибором. Зовнішні мотиви відігра�
ють для педагога другорядну роль, або
взагалі відсутні, а на перше місце висува�
ється внутрішня мотивація діяльності,
заснована на розумінні значимості засво�
юваного матеріалу.

Ще одна показова риса дорослого учня –
вік. Як правило, зниження навченості з
віком пов'язане із загальним станом здо�
ров'я й енергійності людини, зменшенням
об'єктивної й суб'єктивної потреби в
знаннях, зниженням або повною відсут�
ністю можливості для застосування своїх
знань на практиці. Ряд авторів виділив
психологічні особливості дорослої люди�
ни, які також відіграють велику роль у
його навченості:

� чим довшою була перерва перед
входженням у нову фазу навчання, тим
важче дається це входження в призабу�
тий вид діяльності;

– конструктивність (мета діяльності
учня – побудова знань на основі опрацю�
вання інформації); 

– саморегулювання (вчитель, який ор�
ганізовує та здійснює процес навчання,
повинен поступово передавати учню ке�
рування цим процесом); 

– взаємодія (дозволяє кожному із чле�
нів навчальної спільноти будувати своє
власне навчання з різних перспектив). 

Зауважимо, що потенціал ІКТ полягає
в їх здатності діяти як спільна мережа і
одночасно у можливості здійснювати
ефективне навчання (як індивідуальне,
так і колективне), для організації якого
повинен бути підготовлений вчитель,
зокрема, в області ІКТ. 

Формування інформаційно�комуніка�
ційної компетентності (ІКТ�компетен�
тність) вчителя  нині є одним з найбільш
актуальних завдань системи безперер�
вної педагогічної освіти. ІКТ�компетен�
тність стає одним із важливих структур�
них рівнів методичної компетентності
учителя. 

Методична компетентність – спро�
можність вчителя кваліфіковано здій�
снювати освітню діяльність та реалізову�
вати професійні функції у навчанні пред�
мету згідно з освітньо�кваліфікаційними
вимогами [1]. 

Під ІКТ�компетентністю вчителя ми
розуміємо його здатність вирішувати
професійні педагогічні задачі із залучен�
ням інформаційно�комунікаційних тех�
нологій. У формуванні ІКТ�компетен�
тності вчителя  виділяємо два рівні: базо�
вий  і предметно�орієнтований. 

На базовому рівні формується базова
ІКТ�компетентність, тобто окреслюється
і засвоюється інваріант знань, умінь, на�
вичок і досвіду, необхідний вчителю�
предметнику для вирішення освітніх за�
вдань засобами ІКТ загального призна�
чення. На предметно�орієнтованому рівні
формується предметно�орієнтована ІКТ�
компетентність, тобто освоєння спеціалі�
зованих технологій і ресурсів, розробле�
них відповідно до вимог змісту навчаль�
ного предмету та їх впровадження в ос�
вітню діяльність (Схема 1).

Ідеї такої моделі навчання вчителів
концентруються навколо трьох ключових
позицій: 

– розуміння вчителями особистих пот�
реб, запитів, інтересів; 

– уміння співвідносити їх із життєво
важливими, продуктивними та суспіль�
ними інтересами та запитами соціуму; 

– здатність самостійно діяти та взає�
модіяти з іншими членами колективу для
досягнення професійно значущої мети та
розв'язання практичних проблем.
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мація в момент одержання здається не�
важливою, непотрібною, вона не буде
сприйнята [2]. 

Основою навчання стає самостійна ор�
ганізація вчителем власного професійно�
го навчального процесу. Розуміння поста�
новки завдання, добування інформації й
планування роботи, виконання діяльнос�
ті, її контроль і оцінка утворять ядро нав�
чання. Метою робочих завдань не є робо�
та як така. У центрі навчання стоїть за�
своєння бази знань, необхідних для ком�
петентного виконання професійної діяль�
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� попередній досвід і пов'язаний з ним
стереотип поведінки можуть виступати
перешкодою для входження дорослого в
нову фазу життєдіяльності;

� підвищена незручність, іноді й нер�
возність дорослого в тих ситуаціях, де
проявляється його неосвіченість або по�
милки, це ще одна риса, що перешкоджає
навчанню дорослого;

� при сприйнятті нового навчального
матеріалу дорослий зіставляє його із уже
наявними знаннями й потребами своєї
практичної діяльності, тому, якщо інфор�
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Схема 1
Модель формування ІКТ�компетентності вчителя�предметника



ності. А тому, щоб забезпечити успіш�
ність процесу формування ІКТ�компе�
тентності вчителя, необхідно запропону�
вати педагогу варіативні види робіт, де б
він знайшов для себе можливість реалі�
зувати творчий потенціал (Схема 2).

Основні засади щодо формування ІКТ�
компетентності вчителів мають п'ятиком�
понентнй, циклічний характер, що забез�

печується структурованим навчальним
процесом (схема 3):

1. Підготовка і прогнозування. Вста�
новлення мети навчання вчителів, діаг�
ностика їх наявних знань, умінь і навичок
із даної теми, створення плану навчаль�
ної діяльності (підготовка до реалізації
тренінгу за програмою Microsoft "Пар�
тнерство у навчанні"). 
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Схема 2

Обласні заходи, що забезпечують процес формування ІКТ�компетентності вчителя



ти України технологічного стандарту
вчителя.
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2. Навчання. Проведення тренінгів за
програмами Microsoft "Партнерство у
навчанні" та Intel ® "Навчання для май�
бутнього".

3. Оперативний зворотній зв'язок. На
даному етапі вчитель обирає форму нав�
чальних занять, за якою відбувається
застосування отриманих знань (спецкур�
си, творчі групи тощо). 

4. Самокорекція  знань, умінь, нави�
чок і досвіду. Самоосвітня діяльність
вчителя та впровадження ІКТ у навчаль�
но�виховний процес.

5. Узагальнення і систематизація
знань, умінь, навичок і досвіду. Участь у
різноманітних освітянських заходах.

Процес навчання вчителів підтвер�
джується на етапах "Навчання" сертифі�
катами, що є мотивацією для продовжен�
ня безперервної самоосвітньої діяльності
педагога в області ІКТ. 

З огляду на вищезазначене, можна
зробити висновок про те, що для ефек�
тивного формування ІКТ�компетентності
вчителя�предметника та результативно�
го використання ним сучасних технічних
засобів у навчальному процесі є нагаль�
ним і необхідним розгляд питання щодо
розробки й упровадження у систему осві�
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Схема 3

Структура навчального процесу



В даний час набуває поширення концеп�
ція компетентнісного підходу в освіті, що є
основою змістовних змін щодо забезпечен�
ня відповідності освіти запитам і можли�
востям суспільства періоду інформатизації
і глобальної масової комунікації. З позицій
компетентнісного підходу суттю освіти стає
розвиток здібності до самостійного рішення
проблем в різних сферах і видах діяльності
на основі використання соціального досві�
ду, елементом якого стає і власний досвід
навчених. У системі безперервної освіти
дорослих компетентність є однією з основ�
них характеристик результативності осві�
ти в ланцюжку понять письменність – ком�
петентність – культура – менталітет.

У 2000 р. експерти Ради Європи сформу�
вали набір основних умінь, якими повинна
опанувати людина в результаті навчання, і
запропонували розглядати ці ключові ком�
петентності як стратегічну умову для впро�
вадження освіти протягом життя.

Узагальнюючи здобутки європейських і
вітчизняних учених, учасники національ�
ної робочої групи з питань запровадження
компетентнісного підходу, створеної в рам�
ках проекту ПРООН "Освітня політика та
освіта "рівний – рівному", запропонували
орієнтовний перелік з семи ключових ком�
петентностей [8]: уміння вчитися, загально�
культурна, громадянська, підприємницька,
соціальна, компетентність з ІКТ, здоров'я�
зберігаюча. Результатом навчання на базі
компетентнісного підходу повинно стати
набуття людиною набору компетентностей,
що є необхідним для її професійної діяль�
ності. 

В структурі професійної компетентності
педагога вчені  (А.К. Маркова, А.В. Хутор�
ський, М.П. Лапчик, Л.І.  Кобишева,
Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Г.В. Мухамет�
зянова, А.М. Новіков, В.А. Сластенін,
А.П. Тряпіцина; С.Н. Чистякова та ін.) виді�
ляють предметно�методичну, психолого�
педагогічну, загальнонаукову та ІКТ�ком�
петентність. 

Виділення ІКТ�компетентності як окре�
мої складової професійної компетентності
педагога обумовлено активним використан�
ня ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в
тому числі і в освіті. 

В науковій літературі поняття ІКТ�ком�
петентності має різноманітне трактування.
Так, П.В. Беспалов визначає дане поняття
як інтегральну характеристику особи, що
припускає мотивацію до засвоєння відпо�
відних знань, здібність до вирішення задач
в навчальній і професійній діяльності за до�
помогою комп'ютерної техніки і володіння
прийомами комп'ютерного мислення [3].
Формується вона як на етапі вивчення
комп'ютера, так і на етапі його застосуван�
ня як засіб подальшого навчання та профе�
сійної діяльності і розглядається як одна з
граней особової зрілості.

А.А. Єлізаров [1] під ІКТ�компетентніс�
тю розуміє сукупність знань, умінь і досві�
ду діяльності, причому саме наявність та�
кого досвіду, є визначальною по відношен�
ню до виконання професійних функцій.
О.М. Шилова та М.Б. Лєбєдєва [10] визнача�
ють ІКТ�компетентність як здатність інди�
віда вирішувати навчальні, життєві, про�
фесійні задачі з використанням інформа�
ційно�комунікаційних технологій. 

За Н.В. Насировою [11], це – мотивація,
потреба й інтерес до отримання знань,
умінь і навичок у галузі технічних, прог�
рамних засобів й інформації. Компетен�
тність педагогів в області ІКТ розглядаєть�
ся Л.М. Горбуновою і А.М. Семибратовим як
готовність і здатність педагога самостійно і
відповідально використовувати ці техноло�
гії в своїй професійній діяльності [5].

Українськими вченими також було роз�
крито зміст ключових компетентностей під
час застосування інформаційних і комуні�
каційних технологій (О.В. Овчарук,
М.І. Жалдак, Н.В. Морзе та ін.). Вони перед�
бачають здатність орієнтуватися в інфор�
маційному просторі, отримувати інформа�
цію та оперувати нею відповідно до влас�
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У роботі розглянуті науково�теоретичні підходи до розуміння сутності інформаційно�техноло�
гічної компетентності вчителів, її складових та рівнів сформованості. Аналізується багаторівне�
ва схема розвитку ІКТ�компетентності педагога. 

В работе рассмотрены научно�теоретические подходы к пониманию сущности информационно�
технологической компетентности учителей, ее составляющих и уровней сформированности. Ана�
лизируется многоуровневая схема развития ИКТ�компетентности педагога. 

Scientific�theoretical approaches to understanding the information�technological essence of teacher's com�
petence, its components and forming levels have been considered in this work. The multilevel chart of deve�
lopment ICT�teacher's competence have been analyzed also.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІКТ�КОМПЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Л.А.Чернікова 
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знань та практичних навичок і включають
ряд здібностей професійно�педагогічної
компетентності вчителя. 

Зазначені компоненти взаємопов'язані і
забезпечують розвиток один одного. А саме
– розвиток і вдосконалення методологічно�
го компонента є необхідним для формуван�
ня методичного, без якого практичне вико�
ристання інформаційно�комунікаційних
технологій на уроці може не дати очікува�
ний ефект. 

