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 І. ІННОВАЦІЇ І ЗМІНИ В ОСВІТІ 

 
 

 
 
 
 

ВСТУП 
 
Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на 

технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних 
педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. 
Тому в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського особлива увага звертається на методичне забезпечення 
інноваційних процесів, пріоритетними напрямками якого є оновлення змісту, 
створення цілісної системи науково-методичної роботи, вивчення, узагальнення 
і впровадження педагогічного досвіду як джерела інновацій. Особливе значення 
має також організація ефективної діяльності методичних об’єднань, творчих 
груп, шкіл педагогічної майстерності, активізація внутрішньошкільної 
методичної роботи з метою стимулювання інноваційної діяльності педагогів. 

Одним із основних своїх завдань ПОІППО вбачає у розвитку 
інноваційної діяльності в регіоні на основі діючих нормативних документів, 
що регулюють інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, 
„Про середню загальну освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, 
„Про авторське право і суміжні права”, „Про наукову і технічну експертизу”, 
„Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”, 
”Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”. 

Відповідно до цих нормативних документів щорічно конкретизуються 
основні напрями розвитку інноваційного руху в регіоні. В цьому році наказ 
управління освіти і науки № 282 від 19 травня „Про стан та завдання 
інноваційної та експериментальної діяльності в області” підсумував роботу за 
останній навчальний рік, передбачив її подальший розвиток.  

Для застосування в шкільній практиці в першу чергу інститут пропонує 
інноваційні технології, апробовані і дозволені Міністерством освіти і науки для 
застосування. 

ПОІППО велику увагу приділяє поширенню інновацій шляхом 
розповсюдження інформації про нововведення через запровадження 
спецкурсів, проведення методичних семінарів, тренінгів у навчальних 
закладах, методичну підтримку інноваційних освітніх проектів, заохочення 
педагогів-новаторів і створення педагогічних умов для застосування 
інноваційних технологій, інформування працівників системи освіти через ЗМІ. 
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Значну інформацію про інновації педагоги дістають безпосередньо із 
обласного інституту, який є науково-методичним центром. 

Протягом останніх років працівниками інституту надруковано на 
допомогу педагогічній громадськості Полтавщини та України навчальної, 
наукової та методичної літератури більше 230 найменувань, загальним 
тиражем близько 115 тисяч екземплярів. 

Інститут випускає педагогічний науково-методичний журнал 
“Постметодика” та “Імідж сучасного педагога”. 
Систематично проводяться ярмарки педагогічних технологій “Творчі 
сходинки освітян Полтавщини”. Інститут видав близько 220 книжок, серед них 
– “Сучасні педагогічні технології”, „Сучасний урок: інтерактивні технології 
навчання”, „Інноваційний потенціал освіти Полтавщини”, де вміщено 
щорічно виходить анотований каталог “Адреси кращого педагогічного досвіду 
Полтавщини”. В цьому році започатковано виробничо-практичне видання 
„Бібліотека передового досвіду”. Для вчителів та учнів видано навчальний 
посібник „Геометрія 11 клас. Структурно-логічні схеми”. Автор – Доценко І.Д. 
– учитель-методист Полтавського міського ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського. 

Цього року освітяни області взяли участь у Другій виставці-презентації 
Міністерства освіти і науки України "Інноваційні технології навчання", де 
представили 14 тематичних стендів за загальною назвою „Освіта Полтавщини”, 
які висвітлювали роботу Полтавського обласного інституту післядипломної 
освіти, Автозаводського та Комсомольського міських відділів освіти, 
Зіньківського, Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського та 
Хорольського районних відділів освіти. На виставці працювало 2 конференц-
зали, в роботі яких взяла участь педагогічна громадськість Полтавщини. 

Делегація освітян Полтавської області за активну інноваційну діяльність 
щодо модернізації національної системи освіти була нагороджена 8 
дипломами учасника та 1 почесним дипломом виставки-презентації. 

В області запроваджуються інноваційні форми навчання педагогічних 
кадрів: тренінги для учителів економіки і громадянської освіти; інноваційні 
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі навчальних 
закладів. Розроблена нова дистанційна модель – консалт-курси (консалт – від 
слова консалтинг – управлінське консультування) – дистанційна модель 
післядипломної освіти вчителів, головна мета якої – трансформування 
наукової інформації та перетворення її в знання, форма співтворчості 
теоретиків освіти та практиків. 

У минулому навчальному році на базі інституту післядипломної 
педагогічної освіти за програмою Інтел „Навчання для майбутнього” курсову 
підготовку пройшло майже 2 тис. учителів. 

Значного поширення набуло творче використання в навчальних закладах 
нашої області уже відомих прогресивних технологій, що мають визнане 
філософське обґрунтування.  

У дошкільному вихованні та початковому навчанні використовується 
педагогіка М.Монтессорі. Так, 60 % з 474 функціонуючих на Полтавщині ДНЗ 
використовують елементи технології Марії Монтессорі. На базі ПОІППО діє 
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обласний методичний тренінговий центр природного розвитку дитини 
М.Монтессорі. На базі Центру двічі на рік проводяться науково-практичні 
семінари для педпрацівників області. 

У дошкільному навчальному закладі №59 м. Полтави та „Сонечко” 
м.Пирятина втілюється у практику роботи Вальдорфська педагогіка. 

На засадах природовідповідної педагогіки за принципом інтеграції змісту 
освіти в області розроблена інтегрована модель природничо-наукової освіти за 
програмою “Довкілля”, яку застосовують близько 490 вчителів у 160 школах 
області.  

Її авторами і розробниками є працівники науково-методичного центру 
інтеграції змісту освіти АПН України (директор В.Р. Ільченко), 
співзасновником якого є ПОІППО. Систему розвивального навчання (за 
Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим) використовують 64 вчителі у 12 школах 
Полтавщини.  

У 96 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються 
громадянознавчі курси „Ми – громадяни України”, „Громадянська освіта”. 
Цими курсами охоплено близько 30 тис. учнів шкіл Полтавщини.  

Звичайно, у здійсненні інноваційної діяльності у нас є немало проблем. 
Ми їх відчуваємо через відсутність джерел фінансування, держава на 
підтримку інновацій майже не виділяє кошти, бо спонсорські джерела 
віднаходити не просто.  

Інноваційний розвиток освіти гальмується неготовністю багатьох 
педагогічних працівників та керівників шкіл до інноваційної освітньої 
діяльності та її сприйняття. Не розроблені наукові засади експертизи 
інновацій, не вистачає науково-методичної літератури, в якій би 
висвітлювалися загальноприйняті вимоги до експерименту, непроста 
процедурна сторона. Тому, нерідко за експеримент видається наспіх проведена 
робота, коли неможливо ні оцінити конкретні її цілі, ні виділити більш чи 
менш визначений результат.  

У зв’язку з таким станом речей виникає необхідність написання 
інформаційно-методичного збірника. Від іншої літератури він відрізняється 
тим, що в ньому сконцентрований матеріал, який має практичне спрямування 
та широко подає ключові ідеї для інновацій в контексті світового досвіду. 

У додатках подається довідковий матеріал з інноваційної діяльності, 
зокрема Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 
та про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (накази МОН 
України № 522 від 7 листопада 2000 р., № 114 від 20 лютого 2002 р.). 

На початку нашої розмови пропонуємо розглянути поняття "інновація", 
бо без розуміння суті цього терміну здійснювати перетворення в освіті досить 
проблематично, неможливі зміни в освітній практиці та побудова школи 
майбутнього. Ці стратегічні завдання нам необхідно вирішувати вже зараз.  

Президент України Віктор Ющенко у своєму виступі на Всеукраїнському 
педагогічному форумі „Турбота про вчителя – надія на майбутнє” у м. Полтаві 
сказав, що наша країна хоч і має міцний фундамент народної освіти, проте 
минулі здобутки не гарантують нації успіху у майбутньому.  
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„ІННОВАЦІЇ”: СУТЬ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
Термін „інновація” запозичений з латинської (іnnvаsion – нове, 

нововведення). З часом він модифікувався на "інновацію", що прийнятий в усьому 
світі. Педагогічні інновації – це загальна назва нового педагогічного продукту 
(теоретичного, практичного), що втілюється у навчально-виховний процес – 
концепції, теорії, системи, моделі, методики, технології, методи, прийоми тощо.  

Найбільш масштабною інновацією у системі освіти України став перехід 
української школи на 12-бальну систему оцінювання учнів [7]. 

Освітня інновація – це новизна, що істотно змінює результати освітнього 
процесу. 

Освітні інновації: види та класифікація 
 
Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як [7]: 
– процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) 

для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувались по-іншому;  
– результат творчого пошуку оригінальних нестандартних розв'язань для 

різноманітних педагогічних проблем;  
– актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на основі 

різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними в контексті 
еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток;  

 – продукти інноваційної освітньої діяльності, які характеризуються 
процесами створення, розповсюдження та використання нового засобу 
(нововведення) в галузі педагогіки та наукових досліджень; 

– різні нововведення в діяльності навчально-виховних закладів, у здійсненні 
навчально-виховного процесу. 

Отже, інновація – це кінцевий продукт застосування новизни з метою зміни 
об'єкта управління й забезпечення економічного, соціального, науково-технічного, 
екологічного та іншого ефекту. (Детальніше визначення подається в додатках). 

У цьому визначенні „новизна” розглядається як оформлений результат 
фундаментальних, прикладних досліджень, розробок чи експериментальних робіт 
у будь-якій сфері діяльності з метою підвищення її ефективності, що може мати 
вигляд: 

– відкриття; 
– винаходу;  
– патенту;  
– документації на новий чи вдосконалений продукт, технологію, 

управлінський чи виробничий процес; організаційної, виробничої чи іншої 
структури; поняття; наукового підходу чи принципу; документа (стандарту, 
рекомендації, методики, інструкції тощо); підсумків маркетингових досліджень 
тощо. 

Освітня інновація є структурною одиницею „інновації”, яка в свою чергу 
включає педагогічну, науково-виробничу та соціально-економічну складові. 

Педагогічні інновації – це нововведення у навчальному й виховному 
процесах.  
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Науково-виробничі – це нововведення у галузі розробки сучасних 
матеріально-технічних пристроїв для закладів і установ освіти (наприклад 
комп'ютери, мультимедійні пристрої тощо).  

Соціально-економічні – це нововведення у правовому та економічному 
забезпеченні системи освіти тощо. 

Освітні інновації – це вдосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні, 
управлінські системи або їх компоненти; освітні технології, що суттєво 
поліпшують результати освітньої діяльності [7]. 

За основними компонентами освітнього процесу вони поділяються на 
педагогічні (тобто навчальні й виховні) та організаційні (власне управлінські); за 
масштабністю перетворень освітнього процесу – на масштабні та локальні. 

Інновації, що якісно змінюють освітній процес, його мету, завдання, зміст і 
структуру, зараховуються до масштабних.  

До масштабних освітніх інновацій належить гуманістична освітня 
парадигма, державні стандарти освіти, 12-бальна шкала оцінювання навчальних 
досягнень учнів, ступенева освіта і 12-річна школа; варіативність навчальних 
закладів і форм здобуття освіти тощо. 

Локальні – це інновації, що оновлюють освітній процес, забезпечують 
зміну його форм, методів, засобів навчання, виховання й управління. 

Масштабні інновації, як правило розробляються та апробуються в ході 
експериментів всеукраїнського рівня; локальні – регіонального та місцевого 
рівнів. 

До локальних освітніх інновацій належать: індивідуальні і групові форми 
навчання; проектно-цільова, системно-модульна, системно-регіональна форми 
управління; „активні”, „інтерактивні” методи навчання; мотиваційно-ціннісні 
методи виховання; економічні методи управління; комп'ютерні та 
телекомунікаційні засоби навчання; комп'ютерні технології в управлінні тощо. 

До управлінських інновацій належать сучасні економічні, психологічні, 
діагностичні, інформаційні технології, що дають змогу створити відповідні 
умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського 
рішення. 

У сукупності управлінських інновацій, що впроваджуються в 
загальноосвітніх навчальних закладах, виділяються: модернізовані зміст, форми 
й методи управлінської діяльності керівника школи; громадсько-державні, 
регіональні, модульні, проектні моделі управління. 

За Л.Даниленко, ядром, основою будь-якої інновації є нова ідея; її 
джерелом – дослідницька діяльність вченого або пошукова практика вчителя, 
керівника, колективу школи; носієм інновації – творча особистість, 
експериментатор-дослідник [7]. 

Виокремлені нами основні наукові ідеї покладені в основу освітніх 
інновацій, що діють у сучасній системі загальної середньої освіти. 

На сучасному етапі освітні інновації, що здійснюються у вітчизняній 
системі загальної середньої освіти, можуть бути класифіковані як такі, що 
здійснюються: 1) у змісті навчання й виховання учнів; 2) у формах, методах і 
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технологіях навчання та виховання учнів; 3) змісті, структурі, формах і методах 
управління закладом освіти. Конкретизуємо їх: 
Інновації у змісті навчання і виховання. 

1. Запровадження державних стандартів початкової освіти, розроблення 
проектів державних стандартів загальної середньої освіти, вищої та 
післядипломної освіти.  

2. Розроблення загальнодержавних концепцій виховання дітей та молоді на 
засадах національних, родинних, громадських, індивідуальних цінностей 
особистості. 

3. Створення авторських навчальних планів і програм, підручників, 
навчальних посібників, виховних систем. 

4. Розроблення нової системи оцінювання навчальних досягнень у 
загальноосвітній школі.  

Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання. 
1. Впровадження дистанційної форми навчання. 
2. Діалогові, діагностичні, інтерактивні методи навчання і виховання. 
3. Розвивальне, диференційоване, індивідуально орієнтоване, 

алгоритмізоване, проектне навчання та виховання.  
Інновації у формах і методах управління закладом освіти. 

1. Запровадження модернізованих управлінських функцій керівника 
(прогностичної, політико-дипломатичної, менеджерської, 
представницької, консультативної). (Детальніше про це читайте в 
частині 2 – Теорія „Нове лідерство”).  

2. Впровадження у практику роботи закладу освіти громадсько-державних 
форм управління. 

3. Запровадження моніторингу під час здійснення управлінських функцій. 
4. Використання економічних методів управління. 

 Інновації в організаційній структурі закладів освіти.  
 Створення варіативних організаційних освітніх структур: ліцеї; гімназії; 

коледжі; колегіуми; школи-комплекси тощо.  
  

ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 
 
Передумовами, або джерелами інноваційного руху стала діяльність 

учителів-новаторів 80-х років минулого століття (М.Гузик, В.Шаталов, 
М.Щетінін), які підтримали ідею „педагогіки співпраці”, наукових колективів і 
окремих науковців, пов'язаних з розробкою філософських і методологічних 
проблем освіти, а також підтримка різних освітніх ініціатив в Україні 
зарубіжними і вітчизняними фондами освіти. 

Як стверджують деякі вітчизняні вчені [44], довгий час в освіті України 
панувало інноваційне лідерство шкільної практики і найбільш перспективні 
методичні системи навчання і виховання протягом останнього десятиріччя були 
народжені саме в учительському середовищі і впроваджувалися за особистої 
ініціативи педагогів-практиків. Але розвиток їх ініціативи гальмувався 
управлінськими структурами, які взяли на себе функції науки і формування 
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наукових ідей. Директивний спосіб упровадження наукових результатів не 
спрацьовував, це шкодило розвитку наукових ідей, реформи, які ініціювалися у 
верхах, „буксували”. 