Інформаційно�комунікаційна компетен�
тність вчителя може бути представлена,
наприклад, як система компетентностей [4]: 

технологічна (усвідомлення комп'юте�
ра як універсального автоматизованого ро�
бочого місця для будь�якої професії), 

алгоритмічна (усвідомлення комп'юте�
ра як універсального виконавця алгоритмів
і універсального засобу конструювання ал�
горитмів), 

модельна (усвідомлення комп'ютера як
універсального засобу інформаційного мо�
делювання), 

дослідницька (усвідомлення комп'юте�
ра як універсального технічного засобу ав�
томатизації навчальних досліджень) 
 методологічна (усвідомлення комп'юте�

ра як основи інтелектуального технологічного
середовища). 

Так, при наявності технологічної компе�
тентності вчитель зможе використовувати
програмні та апаратні засоби найбільш
ефективно (орієнтуватися в різноманітних
програмних середовищах, знати можливос�
ті апаратних засобів. При наявності алго�
ритмічної компетентності – опановувати
сучасні системи розробки програмного за�
безпечення, створювати алгоритми (на�
приклад, створювати сценарії проведення
уроків, диспетчери навчань за допомогою
конструкторів).

Автору найбільше імпонує таке бачення
структури ІКТ компетентності, яке спира�
ється на теорію організації змісту освіти
В.В. Краєвського. Згідно з його теорією [9], у
складі будь�якої компетентності можна ви�
ділити чотири загальні елементи:

Мотиваційно�цільова складова – ука�
зує на наявність мотиву досягнення мети,
готовність і інтерес до роботи, постановку і
усвідомлення цілей діяльності.

Когнітивна складова – розкривається
як наявність знань, умінь і здатність засто�
совувати їх в професійній діяльності; умін�
ня аналізувати, класифікувати і система�
тизувати програмні засоби.

Операційно�діяльнісна складова де�
монструє ефективність і продуктивність ді�
яльності, застосування на практиці набу�
тих знань та вмінь.

Рефлексійна складова – забезпечує
готовність до пошуку вирішення виникаю�
чих проблем, до їх творчого перетворення
на основі аналізу своєї діяльності, у зв'язку
з тим, що об'єм знань та уміння не забезпе�

них потреб і вимог сучасного високотехно�
логічного інформаційного суспільства [8].

Таким чином, узагальнюючи наведені
означення, в рамках даної роботи під ІКТ�
компетентністю педагога будемо розуміти
здатність вчителя використовувати інфор�
маційні і комунікаційні технології для здій�
снення інформаційної діяльності (пошуку
інформації, її визначення і організації, уп�
равління і аналізу, а також її створення і
розповсюдження) в своїй професійній сфе�
рі. А саме:

здійснювати інформаційну діяльність
зі збору, обробки, передачі, збереження ін�
формаційного ресурсу, щодо продукування
інформації з метою автоматизації процесів
інформаційно�методичного забезпечення; 

оцінювати і реалізовувати можливості
електронних видань освітнього призначен�
ня і розподіленого в мережі Інтернет ін�
формаційного ресурсу освітнього призна�
чення;

організовувати інформаційну взаємо�
дію між учасниками учбового процесу і ін�
терактивним засобом, що функціонує на
базі засобів ІКТ;

створювати і використовувати психо�
лого�педагогічні діагностичні методики
контролю і оцінки рівня знань учнів, їх про�
сування в навчанні;

здійснювати навчальну діяльність з
використанням засобів ІКТ в аспектах, що
відображають особливості конкретного
навчального предмету.

ІКТ�компетентність заслуговує на особ�
ливу увагу тому, що саме вона дає можли�
вість особистості бути сучасною, активно
діяти в інформаційному середовищі, вико�
ристовувати найновітніші досягнення тех�
ніки в своїй професійній діяльності. Майже
всі науковці виділяють цю компетентність
як обов'язкову складову професійної ком�
петентності педагога.

Важливість формування ІКТ�грамот�
ності населення, створення неперервної
системи підвищення кваліфікації в галузі
ІКТ чітко відображена в Міжнародній
програмі ЮНЕСКО "Інформація для всіх",
оскільки саме від вчителів залежить розви�
ток інформаційної культури молоді [12].

Аналіз і порівняння різних підходів до
розгляду структури ІКТ�компетентності
(В.А. Адольф, М.А. Горюнова, А.М. Семіб�
ратов, А.А. Єлізаров, М.Б. Лєбєдєва і
О.Н. Шилова, М.А. Холодна) дали підставу
стверджувати, що поняття ІКТ�компетен�
тності є багатокомпонентним. Однак, різні
науковці виділяють різні структурні ком�
поненти.

Так, структура ІКТ�компетентності, яка
наводиться М.А. Холодною [14] є синтезом
трьох структурних компонентів: методоло�
гічного, методичного та технологічного. Всі
вони орієнтовані на роботу з інформацій�
ним потоком і, відповідно до системного
підходу, припускають синтез теоретичних
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ристання інформаційних технологій сучас�
ного суспільства (комп'ютерних, мультиме�
дійних, Інтернету, електронних засобів ма�
сової інформації, мобільних телефонів
тощо) для пошуку, доступу, зберігання, ви�
роблення, уявлення і обміну інформацією, а
також комунікацію між людьми і роботу в
Інтернеті. 

Предметно�орієнтований рівень припус�
кає освоєння і формування готовності до
впровадження в освітню діяльність спеціа�
лізованих технологій і ресурсів, розробле�
них відповідно до вимог змісту того або ін�
шого навчального предмету. Зміст пред�
метно�професійної ІКТ�компетенції вчите�
ля безпосередньо залежить від потреб його
предметної галузі. Вивчення тих чи інших
комп'ютерних технологій та засобів повин�
не бути зумовлено потребами вчителя в йо�
го професійній діяльності. Тому загального
змісту даного компоненту ІКТ�компетен�
тності навести неможливо – він повинен
складатися відповідно до потреб кожної
навчальної групи.

Сфера рефлексійного компонента ІКТ�
компетентності вчителя визначається від�
ношенням вчителя до себе і до світу, до сво�
єї практичної діяльності та її здійснення.
Вона включає самосвідомість, самокон�
троль, самооцінку, розуміння власної зна�
чущості в колективі і розуміння результа�
тів своєї діяльності, відповідальності за ре�
зультати своєї діяльності, пізнання себе і
самореалізації в професійній діяльності че�
рез засоби ІКТ. 

Розвиток кожного компоненту ІКТ�ком�
петентності пов'язаний з формуванням йо�
го характеристик і властивостей як части�
ни цілісної системи. 

Для успішної реалізації розвиваючого
потенціалу інформаційно�комунікаційних
технологій необхідно забезпечити в системі
підвищення кваліфікації вчителів поетапне
зростання рівня сформованості ІКТ�компе�
тентності педагога.

В науковій літературі зустрічаються
різні підходи до трактування рівнів сфор�
мованості ІКТ�компетентності вчителів, а
саме, можна виділити такі варіанти їх реа�
лізації:

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
чують необхідний розвиток потенціалу осо�
би.

Таким чином, ІКТ�компетентність вчи�
теля можна представити за такою схемою
(рис. 1.1).

Ціннісно�мотиваційний компонент
включає мотиви, мету, потреби в професій�
ному навчанні, вдосконаленні, самовихо�
ванні, саморозвитку, ціннісні установки ак�
туалізації в професійній діяльності, стиму�
лює творчий прояв особи в професійній ді�
яльності. Він припускає наявність інтересу
до професійної діяльності, який характери�
зує потребу людини в знаннях, в оволодінні
ефективними способами організації профе�
сійної діяльності. Також ціннісно�мотива�
ційний компонент включає мотиви здій�
снення педагогічної діяльності, спрямова�
ність на передачу суми знань і розвиток
особистості учнів. 

Когнітивний компонент повинний забез�
печити вільне володіння вчителем навич�
ками опрацювання інформації та роботи з
інформаційними об'єктами, які відповідно
впливають на навички вдосконалення про�
фесійних знань і умінь, знання міжпред�
метних зв'язків і т.д. Рівень розвитку когні�
тивного компоненту визначається повно�
тою, глибиною, системністю знань вчителя
в його предметній області. 

Діяльністний компонент – це активне
застосування інформаційних технологій і
комп'ютера в професійній діяльності як за�
собів пізнання і розвитку ІКТ�компетен�
тності, самовдосконалення і творчості, а та�
кож виховання подібних якостей у своїх
учнів. Комунікативна складова цього ком�
поненту виявляється в умінні встановлюва�
ти міжособистісні зв'язки, вибирати опти�
мальний стиль спілкування в різних ситуа�
ціях, опановувати засобами вербального і
невербального спілкування.

У діяльністному компоненті ІКТ�компе�
тентності педагога, можна виділити два
рівні: базовий і предметно�орієнтований. 

Під базовим рівнем розуміється інварі�
ант знань, умінь і досвіду, необхідний вчи�
телеві для вирішення освітніх завдань,
перш за все, засобами комп'ютерних техно�
логій загального призначення. На цьому
рівні ІКТ�компетентність включає вико�
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Рис. 1.1. Структура ІКТкомпетентності 



собів з метою отримання педагогічних
знань для їх професійного зростання;

поглиблення знань – вчителі повинні
володіти навичками і знанням, необхідними
для розробки і управління складними про�
ектами, співпраці з іншими вчителями і ви�
користання мереж для доступу до інфор�
мації, мати зв'язки з колегами і фахівцями
поза школою з метою свого подальшого
професійного зростання;

створення знань – вчителі повинні ма�
ти можливість і схильність до експеримен�
тування і безперервно навчатися, а також
використовувати ІКТ для створення про�
фесійних співтовариств знань.

Аналізуючи різні дослідження, присвя�
чені питанням формування і розвитку ІКТ�
компетентності, автором зроблені висновки
про те, що процес розвитку ІКТ�компетен�
тності повинен мати багаторівневий харак�
тер. Ступінь розвитку необхідно пов'язува�
ти з процесом трансформації педагогічної
діяльності, при цьому кожен наступний рі�
вень формується на базі попередніх. 

В основу авторського бачення рівнів
ІКТ�компетентності вчителя покладено чо�
тиступенева модель розвитку компетен�
тності спеціаліста, запропонована Леклер�
ком [2], яка схематично представлена на
рис. 1.3.

На основі такого підходу може бути
створена багаторівнева схема формування
та розвитку ІКТ�компетентності вчителя
(рис. 1.4). 

На першому рівні (КОРИСТУВАЧ) від�
бувається формування базової ІКТ
компе

тентності, тобто формування оптималь�
ного інваріанта знань і умінь, пов'язаних з
використанням ІКТ у навчальному процесі
на рівні користувача. 

На другому етапі (КОНСУЛЬТАНТ)
здійснюється формування предметно
орі

єнтованої ІКТ
компетентності вчителя,
відповідної усвідомленому методично гра�
мотному використанню ІКТ у викладанні
свого предмету. Володіння предметно�орі�
єнтованою компетентністю дозволяє вчите�
леві стати педагогом�консультантом (під
процесом консультування ми маємо на ува�
зі будь�яку форму надання допомоги від�

Базовий і предметно�орієнтований рів�
ні (за А.А. Єлізаровим [1]); 

Базовій, загальний, професійний рівні
(за М.Б. Лєбєдєвою і О.М. Шиловою [10]); 

Базовій, поглиблений, професійний
рівні (за М.О. Горюновою [6]);

Інтуїтивний (початковий), норматив�
ний (достатній), творчий (високий) рівні (за
О.М. Іоновою [7]).

Л.М. Горбунова і А.М.Семібратов [5] про�
понують рівні ІКТ�компетентності пов'яза�
ти з впорядковуванням і розділенням ком�
петенцій між установами системи додатко�
вої професійної освіти (використовуючи
принцип розподіленості). У зв'язку з цим
вони розглядають мінімальний рівень –
ІКТ�грамотність, ІКТ�умілість (медіальну
компетентність), повну ІКТ�компетентність
і підвищення кваліфікації педагогічних ко�
манд регіонального рівня.

Свій внесок у розвиток поняття ІКТ�
компетентності педагогів та її рівнів внесла
і Міжнародна організація ЮНЕСКО. 1 лю�
того 2008 року в ході конференції Moving
Young Minds, що відбулася у Лондоні,
ЮНЕСКО представила міністрам освіти з
понад 100 країн та представникам Мас�Ме�
діа основні принципи використання ІКТ
вчителями для покращення якості освіти.
Ці принципи було розроблено ЮНЕСКО
разом з багатьма міжнародними ІТ�компа�
ніями з метою сприяння керівним органам
у сфері освіти та методистам у визначенні
навичок, які необхідні для покращення
викладацької практики з допомогою ІКТ.
Згідно зі стандартами ЮНЕСКО [13] в
структурі ІТ�компетенцій викладачів виді�
ляється 3 рівня їх розвитку (рис. 1.2):

Рис. 1.2. Рівні ІКТкомпетентності (ЮНЕСКО)

технологічна грамотність – вчителі по�
винні володіти технічною підготовкою і
знанням ресурсів електронної мережі, не�
обхідними для використання технічних за�
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Рис. 1.3.Чотирьохступенева модель розвитку компетентності Леклерка



носно змісту, процесу або структури зав�
дання або серії завдань). 

Третій етап (ТРЕНЕР) пов'язаний з під�
готовкою педагога�тьютора, наставника
навчання, який повинен володіти організа�
ційно�управлінською ІКТ�компетентністю,
що розглядається як здатність і готовність
передати свої знання у сфері ІКТ колегам і
учням. 

На четвертому етапі (ДОСЛІДНИК)
формується корпоративна ІКТ�компетен�
тність, володіння якою дозволяє бачити і
вирішувати в команді проблеми, пов'язані з
упровадженням ІКТ в освітній процес шко�
ли, бути дослідником в цій області, ініціато�
ром мережевої міжшкільної взаємодії то�
що. Найвищий рівень повинен бути орієн�
тований на консолідуючий характер дій ко�
манди вчителів�однодумців освітньої уста�
нови, в якій відбувається здійснення інфор�
матизації освітнього процесу. 

Така модель організації підвищення
кваліфікації вчителів у значній мірі спро�
можна забезпечити неперервний розвиток
ІКТ�компетентності педагогів. 

Висновки 
ІКТ�компетентність – поняття багато�

гранне і багаторівневе. 
Системне, цілісне уявлення про ІКТ�

компетентність вчителя, виділення складо�
вих та рівнів сформованості є теоретичною
передумовою для дослідження моделей та
систем її формування і розвитку. Це дозво�
лить більш цілеспрямовано і ефективно ор�
ганізувати підготовку вчителів в галузі ІКТ
і значно прискорить процес оволодіння ни�
ми сучасними інформаційними і комуніка�
ційними технологіями, що в значній мірі
сприятиме просуванню системи освіти на�
шої держави до європейських стандартів. 
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лися... Варвара Миколаївна і Шевченко хоті�
ли, щоб лібрето було написане малоруською
мовою, я був протилежної думки і запевняв,
що Шевченко настільки володіє російською
мовою, що добре напише лібрето; якщо пи�
сати оперу, казав я, то писати оперу серйоз�
ну і мовою загальнодоступною, а не якусь
"Наталку Полтавку". Кожен залишився при
своїй думці. Шевченко на це погодився" [1]. 

В українській історіографії і донині три�
вають дискусії  дослідників козацької доби
про роль постаті І.С.Мазепи в українській іс�
торії [2]. Як правило, представники націо�
нальної школи істориків говорять про ви�

няткову державницьку ді�
яльність гетьмана, пред�
ставники колишньої радян�
ської школи ще часто обсто�
юють її ідеологеми.

У західноєвропейському
мистецтві І.С.Мазепа пред�
ставлений як романтичний
герой [3]. Англійський поет
Байрон, французи – пись�
менник і поет В.Гюго та жи�
вописець Верне, угорський
композитор Ф.Ліст створили
невмирущі твори, які під�
несли героя легенди до рівня
історичного символу. А сам
Мазепа так змальовує ті ча�
си [4]:

Всі покою щиро прагнуть,
Та не в єдин гуж всі тягнуть.
Той направо, той наліво,
А все браття – тото диво!
Ще тоді І.С.Мазепа прагнув  об'єднання

національної еліти навколо України, та, на
жаль, слова його поезії залишаються акту�
альними і для сучасних політиків. У цій
статті спинюся лише на деяких фактах біог�
рафії І.С.Мазепи –  видатного будівничого
козацької держави, про які лжепартіоти
майже не говорять. 

Кожен народ, кожна нація мають своїх
героїв – будівничих держави,  і визначають
їх самостійно  незалежно від того, чи визна�
ють їх такими сусідні країни. Історія завжди
мала національний характер, а те, що добре
для однієї нації, не завжди добре для іншої.

Деякі державні мужі, котрі формують
сучасну державну політику України, новіт�
ня історія самостійності якої налічує майже
20 років, досі  захищають статус "єдиної і
неподільної", хоча навіть провідні російські
історики давно відмовилися від трактування
історії за схемою: "що добре для Росії – ко�
рисно для всіх". Декотрі наукові "обивателі"
і далі обстоюють марксист�
ський постулат про  "справед�
ливі і несправедливі війни",
згідно з яким справедливими
вважаються лише  війни,
розв'язані  їх ініціаторами, а
зрадниками і  ворогами є ті,
хто чинить їм опір. На цьому
тлі виникають ідеї про спо�
рудження в Україні пам'ятни�
ків цариці Катерині ІІ, котра
зруйнувала Січ і фактично
впровадила кріпосне право, а
І.С.Мазепу, котрий стояв на
захисті  козацьких прав,
проклинають, і то найбільше
"свої" манкурти.

Опоненти української дер�
жавності, забуваючи про
власну мораль, висувають високі морально�
етичні вимоги до інших. У спогадах київ�
ський композитор П.Д.Селецький, знайомий
з Лістом, Мендельсоном і Мейєрбером, пи�
сав, що на пропозицію Варвари Рєпніної він
хотів створити оперу "Мазепа", лібрето до
якої мав написати Шевченко. П.Д.Селецький
згадує: "За лібрето взявся Шевченко, в ос�
нову сюжету поклали життя Мазепи. Сю�
жет для опери справді багатий. Чимало дра�
матизму, дії, різнорідні елементи: велико� і
малоруський, шведський, польський. Та в
розробці драми і в мові лібрето ми розходи�
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Відображено вплив інститутів влади Гетьманату за часів І.Мазепи на становлення та розвиток
української держави, особливо її соціально�економічних засад, розглянуто вплив особистості
І.Мазепи на формування ідеологічних засад державності.

Отображено влияние институтов власти Гетьманата во времена И.Мазепы на становление и
развитие украинского государства, особенно его социально�економических основ, рассмотрено
влияние личности И.Мазепы на формирование  идеологического фундамента государственности.

In the article influence of institutes of power of Getmanat is represented in the days of I.Mazepa on beco�
ming and development of the Ukrainian state, especially it socio�economic principles and influence of
personality of hetman is considered on forming of ideological principles of the state system.

ВПЛИВ ГЕТЬМАНА І.С. МАЗЕПИ НА РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

П.В.Ворона

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
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Всіх святих над Економічною брамою,
Кам'яний мур, Церква Різдва Богородиці.

Софіївський собор,  дзвіниця та мури
Софіївського монастиря у Києві.

Мала трапезна церква Густинського
монастиря.

Храм Преображення Господня Лубен�
ського Мгарського монастиря та Трапезна
церква Лубенського Мгарського монастиря.

Вознесенський собор у Переяславі.
Колегіум та Борисо�Глібський кафед�

ральний собор в Чернігові.
Михайлівський Золотоверхий монастир

у Києві.
Корпус Києво�Могилянської академії.

Ще більше культових споруд будувалося
коштом гетьманської казни, серед них і цер�
ква Хрестовоздвиженського монастиря поб�
лизу Полтави [7].

Яке ж було господарське життя в часи
гетьмана І.С.Мазепи? Багато істориків виз�
нають, що в цей період Гетьманщина була
однією з найбільш розвинених територій
Європи. Функціонування державних інсти�
тутів забезпечувалося податковою систе�
мою (натуральні та грошові збори, орендна
плата – торгівля горілкою та оренда ранго�
вих маєтків, особливо млинів,  митні збори)
[8, с. 94]. В Україні розвивалися ткацтво, ли�
варна справа, виробляли порох. За гетьмана
І.С.Мазепи значно збільшено гарматний ар�
сенал, що став найбільшим у Європі. Було
відкрито багато рудень, ливарень, порохо�
вих заводів. Останні, до речі, за наказом
Петра І дали для його армії 2 тис. пудів по�
роху [9, с. 221]. Гетьман опікувався розвит�
ком сільського господарства, промислів, ма�
нуфактурного виробництва. Під проводом
його уряду старшина й козаки розвивали
промисловість України. Тільки в Стародуб�
ському полку за часів І.С.Мазепи існувало
дванадцять буд для випалювання поташу, а
на Чернігівщині одинадцять гут виробляли
скло, діяло дванадцять паперових фабрик.
По всій Гетьманщині поширилося керамічне
виробництво, а ткацтво набуло характеру
організованого фабричного виробництва по�
лотна, сукна, шовку, козацьких пасів, плахт,
килимів. Водяні млини, що були джерелом
дешевої енергії, обслуговували паперні, гу�
ти, валюші�ступи для биття сукна, кераміч�
ні майстерні, лісопильні заводи.

Більш як 20 років гетьманування Івана
Степановича Мазепи було часом соціального
спокою. Селянин працював на орендованій у
держави землі, а за це відбував "всякое пос�
лушество" за надану оренду та платив пода�
ток. Ця повинність не обмежувала рух се�
лянства по Гетьманщині, а праця на власній
землі давала достойні статки. Тому гетьман�
ський писар Петрик так і не зумів здобути
широкої підтримки селянства у повстанні
[10, с. 222], бо українські селяни жили знач�
но краще, ніж у Польщі та Росії. І хоча селян
не задовольняла тогочасна податкова систе�
ма, однак потреба захисту від нападників і
перспектива перетворитися на холопів чи

Будучи сам високоосвіченою людиною,
І.С.Мазепа дбав про розвиток освіти, адже
бачив майбутнє країни у високоосвіченій
еліті і освіченому народі.  На початку 18 ст.,
наприкінці Мазепинської доби, в Україні
припадала одна школа на 1 000 мешканців, а
вже за російського панування в 1875 р. – од�
на школа на майже 7 000 мешканців [5]. 