Сьогодні ж освітній простір України набув нових рис: почався рух 
практики до науки, до вчених і наукових центрів. Учителів стали залучати до 
науково-дослідної діяльності, знайомити їх із технологією дослідження, 
навчати самостійно вирішувати шкільні проблеми за допомогою науки. Це 
спричинено тим, що у навчальних планах шкіл стали враховувати регіональний 
і міський компоненти, дозволили вибір освітніх технологій, посібників і 
альтернативних шкіл. Розширилося поле вибору варіантів педагогічної 
діяльності. Все це підняло попит на педагогічну науку, змінило шкільну 
діяльність: зросла роль прогностичних та діагностичних складових.  

Велика кількість технологій, які були запропоновані школам базуються 
на оцінюванні якості, дослідницькому підході, вимагають знання теорії, 
проведення локальних досліджень конкретних проблем навчального закладу.  

Науковці і практики почали спільно здійснювати послуги науки для 
школи (подано ідеальний варіант), а саме [44]: 

– обґрунтування та перевірка ефективності педагогічних ідей, які 
зароджуються в школі;  

– прогнозування розвитку школи, її структур та напрямів діяльності; 
– незалежної експертизи якості освіти, яку дає школа дітям;  
– створення моніторингу динаміки розвитку школи та шкільного 

колективу; 
– інформування педагогічного колективу та сім'ї про результати 

психолого-педагогічних досліджень;  
– впровадження новацій та інновацій у педагогічний процес школи;  
– підвищення кваліфікації педагогів у сфері методології та 
– технології дослідницької діяльності;  
– розроблення пакетів документів для відкриття експериментального 

майданчика у навчальному закладі та наукове керівництво ним;  
– проведення локальних досліджень конкретних проблем навчального 

закладу; 
– консультування з проблемних питань дошкільного навчального закладу 

та школи. 
Такою є ситуація сьогодні. Але це стосується не всіх шкіл. У багатьох 

ЗОШ ініціатива гальмується пануванням авторитарного керівництва, 
методикою „трансляції інформації”, „накачуванням” учнів знаннями, а не 
формування в них умінь шукати ці знання і використовувати їх на практиці.  

Які ж шляхи ведуть до школи (в ідеальному варіанті), яка прагне 
працювати в експериментальному режимі? Читайте далі. 
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РУХ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В РЕЖИМІ РОЗВИТКУ ТА 
ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 
Шлях до школи інноваційного розвитку має кілька етапів – це її діяльність 

1) в режимі функціонування, 2) перехідний, 3) розвитку, 4) експериментальний 
(за В. Безруковою).  

1. Діяльність закладу освіти у режимі функціонування. Управління в 
режимі функціонування характеризується репродуктивністю. У такій школі 
панують традиційні освітні та виховні технології. Вона щорічно має однакові 
показники в розвитку, навчанні та вихованні учнів.  

Режим функціонування – це не застій, оскільки з системи позашкільного 
управління приходять ідеї, зумовлені нормативно-правовими документами і їх 
школа змушена впроваджувати, не перебудовуючись по суті. Так вона існує 
доти, доки не з’явиться супротив такій діяльності з боку учнів та батьків.  

2. „Переведення” школи до режиму розвитку. Режим розвитку вимагає 
певної підготовки. Режим „переведення” школи функціонування до школи 
розвитку – це процес заміни застарілих елементів у шкільній системі на нові, 
найбільш ефективні. Такий своєрідний період реформування пройшли школи, 
що набули статусу гімназії або ліцею. 

Діяльність школи у режимі „реформування” – це зустріч нового зі старим, 
загострення прихованих раніше протиріч, які повинні привести до якісних 
інноваційних перетворень, та які здатні кардинально змінити педагогічну 
діяльність.  

Перехідний період дуже складний. Тому доцільно розробити концепцію 
стратегії розвитку закладу, своєрідну модель реформування, із передбаченням 
кінцевих результатів. 

 Не менш важливо створити концепцію тактичного переходу школи з 
одного стану в інший, визначити мету та завдання перетворень. Необхідно 
передбачити зміни, які сприяють роботі школи в новому режимі: фінансові, 
нормативно-правові, структурно-функціональні, дидактичні, виховні, методичні 
тощо.  

Наступним етапом у переході школи до режими розвитку є навчання 
керівників школи, педагогів основам дослідницької діяльності, проведення 
локальних експериментів, зміна нормативної шкільної бази, методична 
підготовка всіх кадрів. 

3. Діяльність школи у режимі розвитку – це [44]: 
– реалізація розробленої концепції стратегії та тактики розвитку школи; 
– самостійна реорганізація школи, яка визначається особливостями її 
організації; 

– cистематичний збір, аналіз даних та зворотний зв'язок;  
– розвиток педагогічного колективу, окремих особистостей; співпраця членів 
колективу у вирішенні проблем і прийнятті рішень; 

– творчий пошук і впровадження нового, організація дослідницької 
діяльності, яка забезпечує режим розвитку; 

– розвиток випробуваних шкільних традицій у нових інноваційних умовах; 
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– системне впровадження найбільш ефективних інновацій і перетворення їх 
на традиції; 

– постійний моніторинг якості освіти; 
– коригування нормативно-правових засад діяльності школи; 
– удосконалення вертикальної та горизонтальної співпраці членів колективу у 
вирішенні проблем і прийнятті рішень; 

– залучення наукових консультантів для керівництва процесом розвитку 
школи. 

– залучення наукових консультантів для надання допомоги у розвитку школи. 
4. Діяльність школи в експериментальному режимі. Четвертий режим 

роботи школи – експериментальний. Такі школи працюють у режимі 
всеукраїнського або регіонального експериментального рівня. Цього рівня 
розвитку досягають не всі школи – це вже дослідницькі лабораторії з педагогіки, 
в яких наука та практика інтегровані [44].  

Діяльність школи в експериментальному режимі може здійснюватися 
двома шляхами. Перший – діяльність із впровадження ідей та їх дослідження. 
Другий – пошуково-дослідницька діяльність. 

Перший шлях: впровадження ідей та дослідницька діяльність школи має 
адаптивний характер, тобто цей шлях можна назвати пристосуванням 
нововведень до того, що вже напрацьовано в навчальному закладі. Але всі 
нововведення мають пройти наукову експертизу. 

Пошуково-дослідницька діяльність навчального закладу виникає із 
самостійної розробки ідеї та способів її практичної реалізації. Джерелом ідеї є 
сама практика. 

Обидва шляхи (види) дослідницької діяльності школи переплітаються між 
собою, починаються з виявлення труднощів, які заважають школі підвищувати 
якість освіти. В подальшому діяльність з упровадження ідей та їх дослідження 
триває як пошук наукових ідей, а пошуково-дослідницька діяльність 
здійснюється як поглиблений аналіз ситуацій і досвіду з метою подолання 
проблем.  

Діяльність навчального закладу з упровадження та дослідження ідей (ідеї 
виникають із практичного досвіду) вимагає їх адаптації до практики, закінчу-
ється їх коригуванням та визначенням вихідної теоретичної ідеї, яка далі 
проектується для впровадження. 

Пошуково-дослідницька робота вимагає теоретичної перевірки та 
обґрунтування нової ідеї, яка вже була інтегрована та спроектована в практику. 

Вибір видів інноваційної діяльності школи багато в чому залежить від 
умов і режиму, в якому працює навчальний заклад. 

 У режимі функціонування пріоритет надається впровадженню нових ідей, 
дослідницькій діяльності школи. У режимі переходу школи до розвитку 
педагогічний колектив займається впровадженням ідей і частково пошуково-
дослідницькою діяльністю. 

У режимі розвитку, рекомендовані обидва види діяльності: впровадження 
нових ідей і пошуково-дослідницька.  
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МЕТОДОЛОГІЧНА І ТЕХНОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Дослідження методологічного (теоретичного) характеру досить складне, 

потребує підготовки особистості на зміну характеру діяльності, гуманізації 
стосунків між учителями та учнями, між вчителями, зміни світогляду. 

Тому в освітньому закладі потрібно налагодити належне інформаційне 
забезпечення, самостійну роботу з літературою, лекції спеціалістів. Цей процес 
закінчується експериментальною перевіркою нових ідей, уведенням їх у 
практичну діяльність. 

 Як перевести все вище назване у практичну площину? Вчені радять 
скласти індивідуальний план роботи в контексті проблемної теми школи [44]. 

 Подаємо методичні рекомендації до розробки вчителями-
експериментаторами індивідуального плану роботи над проблемною темою 
школи (гімназії) (див. Фролов М.,Павлютенков Є., Денисенко Н. // Управління 
освітою.-2004.-№ 19.-С.1-12). 

 1. Формулювання теми. Передбачає відповідь на запитання „Що вчитель хоче 
створити: нову методику, класифікацію, нову програму або навчальний план, нову 
технологію, методичну розробку тощо?”, а також „У чому суть експерименту?”, „Що 
конкретно потрібно дослідити, розробити, який досвід створити?”. 

Формування мети починається дієсловами: з'ясувати, виявити, провести, 
сформулювати, визначити, створити, побудувати. 

2. Обґрунтування теми. Висвітлює протиріччя практики навчання і 
виховання, що спонукають розпочати пошук нового, або з яких потреб постає 
необхідність даної дослідно-експериментальної роботи.  

Доведення актуальності теми: 
– об'єктивні потреби життя в обґрунтуванні того чи іншого напряму роботи 

вчителя, школи в цілому; 
– соціальне замовлення, що визначається органами освіти, школою або 

самим учителем; 
– інтереси керівників шкіл і педагогічного колективу школи в цілому. 

3. Визначення об'єкта і предмета дослідно-експериментальної роботи. 
Об'єкт дослідження – це педагогічний простір, галузь, у рамках якої 

знаходиться те, що буде досліджуватися (вивчатися): педагогічний або 
учнівський колективи, система виховної роботи у школі (класі), навчально-
виховний процес, викладання будь-якого предмета, профорієнтація школярів. 

Предмет дослідження – це та конкретна частина об'єкта або процесу, 
який зокрема і досліджується (перетворюється). Якщо об'єкт дослідження – 
система виховної роботи, то предметом можуть бути психолого-педагогічні 
умови морального (трудового, фізичного тощо) виховання учнів 5-9-х класів; 
якщо об'єктом дослідження буде навчальний процес, то предметом може бути 
особистісно орієнтована технологія навчання учнів 8(9)-х класів на уроках 
фізики. Якщо об'єкт — процес навчання іноземної мови, то предметом можуть 
бути, наприклад, сугестивні методи навчання. 
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4. Завдання дослідження. Завдання – це часткова мета. Наприклад, якщо 
мета – підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів, що займаються за новою 
або зміненою програмою, то завданням може бути: 

– проаналізувати нові (змінені) програми у порівнянні з типовими з метою 
визначення нововведень (змінення логіки курсу; включення чи виключення 
деяких понять, фактів, законів, закономірностей, теоретичного матеріалу і 
пов'язаних з ним спеціальних знань, а також світоглядних ідей); 

– підготувати тексти письмових контрольних робіт, завдань для усного 
опитування, практичних робіт тощо, тобто засоби перевірки; 

– скласти необхідні схеми для обробки й аналізу результатів перевірки. До 
кожного завдання скласти еталон відповіді; 

– здійснити безпосередню перевірку і аналіз дослідно-експериментальної 
роботи; 

– співвіднести показники, одержані у ході дослідження якості результатів 
навчання, зі змістом і рівнем розвитку пізнавальних інтересів школярів. 
5. Методи і конкретні методики дослідження. Підготовка різноманітних 

анкет, тестів, експериментальних дидактичних матеріалів, діагностичних текстів, 
перевірних і контрольних робіт та інших експериментальних матеріалів. 

6. Терміни експерименту. Вчені рекомендують визначати такі терміни 
експерименту: якщо йдеться про апробацію нової програми, оригінальної 
методики тощо, мінімальний термін – 2 роки. 

8. Поділ експерименту на кілька етапів. Для кращої організації 
експеримент поділяють на кілька етапів, наприклад, тиждень, місяць, семестр, 
рік тощо) і визначають проміжні завдання. 

9. Експериментальна база. В дослідженні може брати участь вся школа. 
В іншому випадку визначаються окремі класи, групи дітей, визначаються 
експериментальні і контрольні об'єкти для порівняння. 

10. Форма узагальнення результатів експерименту. Це може бути письмовий 
звіт, текст доповіді, методичні рекомендації, стаття у журналі, брошура, дисертація. 

Якщо вчителю на етапі проектування дослідницько-експериментальної 
роботи важко сформулювати її мету, завдання, визначити структуру майбутньої 
роботи, її етапи – значить, у нього немає чіткого розуміння того, що він хоче 
зробити, а відсутність програми практично нівелює можливість серйозної 
експертизи проекту [44]. 

Технологічне спрямування пошуково-дослідницької роботи найбільш 
доступне для навчальних закладів. У реальній практиці це створення кожним 
педагогом або ж керівником школи особистісної педагогічної (управлінської) 
системи, технології. Прикладами такої діяльності є технології „занурювання”, 
основи якої були розроблені практиком М.Щетиніним (80-90-ті роки XX 
століття); опорних конспектів В.Шаталова та ін. 

 Як свідчить практика, технологічне спрямування досліджень може стати 
невичерпним джерелом фактів та ідей, які збагачують педагогічну науку. 

Кожна інновація від зародження ідеї до інноваційної технології „проходить” 
декілька етапів. Тому пропонуємо Вашій увазі технологію здійснення 
інноваційної освітньої діяльності або „Життєвий цикл освітньої інновації”[7]. 
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„ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЇ” АБО ТЕХНОЛОГІЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ця технологія передбачає десять послідовних організаційних дiй: 

1. Народження (генерування) інноваційної освітньої ідеї (НІОІ); 
2. Розробку інновації у формі інноваційного освітнього проекту (РГОП); 
3. Експертизу інноваційного освітнього проекту (ЕІОП); 
4. Отримання дозволу на всеукраїнський, регіональний або місцевий 

експеримент (Е) та його проведення; 
5. Експертизу результатів експерименту щодо освітньої інновації (ЕРЕ);   
6. Апробацію результатів експерименту щодо освітньої інновації (А); 
7. Експертизу апробованих результатів експерименту щодо освітньої 

інновації (ЕАР); 
8. Опанування інновації (О); 
9. Розповсюдження інновації (Р); 
10.  Збереження інновації (3), що визнається „стандартом” (С) для системи 

освіти чи її складових. 
Звертаємо увагу читачів на п.2. Зважаючи на його важливість подаємо 

технологію розробки інноваційного проекту.  
  

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

 
Інноваційний проект – це документ, у якому визначаються мета, 

завдання, перелік, послідовність дій, виконавців і сфера їхньої 
відповідальності, необхідні ресурси, процедура контролю за ходом реалізації 
передбачених заходів з метою поліпшення діяльності навчального закладу, 
досягнення визначених результатів у встановлені терміни. 

 
Вимоги до інноваційного проекту школи [7]  

 
Розробити й реалізувати інноваційний проект означає: 

– скласти документ, у якому визначатимуться мета, завдання, перелік, 
послідовність дій, виконавців і сфера їхньої відповідальності, необхідні 
ресурси, процедура контролю за ходом реалізації передбачених заходів; 

–  реалізувати сукупність взаємопов'язаних заходів, що у встановлені 
терміни мають забезпечити досягнення визначених результатів – поліпшити 
діяльність навчального закладу та самопочуття учасників навчально-виховного 
процесу. 

До інноваційного проекту школи висуваються такі вимоги: 
1. Актуальність (реалізація проекту має привести до розв'язання реальних 

проблем школи і покращення результатів її діяльності, самопочуття 
учасників навчально-виховного процесу). 

2. Реалістичність (проект має складатися з урахуванням можливостей 
досягнення поставлених цілей). 
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3. Цілісність (у проекті необхідно зазначити всі дії, що мають бути 
виконані для досягнення поставлених цілей, а також наявні і потрібні 
для цього ресурси). 