Певною мірою І.С.Мазепа розвивав тра�
дицію, закладену у першій чверті 17 ст. ко�
зацьким гетьманом Петром Сагайдачним,
який свою полководницьку та державну ді�
яльність поєднував з активною підтримкою
освіти й науки. У Києві, Чернігові, Переяс�
лаві та інших містах і навіть селах І.С.Мазе�
па фондував школи, бурси й шпиталі, наді�
ляв маєтностями українські монастирі, що
на той час були вогнищами просвіти завдяки
власним школам і друкарням. І.С.Мазепа
взяв під опіку Києво�Могилянську акаде�
мію, дбав про її розвиток, щедро обдарову�
вав її маєтностями. У 1693 р. наново побуду�
вав братську церкву Богоявлення, поставив
новий будинок для Академії, щоб поліпшити
умови "всякому з малоросійських дітей, хо�
тящему вчитися". За його часів (1708 р.) Киє�
во�Могилянська академія нараховувала 2
000 студентів, які часто виїздили на стажу�
вання у європейські університети та школи.
А вже в 1709 році (після поразки Полтав�
ської битви) їх стає 161, і тільки через сто�
ліття їх кількість зростає до 800 – 1 000 осіб.
Сьогодні відроджена академія знову має по�
над  2 000 студентів. До речі, в КМА навчав�
ся і відомий російський вчений М.Ломоносов
[6]. 

Недоглянутих дітей�сиріт не було, над
ними обов'язково брали опіку або церква,
або заможні родини й давали їм і освіту, і
виховання, і статки. Майже всі українські
жінки теж були освічені – навіть у заїж�
джих європейських мандрівників це викли�
кало щирий подив.

Осередками української духовності, осві�
ти та виховання творчої та наукової еліти
вважалися церкви та монастирі. За часів
гетьмана Мазепи найбільше будується
кам'яних церков, відбудовуються монастирі
як осередки науки, зокрема коштом гетьма�
на. "Собор Мазепин сяє, біліє," – з гордістю
писав Тарас Шевченко, відвідуючи ці спо�
руди. Гетьман щедро фінансував розвиток
мистецтва, зокрема архітектури й малярс�
тва, прикрасив українські міста спорудже�
ними й відреставрованими чудовими храма�
ми, розбудував в Україні власним коштом, а
також використовуючи військову казну,
близько 20 церков. Різні за виконанням, ве�
личні, розкішні споруди водночас мають і
спільні риси, названі мистецтвознавцями
Мазепиним бароко. Не тільки талант будів�
ничого, а й витончений художній смак геть�
мана втілилися в  церквах, що були збудова�
ні, реставровані або оздоблені  коштом І. Ма�
зепи:

1. Києво�Печерська Лавра: Троїцька над�
брамна церква, Успенський Собор, Церква
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Ці та багато інших фактів гетьманування
Мазепи свідчать про нього як державного
мужа, котрий дбав не лише про свій інтерес,
а й, на відміну від багатьох сучасних україн�
ських політиків, турбувався про  селян, дбав
про освіту й культуру.

На думку Тетяни Геннадіївни Таїрової –
Яковлевої – керівника Центру з вивчення
історії України при кафедрі історії
слов'янських і балканських країн Санкт–
Петербургського державного університету,
доктора історичних наук, професора, автора
книги про І.С. Мазепу із серії "Життя відо�
мих людей",   "давно пора відмовитися від
політичної анафеми і проклять на адресу
Мазепи і постаратися взяти урок із трагедій
наших предків. Не варто слідувати пропа�
гандистським штампам, які намагалися по�
яснити російсько�український конфлікт по�
чатку ХVIIІ ст. власними інтересами одного
"зрадника�гетьмана". Необхідно набратися
мужності і визнати, що інтереси і цілі моло�
дої Російської імперії і ослабленої Гетьман�
щини були дуже різними. Певною мірою Ук�
раїна стала заручницею геополітичних пла�
нів Росії. Цар Петро прагнув створити нову
державу, здатну як у військовому, так і в
економічному плані змагатися з європей�
ськими державами. Ця політика була мож�
лива тільки при жорсткій централізації.
Військова і економічна ситуація дозволяла
провести об'єднання України і вирвати із
страшної безодні Руїни Правобережжя.
Проте ці плани були принесені в жертву
дипломатичній грі. Перед лицем шведського
наступу Лівобережжя повинне було перет�
воритися на випалену землю, арену військо�
вих дій. Саме ці два чинники, разом з осо�
бистими образами, і змусили Мазепу на
спробу союзу з Карлом ХІІ.

Ще одним чинником був план ліквідації
Гетьманщини і включення її в загальну
структуру Російської імперії. Що б не гово�
рили про Мазепу, але йому був далеко не
байдужий цей план, і не тільки тому, що він
не хотів міняти реальну владу гетьманської
булави на порожній титул князя. Йому дій�
сно було дороге те, що було частинкою і його
двадцятирічної праці, інакше він почив би
на лаврах свого величезного багатства.
Правда полягала в тому, що багато старшин
спокійно сприйняли перспективу перетво�
рення на мирних російських дворян�помі�
щиків, ким вони і стали згодом. Саме ці люди
із старшини і не підтримали  Мазепу. Але
були і такі, кому Гетьманщина, дитя Хмель�
ниччини, була дорога, наприклад Д.Апостол,
Д.Горленко, які були щиро готові битися за
"стародавні вільності" (переклад авт.) [16]. 

Далі Тетяна Генадіївна відзначає (подає�
мо мовою оригіналу): "Парадокс заключает�
ся в том, что даже авторы, обессмертившие
имя Мазепы – Байрон, Рылеев, Пушкин,
Гюго, Словацкий, Чайковский, – создавали
романтический, очень далекий от истины
образ. Своего, нереального Мазепу приду�
мывают и ура�патриоты всех толков, для
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невільників примушували їх  утримувати
козацьке військо, що закладало підмурівок
державності [11]. За 20 років гетьманування
Мазепа здійснив 11 літніх та 10 зимових по�
ходів. Безпека вимагала плати від цивільних
прошарків гетьманату. На одного середньос�
татистичного жителя припадало 0,5 – 1 зо�
лотих податку. Козацький стан (200 тис.
чол.) податків не платив. Головними платни�
ками були власники волів, коней, млинів, гу�
ралень (виготовлення горілки), купці, орен�
дарі. Тодішні  ціни: хата коштувала  200�500
зл., млин –  200�300 зл., віл – 15, кінь –  35�
75, 1 центнер жита –  2 зл., 50 кг борошна – 2
зл., плата найманим женцям – третина вро�
жаю. Система оподаткування становила в
середньому 1\12 потреби нормальної жит�
тєдіяльності  людини, тобто лише 8 % від
потреб людини [12,  с. 224]. 

Але все�таки у 1694 р. на з'їзді старшин
ішлося про нелегкий стан селянства: "Побо�
ры черному народу тягостные, потому что
поборы берут и с того человека, который од�
ним хлебом без промыслов довольствуется".
Тому майже кожного року гетьман за скар�
гами з місць видавав оборонні універсали на
користь посполитих селян, карав винних
старшин [13]. Так, у 1691 р. у зверненні до
старшини гетьман картає тих, хто "тяглих
селян без міри обтяжують повинностями, а
козаків приневолюють іти в селяни, або ви�
кидають їх з маєтків", у 1692 році знову. То�
ді ж був розісланий універсал "дабы нихто
из тех владетелей не дерзал работами вели�
кими и поборами вымышленными людей в
селах, себе данных, … отягощати… в землях,
полях, лесах, сеножатех и всяких угодьях
чинити им обидь и насилля, и чтобы владели
ими в меру, ничего вновь и выше меры не
налагая". У тих же, хто знехтує цими засте�
реженнями, маєтності будуть відібрані, а
"отягченным в подданстве людям будет учи�
нена свобода". Будучи в Полтаві, Мазепа,
"дабы поспольство пререкания не чинило",
відібрав у багатьох державців їхні володіння
й передав у загальне користування [14, с.
228].

Зловживання переяславського полковни�
ка Л.Полуботка стали причиною позбавлен�
ня його влади, позбулися влади кілька пол�
тавських старшин. У листопаді 1701 р. геть�
ман знову видає універсал, який захищає
селян від зловживань старшини, "аби не
болшей, але толко два дне в тиждень роботу
его панщизною отправовали, а иншидне на
свои оборочалы потребы, и в рик по одной
осмачкы от рабочей тварини давали…" [15].
А під час бойових дій намагався  полегшити
участь селянства: гетьман наказав усім дер�
жавцям своїх маєтностей виділяти підводи
для потреб перевезення. Своїми Універса�
лами гетьман прагнув захистити інтереси
посполитих селян і рядових козаків, стрима�
ти зажерливість старшини в межах тодіш�
ніх прав, законності щодо обтяження селян
повинностями, а також боронив козаків,
яких примушували переходити в посполиті.
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которых знаменитый гетман – лишь пред�
лог, чтобы сеять вражду между Украиной и
Россией.

Между тем Иван Степанович Мазепа –
личность настолько неординарная и много�
гранная, что для его изображения нужна
вся палитра красок. В его жизни было
столько приключений, крутых поворотов,
ударов судьбы и неизменного покровительс�
тва фортуны, что любой художественный
вымысел померкнет на этом фоне. Прирож�
денный политик, одаренный полководец и
дипломат, человек отважный, честолюби�
вый и целеустремленный – он был олицет�
ворением эпохи украинского духовного воз�
рождения и расцвета казачества. Поэт и
философ, прекрасно образованный, сказоч�
но богатый, с прозорливым и насмешливым
умом, он двадцать лет успешно лавировал в
океане политической борьбы, оставаясь у
руля Украины. Как любая выдающаяся
личность, он, разумеется, возбуждал за�
висть и ненависть врагов. Пережив множес�
тво предательств и доносов, он практически
никому не открывал свою душу. И лишь по
немногим дошедшим до нас произведениям
Мазепы можно угадать в нем тайного ро�
мантика, в сердце которого кипели тща�
тельно скрываемые страсти и мечты" [17].

Коли вже російські історики зрозуміли
роль Мазепи в нашій історії, то чому значна
частина "української" еліти цього зробити
не в змозі? Знову виникає питання зрілості і
спроможності цієї еліти будувати власну
державу… Вся надія на молоду генерацію,
чий прихід вже не за горами.

А українці  пам'ятають І.С.Мазепу, і кра�
ще ніж народ не скажеш: "Від Богдана до
Івана не було Гетьмана". Рядки поезії
І.С.Мазепи можна вважати заповітом для
нащадків:  

Самопали набувайте, 
Острих шабель добувайте, 
А за віру хоч умріте, 
І вольностей бороніте! [18]
Дослідження історичної постаті Івана

Степановича Мазепи та нинішні урочистості
з приводу Полтавських військових подій
мусять перш за все сприяти донесенню до
громадян України історичної правди про по�
дії 300�річної давності.  Нам необхідно:

1. Науково осмислити події Північної вій�
ни 1700 – 1721 рр. З цією метою було б до�
речно провести наукові акції, зокрема між�
народні. Важливим міг би бути, зокрема, фо�
рум архівістів Європи, що міг би посприяти
обмінові архівними матеріалами, а також
ширшій обізнаності щодо неосвоєного доку�
ментального ресурсу [19]. 

2. Провести культурологічні акції з ме�
тою поширення історичних знань про ці по�
дії. Значно виразнішою має бути концепту�
альна серцевина цієї історичної події, сут�
ність якої визначається словами: повстання
за незалежність Українських земель під ке�
рівництвом гетьмана Івана Мазепи у 1708 –
1709 рр.  Це вже навіть не політичне чи нау�

кове питання, а перш за все духовно�мо�
ральне. Звісно, що "проштовхування" науко�
вих знань про Північну війну, повстання
Мазепи, Полтавську битву в масову свідо�
мість потребує підтримки з боку держави
[20].

3. Провести на державному рівні вшану�
вання Івана Мазепи і його соратників. Необ�
хідно побудувати пам'ятники Мазепі в Киє�
ві, Полтаві й Батурині. Здійснити достатні�
ми тиражами перевидання популярних книг
про мазепинців. Видати україномовну вер�
сію монографії Т. Таїрової�Яковлєвої про
Мазепу з серії "Життя відомих людей". 

Сьогодні у світі виник літературно�мис�
тецький напрям – художня світова "Мазепі�
ана". Це – багате поле для досліджень  мис�
тецтвознавців,  архівістів,  істориків та біог�
рафів. 

Кожна нація має власний пантеон націо�
нальних героїв, поряд з іншими гетьман Ма�
зепа уже є на чільному місці, як би колоні�
альна ментальність цьому не заважала.
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За роки незалежності наукова спіль�
нота України здобула можливість дослі�
дити та вивчити різноманітні аспекти
Північної війни 1700�1721 років та Пол�
тавської баталії 1709 року, в тому числі й
місце у цих подіях Української козацької
держави, яка прагнула не тільки відігра�
ти свою роль у боротьбі  між Російською
імперією, Річчю Посполитою та Швед�
ським королівством, а й скористатися
шансом відстояти національні інтереси у
будівництві незалежної держави.

Світова історія знає не один випадок
масштабних історичних битв, які в нау�
ковій і популярній літературі також час�
то називають Битвами народів, наприк�
лад, Битви народів під Віднем 1683 р.,
Лейпцигом 1813 р., Ватерлоо 1815 р. та ін.
На думку багатьох істориків такою була і
битва під Полтавою, яка відбулась протя�
гом 14�29 червня 1709 року.

Відзначаючи  300�річчя Полтавської
битви неможливо політизувати  події ми�
нулого, вшановуючи пам'ять  загиблих,
не  вартоздійснювати розподілу на "сво�
їх" та "чужих", не слід допускати  імпер�
сько�геополітичних нашарувань.

Полтавщина  стала не тільки ареною
найголовніших подій Північної  війни (на
території краю воєнні дії тривали 8 міся�
ців), а й ареною повстання на чолі з геть�
маном Іваном Мазепою  за незалежність
1708�1709 років, де фактично вирішува�
лась його доля.

Іван Степанович Мазепа – Коледин�
ський – представник відомого козацько�
шляхетського роду України, видатний
державно�політичний і культурний діяч
кінця  ХVІІ – початку ХVІІІ століття,
полководець, дипломат, меценат; гетьман
України (1687�1709 рр.). 

Сьогодні визріла необхідність відтво�
рення  об'єктивної історичної правди про

2008�2009 рр. – знакові щодо річниць в
історії України: 300�річчя з початку пов�
стання на чолі з Іваном Мазепою, 300�
річчя Батуринської трагедії, 370�річчя з
дня народження та 300�річчя з дня смер�
ті гетьмана, а також 300�річчя Полтав�
ської битви.

Відповідно до діючої програми з історії
для 12�річної школи події Північної війни
розглядаються у  темі "Росія наприкінці
ХVІІ – у першій половині ХVІІІ століття"
курсу всесвітньої історії 8 класу,  Мазе�
пинська доба вивчається в курсі історії
України  у межах теми "Українські землі
наприкінці ХVІІ – у першій половині
ХVІІІ століття та у регіональному курсі
історії Полтавщини  8 класу. Після вив�
чення вищезазначених тем учні зможуть
показувати на карті місця найважливі�
ших подій та визначати їх хронологічну
послідовність, характеризувати Івана
Мазепу як історичну постать, пояснюва�
ти  причини повстання Івана Мазепи про�
ти московського царя, аналізувати зміст
Коломацьких статтей, українсько�швед�
ського союзу, визначати наслідки Пол�
тавської битви для українських земель.  

Дата 27 червня (8 липня  за н.ст.) 1709
року у свідомості українського народу і
всієї світової спільноти закарбувалась як
дата Полтавської битви. Аналізуючи
проблематику Полтавської битви народів
у загальноєвропейській Північній війні
(1700�1721 рр.), до виру якої окрім Украї�
ни були втягнуті народи Росії, Швеції,
Данії, Норвегії, Фінляндії, Німеччини,
Польщі, Туреччини, Литви, Латвії, Есто�
нії, Білорусії та інших країн, варто зазна�
чити  важливість даної тематики для су�
часного наукового, громадського та полі�
тичного життя не лише Полтави, а й Ук�
раїни загалом.
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Висвітлено основні науково�методичні аспекти вивчення повстання за незалежність на чолі з Іва�
ном Мазепою та Полтавської битви у загальноосвітніх навчальних закладах.

Прояснены основные научно�методические аспекты изучения восстания за независимость во главе
с Иваном Мазепой и Полтавской битвы в общеобразовательных учебных заведениях.

The basic scientific&methodological aspects of  the revolt for independence  at the head with Ivan Мazepa
and the Poltava battle study in  secondary schools.

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОВСТАННЯ ЗА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НА ЧОЛІ З ІВАНОМ МАЗЕПОЮ ТА
ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
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дрівники. З огляду на це, ми вшановуємо
Івана Мазепу як державного, політично�
го, культурного діяча за його визначний
внесок у справу боротьби за незалеж�
ність України.

Вочевидь, Іван Мазепа жив у той час,
у який йому довелось жити. Тому й дії
його варто аналізувати з погляду тих
об'єктивних і суб'єктивних чинників,
власних переконань, моральних ціннос�
тей, які на нього впливали, а інколи й ви�
магали  певних рішень. Тому вивчаючи
історичні події, пов'язані з Мазепою, вар�
то уникати категоричності у постановці
проблемних запитань, як от "Іван Мазепа
– герой чи зрадник?", тенденційності в
оцінці його діяльності,  а розглядати  їх у
загальноєвропейському цивілізаційному
контексті. 

У конкретно історичному сенсі І.Мазе�
па програв свою справу, але виграв її в
тому сенсі, що вклав у душу української
нації дух боротьби за національне відро�
дження.
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Івана Мазепу, чия діяльність протягом
кількох століть несправедливо піддава�
лась різного роду фальсифікаціям, а його
ім'я – т. зв. анафемі та приниженню. 

300 років минуло відтоді, як жив і діяв
Іван Степанович Мазепа. За цей довгий
час не вщухали, та й дотепер не вщуха�
ють,  пристрасті навколо його постаті, йо�
го вчинків і долі. Дискутують не тільки
науковці�історики, а й пересічні громадя�
ни.

Це очевидно, бо будь�які міркування з
приводу Івана Мазепи змушують нас що�
разу відповідати на два надзвичайно
принципові запитання:

� Чи варта Україна боротьби за свою
свободу?

� Що ж самі українці готові за це від�
дати? 

Прагнення здобути волю й утвердити
власну державу є фундаментальним та
природним правом кожного народу.  Саме
тому провідники нації, які беруть на себе
відповідальність щодо реалізації цього
права, гідні поваги і вшанування. Доля
Івана Мазепи у цьому сенсі є трагічною.
Його вибір – свобода для України. Він
мав, що втрачати: заможна літня людина,
двадцять два роки – провідник України�
Гетьманщини, якому довіряє  й до якого
прислухається російський цар Петро І.
Мазепа був єдиним українським гетьма�
ном, який незмінно тримав гетьманську
булаву протягом майже 22 років (всього –
8081 день). Основними цілями політики
І.Мазепи як гетьмана були: об'єднання
українських земель у складі єдиної дер�
жави і встановлення міцної гетьманської
влади.  Період гетьманування Мазепи іс�
торики називають "мазепинським  Рене�
сансом" – добою  економічного  розвитку
України�Гетьманщини, піднесення цер�
ковно�релігійного життя, відродження
української культури й духовності.

На початку ХVІІІ ст., в умовах Північ�
ної війни (1700�1721), гетьман І.Мазепа в
союзі з польським королем Станіславом
Лещинським та шведським королем Кар�
лом ХІІ здійснив спробу вийти з�під
зверхності Московської  держави й утво�
рити на українських землях незалежну
державу. Витягуючи Україну з тієї Руї�
ни, в якій вона опинилась після смерті
Богдана Хмельницького, Мазепа у кожну
царину життя України зробив свій ваго�
мий внесок: він сприяв розвитку освіти,
він будував і відбудовував церкви й ве�
личні храми, підтримував нові генерації
розумних і талановитих політиків,  захи�
щав свою країну зі зброєю в руках. Його
поважали всі, з ким він мав справу, – ро�
сійський цар, польський і шведський ко�
ролі, іноземні посли, дипломати й ман�



нарешті, відсоток учнів, що 2008 року стали
студентами вищих навчальних закладів
(65%), говорить про високий рівень підготов�
леності школярів області.

Майже 20 тисяч вчителів області, серед
яких: 923 � Відмінники освіти, 40 � Заслужені
учителі, 25 � номінанти грамот Кабінету Мі�
ністрів, 6 � нагороджені грамотами Прем’єр�
міністра України, 7 � орденоносці Знаку по�
шани, п`ятеро орденоносців ордену Княгині
Ольги ІІІ ступеня. Серед них: Путря Галина
Іванівна � вчитель фізичної культури Зінків�
ської спеціалізованої школи І�ІІІ ступенів №
1, нагороджена премією та грамотою Верхов�
ної Ради України; Салімон Алла Петрівна �
директор Градизької гімназії ім. О. Білаша
Глобинського району, нагороджена орденом
княгині Ольги, та провідні методисти  Пол�
тавського обласного інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти імені М. В. Остроград�
ського: Коваленко Ольга Павлівна, відзначе�
на обласною літературною премією імені І. П.
Котляревського, Каліберда Галина Антонівна
� Знаком МОН України імені А. С. Макарен�
ка; і цей список можна продовжити…

У цьому році продовжується робота педа�
гогів області в українсько�словацькому, укра�
їнсько�польському та українсько�нідерланд�
ському проектах. Перефразовуючи вислів
Монтеск`є, який сказав, що "Найкращий спо�
сіб прищепити дітям любов до батьківщини в
тому, щоб ця любов була у батьків", я б ска�
зав, що "Найкращий спосіб прищепити учням
любов до батьківщини в тому, щоб ця любов
була у вчителів". Тому одним із пріоритетних
завдань діяльності інституту є підвищення
професіоналізму педагогів, їхньої майстер�
ності, формування у них національної свідо�

Протягом останніх років на засіданнях ко�
легії ГУОН, у виступах та зверненнях різного
рівня окреслюється непривабливий портрет
учнівської молоді: починаючи від вживання
нецензурних слів та девіантної поведінки і
закінчуючи незнанням Державного Гімну Ук�
раїни, історії держави, географії рідного
краю, традицій українського народу тощо. Це
� відбитки негативних реалій сьогодення, від
яких не можна штучно ізолювати сучасних
школярів, адже саме вони найактивніше
сприймають як конструктивні, так і деструк�
тивні впливи соціуму. 

Повага до Батьківщини, держави, її сим�
воліки, традицій, мови, народу, розвиток
здатності бути громадянином, який володіє
демократичною громадянською культурою,
усвідомлює цінності свободи, прав людини,
відповідальності, готовий до активної участі у
громадянському житті � невід`ємні складові
громадянської компетентності, яка визначена
ключовою в Європейських країнах. Недостат�
ня увага до цього надзвичайно важливого ас�
пекту сприяє  поглибленню духовної кризи
молодого покоління.

Становлення патріотизму, національної
самосвідомості юних громадян має бути цен�
тральним нервом діяльності педагогів школи.
Порушені проблеми багатоаспектні. Зупини�
мося лише на деяких із них.