4. Контрольованість (проект потрібно скласти таким чином, аби досягнуті 
проміжні та кінцеві результати підлягали якісному і кількісному 
вимірюванню). 
Подаємо послідовність дій, яких потрібно притримуватися при розробці 

інноваційного проекту. 
Технологія розробки інноваційного освітнього процесу передбачає такі 

основні етапи. 
1. Визначення мети проекту. Є першим і найскладнішим кроком у 

складанні проекту. Мета – це результат, що має бути отриманий у підсумку 
реалізації проекту за визначених умов та у певний час і може бути виміряний 
якісно та кількісно. 

Мету потрібно формулювати так, аби з формулювання було зрозуміло, 
що саме зміниться на краще внаслідок реалізації проекту, коли і за яких умов. 
Передбачуваний результат має підлягати не лише якісному, а й кількісному 
вимірюванню, інакше після завершення роботи за проектом ви не зможете 
визначити, чи досягнуто його мету. 

Розпочати формулювання мети проекту можна зі створення уявного 
образу його результату. Потім цей образ потрібно описати згідно з викладеними 
вимогами. 

2. Визначення завдань проекту. Формулювання завдань проекту – це 
пошук відповіді на питання: які саме заходи потрібно здійснити для його 
реалізації, складання їх переліку. Складаючи список завдань, можна не 
перейматися тим, у якій послідовності вони мають виконуватися, це ви 
зробите згодом. На стадії формулювання завдань проекту важливо нічого не 
забути. Головною вимогою є повнота переліку. 

Склавши перелік завдань, слід сформулювати кожне з них у такий 
самий спосіб, як і мету проекту, відповідно до вищезазначених вимог. Тобто 
кожне завдання потрібно сформулювати так, щоб із формулювання було 
зрозуміло, що має бути зроблено, ким, коли і за яких умов.  

Орієнтовна форма переліку завдань проекту подана в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
 

№ Завдання проекту 
  

 
Після формулювання завдань проекту спробуйте відповісти на два 

питання: 
– Чи буде внаслідок цього досягнуто мету проекту? 
– Чи всі завдання з його реалізації сформульовано? 
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3. Складання графіку проекту 
 
 

 
 

Починати малювати графік потрібно із завершального завдання, рухаючись 
справа наліво. Спершу фіксується момент, коли мають бути виконані усі 
передбачені планом завдання. Потім визначаються тривалість виконання 
заключного завдання і момент початку його здійснення. Точки завершення і 
початку виконання заключного завдання наносяться на графік, з’єднуються 
прямою лінією, що покаже тривалість роботи. Після цього визначається, 
виконання яких завдань потрібно завершити до початку виконання заключного 
завдання. Точки початку і завершення виконання кожного завдання наносяться на 
графік, з’єднуються прямими лініями. Графік побудовано. 

На графіку видно, що в разі, якщо певний захід не почнеться вчасно, 
зсунуться терміни виконання усіх наступних заходів, тобто проект не буде 
реалізовано у запланований час. Побудова графіка також дасть змогу з'ясувати, 
що заплановані заходи не можуть бути виконані в межах відведених для 
реалізації часу. Тоді слід збільшити час реалізації проекту або зменшити 
тривалість здійснення певних заходів. 

Графік потрібно будувати, виходячи з тогою, що має вистачити часу на 
підготовку до виконання кожного із завдань. Складаючи графік, подбайте про 
те, щоб певні періоди не виявилися занадто перевантаженими заходами, а інші 
– вільними від робіт. Це допоможе уникнути перевантаження і зумовлених ним 
збоїв у ході реалізації проекту. 

Складання графіка виконання завдань дасть вам змогу оптимально 
розподілити час, відведений для реалізації проекту. 

4. Складання переліку заходів із реалізації проекту, формулювання їх 
очікуваних результатів. Складання переліку заходів із реалізації проекту, 
формулювання їх очікуваних результатів – це четвертий етап проекту. На 

Графік Гантта 
Час (місяці, тижні) 

Завдання 

Завдання 1 
 

Завдання 2 
 

Завдання 3 
 

Завдання 4 
 

Завдання 5 
 

Завдання 6 
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цьому етапі проводиться переформулювання завдань у заходи щодо їх 
виконання, а також визначення результатів здійснення кожного заходу. 

Здебільшого одному завданню можуть відповідати кілька заходів щодо 
його виконання. Після формулювання завдань треба відповісти на два питання: 

– Чи буде завдяки цим заходам виконано завдання проекту? 
– Чи всі заходи з реалізації проекту включено до переліку? 

Склавши перелік заходів, розташуйте їх у певній послідовності за часом 
здійснення (ця операція буде порівняно легкою, оскільки кожен захід 
відповідатиме певному завданню проекту). Після розподілу заходів з 
реалізації проекту за часом їх здійснення, визначте очікуваний результат 
кожного з них і запишіть ці формулювання у формі таблиці. 

Таблиця 2 
  

№ Захід Час виконання Очікувані результати 
  

 
  

 
Передбачуваний результат здійснення кожного заходу так само мусить 

підлягати не лише якісному, а й кількісному оцінюванню. У протилежному 
випадку неможливо об'єктивно оцінити ступінь і якість виконання 
завдання проекту. 

5. Розробка системи оцінювання проміжних і кінцевих результатів 
проекту. Система оцінювання проекту – це перелік показників, процедур, 
термінів і суб'єктів оцінювання результатів проекту в цілому і кожного 
окремого заходу з його реалізації. Розробляючи систему оцінювання 
проекту потрібно визначити для кожного заходу: 

– показники (те, чим вимірюватимуться досягнуті результати); 
– процедури оцінювання (специфіку самого процесу оцінювання); 
– терміни оцінювання (час проведення оцінювання); 
– людей, які здійснюватимуть оцінювання результатів. 

Розробляючи систему оцінювання, необхідно врахувати, що є два 
види показників: 

– кількісні – за кількістю зробленого (наприклад, відсоток, на який 
підвищиться успішність учнів внаслідок реалізації проекту); 

– якісні – за зміною стану, якості об'єкта, на який було спрямовано 
реалізацію проекту (наприклад, мотивація учасників навчально-
виховного процесу до підвищення його результативності). 
Звичайно, не все можна виміряти за допомогою кількісних показни-

ків, проте слід домагатися, щоб кількісні показники можна було 
застосовувати під час оцінювання результатів кожного заходу і проекту 
загалом. 

Оцінити результати проекту й окремих заходів з його реалізації 
можуть:  

– команда виконавців проекту шляхом загального обговорення; 
– директор школи; 
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– учасники навчально-виховного процесу школи; 
– місцеві органи управління освітою, засновники, яким 

безпосередньо підпорядкована школа, юридичні та фізичні особи, з 
якими укладено угоду про спільну діяльність з реалізації проекту; 

– незалежні експерти шляхом здійснення експертизи результатів 
проекту. 
Важливо оцінити не лише підсумки проекту, а й проміжні результа-

ти окремих заходів із його реалізації, що дає змогу внести своєчасні 
корективи у хід реалізації проекту з урахуванням зовнішніх обставин, 
змін у складі команди тощо. 

Результати роботи з розробки системи оцінювання результатів 
проекту і кожного заходу з його реалізації відображаються в таблиці 3.  

 Таблиця 3 
 

Оцінювання  № Захід Час 
виконання 

Очікувані 
результати Показники Терміни 

оцінювання 
Виконавець 

       

 
6. Визначення людських ресурсів, необхідних для здійснення кожного 

заходу. На практиці це означає – дібрати людей, які візьмуть участь у реалізації 
проекту, розподілити між ними відповідальність за його реалізацію. Усі обов’язки 
повинні бути реальними, конкретними, зміст має випливати із переліку заходів. 
Конкретність опису обов’язків є запорукою того, що члени команди чітко 
виконають доручену їм роботу. Обов’язки треба оформити письмово. 

Розподіляючи обов'язки між членами команди потрібно: 
– враховувати їх бажання взяти на себе певну відповідальність; 
– індивідуальні особливості, їх компетентність, досвід участі у подібній 

діяльності; 
– передбачити резерв, взаємозаміну членів команди; 
– призначити відповідальних за виконання кожного заходу, що можуть 

координувати роботу.  
Після виконання цих дій заповнюється таблиця. 

Таблиця 4 
 

Оцінювання Ресурси 
Людські Матеріальні  Фінансові 
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7. Визначення матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 
здійснення кожного заходу. Визначення матеріально-технічних ресурсів, 
необхідних для здійснення кожного заходу і реалізації проекту в цілому – це 
сьомий етап проекту. 

На цьому етапі головне – продумати і прорахувати матеріальні і 
фінансові ресурси, необхідні для здійснення запланованого. 

Тому необхідно: 
– описати, які саме матеріальні ресурси і в яких обсягах знадобляться для 

виконання кожного заходу. 
– визначити, що з цього переліку наявне, а що необхідно віднайти. Якщо 

певних ресурсів немає у школі, слід визначити й зафіксувати їх можливі 
джерела. 
Необхідно пам'ятати, що ресурсом можуть бути не лише матеріальні 

цінності чи гроші, а й інформація, і головне – особиста участь людини у 
розробці та реалізації проекту. 

Дані про матеріальні ресурси та їх можливі джерела заносяться до 
таблиці 5.  

Таблиця 5 
 

Оцінювання Ресурси 
Людські Мат.технічні Фінансові 
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Перелік наявних і потрібних матеріально-технічних ресурсів, а також їх 

можливих джерел, розписується для кожного заходу. 
8. Складання бюджету проекту. Складаючи бюджет, потрібно 

визначити вартість проекту в цілому і кожного заходу окремо. Отримавши суму 
витрат на проект, необхідно скласти перелік джерел, їх залучення для кожного 
заходу. 

Якщо для реалізації проекту наявних коштів не вистачить, потрібно 
відшукати джерела залучення необхідних сум. Гроші можуть залучатися 
поетапно – із наближенням термінів виконання запланованих заходів. У такому 
разі слід скласти графік залучення потрібних сум. 

Важливо забезпечити покриття дефіциту бюджету проекту за рахунок 
своєчасного надходження залучених сум, інакше його виконання опиниться під 
загрозою зриву. 

Слід пам'ятати, що в ході виконання проекту можуть статися 
непередбачувані обставини. На цей випадок потрібно продумати запасні 
варіанти дій, передбачити можливості: 
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– використання інших джерел ресурсів; 
– заміни одного ресурсу іншим із мінімальною шкодою для здійснюваного 

заходу; 
– невикористання певного ресурсу за рахунок внесення коректив до 

переліку заходів, його скорочення або заміни одного заходу іншим, що 
не потребуватиме відсутнього ресурсу. 
Після цього можна внести дані про фінансові ресурси та їх можливі 

джерела до таблиці 6. 
Таблиця 6  

Бюджет проекту 
 

№ Оцінювання Ресурси 
Людські Мат.технічні Фінансові  
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Перелік наявних і потрібних фінансових ресурсів, а також їх можливих 

джерел зазначається у графах щодо кожного заходу. 
9. Розробка операційного плану та його оцінювання. 
Заповнена таким чином таблиця є операційним планом виконання проекту. 
Операційний план складається з максимальним залучення людей, які 

братимуть участь в його виконанні, й ухвалюється всіма відповідальними за 
реалізацію проекту. Під час розробки та обговорення варіантів плану слід 
запропонувати висловитися всім, у тому числі й тим, хто критикуватиме план, 
пропоновані заходи, їх зміст, терміни виконання тощо. Не слід боятися 
конструктивної критики – вона завжди корисна. Чим більше зауважень і 
пропозицій буде висловлено на етапі розробки та обговорення плану, тим 
більше шансів, що план виявиться реалістичним і врешті решт буде виконаний. 

Після розробки плану доцільно здійснити його оцінювання. Передусім таке 
оцінювання керівник може і має провести самостійно. План потрібно оцінити з 
точки зору його відповідності вимогам до проекту: актуальності, 
реалістичності, цілісності й контрольованості. 

Після внутрішнього оцінювання план варто передати належним експертам 
для його незалежної експертизи. Їхня оцінка допоможе виявити помилки та 
прорахунки, яких керівник може просто не помітити. Отримавши експертні 
висновки, можна доопрацювати план, внести до нього корективи. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Ефективність реалізації нововведень на рівні загальноосвітнього 

навчального закладу значною мірою залежить від багатьох чинників, і, 
насамперед, від інноваційного потенціалу школи [4].  

Інноваційний потенціал школи – це здатність створювати, сприймати та 
реалізовувати нововведення. На цій основі створюється модель інноваційного 
розвитку загальноосвітнього навчального закладу, яка обґрунтовує можливості 
школи щодо інноваційної діяльності: матеріально-фінансовий та особистісний 
потенціал школи.  

Матеріально-фінансовий потенціал школи передбачає: наявність у 
навчальному закладі приміщень для проведення колективних заходів; зручний 
режим експлуатації цих приміщень; наявність копіювальної техніки тощо, 
фінансових можливостей забезпечувати нововведення (оплата додаткової праці 
педагогів, гнучкість щодо використання коштів). 

Особистісний потенціал школи – це професійні можливості 
педагогічного колективу, керівників для здійснення інноваційної педагогічної 
діяльності та можливості учнівського контингенту.  

Інноваційний потенціал школярів передбачає наявність досвіду творчих 
справ, колективної діяльності, здатності до самостійної навчальної діяльності та 
саморозвитку, достатній загальнокультурний рівень, різноманітні інтереси.  

Важливою складовою інноваційного потенціалу є здатність навчального 
закладу до створення інноваційного середовища: наявність високого освітньо-
культурного рівня батьків школярів, можливостей залучення науковців-
консультантів з інноваційної роботи та співпраці з ВНЗ, позашкільних закладів 
та установ, підприємств тощо. 

Особливе значення мають також особливості самої школи як організації. 
Це стосується насамперед мети, структури, рівня комунікації. Оскільки 
загальна мета виявляє основний напрям розвитку школи, то інноваційна мета 
вказує на засоби розвитку шкільної системи, її окремої структури.  

Інноваційний потенціал школи щодо конкретного нововведення – це:  
– зацікавленість учасників інноваційної діяльності в позитивному 

кінцевому результаті; 
– компетентність учасників інноваційної діяльності щодо реалізації 

нововведення, співвідношення цілей школи з новою педагогічною ідеєю, 
наявність сторін відповідальних, за процес і результати апробації 
нововведення (автор, науковий консультант та ін.); 

– узгодженість інтересів між суб'єктами інноваційної діяльності, з одного 
боку, та з адміністрацією (педагогічним колективом, батьками) – з 
іншого. Особливе значення мають визнання та підтримка нововведення з 
боку органів державного управління та громадськості. 
Для успішної діяльності адміністрація загальноосвітніх закладів 

проводить таку діяльність: 
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1. Формує у педагогічному колективі усвідомлення необхідності змін та 
впровадження нововведень, створює відповідне інформаційне поле на основі 
залучення педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних 
форм інформаційної діяльності (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з 
досвідченими вчителями, науковцями тощо). 

2. Здійснює моніторинг якості освітніх процесів у навчальному закладі й 
оприлюднює їх кількісні та якісні показники, виявляє суперечності, що існують 
у навчальному закладі. 

3. Актуалізує нові ідеї, виявляє коло проблем, організовує обговорення їх 
у шкільному колективі та з науковцями. Формує творчу групи, з метою 
розроблення та оформлення ідеї у відповідний проект чи програму. 

4. Керує проектуванням нововведення творчою групою: аналізує стан 
функціонування навчального закладу на основі проведеної діагностики, 
визначає перспективи, окреслює стратегію досягнення мети (у виховній 
системі, змісті, навчальних технологіях, управлінських підходах).  