Участь шкільництва Полтавщини у між�
народних проектах, створення у загальноос�
вітніх навчальних закладах євроклубів та
Центрів дитячої дипломатії, залучення до по�
шукової роботи, здобуття перемог у Всеукра�
їнських олімпіадах та захисті робіт МАН, де�
бати з різноманітних проблем сучасності, ба�
жання зробити своє село та місто ошатним,
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У статті розглядаються особливості методичної роботи на Полтавщині, висвітлюються
питання ролі вчителя, а також запропоновано шляхи покращення у питаннях формування
патріотизму, свідомої громадянської позиції та зміцнення моральності учнівської молоді. 

В статье рассматриваются особенности методической работы на Полтавщине, освещаются
вопросы роли учителя, а также предложены пути улучшения в вопросах формирования патрио&
тизма, сознательной гражданской позиции и укрепления нравственности учащейся молодежи.

In the article the peculiarities of methodological work in Poltava region are examined , the questions
of teacher's role are highlighted, and also the ways of improvement in the questions of formation of
patriotism, conscious civil position and strengthening of pupils' morality  are offered. 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ, СВІДОМОЇ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ТА ЗМІЦНЕННЯ
МОРАЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ДОСВІД І
ПРОБЛЕМИ

В. В. Зелюк
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знання своїх психофізіологічних та особистіс�
них якостей породжують труднощі при про�
фесійному самовизначенні. У зв'язку з цим
все більше переваг надається системі спеціа�
лізованої підготовки, адже профільне навчан�
ня �  не лише   поглиблення наукових знань, а
й набуття учнями трудових умінь і навичок,
навіть отримання професії, що дає змогу
включатися у повноцінне життя суспільства.
З цих питань велику допомогу загальноосвіт�
нім навчальним закладам надають міжшкіль�
ні навчально�виробничі комбінати (МНВК).
Гарним прикладом є Кременчуцький між�
шкільний навчально�виробничий комбінат
(директор  Бурмус Іван Борисович). Близько
14 тисяч випускників цього закладу одержа�
ли робітничі  спеціальності. 

У рамках використання регіонального
краєзнавчого аспекту вчителі�предметники
освітньої галузі "Технологія" розробили спец�
курси, програми допрофільного, профільного
та професійного навчання школярів, навчаль�
них курсів, зокрема: "Засоби механізації рос�
линництва і тваринництва", "Автосправа",
"Тракторна справа", "Основи фермерської ді�
яльності", "Моя економіка", "Основи вибору
професії", опанування якими дає учням�ви�
пускникам шкіл можливість отримати робочу
професію. 

У процесі археологічних розкопок, істори�
ко�геологічних досліджень учнями разом із
педагогами впорядковуються території,
пам'ятники, джерела тощо. Крім того, з ме�
тою волонтерської допомоги, учні виготовля�
ють вироби�сувеніри, іграшки і дарують їх
ветеранам, інвалідам, дітям�сиротам шкіл�ін�
тернатів, дитячим садочкам під час акцій ми�
лосердя. Інститутом вивчений досвід роботи
міст Кременчука та Лубен, Гадяцького, Гре�
бінківського Карлівського, Кобеляцького, Ко�
зельщинського, Кременчуцького, Лохвицько�
го, Лубенського, Пирятинського, Миргород�
ського та Чутівського районів.

Особливого значення сьогодні набувають
соціально�психологічні дослідження обласно�
го та районного рівнів. Так, протягом 2008 ро�
ку центром практичної психології та соціаль�
ної роботи були проведені дослідження з
проблем: "Молодь і соціальна поведінка",
"Стан соціально�педагогічної роботи з дітьми
трудових мігрантів", "Проблема жорстокості
та насилля серед дітей та підлітків професій�
но�технічних навчальних закладів, вищих
навчальних закладів І�ІІ ступенів акредита�
ції, шкіл інтернатного типу".

В основі розвитку особистості, її духовного
збагачення повинна бути рідна мова. Відки�
нувши усі зовнішні фактори, які значно впли�
вають на "мовний портрет" школяра, слід за�
уважити, що мовну культуру формує не тіль�
ки учитель словесності, а й будь�який пред�
метник. На жаль, на рівні МОН України сьо�
годні відсутній документ про дотримання
єдиного мовного режиму в загальноосвітніх
навчальних закладах, який допоміг би чіткі�
ше вирішувати питання мовної культури в
школі. Лише маючи глибокі знання з рідної
мови, дитина утвердить свою позицію у сус�
пільстві. Указ Президента про відзначення

мості та самосвідомості, готовності до творчої
праці. 

Виховні системи навчальних закладів об�
ласті відповідають основним завданням сьо�
годення. Вагомим є досвід становлення гума�
ністичної виховної системи школи № 7 м. Лу�
бен "Школа радості". Створено виховну сис�
тему "Школа � родина" у Селещинській за�
гальноосвітній школі  I�III ст. Машівського
району, Червонозаводській школі Лохвиць�
кого району, загальноосвітній школі  I�III ст.
№ 8 м. Полтави.  Розроблені Хорольською
гімназією  кодекс честі гімназиста та "Хрес�
томатія моральних цінностей дитини" сприя�
ють тому, що у цьому  закладі панує  атмос�
фера розуміння, злагоди, співпраці. Педаго�
гічним колективом Решетилівської гімназії
впроваджуються  шкільні  проекти "Країна
ввічливості" та  "Культура поведінки". У Ко�
беляцькому районі успішно виконуються ра�
йонні програми "Виховання культури пове�
дінки, навичок свідомої дисципліни, мораль�
но�етичних норм", "Естетика побуту", "Етика
сімейних стосунків". 

Вчителі, зацікавлені у відродженні народ�
них традицій, можуть скористатися посібни�
ками, виданими інститутом: "Дитячо�юнацькі
козацькі товариства Полтавщини", "Козацька
держава" як засіб виховання громадянина",
"Козацькі традиції Полтавщини:  імена �
пам`ятники � події � легенди" та підбіркою з
понад 80 колядок і щедрівок, в тому числі
Полтавського регіону.

ПОІППО спільно з Всеукраїнською асоці�
ацією викладачів суспільних дисциплін "Нова
доба", Українським центром вивчення історії
Голокосту протягом 2008 року проведено се�
мінари�тренінги "На зустріч пам`яті" для
вчителів історії, права, психологів. Тематич�
ною канвою цих заходів є спільне вироблення
методичних підходів до формування в укра�
їнської молоді розуміння важливості об`єк�
тивної оцінки драматичних періодів ХХ сто�
ліття, зокрема, трагедії Голодомору та Голо�
косту. Сьогодні 42 відсотки учнів загальноос�
вітніх та позашкільних навчальних закладів
займаються пошуковою, дослідницькою ді�
яльністю із висвітлення нерозкритих сторі�
нок історії. Зріс інтерес до вивчення історії
окремих населених пунктів, життя і діяль�
ності славних земляків. Фонди шкільних му�
зеїв поповнились новими матеріалами в ході
експедицій, походів, екскурсій, що наблизило
музейну роботу до активних форм позауроч�
ної, позашкільної діяльності. Учителі і шко�
лярі Полтавщини долучились до збору казок
рідного краю, більше 2 тисяч з яких передали
до інституту українознавства, а вчителі набу�
вають досвід краєзнавчих досліджень у робо�
ті  обласних спеціальних дослідницьких груп.
Так групою вчителів музичного мистецтва
видано збірки "Співа Полтавщина і ніколи не
стихнуть пісні",  "Музичний феномен Глобин�
ського району" та програму факультативного
курсу "Музичне краєзнавство Полтавщини",
рекомендовані для використання Міністерс�
твом освіти і науки України. 

Незначний життєвий досвід учня, що от�
римав базову середню освіту, недостатнє



� допомогти вчителям у придбанні необ�
хідних методичних комплексів з християн�
ської етики; 

працівників інституту:
� поширити творчі контакти з громадськи�

ми організаціями, творчими     спілками, зак�
ладами культури;

� поширювати кращий педагогічний досвід
з проблем виховання на   курсах підвищення
кваліфікації, висвітлювати матеріали на сай�
ті інституту;

директорів загальноосвітніх навчальних
закладів:

� активізувати тематику перелічених
проблем на педагогічних нарадах з батьками,
методоб'єднаннях, практикумах, семінарах,

� використовувати інноваційні педагогічні
методики і  виховні технології у виховному
процесі навчальних закладів;

� налагодити  тісну співпрацю з батьків�
ською громадськістю;

� посилити  контроль за організацією по�
закласної  та позашкільної роботи.
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стипендіями кращих знавців української мо�
ви є переконливим свідченням цього. Доречно
було б на рівні області заснувати  стипендію
для талановитих учнів, котрі своїми успішни�
ми результатами утверджують українську
мову на Полтавщині.

Учителі області користуються матеріала�
ми до випускного вечора в школі, які зібрані у
ПОІППО. Це понад 30 сценаріїв, методичних
рекомендацій, близько 150 фонограм пісень
"+" та "�". На курсах підвищення кваліфікації
учителі навчаються як правильно написати
сценарії, отримують інформацію про те, де
зможуть записати необхідні фонограми, пра�
цюють із бібліотечними фондами.

Враховуючи неоціненну роль книги та ін�
шої друкованої продукції, вживаються захо�
ди щодо посилення ролі бібліотек загальноос�
вітніх навчальних закладів у системі патріо�
тичного виховання  в області. Реалізується
програма впровадження нових інформацій�
них технологій з проблем навчання та вихо�
вання дітей та молоді, адже моніторинг чи�
тацьких інтересів, здійснений методистами
інститут показав, що лише 40 відсотків учнів
цікавляться художньою літературою.  Тради�
ційно перший день Тижня дитячої та юнаць�
кої  книги   присвячений патріотичній тема�
тиці. У шкільних бібліотеках області  прово�
дяться зустрічі, тематичні вечори, конферен�
ції, конкурси, дискусії та тематичні тижні.
Методичні розробки таких заходів система�
тизовані та популяризуються серед вчителів
та бібліотечних працівників області. Але про�
тягом 2008 року у шкільні бібліотеки області
надійшло 0,07 книжок художньої літератури
на одного учня (12 � на бібліотеку)!

У загальноосвітніх навчальних закладах
Полтавської області, як і у всіх областях Ук�
раїни, продовжується Всеукраїнський педа�
гогічний експеримент з вивчення в 1�4 класах
курсу "Християнська етика в українській
культурі". Ці заняття сприяють розвитку у
дітей мислення, зв'язного мовлення, пам'яті,
інтересу до знань, естетичних смаків, твор�
чих здібностей, формуванню високих духов�
них якостей. У дітей під впливом християн�
ської етики знижується рівень агресивності і
ворожості, покращується характер і поведін�
ка, ставлення до ровесників, батьків, стар�
ших. 

Освітяни, які мали можливість ознайоми�
тися з шостим номером "Постметодики" за
2008 рік, звернули увагу, що він повністю
присвячений "Довіднику для батьків", який в
Каліфорнії (США) виданий багатьма мовами,
в тому числі українською. Наше спільне зав�
дання � такий звід правил, довідник має бути
у нас обов`язково. Це впорядкує й гармонізує
взаємодію школи і батьків у спільній справі �
вихованні дітей.