5. Здійснює внутрішньошкільне управління інноваційною педагогічною 
діяльністю: навчання педагогічних працівників з питань інноваційної та пошуково-
експериментальної діяльності у рамках внутрішньошкільної методичної роботи, 
створення умов (правових, організаційних, психологічних) для здійснення 
експериментальної діяльності з освоєння (апробації) нових педагогічних ідей. 

6. Вибирає стиль управління в нових умовах: презентація ідеї, 
оцінювання і контроль проміжних результатів, делегування повноважень, 
мотивація до співпраці, налагодження зовнішньої комунікації тощо. Готує 
педагогів до інноваційної діяльності, освоєння механізмів пошуково-
дослідницької роботи та інноваційних технологій. Залучає до роботи 
консультанта (наукового керівника). 

 7. Проводить роботу з подолання опору та психологічного дискомфорту 
впровадження педагогічних нововведень у навчальному закладі, які виникають 
через зміну режиму роботи, додаткових витрат, необхідність постійного 
навчання тощо. 

8. Оприлюднює результати інноваційної педагогічної діяльності 
(інноваційного продукту): семінари-презентації, публічні конференції для 
батьків, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виступи в 
засобах масової інформації тощо.  

Сукупність зазначених умов забезпечує успіх шкільних досліджень навіть 
за відсутності додаткових витрат коштів, обмеженості часу, який надається для 
виконання нових дослідницьких функцій. 

У конкретній школі наявність тих чи інших умов, їх вагомість для 
педагогічного колективу може бути різною. Кожна школа визначає свої 
специфічні умови. 

Перш ніж розпочати дослідницьку діяльність, директор повинен 
обов'язково виявити та проаналізувати всі умови, які впливають на якість 
роботи школи, що взяла на себе додатковий тягар з вирішення практичного 
завдання науковим способом. 
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Ступінь наявності та готовності цих умов диктує складність, тривалість, 
масштабність і зміст самого дослідження. Визначення та забезпечення умов 
проведення в школі педагогічного дослідження – головна та перманентна 
функція директора школи. 

Дослідження в школі можна проводити в різних сферах: управлінській, 
організаційній, духовно-моральній, дидактичній, методичній, технологічній 
тощо. Тобто, де виникли усвідомлені протиріччя, від усунення яких залежить 
якість освіти, там і можна проводити дослідження. 

 
Модель процесу упровадження нововведень у загальноосвітньому 

навчальному закладі 
 
Модель процесу упровадження нововведень у загальноосвітньому 

навчальному закладі може мати такі етапи [4]: 
Перший етап – усвідомлення колективом необхідності змін та 

упровадження нововведень. На цьому етапі у навчальному закладі формується 
відповідне інформаційне поле на основі залучення педагогічного, учнівського 
та батьківського колективів до різних форм інформаційної діяльності 
(конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з досвідченими вчителями, 
науковцями та ін.).  

Другий етап – пошук та актуалізація нових ідей. Головною метою цього 
етапу є виявлення кола проблем, актуалізація нових ідей, обговорення їх у 
шкільному колективі та з науковцями. На цьому етапі формується творча 
група, діяльність якої спрямовується на розроблення та оформлення ідеї у 
відповідний проект чи програму. 

Третій етап – здійснення проектування нововведення творчою групою. 
Насамперед аналізується стан функціонування навчального закладу на основі 
проведеної діагностики, визначається майбутня перспектива, окреслюється 
стратегія досягнення мети. Результатом етапу є підготовлений проект 
нововведення, де повинні бути віддзеркалені мета, завдання та основні заходи з 
реалізації нової ідеї, залучені ресурси, критерії змін і методика виявлення 
ефективності інноваційного процесу. 

Четвертий етап – управління процесом упровадження нововведення. На 
цьому етапі відбувається освоєння (апробація) нової педагогічної ідеї. Тут 
важливим є урахування “людського фактора” (мотивація, стреси, 
функціональна невизначеність, вчасна поінформованість, неконтрольованість 
ситуацій тощо) в інноваційному процесі та створення комфортних умов для 
роботи всіх суб'єктів інноваційної діяльності. 

П’ятий етап – стратегія управління та підготовка суб’єктів інноваційної 
діяльності до роботи в нових умовах. Це передусім вибір стилю управління, 
вміння презентувати ідею, оцінювати і контролювати проміжні результати, 
делегувати повноваження, мотивувати до співпраці, налагоджувати зовнішню 
комунікацію та ін.  

Шостий етап – подолання опору та психологічного дискомфорту. Нерідко 
у процесі підготовки та впровадження педагогічних нововведень у навчальному 
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закладі виникають ситуації протистояння через нерозуміння нових стимулів 
роботи, зміни режиму роботи, додаткових витрат, необхідності постійного 
навчання тощо. 

Сьомий етап – оприлюднення результатів інноваційної педагогічної 
діяльності (інноваційного продукту) на рівні батьків, школярів, учителів, 
органів державного управління.  

Основними формами оприлюднення результатів інноваційної 
педагогічної діяльності є семінари-презентації, публічні конференції для 
батьків, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виступи в 
засобах масової інформації тощо.  

 
Алгоритм упровадження нововведення (загальні підходи) 

 
1. Організація попередньої підготовки (моральної, теоретичної, 

функціональної) педагогічного персоналу: 
1) уточнення нововведення; 
2) повідомлення нововведення педагогічним працівникам; 
3) здійснення порівняльного аналізу педагогічної практики; 
4) оволодіння прийомами та методами роботи; 
5) планування та розробка методичних рекомендацій. 

2. Визначення і постановка цілей та завдань на основі аналізу існуючої 
практики та стратегічних завдань, впровадження нововведення: 

1) аналіз педагогічної практики; 
2) виявлення існуючих суперечностей; 
3) визначення мети впровадження педагогічного нововведення; 
4) конкретизація завдань реалізації мети. 
3. Планування процесу впровадження педагогічного нововведення: 
1) розроблення проекту, схеми, алгоритму; 
2) конкретизація змісту окремих станів; 
3) визначення термінологічного апарату; 
4) розподіл обов'язків; 
5) визначення змісту конкретних заходів із упровадження педагогічного 

нововведення. 
 

Світовий досвід упровадження інновацій 
 
Приймаючи рішення щодо впровадження інновації, потрібно: 
1. Не копіювати західні зразки, враховувати реалії країни, регіону, 

традиції кожної школи. 
2. Не допускати “насильного” впровадження. 
3. Не пропускати етапу апробації з міркувань терміновості та економії 

коштів. 
4. Враховувати, що нововведення може стати реальним тільки тоді, коли 

дійові особи (вчителі) мають мотивації на перетворення. 
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УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Для забезпечення якості та ефективності окремих нововведень і 

загального інноваційного процесу в управлінні необхідно враховувати, 
відстежувати, прогнозувати наслідки інновацій для системи управління; 
закладу освіти; психологічного клімату всередині управлінської спільноти; 
кожної частини об'єкта управління; кожного управлінця. Усе це виокремлює 
управління педагогічними інноваціями у самостійний вид діяльності, 
автономну наукову проблему [12]. 

Для управління нововведеннями необхідно мати банк інновацій 
(педагогічних ідей). Технічно його створюють у формі картотеки, заводячи на 
кожне нововведення освітнього закладу спеціальну карту.  

Як правило, це роблять на початку навчального року. Картки, на яких 
фіксують педагогічні ідеї та їх основні характеристики, є формалізованими, 
тобто кожен їх пункт передбачає занесення конкретної інформації. 

1. Проблема. У цьому пункті формулюють протиріччя у навчанні та 
вихованні, які змушують відмовитися від традиційної практики і почати пошук 
нової, або фіксують потребу, що спонукає необхідність впровадження 
інновації. Наприклад, необхідність здійснення у процесі навчання різнорівневої 
диференціації і відсутність у педагогів необхідних знань про цю технологію для 
її практичної реалізації. 

2. Мета інновації (нововведення). Формулювання мети має бути 
своєрідною відповіддю на другу частину проблеми (протиріччя), тобто 
визначати параметри результату, в яких її має бути досягнуто. Метою нововве-
дення, наприклад, може бути формування пізнавальних інтересів дитини; 
забезпечення умов для свободи вибору дітей; забезпечення умов для 
інтегрованого навчання й виховання здорових дітей і дітей з особливими 
потребами тощо. 

3. Суть інновації. Мається на увазі комплекс взаємопов'язаних завдань, 
які потрібно розв'язати, щоб отримати нову якість. 

4. Прогнозований результат нововведення. Будь-який прогнозований 
результат повинен бути досяжним і вимірюваним. Як правило, передбачають 
очікувані позитивні результати, а також можливі втрати, негативні наслідки і 
заходи щодо їх уникнення. При цьому вказують параметри, за якими буде 
визначатися ефективність нововведення. 

5. Класифікація інновації. Критерієм класифікації є галузь застосування 
інновації. У навчально-виховній сфері такими галузями можуть бути управління, 
дидактика, конкретна методика, психологія, гігієна, валеологія тощо. 

6. Інноватор. У цей пункт заносять відомості про особу, яка запроваджує 
інновацію (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж), а також її статус 
стосовно інновації (розробник, користувач, розповсюджувач). 

7. Стадії нововведення. Всі стадії, які подолало нововведення, і та, на якій 
воно перебуває, мають бути пронумеровані і відповідно названі. 
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8. Експериментальна перевірка інновації. Цей пункт передбачає фіксацію 
результатів кожної експериментальної перевірки. Загальну їх кількість 
занотовують після закінчення навчального року. 

9. Характер інноваційного процесу (експерименту). Будь-який 
інноваційний процес може належати до одного з таких видів: констатуючий – 
відстеження процесу, констатація результатів; уточнюючий – коригування 
гіпотези відповідно до отриманих результатів; формуючий – перевірка 
ефективності системи впливів. 

10. Перешкоди на шляху розроблення і впровадження. Йдеться про 
соціальні, матеріально-технічні перешкоди, що заважають упровадженню 
інновації, а також про загальнопедагогічні проблеми (управлінські, дидактичні, 
методичні, виховні та ін.). 

11. Експериментальний контроль. Передбачає фіксування всіх видів 
контролю за впровадженням інновацій. Такими видами є самоконтроль, 
експертний контроль, контроль громадськості. Самоконтроль використовують 
розробники, розповсюджувачі та користувач інновації. Експертами можуть 
бути спеціалісти у відповідній галузі знань і практичної діяльності – колеги п 
роботі, досвідчені керівники навчально-виховних закладів, методисти, завучі, 
науковці тощо. Громадський контроль здійснюють батьківські, профспілкові 
організації, рада кураторів тощо. 

12. Оцінювання інновації. Його здійснюють за всіма придатними для 
конкретної ситуації показниками і в різних формах, що дає змогу побачити 
інновацію під різними кутами зору і в різних вимірах. 

13. Проблеми, які необхідно розв'язати. Такими проблемами можуть бути 
психологічні бар'єри у педагога і батьків, відсутність методик проведення 
різнорівневого контролю тощо. 

14. Особливі міркування про значення інновації. Як правило, такі 
міркування з'являються за результатами експертизи програми інновації. 

Банк педагогічних інновацій дає змогу керівнику навчальних закладів 
кваліфіковано здійснювати регулювання та корекцію нововведення. 

Важливим елементом управління інноваційною діяльністю є контроль за 
результатами, який загалом здійснює такі функції: 

– констатація, експертна аналітична оцінка досягнутих результатів 
навчальної або виховної діяльності; 

– констатація і оцінювання учасників інноваційного процесу, досягнутих 
ними результатів навчальної або виховної діяльності, спрямованої на 
розвиток освітнього закладу; 

– констатація та оцінювання результатів управління інноваціями відповідно 
до комплексно-цільової програми; 

– формування каналів прямого і зворотного зв'язку для інформування та 
стимулювання учасників інноваційного процесу. 
Реалізація кожної функції потребує внесення відповідних коректив в 

освітній процес, діяльність педагогічного колективу, здійснення управлінських 
впливів. 
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Педагогічна експертиза як частина педагогічної кваліметрії 
 
Процес оцінювання передбачає використання всебічної достовірної 

інформації як передумови об'єктивних висновків про стан об'єкта, процесу, 
явища. Джерелом такої інформації у педагогічній сфері є експертна діяльність 
– дослідницька діяльність, зосереджена на вивченні практики, що розвивається. 

Експертиза має на меті оцінювання дії, процесу, які вже відбулися, 
тривають або тільки передбачаються на майбутнє, її об'єктом є діяльність із 
розроблення, реалізації проекту або результат проектної діяльності. Під час 
експертизи послуговуються інтуїтивними, а також кваліметричними 
(сформованими дослідницьким шляхом) засобами. Процедура експертизи 
передбачає створення відповідного продукту, яким, як правило, є висновки 
експертів. 

Оцінювання інноваційної діяльності вимагає певних знань з кваліметрії – 
науки про методи кількісного оцінювання якості продукції. 

У 70-ті роки XX ст. методи кваліметрії поширилися й на педагогіку, що 
зумовило появу нового напряму — педагогічної кваліметрії – самостійної 
наукової дисципліни, одного з напрямів загальної кваліметрії, який доповнює 
всі педагогічні науки контролем, діагностикою і корекцією результатів. 

Якщо предметом педагогічної кваліметрії є загальні проблеми 
вимірювань, то методика вимірювань, конструювання тестів і анкет, організації 
й проведення експертизи становлять предмет педагогічної експертизи. 

Педагогічна експертиза як частина педагогічної кваліметрії спирається на 
засоби і методи вимірювання якостей, які застосовують під час експертизи 
навчальної і методичної літератури, структурування і планування навчального 
матеріалу, професіоналізму, майстерності педагогів тощо. 

У системі педагогічної діяльності використовують два типи експертизи: 
групову та індивідуальну. З огляду на ознаки виокремлюють такі види 
педагогічної експертизи: 

– за формою контакту: очна (безпосередньо з об'єктом); заочна (через 
анкетування, тестування тощо); 

– за формою подання: відкрита; закрита; напіввідкрита; 
– за способом отримання інформації: пряма; побічна; 
–  за суб'єктом експертизи: внутрішня; зовнішня; 
– за цільовим спрямуванням: констатуюча; прогнозуюча; формуюча 

(розвивальна). 
Для багатокритеріальної педагогічної характеристики інноваційної 

діяльності вчителя використовують кількісні та якісні параметри різних ознак 
інновацій (таблиця 7). 
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Таблиця 7 
Параметри педагогічного аналізу інноваційної 

діяльності вчителя 
 

Ознака Параметри 
1. Рівень новизни Глибокий рівень – інновація не має прикладних і 

теоретичних аналогів Середній рівень – інновація 
доповнює, удосконалює чи поліпшує усталені 
елементи освітньої системи або педагогічної 
практики. Поверховий рівень – пропозиція не 
містить нового або орієнтована на застосування 
готових розробок в іншій сфері (група, освітній 
заклад, район, місто тощо). 

2. Масштаб застосування Міжнародний. Державний. Регіональний. 
Місцевий (дошкільний заклад, школа, група, клас,
окремі вихованці тощо). 

3. Об'єкти інновації Зміст навчання. Методика навчання. Методика 
виховання. Управління освітою. 

4. Прогноз існування 
інновації 

До двох років. 
Від двох до п'яти років. Понад п'ять років. 

5. Наукове обґрунтування 
інновації 

Наявність теоретичного обґрунтування.  
Наявність емпіричного матеріалу.  
Недостатнє наукове обґрунтування. 

6. Готовність педагога до 
впровадження інновацій 

Висока. 
Середня. 
Низька. 

7. Інформаційно-методична 
забезпеченість інновації 

Наявність методичного забезпечення. 
Слабка забезпеченість (незабезпеченість) 
методичними матеріалами. 