Така широка панорама проблем, що вини�
кають у процесі формування в учнівської мо�
лоді патріотизму, свідомої громадянської по�
зиції та моральності сформувала потребу у
зверненні до:

відділів (управлінь) освіти:
� сприяти розширенню мережі творчих

дитячих колективів;
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Історія становлення педагогічної май�
стерності у вищих закладах освіти впро�
довж століть свідчить про важливість і не�
обхідність розвитку професійних компе�
тенцій майбутніх учителів. У процесі опа�
нування студентами педагогічною майстер�
ністю необхідно враховувати  рівень їхньої
соціальної зрілості, формування якої роз�
починається із виховання і самовиховання,
її соціального самовизначення. Науковці
Полтавського державного педагогічного
інституту імені В.Г. Короленка ще в 90�х
роках ХХ ст. переконливо доводили тезу
про те, що педагогічна інтерпретація взає�
мозв'язку соціальної зрілості особистості і
професійної майстерності дозволяє зроби�
ти висновок: майстерність опановується
студентами педагогічних ВНЗ поетапно,
залежно від досягнутого рівня соціальної
зрілості, а не лише від курсу навчання в
інституті. Формування майбутнього вчите�
ля розпочинається із цілеспрямованого
розвитку його педагогічних здібностей і гу�
маністичної спрямованості як системотвор�
чих рис особистості, а не із засвоєння прог�
рамних знань та спеціальних і психолого�
педагогічних дисциплін. Такий підхід вима�
гає надання кожному студенту, починаючи
з першого курсу навчання, достатньо наб�
лижених до шкільної практики можливос�
тей безперервного перетворення накопиче�
них знань у соціально�професійні вміння,
які реалізуються лише у спілкуванні з ін�
шими людьми. Саме в таких умовах профе�
сійно�педагогічні знання цілеспрямовано
перетворюються в компетентність, насам�
перед у тих, хто досяг високого рівня соці�
альної зрілості.

Інтеграція вітчизняної освітньої системи
в Європейський простір (запровадження

зовнішнього незалежного тестування ви�
пускників середньої загальноосвітньої
школи, приєднання до Болонської угоди)
вимагає переосмислення поняття компе�
тентностей учнів і тих, хто їх навчає. На
думку теоретика сутності професійних
компетентностей учителів О.В. Орловської,
сучасна школа потребує кваліфікованого
вчителя відповідного рівня та профілю,
конкурентоспроможного, компетентного,
який вільно орієнтується в суміжних галу�
зях діяльності, готового до постійного про�
фесійного зростання, соціальної та профе�
сійної мобільності [11, с. 56]. Лише через пе�
дагогічну майстерність у вищих педагогіч�
них закладах можна дієво зреалізувати
принцип професійної компетентності в сис�
темі підготовки майбутнього вчителя. Май�
стер педагогічної праці – це, перш за все,
висококомпетентний у психолого�педаго�
гічній і власній предметній галузі спеціа�
ліст, який вміє репродукувати на високому
рівні професійні знання, навички та вміння.
Компетентний викладач інтегрує в собі
кращі рівні професійних, педагогічних,
психологічних і соціальних рис. Заперечен�
ня необхідності навчання основам педаго�
гічної майстерності в педагогічному ВНЗ,
що досить часто обстоюється деякими горе�
теоретиками, нездатними усвідомити висо�
ку місію вчителя в навчанні та вихованні
майбутніх будівничих держави (на жаль,
цей процес помітний у Ніжинському уні�
верситеті, частково в Національному Київ�
ському та Чернігівському педагогічних уні�
верситетах, які стояли біля витоків педаго�
гічної майстерності), – це заперечення віт�
чизняної історії, перекручення історичних
фактів становлення та розвитку вітчизня�
ної освіти, поглядів і переконань багатьох
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педагогічної майстерності в сучасних вищих педагогічних закладах, систематизує провідні законо�
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� доступність методів педагога для учнів,

тобто "методичність" знань як здібність
ефективно викладати ці знання;

� розуміння натури дитини, бачення в
ній задатків майбутніх здібностей як при�
датність для певного виду майбутньої ді�
яльності;

� моральність педагога як зразок пове�
дінки для вихованців, хоча в цілому роль,
що відводилася йому, була незначною, –
він лише передавач знань шляхом вико�
ристання правильної методики;

� естетичність, як необхідне постійне
вміння вчителя включати в процес педаго�
гічної дії почуття прекрасного і піднесено�
го, рідше – комічного, наповнюючи дію пот�
ребою�спонукою кожного учня до набуття
статусу суб'єкта педагогічної дії [8, с. 9].

Особистісне усвідомлення себе майс�
тром, значущості своєї професії, визнання
учнями, колегами і суспільством є складо�
вими якості вчителя�майстра.

Нові інформаційні технології, як відзна�
чає дослідник дидактичних проблем май�
стерності в підготовці освітніх працівників
В.В. Пилипчук, вимагають подальшого роз�
витку педагогічної майстерності вчителя.
Засилля "загальних" педагогів різних іпос�
тасей (психологів, соціологів, політиків, ме�
неджерів, управлінців тощо), які володіють
деякою сумою формалізованих і певною мі�
рою сертифікованих знань, що лежать в ос�
нові впливу на людей, лише незначною мі�
рою позначаються на освіті. Особливо це
стосується загальноосвітньої і професійної
школи, де віч�на�віч значний час поруч
живуть і співпрацюють учень і вчитель.
Вчитель – не педагог�раб, який веде прим�
хливу дитину до школи, а педагог�дидас�
кал, офіційний представник конкретної на�
укової галузі в освіті і повноважна особа
суспільства, якому за покликанням і
обов'язком довірено найважливіше – реалі�
зація і розвиток потенції підростаючого по�
коління. Саме вчитель є основною рушій�
ною силою, що сприяє інтелектуальному,
моральному і фізичному саморозвитку уч�
ня, його самоактуалізації й самодостатності
[13, с. 140]. Тому лише справжній педагог,
який здобув відповідну підготовку у педа�
гогічному ВНЗ, отримавши високий рівень
педагогічної майстерності, який володіє ін�
новаційними технологіями, здатний сфор�
мувати справжню особистість, яка в по�
дальшому житті примножуватиме матері�
альні, культурні та духовні народні ціннос�
ті.

Більшість сучасних учених, викладачів
педагогічних ВНЗ,  які переймаються якіс�
тю підготовки педагогічних кадрів, застосо�
вуючи при цьому прогресивні методики та
інновації, переконані: потрібна така органі�
зація навчально�виховного процесу вищого
навчального закладу, яка б допомогла сту�
дентам перекладати теорію на мову кон�
кретної професійної діяльності, розвивати

прогресивних громадських та наукових ді�
ячів, злочин перед учительством і сус�
пільством взагалі. 

В умовах корінних суспільно�політич�
них змін в Україні, яка пройшла тяжкий
шлях самовизначення і боротьби за власну
незалежність, де склалися стійкі традиції
навчання і виховання, чиєю неоціненною
педагогічною спадщиною користується
весь світ, особливого значення набуває ви�
користання та впровадження ідей педаго�
гічної майстерності в систему підготовки
вчителя�вихователя, вироблених протягом
століть усією системою вітчизняної освіти.
Актуальності набуває проблема виперед�
жального розвитку як нової риси загально�
освітньої і професійної підготовки кадрів,
формування у студентів, прагнення і вмін�
ня вчитися поповнювати свої знання упро�
довж усього життя. Випереджальний роз�
виток, як зазначає вітчизняний теоретик
педагогічної майстерності Ольга Грищенко,
є не просто адаптацією навчальних закла�
дів до ринку, а взаємозв'язком із ринкови�
ми механізмами, використанням його пози�
тивних моментів, які стимулюють активну
діяльність навчальних закладів. Це, насам�
перед, створення і практична реалізація
такої моделі професійної освіти, яка відпо�
відає сучасному стану економіки і суспільс�
тва. Вирішити цю проблему зможе лише
педагог, який володіє педагогічною май�
стерністю і впроваджує інновації у нав�
чально�виховний процес [6, с. 142 – 143].
"Ідеальний педагог, – зазначав у своїх нау�
кових працях учений Микола Козій, – це
той, хто перетворює нинішню змістову ос�
нову навчального матеріалу у казковість
виробу, приладу, знаряддя, які будуть
створені фахівцем�виробничником. Педаго�
гічний ідеал – це будівничий, матеріалом
якого є слова, що багаті змістом  і виховним
символом. Ідеальний педагог – той, хто вміє
перенести знання з глибоким переконан�
ням у свідомість вихованців при одночасно�
му здійсненні розвитку, формування та ви�
ховання належної особистості для сус�
пільства країни, в якій живе і працює" [9, с.
152 – 153]. Курс "Основи педагогічної май�
стерності", що викладається успішно в
більшості вищих педагогічних закладів,
який покликаний визначити рівень профе�
сійної компетентності, вміння аналізувати
педагогічну взаємодію і конструювати при�
йоми налагодження співробітництва на
уроці і в позаурочний час для стимулюван�
ня інтелектуального і особистісного розвит�
ку школяра, повинен стати визначальним у
підготовці такого "ідеального" вчителя.

Уявлення про ідеального вчителя сьо�
годні, на думку більшості теоретиків і прак�
тиків педагогічної галузі, характеризують�
ся чималою кількістю якісних показників.
Серед них І.А. Зязюн виділяє такі:

� "вченість", зазвичай вітчизняна, за на�
ціональністю її носія;
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загалу учнів загальноосвітніх шкіл та абі�
турієнтів педагогічні таланти і створювати
умови для їхнього розвитку. Вивчаючи сис�
тему допрофесійної і професійної підготов�
ки кадрів для освіти і народного господарс�
тва Японії, І.А. Зязюн переконував: "Чого
вони вийшли зараз на світові позиції? То�
му, що вони підтримують талант. Талант –
це одиничний вияв природи, сил Божих, як
ми кажемо. І його треба знайти й підтрима�
ти" [4, с. 57].

4. Кафедра педагогічної майстерності
має стати центром наукових досліджень
з проблем теорії та історії професійно�
педагогічної підготовки, філософії педаго�
гічної дії і освіти в цілому. Ці дослідження
повинні спрямовуватися на розробку нових
технологій професійно�педагогічного роз�
витку особистості вчителя, для науково�
методичного забезпечення читання курсу
"Основи педагогічної майстерності" у ви�
щих педагогічних закладах ІІ – ІV рівнів
акредитації, відстоювання стратегії особис�
тісно орієнтованого професійного розвитку
майбутнього вчителя, формування профе�
сійно значущих рис особистості не лише в
період навчання у навчальному закладі, а й
у процесі підвищення кваліфікації педаго�
гічного працівника. В організаційно�науко�
вому плані кафедра повинна прилучитися
до вивчення питань можливості створення
кабінетів педагогічної майстерності в базо�
вих школах для проведення частини за�
нять з курсу і педагогічної практики у спе�
ціально обладнаних класах. "Спеціально
обладнані класи�лабораторії дадуть мож�
ливість, не порушуючи навчання в школі,
здійснювати коментар педагогічної дії, ак�
тивно включати студентів у аналіз діяль�
ності вчителя і учнів", – рекомендують
провідні науковці, фундатори створення
кафедри педагогічної майстерності в Пол�
тавському педагогічному університеті імені
В.Г. Короленка.