 
Перспективи інноваційної діяльності залежать не лише від інноваційного 

потенціалу нововведення, а й від інноваційного потенціалу педагогічного 
колективу. Оцінювання рівня інноваційного потенціалу педагогічного 
колективу здійснюють за певними критеріями. 

1.Сприйнятливість до нового. Цей критерій охоплює здатність 
передбачати розвиток і результати роботи, потребу в постійному професійному 
зростанні. Сприйнятливий до нового педагог постійно стежить за передовим 
досвідом у своїй сфері діяльності, намагається впровадити його з урахуванням 
освітніх потреб населення, суспільства. Він системно і наполегливо займається 
самоосвітою, розвиває власні ідеї у процесі педагогічної діяльності. Бачачи 
перспективи творчого розвитку, такий педагог прогнозує й аналізує свою 
діяльність, ефективно взаємодіє з батьками вихованців, колегами, науковими 
установами тощо. 
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Сприйнятливість педагогів до нового оцінюють, послуговуючись 
спеціальною шкалою оцінок, яка передбачає: 

5 –сприйнятливість сильно виражена; 
4 – сприйнятливість виражена; 
З – виявляється, але не завжди; 
2 – слабо виявляється; 
1 – не виявляється. 

Обстановку в навчально-виховному закладі визначають, використовуючи 
коефіцієнт інновацій за формулою: 

КІ = К факт 
 К тах 

де К факт – фактично одержана кількість балів; 
 К тах – максимально можлива кількість балів; 
КІ – коефіцієнт інновацій. 

Сприйнятливість до нового поряд із іншими чинниками забезпечує 
гармонійне здійснення інноваційної діяльності, саморозкриття особистості 
педагога. 

2. Підготовленість до освоєння нововведень. Ідеться про інформованість 
педагогів про інновації, наявність потреби у зміні та оновленні педагогічного 
процесу; вмотивованість їх на розроблення та освоєння нововведень; наявність 
системи знань і вмінь для успішної реалізації професійної діяльності, наявність 
знань і вмінь для дослідницької діяльності. 

Оцінюють її за допомогою методів спостереження, анкетування, бесід, 
творчих завдань, створення спеціальних ситуацій, у яких може розкритися 
особистість педагога. 

3. Ступінь новаторства педагогів і колективу навчального закладу. 
У результаті оцінювання ступеня новаторства кожен педагог може бути 

проатестований як педагог-новатор”, педагог-передовик”, педагог-„помірний”, 
педагог-„передостанній”, педагог-„останній”. Безперечно, така класифікація 
значною мірою умовна, оскільки у структурі особистісних якостей, стилі 
діяльності педагога наявні елементи інших класифікаційних груп. У цьому разі 
йдеться про виражену домінанту якостей. 

Педагоги-„новатори”. До цієї групи належать педагоги з яскраво 
вираженим новаторським духом, які завжди першими охоче сприймають нове 
як позитивне. Вони вміють розв'язувати нестандартні завдання, часто самі 
створюють і розробляють педагогічні інновації. 

Педагоги-„передовики”. Вони першими здійснюють практичну, 
експериментальну перевірку інновації у своєму закладі, підхоплюють інновації, 
впроваджені в інших навчально-виховних закладах. 

„Помірні” педагоги („золота середина” ). До інновацій вони ставляться 
стримано, не поспішають їх впроваджувати, водночас намагаються не бути у 
цій справі серед останніх. Як правило, такі педагоги розпочинають інноваційну 
діяльність після того, як нове сприймуть колеги. 

Педагоги-„передостанні”. Цю групу утворюють педагоги, які 
передостанніми наважуються на інноваційну діяльність. Нове вони 
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сприймають, переконавшись в утвердженні щодо нього загальної позитивної 
думки. 

Педагоги-„останні”. Для стилю мислення, поведінки, професійної 
діяльності цих педагогів характерні традиційність, консервативні форми 
роботи. 

Інноваційний потенціал навчального закладу залежить від кількості 
педагогів, які утворюють ці групи, і від співвідношення груп у структурі 
педагогічного колективу. (Подається за І.М. Дичківською[12]. Тут і далі 
матеріали мають рекомендаційний характер). 

 
Анкетування педагогів щодо їх ставлення до нововведення  

 
Для з'ясування ставлення педагогів до нововведення керівник 

навчального закладу може вдатися до опитування за анкетою: 
1. Які нововведення ви внесли у навчально-виховний процес за останні 1–

3 роки? Що спонукало вас до цього? 
2. На вирішення якої проблеми були спрямовані ініційовані вами 

нововведення? 
3. Яких результатів ви досягли за допомогою нововведення? "У навчанні 

та вихованні дітей: 
– досягнуто кращих результатів; 
– результати є такими, як попередні; 
– результати гірші від попередніх; 
– невідомо. 
4. Які зміни відбуваються в діяльності дітей на заняттях (уроках) і в 

повсякденному житті? Внаслідок упровадження нововведення: 
– діти стають активнішими; 
– підвищується пізнавальна самостійність дітей; 
– підвищується рівень пізнавального інтересу; 
– інші зміни у розвитку дітей (назвати); 
– немає змін. 
5. Від участі в інноваційній діяльності ви очікуєте: 
– особистого задоволення своєю працею; 
– громадського визнання; 
– зниження обов'язкової норми навчальних годин; 
– пріоритетного становища (уваги) в колективі; 
– матеріальної винагороди. 
Аналіз відповідей на питання анкети дає підстави для висновків про 

інноваційний потенціал педагогічного колективу. 
В управлінні інноваційною діяльністю важливо не тільки знати про 

відповідність її проміжних і кінцевих результатів сформульованій меті, а й за 
необхідності оперативно та компетентно з'ясовувати причину їх відхилень. Це 
означає, що контроль, аналіз та оцінювання впровадження нововведень тісно 
взаємопов'язані, без чого неможливе обґрунтоване здійснення коректив ін-
новаційної діяльності. 
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Під час управління прогнозованими педагогічними інноваціями 
найважливішим є контроль за плановими результатами (на певний час, 
навчальний рік). Цінні для педагога-інноватора, керівника освітнього закладу і 
випадкові позитивні результати. За конкретним результатом роблять висновки 
про досягнуте. 

Для контролю та експертного оцінювання результатів інновацій 
використовують спеціальні карти, що містять такі показники і норми: 

Норми оцінювання: 
– попереднє оцінювання на вході; 
– оцінювання за проектом, концепцією (очікуване); 
– оцінювання інших організацій (наприкінці навчального року); 
– оцінювання експертами-спеціалістами (наприкінці навчального року); 
– середня варіативна оцінка. Показники: 

1.Такі, що відображають результати навчально-виховного процесу: 
– рівень здоров'я дітей і здорового способу життя; 
– рівень виховання та навчання згідно з державними стандартами; 
– рівень готовності дітей до навчання у школі; 
– рівень використання різних методів навчання і виховання; 
– рівень застосування різних форм організації навчально-виховного 

процесу. 
Разом – 

2. Такі, що відображають процес управління: 
– рівень інформаційного забезпечення; 
– рівень мотивації членів колективу: дітей, педагогів, батьків; 
– рівень педагогічного аналізу; 
– рівень прогнозування результату; 
– рівень планування результатів; 
– рівень організації; 
– рівень контролю на діагностичній основі; 
– рівень регулювання і корекції; 
– додатковий показник: стиль управління на демократичній основі. 

Разом – 
Разом за 1 і 2 блоками — 

Експертне оцінювання здійснюють за чотирибальною системою: 
0 – критичний рівень; 
1 – низький рівень; 
2 – припустимий рівень; 
3 – оптимальний рівень. 

На підставі отриманих даних виставляють середню варіативну оцінку за 
всіма показниками, потім підсумовують усі оцінки і ділять на кількість 
показників за кожним блоком. Оптимальними є показники 75 % і вище; 
допустимими — від 50 до 74 %, критичними — 40—49 %. 

Здійснений у такий спосіб аналіз дає змогу реально оцінити показники 
розвитку інновацій порівняно з вихідним рівнем, а також очікуваним за 
прогнозом і реальним на кінець навчального року. 
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Для остаточного аналізу інноваційної діяльності за показниками наявних 
у банку інновацій карт, а також карт, за допомогою яких здійснюють контроль і 
експертне оцінювання результату інновації, вибудовуються діаграми (графіки), 
які засвідчують певні тенденції в інноваційному процесі і є основою для 
прийняття управлінських рішень щодо його корекції. 

Завдяки цьому на завершення навчального року оцінюють усі показники 
за картами 1 і 2 та виявляють фактори, що сприяли або заважали отриманню 
прогнозованих результатів інноваційної освітньої діяльності. Таке оцінювання 
називають оцінюванням результату і силового поля, оскільки до уваги беруть 
як одержані результати, так і внутрішні та зовнішні фактори організації 
інноваційної діяльності. 

Результати експертного контролю та аналізу розглядають на засіданні 
педагогічної ради. Тоді ж за потреби затверджують програму регулювання і 
корекції інноваційного процесу, яка може містити, наприклад, такі заходи: 

1. Нарада при керівникові. На ній доцільно заслухати повідомлення 
методиста (завуча) про підготовку до педради (січень-лютий); скоригувати 
розстановку кадрів на новий навчальний рік (березень-квітень); заслухати 
питання про готовність до педради за результатами минулого навчального року 
і про завдання (з урахуванням корекції нововведень) на новий навчальний рік 
(серпень). 

2. Педрада. Вона має підбити підсумки нововведень за 1 півріччя (січень-
лютий); проаналізувати підсумки роботи і визначити завдання педколективу на 
новий навчальний рік із переведення навчального закладу в режим розвитку 
(серпень). 

3. Методична рада. До її компетенції у цій справі належить аналіз якості 
знань, умінь, навичок за нововведенням (вибірково – січень-лютий); тестування 
і діагностування за якістю інновацій (березень-квітень). 

4. Батьківська рада навчального закладу. Програма передбачає її участь у 
контролі за нововведенням (січень-лютий); обговорення питання про надання 
допомоги навчальному закладу у впровадженні нововведення (березень-
квітень); сприяння й допомогу у підготовці нового навчального року (травень-
червень); участі в формуванні скоригованого замовлення на новий навчальний 
рік (серпень). 

Для осмисленої, повноцінної участі педагога в інноваційній діяльності 
важливо, щоб він був не тільки безпосереднім учасником, а й безпристрасним 
експертом на етапі її аналізу, що сприятиме реалізації й особистісного 
потенціалу, підвищенню загальної культури, актуалізації самооцінки і 
здійсненню самокорекції своєї діяльності. 

У системі управління нововведеннями необхідно забезпечити всебічне і 
багатоаспектне вивчення інновацій (проектування, моніторинг, регулювання, 
корекцію без чого неможливе компетентне визначення їх ефективності, 
доцільності наукового забезпечення та розповсюдження досвіду. Тому 
паралельно з інноваційним процесом має діяти ефективна система експертної 
роботи.  

 



ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗМІН ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ 

 35

ТИПОВІ ПОМИЛКИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

  
Здебільшого опір нововведенням виникає тоді, коли [18]: 

– запровадження нововведення без будь-якого попереднього відбору; 
– пошук нововведення ведеться шляхом проб і помилок;  
– є прагнення запровадити саме те, що освоїли колеги з сусідніх шкіл; 
– практикується погоня за „модою” на нововведення, інноваційну діяльність; 
– наявна готовність виконати будь-яку вказівку „зверху” щодо запровадження 

тієї чи іншої нової ідеї без аналізу ситуації в навчальному закладі; 
– не пояснені цілі змін; 
– вчителі не брали участі у плануванні нововведень; 
– традиції та звичний стиль роботи відкинуті; 
– зміни пояснені, але інформація про них неповна, не з’ясовано суть змін, люди 

бояться, що вони стануть „піддослідними кроликами”; 
– педагогам здається, що при підготовці перетворень припустилися помилок;  
– нововведення загрожують різким зростанням обсягу робіт; 
– ініціатор нововведень не користується авторитетом;  
– педагоги не розуміють, яким чином нововведення вирішать наявні проблеми. 
Щоб залучити вчителів до творчо-пошукової та інноваційної діяльності, 

керівнику необхідно задіяти: 
– зовнішні стимули, пов`язані із матеріальним винагородженням; 
– мотиви зовнішнього самоствердження (через оцінку оточуючих); 
– професійні мотиви, самооцінку; 
– мотиви особистісної самореалізації (передбачають можливість особистісного 

зростання); 
– мотиви творчості. 
Основні засоби подолання опору педагогів впровадженню змін такі: 

– освіта і консультування; 
– залучення до участі у розробці планів впровадження інновацій; 
– своєчасна допомога і підтримка; 
– переговори та укладання угод спільної діяльності; 
– надання пріоритетної ролі тому, хто чинить опір; 
– спонукання, переконання; 
– власний приклад творчої діяльності. 

Крім того, щоб уникнути зазначених помилок, вибираючи конкретне 
нововведення, слід враховувати: 

Актуальність нововведення. Визначається рівнем його відповідності 
потребам школи, соціальному замовленню, можливостям усунути певні недоліки в 
роботі, відповідності регіональній політиці в розвитку освіти. 

Відповідність нової ідеї загальній ідеї розвитку школи. Визначається 
відповідністю нововведення концепції розвитку школи. 

Результативність нововведення. Полягає в тому, що показники 
ефективності можуть бути зафіксовані не в окремих випадках, а завжди там, де він 
буде використовуватися із урахуванням конкретних умов чи специфіки. 
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Творча новизна інновації:  
– модифікаційні нововведення, пов'язані з удосконаленням, раціоналізацією, 

видозміненням, модернізацією програми, методики, структури, алгоритму, 
розробки тощо; 

– комбінаторні нововведення, які конструктивно поєднують елементи відомих 
раніше методик;  

– радикальні нововведення, які передбачають запровадження досягнень 
психолого-педагогічної науки, які мають новизну. 

– методична забезпеченість ідеї, яка має опис її змісту, структури, а також 
етапів та технології засвоєння нововведення. 

 
 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ)  
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ 

 
Беручи до уваги те, що районні та міські методичні кабінети відділів освіти проводять 

організаційно-методичну роботу з упровадження інновацій, подаємо алгоритм цього процесу.  
 

1. Аналіз стану навчальне-виховного процесу в закладах освіти району, 
рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, виявлення вчителів, які 
працюють творчо, здатних проводити дослідницьку роботу з метою подальшої 
організації роботи з інноваційної діяльності. 

2. Здійснення системи заходів (семінари, конференції, педагогічні читання 
та ін.) з метою пропаганди перспективного досвіду, формування готовності 
педагогічних працівників до інноваційної та пошуково-експериментальної 
діяльності. Запровадження інформаційного супроводу пошукової діяльності 
педагогів (створення банку інновацій, перспективного досвіду).  

3. Заохочення ініціативи педагогічних працівників до розроблення 
інноваційних проектів, використання для цього індивідуальних та колективних 
форм методичної роботи. 

4. Координація, контроль спільно з відділами освіти районних державних 
адміністрацій, роботи закладів освіти з проблем апробації та запровадження 
педагогічних інновацій у навчально-виховний процес. 

5. Співпраця із обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, 
іншими навчальними закладами, науковими установами стосовно розв’язання 
завдань інноваційної діяльності. 

6. Проведення методичного навчання з проблеми педагогіки інновацій, 
підготовка рекомендацій.  

7. Вивчення і поширення досвіду запровадження педагогічних інновацій у 
закладах освіти району (міста), країни, а також зарубіжних нововведень в освіті. 