У столітті інформаційних технологій,
глобальної комп'ютеризації, поширення
системного програмування, використання
мікропроцесорів, мікроелектроніки, як
стверджує академік В.П. Андрущенко, гос�
тро постає проблема інтелектуально розви�
неної особистості, базовим компонентом ду�
ховного світу якої стають саме фундамен�
тальні знання і здатність до самоосвіти в
контексті постійно зростаючих об'ємів і по�
токів інформації [1, с. 7]. Тому перед педа�
гогічними ВНЗ висувається завдання необ�
хідності науково обґрунтованих змін у зміс�
ті та методах підготовки шкільних педаго�
гів, надання цій підготовці цілеспрямовано�
го гуманітарного характеру. Досліджуючи
особистість педагога, як суб'єкта комуніка�
ції, сучасний учений Іван Цимбалюк звер�
тає увагу на ту обставину, що в нинішніх
умовах учитель має не тільки (і, мабуть, не
стільки) повідомляти нову інформацію, а й
систематизувати знання учня, набуті з різ�

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
професійні риси та здібності особистості
майбутнього вчителя�вихователя. Ці зав�
дання, передусім, повинні покладатися на
кафедри педагогічної майстерності. Логіка
навчання основам педагогічної майстернос�
ті у ВНЗ може бути представлена в різно�
манітній динаміці, проте, як засвідчує істо�
ричний поступ розвитку науки із оволодін�
ня вчительським ремеслом та педагогічною
культурою в цілому, слід дотримуватися
таких науково�організаційних принципів:

1. Створення матеріальної і технічної
бази кафедри. Для ефективної роботи про�
фесорсько�викладацького колективу зі
студентами слід створити відповідно об�
ладнані аудиторії педагогічної майстернос�
ті для проведення лабораторно�практич�
них і лекційних занять. Ці приміщення ма�
ють бути оснащені стаціонарною звуко� та
відеозаписуючою апаратурою, комплексом
мультимедійної  апаратури, проектуваль�
ними пристроями, дзеркалами для здій�
снення тренінгових вправ та подальшого
відтворення поведінки майбутнього вчите�
ля в камерній аудиторній обстановці і опа�
нування студентами прийомів і способів пе�
дагогічної дії.

2. Створення викладачами кафедри пе�
дагогічної майстерності навчально�мето�
дичних та науково�методичних комплек�
сів з урахуванням нових технологій нав�
чання за Болонською декларацією. При
розробці концептуальних положень, які
можуть лягти в основу програми з курсу,
слід обов'язково дотримуватися його вис�
хідних теоретичних і технологічних під�
структур.

3. Участь кафедри у професійному до�
борі абітурієнтів та у їхній довузівській
підготовці. Запровадження незалежного
зовнішнього тестування при вступі у вищі
педагогічні заклади освіти – явище пози�
тивне з одного боку, а з іншого – якісний
склад студентів�першокурсників, які всту�
пають виключно за сертифікатами оціню�
вання знань, засвідчує про нівелювання до�
бору на вчительську професію. Заперечен�
ня творчих професійних іспитів при вступі
до педагогічного ВНЗ (принаймі на місця за
державним замовленням) призвело до того,
що вступає абітурієнт, який подає сертифі�
кат із досить високими результатами неза�
лежного оцінювання з певного предмета,
але ніхто не звертає увагу: чи здатний він у
майбутньому бути вчителем, чи має при�
родні здібності і нахили до виховання та
навчання, чи є у нього зовнішні вади, чи не
порушена моторика мовленнєвої комуніка�
ції тощо. Нехтування і нерозуміння необ�
хідності такого добору призводить сьогодні
до марної трати державних коштів на під�
готовку освітян відповідного  освітньо�ква�
ліфікаційного рівня. Саме кафедра педаго�
гічної майстерності спільно із іншими ка�
федрами та підрозділами вищого навчаль�
ного закладу повинна вишукувати серед



Для вчителя, як зазначає вчена, дуже важ�
ливо вміти оцінювати свій психічний та фі�
зичний стани, керувати ними, цілеспрямо�
вано і раціонально використовувати їх під
час розв'язання педагогічних завдань. Зав�
дяки вмінню оцінювати в конкретній ситуа�
ції стан свого організму (його психомотор�
ної активності), вчитель може мобілізувати
власні внутрішні сили та привести їх у від�
повідність із потребами певної педагогічної
ситуації. Майстерність педагога полягає в
тому, що він не чекає, доки у нього з'явить�
ся піднесений настрій, натхнення, бадьо�
рість, а вміє мобілізувати свою психомотор�
ну активність на педагогічну дію, яка "про�
диктована" дитиною [14, с. 51].

Курс "Основи педагогічної майстернос�
ті" потребує, як твердять учителі�практи�
ки, ґрунтовного вдосконалення проблема�
тики формування педагогічного артистиз�
му. До вчителів, особливо гуманітарних
циклів, ставляться вимоги, аби їхні уроки
були наповнені моральним, духовним, наці�
ональним змістом. Важливо навчитися та�
ким засобам подачі навчального матеріалу,
які б сприяли формуванню у вихованців
справжніх моральних цінностей, виклика�
ли позитивні почуття. Одним із напрямків
розв'язання цієї проблеми є розвиток і
вдосконалення педагогічного артистизму
як невід'ємної складової педагогічної май�
стерності вчителя. Нагальним для підготов�
ки майбутніх педагогів є усвідомлення го�
ловного принципу системи К.С. Станіслав�
ського: збудником будь�яких емоцій, пере�
живань є дія. Саме в дії поєднується думка,
почуття і фізична поведінка. Педагог, як і
актор, одночасно є творець і інструмент
навчального процесу, а дія слугує матеріа�
лом для творчості. Система К. Станіслав�
ського, що базується на фізіологічному
вченні І.П. Павлова, І.М. Сєченова та ін., і
розробка на її основі комплексу спеціаль�
них тренінгових вправ, що сприятимуть са�
мовдосконаленню студентів педагогічних
ВНЗ шляхом тренінгу і навіть муштри, для
підвищення рівня професійної майстернос�
ті, – ефективний засіб формування високо�
го рівня педагогічної майстерності [3, с. 146].

Одним із нових напрямків досліджень
теорії та методики педагогічної майстер�
ності, який має дієве спрямування у систе�
мі сучасної практики підготовки вчитель�
ських кадрів, є арт�терапія. Російські вчені,
розробники методів арт�терапії у вимірах
мистецтва, зазначають, що арт�терапія
розглядається як "терапевтична процедура
("психологічне лікування") особистості, що
використовується серед основних терапев�
тичних заходів як творчий процес, у якому
перебуває пацієнт і його результати твор�
чості: картини, музика, вірші тощо. [2, с. 3].
І.А. Зязюн, досліджуючи сутність арт�те�
рапії в історико�філософському контексті,
наголошує на тому, що за рівнем масштаб�
ності використання арт�терапію можна

номанітних джерел, допомагати йому ін�
терпретувати одержані відомості, викорис�
товуючи їх для  виконання навчальних
(згодом – практичних, а далі – життєвозна�
чущих) завдань, самостійно добувати й
аналізувати інформацію, зокрема в соці�
альній сфері. Стрижнем фахової підготовки
вчителя має стати формування його здат�
ності до динамічно побудованої взаємодії з
учнями і здійснення в такий спосіб гуманіс�
тично орієнтованого навчально�виховного
процесу [16, с. 38]. Саме в процесі оволодін�
ня курсом "Основи педагогічної майстер�
ності" майбутні вчителі мають виробити
той арсенал засобів впливу на свідомість,
почуття, діяльність та поведінку вихован�
ців, який позитивно позначиться на вирі�
шенні освітніх і виховних завдань сучас�
ності. 

Для вітчизняних науковців, розробників
теоретико�методологічних засад педагогіч�
ної майстерності, актуальним є удоскона�
лення її змісту та структури, розгляду і те�
оретичного обґрунтування нових, актуаль�
них для сьогодення моделей та систем під�
готовки педагогічних кадрів. Особливого
значення набувають питання формування
професійної культури майбутніх учителів,
а саме її комунікативної складової. Пасив�
на і культурно обмежена посередність, як
стверджує А.М. Гордієнко, не зможе швид�
ко адаптуватися до реалій навколишнього
світу. Соціум більш вимогливо ставиться до
професіоналізму вчителя: рівня його знань,
умінь, навичок, його загальної та професій�
ної культури. Адже рівень підготовки вчи�
теля, його професійно�педагогічна культу�
ра впливає на соціалізацію та інтелекту�
ально�моральний розвиток майбутніх по�
колінь. За допомогою оптимального спілку�
вання вчитель не лише передає учням пев�
ні знання, формує вміння і навички, але й
виховує їхню культуру гуманного людсько�
го співжиття, упевненість у своїх силах,
стабільно�доброзичливе ставлення до ото�
чуючих [5, с. 95].

Із використанням нових навчально�ви�
ховних технологій зростає і відповідаль�
ність учителя, ускладнюється його робота,
оскільки він веде свої пошуки в умовах ви�
сокої динамічності освітньо�виховного про�
цесу. На думку сучасного вітчизняного тео�
ретика і практика психології Людмили Ро�
говик, виняткової ваги набуває досліджен�
ня і реалізація в практику навчання осно�
вам педагогічної майстерності питань,
пов'язаних із саморегуляцією психомотор�
ної активності вчителя як особливої профе�
сійно якісної його риси. У психомоторній
активності педагога�вихователя відобра�
жаються ті норми й цінності, які регламен�
тують його професійну діяльність. Вступа�
ючи у взаємодію з учнями, вчитель, який
має розвинену психомоторику, здатний за�
довольнити інтереси дітей, не порушуючи
при цьому власної внутрішньої рівноваги.
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розглядати як модифікуючу чи радикальну
новизну і спонтанний характер її поширен�
ня в межах діяльності окремих інноваторів
чи закладів на рівні технології. Можна ли�
ше сподіватися, що включення арт�терапії
в навчальні плани підготовки педагогів на�
дасть їй статус новизни у змісті педагогіч�
ної освіти [7, с. 24]. Вчений зауважує: "У
підготовці студентів до педагогічної діяль�
ності феномен арт�терапії може бути
включений до програми курсу "Педагогічна
майстерність". Організаційно арт�терапія
може виявлятися у таких формах: окремі
лекційні і практичні заняття, спецсемінари
і спецкурси, курсові і дипломні роботи, кон�
сультації, арт�техніки – демонстраційні
майстерні, різні форми позанавчальної ді�
яльності, зокрема арт�терапевтичні групи,
арт�терапевтичний театр, волонтерські
практики, робота як арт�терапевтів і су�
первізорів" [7, с. 26 �27].  

Педагогічна майстерність як наука пос�
тійно розвивається і вдосконалюється. Зав�
дання вищого навчального педагогічного
закладу – сприяти студентам в опануванні
секретами педагогічної дії для усвідомле�
ної і продуктивної освітньої і виховної пра�
ці. Ідеї, досвід, практична реалізація прин�
ципів педагогічної майстерності в історич�
ному поступі дозволяють стверджувати:
для того, щоб стати справжнім майстром
недостатньо лише однієї освіти. Тут необ�
хідний досвід, систематичне підвищення
науково�теоретичного рівня і педагогічної
кваліфікації, постійне поновлення знань,
які зумовлені прискореними темпами нау�
ково�технічного прогресу, змінами в змісті
освіти, методиках навчання. В ході генези�
су розвитку науково�теоретичних уявлень
про феномен педагогічної майстерності бу�
ли накопиченні цінні ідеї, підходи для їх ос�
мислення і впровадження у систему підго�
товки майбутнього вчителя. Крім того, роз�
глядаючи педагогічну майстерність, як не�
від'ємну складову професійно�педагогічної
підготовки, сучасні вчені значну увагу при�
діляють вивченню інтеграційних процесів,
пошуку ефективних шляхів та умов ство�
рення інтегративних навчальних дисцип�
лін. 
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