8. Вивчення практичних результатів інновацій, звітування про результати 
інноваційної діяльності, експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, 
оприлюднення їх результатів, стимулювання окремих педагогів та педагогічних 
колективів за активне впровадження в освітню практику інновацій. 
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ІІ. КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ 

 
 
 
 
 

ВСТУП 
 
Продовжуємо розмову про необхідність змін. У першій частині 

збірника ми відзначили, що сучасний стан в освіті багатьох країн 
характеризується як кризовий. Вихід із такої ситуації ці країни почали 
шукати із констатації факту: „Школа, якою вона постає нині перед 
нами, вичерпала себе. Будь-яка спроба поліпшити, а по суті – утримати 
сучасну систему освіти, лише відсуває її передсмертні корчі, незмірно 
збільшуючи фінансові та соціальні затрати” (Дж. Ленард, „Америка”, 
1994, №450, С. 4.). Виникла необхідність прийняття державних програм 
реформування освіти. Сьогодні нас цікавить – як вони проходять, які 
результати, що є корисним для нас? 

Віктор Громовий, відомий педагог, директор школи, 
ознайомившись із досвідом зарубіжних країн, пише [5], що нам слід 
використовувати інноваційні ідеї цих країн, бо вони вже не один рік 
демонструють ефективність нових підходів у освіті.  

Так, у Німеччині та Франції перевага віддається інтелектуальній 
освіті. У Великій Британії освіту розцінюють згідно з майбутнім 
соціальним становищем. У США до освіти ставляться прагматично. 
Англійський вчений М.Седлер, описуючи цю специфіку, відзначає з 
гумором: „Коли мова заходить про освіту, німець запитує, що буде 
знати; француз – які будуть екзамени; американець – що буде вміти; 
англієць – якою буде кар'єра”. 

Вивчення праць Б. Вульфсона, О. Джуринського, 3. Малькової та 
інших учених дозволяє стверджувати, що до основних завдань оновлення 
змісту освіти в провідних країнах світу належать[18]: 

– інтелектуалізація змісту освіти; 
– введення інтегративних, поглиблених, індивідуальних програм; 
– звуження кількості предметів „за вибором” і підвищення ролі 

базової освіти; 
– стандартизація змісту навчання; 
– гуманітаризація освіти. 
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Спільним для всього освітнього простору є індивідуалізація 
навчання. Що вкладено у це поняття ви можете прочитати далі. Тільки 
заголовки повідомлень говорять самі за себе: „глобальна освіта з 
індивідуальним дотиком”, „модель освіти „сфокусованої на дітях”, 
„зосередження на особистості”і т.п. 

Упереджених читачів попереджуємо, що ми не закликаємо до 
бездумного впровадження досвіду, а хочемо, щоб вони позитивно 
сприйняли інновації, а „інновації – це не впровадження чужого досвіду, 
яким би передовим він не був. Досвід не передається, передаються ідеї”.  

Чужий досвід не можна механічно переносити в українські умови. 
Його слід уважно вивчати з тим, щоб віднайти оптимальну для нас 
модель реформування шкільної освіти. Сучасний світ – це не лише 
змагання конкуруючих освітніх систем, а їх взаємозбагачення та 
поступове формування глобальної моделі освіти. Перехід від замкнутих 
національних систем освіти до відкритої транснаціональної – 
характерна риса нашого часу. Нова ера в освіті відчувається за такими 
ознаками, як перетворення Інтернету на глобальний освітній простір, 
посилена увага до вивчення світових мов, утвердження глобального 
педагогічного мислення… 

Головне для української освіти – не лишитись осторонь від цього 
вже незворотного процесу.  

Отже, подаємо інноваційні ідеї, як основу для роздумів та 
перетворень. Сподіваємося, що вони сприятимуть розвитку нашої 
освіти, передусім її гуманізації, успішному входженню в 
загальноєвропейський простір, побудови школи майбутнього. 

Щоб іти вперед, необхідно відстежити реальну картину про нашу 
освіту. Вона переживає не найкращі часи. Можна стверджувати, що 
вислів „Школа, якою вона постає нині перед нами, вичерпала себе” стосується 
і нашої школи. Покажемо це на конкретних прикладах [5].  
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„ШКОЛА, ЯКОЮ ВОНА ПОСТАЄ НИНІ ПЕРЕД НАМИ,  
ВИЧЕРПАЛА СЕБЕ”, АБО ВИМУШЕНІСТЬ ЗМІН 

 
 „Навчання в школі не повинне заважати моїй освіті” 

Марк Твен  
 

Таблиця 8 
 

Основні характеристики типової 
пострадянської школи 

Риси, характерні для моделі сучасної 
школи 

І. Організаційні засади шкільної освіти 
1. Типовим для України є 
конгломерат школа І-ІІІ ст. та школи-
гіганти чисельністю понад 1 тис. 
учнів і великих містах.  

1. Усі три ступені існують як окремі 
школи, йде процес подолання гіганто-
манії, який призводить до поступового 
встановлення оптимальної середньої 
наповнюваності школи.  

2. Більшість шкіл залишаються 
уніфікованими деперсоніфікованими, 
зберігають цифрову нумерацію.  

2. Кожна школа має своє ім'я, історію, 
свої традиції, свою філософію освіти 
та концепцію розвитку.  

3. Зберігається в недоторканому 
вигляді жорстко централізована модель 
державно-бюрократичного управління 
школою відбору та призначення її 
керівництва. Громадсько-педагогічний 
рух знаходиться у зародковому стані.  

3. Діє ефективна модель децентралізо-
ваного громадсько-державного управ-
ління шкільні округи, шкільні ради і 
т.ін.). Громадсько-педагогічний рух 
відбору є домінуючою силою. 

4. Стандартизація в організації 
життєвого простору школи і класу, яка 
диктує і стандартні форми проведення 
уроку.  

4.Різноманітність форм організації 
уроку визначає „рухливу” та різнома-
нітну просторову організацію життє-
діяльності учнів у школі та класі.  

5. Ірраціональна модель організації нав-
чального процесу, яка не дає можли-
вості забезпечити оптимальні умови для 
підтримки працездатності як учнів, так і 
вчителів, збереження їхнього життя та 
здоров’я (замість динамічних форм ор-
ганізації уроку довгі й „динамічні” 
перерви, які часто призводять до трав-
мування учнів, двозмінка в багатьох 
міських школах, відсутність місць для 
збереження власних речей і т.д.).  
Замість створення реальних умов, які б 
гарантували безпечність перебування 
учнів у школі, домінує „паперовий під-
хід” та імітація діяльності: „паперові” 
дружини юних пожарників, формальні 
записи в журналах про здійснення 
інструктажу із техніки безпеки і т. ін.  

5. Раціональна організація шкільного 
життя, яка гарантує комфортність та 
безпеку дітям (короткі перерви по 3-5 
хв., шкільна поліція, підвіз учнів до 
школи і додому в спеціальних 
автобусах, індивідуальні бокси для 
збереження власних речей, 
необмежений доступ до копіювальної 
техніки і т.ін.). 
Дружин юних пожарників немає та і 
сторінки в класному журналі для 
фіксації проведення занять з техніки 
безпеки теж, бо відсутній звичний для 
нас класний журнал. 
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II. Фінансово-господарчі питання 
1.„Залишковий” принцип фінансу-
вання освіти, який не дає можливості 
забезпечити покриття навіть 
мінімальних потреб школи. 

1.Гарантоване нормативне фінансу-
вання школи (з розрахунку на одного 
учня або за іншими чітко 
встановленими критеріями). 

2. Панує Централізована Бухгалтерія.  2. Раціональна організація фінансово- 
господарської діяльності на основі 
оптимального поєднання переваг цент-
ралізованого фінансування та фінансово-
господарської самостійності шкіл. 

3. Орієнтація на самовиживання 
кожної державної школи за 
допомогою систематичного 
„жебрацтва”, або шляхом організації 
додаткових платних послуг силами 
вчителів, формування учнівських 
виробничих бригад тощо.  

3. Школа може скористатися 
послугами спонсорів для додаткового 
фінансування її роботи, але ніхто й 
ніщо не змушує державний 
навчальний заклад займатися 
невластивою для нього функцією – 
заробляти гроші для самовиживання. 

4. Ремонт школи, обладнання 
кабінетів – завдання №1 директора 
школи та її вчителів, яке відволікає їх 
від виконання службових обов'язків. 
Залучення батьків, а іноді й учнів до 
ремонтних робіт є звичайною 
практикою.  

4. Педагогічні працівники не 
займаються невластивими їм 
функціями. Ремонтні роботи в школах 
ведуть фахівці відповідних 
муніципальних служб. Нікому не 
спадає на думку „ідея” залучити до 
цього батьків та учнів.  

ІII. Навчальний процес та позаурочна робота з учнями 
1.Встановлено „зверху” жорстку 
систему обов'язкових предметів, 
існують лише мінімальні можливості 
вибору факультативних курсів. 

1. Створено максимальні можливості 
для самостійного вибору навчальних 
предметів та курсів різного рівня 
складності при мінімумі обов’язкових 
предметів. 

2. Учитель, як правило, працює за 
чужою, рекомендованою „зверху” 
програмою викладання навчального 
предмета, орієнтується на „спущені” 
Міністерством освіти стандартні 
екзаменаційні білети, теми творів тощо. 

2. Учитель, як правило, сам складає 
програму, авторська програма – 
звичайна, природна річ, адже, 
результати викладання навіть за гіршою, 
але своєю програмою значно кращі, ніж 
за найкращою, але чужою програмою.  

3. На уроці працює вчитель, учні 
працюють удома (більшість уроків 
проходить за звичайною схемою: 
перевірка домашнього завдання, 
вивчення нового матеріалу, 
закріплення, завдання додому. При 
цьому головною діючою особою є 
вчитель, який стоїть над учнями).  

3. Учитель працює вдома, учні – на 
уроці(на уроці вчителем 
організовується самостійна робота 
учнів; інтерактивні форми взаємодії у 
групах, які дають можливість кожній 
дитині реалізувати свій потенціал. Сам 
же вчитель навчається разом з учнями 
і стоїть поруч із ними).  
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4.Існує жорстка система контролю за 
роботою вчителя (відвідування уроків 
директором та його заступниками, 
обов'язкова фіксація проведених 
уроків у класних журналах та ін.), 
тобто відстежується процес 
викладання, а не його результат.  

4. Ніхто, як правило, не контролює 
процес роботи вчителя, відстежують 
лише результат, що дає можливість 
оцінити прогрес, досягнутий учнями 
впродовж року навчання. Йде постійне 
вдосконалення інструментарію 
(системи тестування та ін.).  

5.Зберігаються засоби негативного 
стимулювання учнів (записи в 
щоденник, практика виклику батьків 
до школи, „пропісочування” на 
батьківських зборах та ін.).  

5. Учителі спираються на позитивні 
стимули (на батьківських зборах 
звітують про успіхи дітей, 
доповідають про досягнення).  

6. Школа пропонує опанувати 
суперскладну програму не багатьом 
учням шляхом приниження багатьох, 
хто не може або не хоче це зробити. 
Школа виконує функції „фабрики 
абітурієнтів”, готуючи учнів до 
вступу до університету. Панують усні 
форми перевірки знань учнів та 
публічне оголошення результатів 
письмових робіт, що призводить до 
приниження слабовстигаючих учнів.  
 

6. Головне завдання школи – виробити 
впевненість у собі, самоповагу в 
кожного учня, даючи йому можливість 
обрати доступний рівень того чи 
іншого предмета. 
Існує система проміжної доуніверси-
тетської освіти, розрахованої виключ-
но на тих, хто планує здобувати далі 
вищу освіту. Застосовуються в 
основному письмові або комп'ютерні 
форми відстеження успіхів учнів, усне 
опитування здійснюється тільки у 
вигляді адресних питань.  

7. Орієнтація на здобуття учнями 
якомога більшого об'єму знань ціною 
їхнього фізичного й психічного 
перевантаження та стримування 
розвитку емоційного інтелекту.  

7. Орієнтація на такі форми й методи 
організації навчального процесу, які 
дають можливість кожному учневі 
навчатися самостійно здобувати потрібні 
знання та практично використовувати їх 
у нестандартних ситуаціях, сприяють 
розвитку емоційного інтелекту учнів. 

8. Зберігаються елементи 
мілітаризацїі школи (уроки ДПЮ, 
позаурочні заходи військово-
патріотичного спрямування та ін.). 

8. Школа не має ніякого відношення 
до військової підготовки, є 
демілітаризованою територією. 

9. Колективістські форми виховання, 
зокрема й через включення в освітній 
процес дитячих організацій (раніше 
структура – „жовтенята–піонери–
комсомольці”, тепер козачата, 
пластуни тощо).  

9. Здійснення індивідуальної педагогіч-
ної підтримки учнів, яка базується на 
категоріях гуманістичної педагогіки.  
Відсутність практики створення в 
школах будь-яких дитячих організацій 
з політичним відтінком. 

10. Зберігаються залишки добровільно-
примусових методів організації 
позаурочної роботи з учнями. 

10. Будь-яка позаурочна робота 
базується на інтересі й здійснюється 
на суто добровільних засадах. 
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11. На школу і вчителів покладаються 
функції соціального нагляду за 
поведінкою учнів, які виконуються 
на громадсько-примусових засадах. 

11. Школа виконує лише прямі функції 
і не несе ніякої відповідальності за 
поведінку учнів поза її межами.  
 

 
Учитель в ролі Сізіфа, або чому нас навчає школа? 

 В контексті попереднього матеріалу про школу яка „вичерпала себе” пропонуємо, як 
на наш погляд, цікаву анкету, вміщену в книзі „Школа, школа...”[5] 

 
Анкета-роздум „одинадцять відповідей на одне запитання: 

Чому нас навчає школа?” 
 

Хімія 
1. Чи знаєте ви, у чому суть реакції „срібного дзеркала”?  

Географія 
2. Чи можете ви сказати, яке найбільше за площею озеро у світі?  

Українська література 
3. Чи можете ви назвати автора цих рядків: 

Дзвін шабель, пісні, походи, 
Воля соколина, 
Тихі зорі, ясні води — 
Моя Україна? 

Російська мова 
4. Чи можете ви назвати по порядку всі відмінки (падежи) російської мови та 
вказати, на які запитання вони відповідають? 

Біологія 
5. Чи можете ви сформулювати закон розщеплення Грегора Менделя?  

Російська література 
6. Хто з російських письменників і на чию честь написав ці слова? 

Не предавайте особой унылости, 
Случай предвиденный, чуть не желательный, 
Так погибает по Божией милости 
Русской земли человек замечательный.  

Геометрія 
7. Чи можете ви довести теорему Піфагора? 

Історія 
8. Чи можете ви назвати точну дату битви під Каннами, вказати імена 
полководців, її хід та результати? 

Фізика 
9. Чи можете ви записати формулу закона Ома й описати, що він собою являє?  

Іноземна мова 
10. Чи вмієте ви тією іноземною мовою, яку вивчали у школі, запитати дорогу, 
замовити страви в ресторані, сказати тост на весіллі тощо?  

Алгебра 
11. Чи можете ви описати квадратичну функцію та зобразити її графік? 
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Якщо ви вчитель фізики, але змогли впізнати рядки Сосюри чи Некрасова, 
назвати Каспійське море чи здатні розкрити суть реакції „срібного дзеркала”, 
вас можна привітати: ви – унікум.  

Коли ж задумуєшся над власним результатом цього міні-тесту, розумієш, 
що кожен учитель опиняється в ролі Сізіфа, який марнує свої сили на 
педагогічній ниві. І так буде до того часу, поки ми не почнемо шукати відповіді 
на запитання „Чого?” і „Як?” навчати відносно кожного окремого учня, не 
оволодіємо педагогічними технологіями успіху. 

У нашій школі ще багато уроків ведуться у формі монологу вчителя. На 
таких уроках учні пасивні, отримують готові знання, в них не розвивається 
вміння аналізувати, самостійно осмислювати інформацію. Учні на таких уроках 
швидко стомлюються не стільки від великих об’ємів матеріалу (так зване 
перевантаження, про яке так багато зараз говорять), скільки від недосконалості 
технології уроку, від методичного одноманіття і пасивності. Вони не вчаться 
думати самі, звикають до того, що все дається в готовому вигляді. З такою 
споживацькою психологією вони виходять в життя. 

Педагоги часто організовують діяльність без опори на бажання і мотиви 
учнів, що посилює небажання дітей вчитися. Додайте до всього цього убогість 
шкільного життя і навчального процесу. Монотонність і одноманітність занять. 
Дій вчителів. Відсутність швидкої зміни подій, яскравих вражень і нових 
зустрічей та і необхідність довгий час сидіти і майже не говорити – все це 
робить шкільне життя нудним і невеселим.  

Не стимулює бажання вчитися бідність і непродуманість методики і 
організації навчального процесу. Вчитель із роками підбирає найбільш зручні 
методи і прийоми роботи, звикає до їх застосування і непомітно для себе може 
перетворитися (чи перетворюється) в одноманітно працюючу машину.  

Непридатні матеріальні засоби навчання (прилади, наочність), відсутність 
нових, значно знижують якість уроків. 

Це часто налаштовує учнів проти вчителів і навчання, або іншими 
словами школа відбиває у дітей бажання навчатися.  

Негативним фактором є не стільки ці елементи структури, а те, що в силу 
традиції та інертності, ці елементи практично з усіх предметів повторюються на 
кожному уроці. Одноманітність, як відомою втомлює[6].  

Психологічні дослідження свідчать також про погіршення емоційного 
стану учасників навчально-виховного процесу – виникають хвороби дітей, 
зневіра у власні сили.  

За даними американських дослідників, рівень засвоєння учнями матеріалу 
розподіляється таким чином:  

– Монолог учителя – 5% 
– Самостійне читання матеріалу учнями – 10% 
– Викладання із застосуванням аудіо-, відеозасобів – 20% 
– Викладання на основі демонстрації (показ дослідів, експериментів і 
т.ін.) – 30 % 
– Навчання в процесі дискусії у малій групі – 50% 
– Навчання у процесі роботи – 75% 
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– Навчання інших (дитина вчить дитину) – 90%.  
Як краще навчати дітей? Як здійснювати реформи в освіті? Ці запитання 

сьогодні в центрі уваги світової педагогічної спільноти, батьків та 
громадськості. Як вони вирішуються – читаймо далі. 

 
 

ФРАНЦІЯ: „ЗА” І „ПРОТИ” РЕФОРМ, АБО ЦІЛІ І ЦІННОСТІ ШКОЛИ 
ВИЗНАЧАЄ НАРОД 

 
У Франції в 2003 році понад півтора мільйона громадян узяли участь у дискусії про 

те, як і чого навчати молоде покоління. Чим же закінчився цей грандіозний захід? Комісія з 
дебатів випустила книгу із назвою „Дзеркало дебатів” обсягом 600 сторінок. Під час 
обговорення проблем освіти Франція поділилася на два табори. В одному – вчителі, учні, 
батьки. В іншому – начальники всіх рівнів (від директора школи до міністра освіти). У хаосі 
думок і поглядів було виділено чотири основні ідеї. 

 
Перша ідея: „Як зацікавити дітей?”. Школа повинна насамперед 

навчити дітей цінувати знання, культуру, а не просто дати певний обсяг 
інформації. Не випадково серед 22 обговорюваних питань найпопулярнішим 
виявилося „Як зацікавити дітей?”. Не програма, не стандарт і навіть не перехід 
із середньої школи у вищу... Громадян хвилюють питання: Як боротися з 
підлітковою агресією? Як допомогти стати успішними всім дітям? Як залучити 
до освітнього процесу батьків?  

Друга ідея: „Досить звалювати на школу всі проблеми країни”. Школа 
повинна не лише вчити, а й виховувати дітей, формувати в них навички 
цивілізованого спілкування, насамперед поваги до іншого, не схожого на тебе, а 
отже, поваги до самого себе. 

Щоправда, французи вважають, що у справі виховання школа не повинна 
виходити на перший план. Головна відповідальність лежить на сім'ї. Якщо ж 
батьки не можуть, не хочуть займатися своїми дітьми, школа цю порожнечу не 
заповнить. „Досить звалювати на школу всі соціальні, психологічні й 
економічні проблеми країни”, – сказали педагоги, батьки та учні. Тільки 
адміністратори впевнені, що школа може успішно замінити дитині родину. 

Третя ідея: „Успіхи дитини залежать і від батьків”. Третя ідея 
логічно пов'язана з попередньою. Шкільні успіхи дитини залежать не лише від 
учителів, а й від батьків. Це означає, що батьки мають повернутися лицем до 
школи, а школа, у свою чергу, повинна відкрити перед ними всі двері. 

Думка остання: „Програми перевантажені, у дітей немає вільного 
часу”. Програми перевантажені, у дітей немає вільного часу, вважають 
французи. Школа не повинна поглинати все життя дитини, заганяти її в 
замкнуте коло завдань, уроків, контрольних. 

„У школи немає і не може бути якихось своїх цінностей і цілей, їх 
визначає народ”. Як формувати класи? Потрібно ділити дітей за рівнем 
можливостей чи в одному класі збирати різних дітей? Більшість батьків і учнів 
вважають, що краще вчитися з рівними собі. А педагоги й адміністратори 
виступають єдиним фронтом проти поділу дітей на розумних і не дуже, 
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гуманітаріїв і математиків тощо, їм здається, що саме в середовищі не схожих 
один на одного однолітків можуть повніше розкритися можливості й таланти 
кожної дитини. 

Схожа картина спостерігалася й під час обговорення проблеми 
другорічників. Батьки і діти (80% із них) переконані, що проходження 
повторного курсу в разі неуспішності – благо. Навіть педагоги (65%) згодні з 
ними. І лише шкільні директори категорично проти. 

Єдине питання, щодо якого вся країна злилася в єдиному пориві, – це 
використання мультимедійних засобів у школі. Всі одностайно – „за”! 

Одним із найважливіших підсумків дебатів можна вважати висновок, 
який пролунав на зборах звичайного ліцею. „У школи немає і не може бути 
якихось своїх цінностей і цілей, їх визначає народ”. Тоді кожна країна матиме 
ту школу, на яку заслуговує. 

 До речі, у Франції педагогів і учнів готові слухати і враховувати їх 
думку. („Первое сентября”, № 41, 2004 г.). 

 
 

НОВА ПАРАДИГМА ВИКЛАДАННЯ: ГЛОБАЛЬНА ОСВІТА З 
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ДОТИКОМ  

 
На Шостому з’їзді Міжнародної конфедерації директорів шкіл (ІСР) „Шкільне 

лідерство у глобальній спільноті” у м.Единбурзі (Шотландія) обговорювалися проблеми 
нової парадигми освіти. Пропонуємо її Вашій увазі [5].  

 
Сьогодні є три виміри нової парадигми освіти: глобалізація, локалізація й 

індивідуалізація. Ілюструє зміну парадигми викладання в напрямку „глобальної 
освіти з індивідуальним дотиком” таблиця 9: 

Таблиця 9 
 

Нова парадигма Традиційна парадигма 
Індивідуально орієнтований учитель і 
викладання 

Репродуктивний учитель і 
викладання  

1. Учитель є фасилітатором, який 
сприяє учнівському навчанню 

1. Учитель є центром освіти  
 

2. Учитель з багатовимірним інте-
лектом 

2. Частково компетентний учитель 
(лише у своїй галузі) 

3. Індивідуалізований стиль викладання 3. Стандартний стиль викладання  
4. Викладання є процесом ініціювання, 
сприяння, підтримки самонавчання й 
самореалізації учнів 

4. Викладання – це дисципліна, 
передача знань, тренінг та процес 
соціалізації  

5. Спрямованість на отримання 
спільної радості вчителя й учня від 
процесу пізнання   

5. Спрямованість навчання на 
досягнення певних стандартів під 
час іспитів  

6. Освіта – це процес навчання 
впродовж усього життя  

6. Освіта – це процес передачі й 
застосування знань  
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Локалізований і глобалізований 
учитель і викладання 

Обмежені школою вчитель і 
викладання 

1. Численні локальні й глобальні 
джерела викладання і знань 

1. Учитель як єдине джерело 
викладання і знань.  

2. Мережеве викладання 2.Ізольоване (відокремлене) 
викладання.  

3. Викладання в глобальному 
класі   

3. Викладання, „прив'язане” до 
певного місця  

4. Необмежені можливості для 
викладання 

4. Обмежені можливості для 
викладання 

5. Учитель з глобальною й місцевою 
перспективою 

5. Учитель, який має тільки 
шкільний досвід 

 
ТЕОРІЯ „НОВЕ ЛІДЕРСТВО” 

 
Змін в освіті можна досягнути, змінивши підходи до управління освітою. Нова теорія 

лідерства, яка буде провідною в цьому тисячолітті, розглядалася на Шостому з’їзді 
Міжнародної конфедерації директорів шкіл (2003 р.): „Шкільне лідерство у глобальній 
спільноті”. Нова теорія лідерства, зокрема, визнає право директора школи на помилку, адже 
на відміну від авіадиспетчера, у роботі якого помилка рівноцінна катастрофі, у роботі 
менеджера „помилки є мостом між досвідом і мудрістю”. Нам слід подбати, щоб ідеї нового 
лідерства” отримали можливість якомога швидше збагатити наш педагогічний словник і 
педагогічну практику. 

 
Джон Мак Біт, британський професор з освітнього лідерства 

Кембриджського університету стверджує, що новий лідер – це той, хто: 
– шукає можливості вивчити ту чи іншу дію інтегровано; 
– пристосований до різноманітності; 
– спроможний сам робити різноманітність; 
– уміє передбачити; 
– шукає знання з широким базисом; 
– сприяє прояву в людини найкращого; 
– бачить речі з „новим обличчям”; 
– має сміливість, щоб ризикувати; 
– шукає і використовує „зворотний зв’язок”; 
– вчиться на помилках; 
– відкритий для критики. 

 
Модель лідерства П. Торнтона: „виділяйся, або зникни” 

 
Цікава і сучасна модель лідера, автором якої є Пол Торнтон.  
Першим завданням, яке вирішує лідер, стверджує він, є не 

самоутвердження, а розвиток лідерства серед підлеглих. 
Модель лідерства Пола Торнтона охоплює три складових: постановку 

завдання, спонукання до дій і навчання.  
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Постановка завдання. 
Лідер порушує статус-кво, залишає “зону комфорту” і веде всіх за собою, 

створює переконливу систему аргументів, ставить реальні цілі, виясняє проблемні 
питання. 

Спонукання до дії. 
 Лідер веде за собою, викликаючи довір’я до себе; демонструючи свої 

сильні сторони;нагороджує і заохочує нові ідеї, наділяє людей повноваженнями. 
Навчання. 
Лідер-наставник роз’яснює, як досягти найбільшої продуктивності праці, 

проводить практичні заняття, забезпечує ефективний зворотній зв’язок. 
Щоб мати успіх, лідеру потрібно: 
1. Розробити систему прогнозування. 
Планування довготривалих проектів і системи прогнозування бажаних 

кінцевих результатів. Лідер дає персоналу бачення цілі. Люди йдуть за тим, хто 
бачить перспективу. 

2. Спростити виконання будь-якої діяльності. 
 Це означає зосередження на тому, що дійсно має значення, що важливо для 

виконання роботи саме в цей час. Я шукаю людей напористих, – писав відомий 
менеджер, президент фірми Форда, Лі Якокка, – їх потрібно небагато. Сила цих 
менеджерів в тому, що вони знають як давати завдання іншим і як надихати 
людей на працю. Вони вміють виявити „вузькі” місця мають право сказати: 
„Забудьте цю справу, на неї підуть роки. Ось що ви повинні робити сьогодні” 

3. Довіряти персоналу. 
Довіряйте персоналу. Підлеглі не підуть за лідером, не будуть старатися 

заради нього, якщо знатимуть, що він в них не вірить. Заслужіть довір’я і 
довіряйте іншим. 

4. Зберігати витримку. 
Будьте завжди напоготові, уважно ставтеся до всього, що відбувається 

навколо вас. Показуйте свій характер тільки „на лінії вогню”. 
5. Постійно вчитися. 
Слово завжди краще сприймається, якщо людина розуміється на тому, про 

що говорить. Тому для лідера завжди актуальний девіз: „Вчитися, вчитися і ще раз 
вчитися!”. 

6. Заохочувати ризик. 
Заохочуйте тих, хто бере на себе відповідальність, хоч вони і допускають 

помилки, розкріпостіть творчий потенціал тих, хто працює з вами. Не бійтеся 
винагороджувати за блискучі провали, карати за посередні успіхи. Дотримуйтеся 
принципу : „Виділяйся або зникни”. 

7. Заохочувати різні думки. 
Щоб добитися максимальних результатів необхідно створити такий 

мікроклімат, в якому люди не боялися б відверто говорити з вами. 
8. Розвивати почуття співучасті. 
Стимулюйте особисту ініціативу, відповідальність і почуття „співучасті” у 

своїх підлеглих. 
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9. Говорити правду. 
Немає більш ефективнішого методу залучення працівників до управління і 

стимулювання ініціативи, ніж повідомлення правди про те, що відбувається, яким 
чином ви плануєте досягнути мети. В постієрархічну епоху існує тільки один 
революційний шлях для формування атмосфери довіри – говорити правду. 
 

Технологія „навчання дією” Р. Реванса 
  
Технологія розроблена Регом Ревансом (англійським консультантом і 

дослідником) як найкращий спосіб навчання керівників без відриву від 
повсякденної роботи. „Навчання дією” – це навчання через роботу.  

Уперше Реванс застосував цю технологію в кінці 60-х років ХХ ст., коли 
вище керівництво поставило завдання підвищення ефективності роботи в умовах, 
коли немає можливості отримати додаткову освіту поза виробництвом.  

Результат запровадження технології „навчання дією” перебільшив 
передбачувані результати. Це закономірно, бо ж відомо, що люди 20 % своїх знань 
одержують через формальне індивідуальне навчання (вузи, курси підвищення 
кваліфікації, семінари і т. д.). Інші 80 % і, що саме головне, досвід, вони 
одержують на робочому місці, а також при взаємодії із колегами та організаціями. 

Характерні особливості технології „навчання дією” такі:  
1. Персонал працює над вирішення реальних задач, а не над вправами, 

штучними ситуаціями, підготовкою доповідей, плану чи рекомендацій. 
2. Всі вчаться один у одного, а не у „вчителя”. 
3. Учасники мають можливість почати свою кар’єру в організації з нуля, 

розробляючи реальні проекти та втілюючи їх у практику. 
4. Процес „навчання дією” сприяє виникненню нового мотиву в практичній 

діяльності кожного учасника. 
Практичне значення застосування технології „навчання дією” помітне при 

вирішенні таких завдань як розвиток менеджменту організації, підготовка резерву, 
здійснення змін. Вона не є панацеєю від усіх бід, її реалізувати не так просто, не 
завжди можна передбачити результат. (Павлуцький А., Алехин О. „Обучение 
действием”: Новый подход к корпоративному обучению персонала // Управление 
персоналом.-2001.- № 5.-С.-24-26 ). 

 
РОЗРОБКА ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 
Модернiзацiя змiсту, форм i методiв управлiнської дiяльностi 

керiвника навчального закладу 
 

Продовжуючи розмову про лідерство слід сказати, що і наші вітчизняні вчені зробили 
внесок у розробку цієї проблеми: модернізацію змісту управлінської діяльності директора 
школи, що означає реалізацію нових управлінських функцій, за допомогою яких керівникові 
вдається передбачити пріоритетні напрямки розвитку школи; спрямовувати педагогічні 
колективи на творчу діяльність; формувати умови розвитку творчих можливостей учасників 
навчально-виховного процесу; формувати себе як гуманну, творчу, комунікативну особистість, 
яка володіє основами дипломатії, набуває навичок у роботі громадських, наукових, громадсько-
політичних організацій, навчається самостійній фінансово-господарській діяльності. 
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Модернізація функцій управління 
 
 У практичній діяльності керівника провідними залишаються класичнi 

функцiї управлiнської дiяльностi – прийняття управлінського рішення, 
органiзацiя, коригування, облiк i контроль. Поряд із ними сьогодні 
використовуються модернiзованi (оновлені) функції: прогностична, 
консультативна, представницька, полiтико-дипломатична, менеджерська. 

 Прогностична функцiя – це передбачення перспектив розвитку школи, 
прогнозування результативностi її дiяльностi, створення умов для формування 
соцiально активної особистостi; здатнiсть видiляти в педагогiчних процесах 
iстотне. 

 Консультативна функцiя – це надання квалiфiкованих порад з рiзних 
питань: полiтичних, правових, науково-педагогiчних, методичних 
педагогiчному колективу школи та широким колам громадськостi. Для цього 
залучаються спецiалiсти – полiтологи, економiсти, соцiологи, юристи, 
психологи, медики. Цiлеспрямованi зустрiчi з ними особливо кориснi батькам, 
старшокласникам, учителям. 

 Представницька функцiя полягає в умiннi належно представити школу, 
педагогiчний колектив, групу вчителiв чи окремого вчителя, будь-якого 
працiвника школи на всiх рiвнях, включаючи й мiжнародний; розкривати 
досягнення у навчаннi та вихованнi учнiв; виступати на конференцiях, 
симпозiумах, педагогiчних радах тощо. Директор школи повинен мати добре 
розвинутi комунiкативнi, рефлексивнi, iнтелектуально- евристичнi здiбностi. 

 Представницька функцiя директора школи реалiзується через 
презентацiю школи, представницьку делегацiю, представницьку поїздку до 
iнших мiст та країн свiту, видання друкованої продукцiї про досвiд 
педагогiчного колективу школи, вихiд на мiсцеву телерадiомережу. 

 Полiтико-дипломатична функцiя полягає у правильному розумiннi, 
роз’ясненнi та втiленнi в життя зовнiшньої i внутрiшньої полiтики держави; 
знаннi нацiональної iсторiї, культури; формуваннi нацiональної свiдомостi; 
розкриттi досягнень нацiональної науки, культури, багатства нацiональних 
традицiй i звичаїв українського народу. Важливою запорукою реалiзацiї цiєї 
функцiї для керiвника школи є впровадження у практику роботи принципiв 
демократизму та гуманiзму. 

 Особливо яскраво реалiзується названа функцiя за участi директора в 
мiсцевих (регiональних, державних) органах влади, у спiлках творчих учителiв 
України, наукових установах Академiї педагогiчних наук України. 

 Менеджерська функцiя передбачає посилення уваги директора школи до 
керiвництва педагогiчним колективом, оновлення системи контролю; 
рацiональну розстановку кадрiв, створення творчих умов працi для 
спiвробiтникiв, створенння умов для поліпшення їх здоров’я; зв’язок iз 
зовнiшнiм середовищем (органи державної влади, установи освiти, органи 
управлiння освiти, громадськiсть); активiзацiю та модернiзацiю форм 
господарської та економiчної дiяльностi. 
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Модернізація функцій управління і практична діяльність 
 

 Існуюча практика управлінської діяльності свідчить, що завдяки 
модернізації функцій управління: 

– оновлюється змiст навчання i виховання (впроваджуються концепцiя 
виховання дiтей i молодi в нацiональнiй системi освiти, профiлiзацiя та 
iндивiдуалiзацiя освiтнього процесу, авторськi навчальнi програми, 
пiдручники, посiбники, виховнi системи); 

– розробляються та апробуються новi освiтнi технологiї (розвивального, 
модульно-розвивального, диференцiйованого навчання, алгоритмiзацiя 
навчально-виховного процесу, використання методiв проектування i 
моделювання, життєтворчостi особистостi); 

– удосконалюються форми i методи навчання i виховання (в шкiльний 
освiтнiй процес упроваджуються дiалоговi форми спiлкування суб’єктiв 
навчально-виховної дiяльностi, лекцiйнi, семiнарськi заняття, навчальнi 
модулi тощо); 

– трансформуються методи контролю знань i вмiнь учнiв 
(запроваджуються iндикатори i показники розвитку iндивiдуальностi 
вихованцiв, рейтинговi системи оцiнювання); 

– модернiзуються змiст, форми й методи управлiння закладами i 
установами освiти (пiдвищується значущiсть менеджерської функцiї 
управлiння iнновацiйним процесом, створюються багатоварiантнi моделi 
управлiння); з’являються авторськi моделi закладiв освiти. 

 
Оновлення форм управлiння 

 
 Модернiзація змiсту дiяльностi керiвника школи вимагає оновлення 

форм управлiння. Прiоритет надається дорадчо-адмiнiстративним формам 
управлiння: 

– колегiальним (рiшення ради школи, педагогiчної ради, зборiв трудового 
колективу, наради при директоровi, наради методичної ради, 
профспiлкових зборiв, ради засновникiв); 

– колективним (резолюцiї чи рiшення штабiв порадникiв, консультантiв, 
ради старiйшин, учнiвської, батькiвської рад, зборiв творчих учителiв); 

– iндивiдуальним (висновки, поради пiд час бесiди, спостереження, 
анкетування, iнтерв’ювання). 

 
Модернізація методів управлiння 

 
 Методи управлiння – основнi засоби в управлiнськiй дiяльностi 

керiвника школи, „знаряддя працi”, до яких вiн вдається з метою 
цiлеспрямованого впливу на учасникiв навчально-виховного процесу (вчителi, 
працiвники школи, учнi, їхнi батьки). Науковці розробили класифікацію 
методiв управлiння школою з урахуванням характеру джерела iнформацiї (за 
аналогiєю до методів навчання). 
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 Це – вербальнi, дослiдницькi, iлюстративно-показниковi, технiко-
технологiчнi. 

Вербальнi методи – iндивiдуальнi (консультацiя, бесiда), груповi 
(iнструктаж, нарада, збори). 

 Дослiдницькi – вивчення передового досвiду вчителiв, атестування 
педагогiчних кадрiв, порiвняння їхнiх досягнень із досягненнями вiтчизняних i 
зарубiжних колег; анкетування та iнтерв’ювання при пiдготовцi до педагогiчної 
ради чи iнших колективних зборiв, нарад; виготовлення, друкування матерiалiв 
(газети, збiрники, статтi, методичнi рекомендацiї) про дiяльнiсть педагогiчного 
й учнiвського колективiв. 

 Ілюстративно-показниковi – моделювання структури органiзацiї 
навчально-виховного процесу в школi; побудова графiкiв, таблиць, матриць; 
вивчення рiвня знань i вихованостi учнiв, професiйної пiдготовленостi вчителiв 
до творчої працi. 

 Технiко-технологiчнi – активне застосування технiчних засобiв i 
пристроїв (комп’ютер, телебачення, радiо, селектор тощо). Необхідно ширше 
використовувати дослiдницькі, iлюстративно-показникові та технiко-
технологiчні методи управлiння, а також активніше впроваджувати у практику 
роботи методи дiалогічного спiлкування (диспути, спiвбесiди, самоаналiз, 
„розумовi атаки”, моделювання, конструювання, ситуацiйнi, проблемнi 
завдання, захист творчих проектiв, тобто саме тi методи, де дiалог є 
визначальним методологiчним принципом), а також комп’ютерні технологiї. 

Модернiзацiя змiсту, форм i методiв управлiнської дiяльностi має прямий 
та зворотний зв’язок: сам процес модернiзацiї формує керiвника школи як 
сучасного управлінця – людину відкритої, демократичної, компетентної, 
гуманістичної, творчої спрямованості, керівника педагогічного й учнівського 
колективів, який спроможний створити власний неповторний стиль управління 
школою. (Даниленко Л.I. Модернізація змісту, форм і методів управлінської 
діяльності керівника школи // Освіта і управління. – 1998. – N 1. – С. 48-54).  

 
 СУЧАСНА ОСВІТНЯ СИТУАЦІЯ В НІДЕРЛАНДАХ 

 
Голландці створили чи не найкращу в Європі систему освіти. Шкода, що ми часто не 

дуже придивляємося до школи малих країн, таких як Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль, Нова 
Зеландія… 

В.Громовий 
 
 Подолання шкільної гігантоманії або „концепція малих шкіл”. В країні 

робиться все можливе, щоб у школі було не більше 600 учнів. Якщо ж уже 
збудовані великі приміщення шкіл розраховані на значно більшу кількість 
учнів, там діють відразу кілька шкіл із власним самостійним керівником та 
чітко визначеними приміщеннями. Радники, логопеди, технічний персонал 
обслуговують ці кілька шкіл, діє рада керівників цих шкіл. 

Фінансування. Школи в Нідерландах фінансуються урядом. Діє 
зрозумілий і простий принцип фінансування шкіл із розрахунку на 1 учня, що 
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змушує їх дбати про маркетинг (адже слід боротися за споживача освітніх 
послуг) і всерйоз займатися фінансовим менеджментом. Навчальні заклади 
мають також додаткові батьківські внески, які йдуть на ксерокопіювання, 
турпоїздки тощо. Розмір внесків залежить від прибутків сім’ї.  

 Управління школами. Головну роль в управлінні школами відіграють 
неурядові організації самих освітян. Неурядові організації займаються 
перепідготовкою кадрів для системи освіти. Їхня головна мета – підтримувати 
розвиток шкіл, служити своєрідним мостом між школами та урядовими 
структурами (включно з місцевими освітніми органами влади), перетворюючи 
шкільні ініціативи в ідеї для уряду чи для місцевих управлінь освіти. Незалежні 
неурядові організації є серйозними партнерами, з якими охоче співпрацюють і 
школи, і влада.  

Якщо в державних органах влади головною діючою особою є чиновник, то 
недержавні організації освітян об’єднують професіоналів, ентузіастів, 
волонтерів…  

Зараз одна із таких організацій має у своєму складі 125 викладачів, 85 
експертів та 80 працівників допоміжного персоналу мають спеціально 
збудоване приміщення в Утрехті та річний обіг коштів близько 28 млн. доларів. 

 Інтернаціоналізація контингенту учнів. В Амстердамі школи стали 
маленьким Вавілоном. Є так звані „чорні” школи, у яких переважають іноземці. 
Усе це призводить до низки проблем і ставить перед школами нові завдання 
(інтеграції дітей-біженців у суспільство, вивчення ними мови країни 
перебування і т.і.) 

Ми повинні бути готовими до того, що процеси глобалізації та інтеграції 
України до Європейської спільноти неминуче призведуть до інтернаціоналізації 
контингенту учнів міських шкіл. 

 Нові концепції шкільних будівель. Утверджуються нові концепції 
шкільних будівель, які споруджуються так щоб полегшити вкрай необхідні 
дітям соціальні контакти. Одна із таких будівель має прозорі переходи між 
поверхами та напівпрозорі стіни класів та двері доповнюють картину 
внутрішньої відкритості шкільного простору. Усюди є розкладні столики для 
самостійної роботи учнів у коридорах. В іншій школі немає традиційних 
коридорів (усі стіни заокруглені, бо „прямі коридори” тиснуть на психіку), ні 
традиційних номерів кабінетів (на всіх дверях написано назви найбільших річок 
на фоні зображення країни чи частини світу, де вони протікають).  

„Розвиток людських ресурсів”. У голландському суспільстві зараз 
неможливо бути авторитарним керівником. Учителів у школі розглядають не як 
„персонал”, а як членів організації, у якій директор стоїть не над ними, а поруч 
із ними. Шкільну організацію слід вирощувати так, як вирощують дерево 
(підживлювати свіжими ідеями, зігрівати увагою тощо). Якщо раніше 
зосереджувалися виключно на підвищенні майстерності вчителя, то тепер 
ставлять ще одне завдання – навчити його бути хорошим членом команди. 
Сьогодні замість терміну „управління персоналом” частіше вживається поняття 
„розвиток людських ресурсів”, яке означає інший підхід й іншу концепцію. 
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Особлива увага звертається і на культуру організацій, адже культура 
школи – це те, що не видно сторонньому оку, але саме це визначає поведінку 
людей в цій організації. 

Якщо хтось із керівників школи підкреслює, що в нього є „колектив 
однодумців”, він повинен бути свідомий того, що в його школі панує 
консервативна організаційна культура, яка гасить будь-які інновації (якщо вони 
думають однаково – не думає ніхто!). 

 Реформи в освіті – тривалий процес. Досвід Нідерландів та інших 
західних країн показує, що зміни в освіті не разова подія, це надзвичайно 
тривалий і складний процес. Велика реформа освіти на національному рівні 
триває двадцять(!) років, а просто серйозне поліпшення на рівні окремої школи 
– шість років. Певний хаос, хитання, опір, спад є неминучими. Усе це слід 
наполегливо пояснювати владі та громадськості, і головне – рухатися далі, 
навіть під вогнем критики. 

 Хибність стереотипу: „Як платять, так працюємо”… Стереотип: 
„Ефективність роботи школи залежить від обсягів її фінансування” не зовсім 
відповідає дійсності. Дослідження американських вчених Дж. С. Колемана 
(1966 р.) та Дженкса (1972 р.) показали, що зарплата і поліпшена матеріально-
технічна база, не сильно впливають на ефективність роботи школи. Від цього 
стереотипу, мабуть, треба відмовлятися, бо часто він є виправданням власної 
бездіяльності, адже завжди можна сказати: „Немає грошей”, „Як нам платять, 
так ми і працюємо”… 

Є багато дешевих стратегій, які дозволяють поліпшити навчальний процес, 
н-д, розукрупнення шкіл, зменшення кількості учнів у класах, організація 
позаурочної активності учнів(це все ж вимагає певних коштів). А от досягнення 
наступних характеристик ефективної школи не вимагає ніяких додаткових 
витрат: 

– утвердження сприятливої атмосфери; 
– високі очікування щодо здатності учнів досягнути великих успіхів у 

навчанні (ефект Пігмаліона); 
– постійний моніторинг результатів навчання учнів; 
– зосередження (сфокусованість) на опануванні учнями базових умінь; 
– ефективне використання навчального часу; 
– освітнє лідерство(!). Світовий досвід показує, що бути тільки 

господарником чи адміністратором – вкрай неефективно. Необхідно бути 
перш за все лідером освіти, який має чітке бачення того, що є хорошою 
освітою, уміє зробити із традиційної школи організацію, яка навчається, 
підтримує і пробуджує ентузіазм учителів, розширює перед ними свободу 
вибору… 

 Нова ментальна модель директора школи. Установи, і заклади освіти 
змінюються після змін у свідомості індивідів. Побачити перспективу власного 
розвитку, навчитися мріяти, знаходити час для стратегічного, системного 
мислення, зрозуміти, що не може бути досконалої школи, і навіть найкращі 
школи повинні постійно покращувати свою роботу – це і є нова ментальна 
модель директора школи.  
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Технології „формування” нового стилю педагогічного мислення такі: 
1) тренування, коли навчають, безпосередньо на робочому місці;  
2) клінічна супервізія (наставництво) як саморефлексія проблем 

особистого професійного становлення, яку веде професійний супервайзер для 
1-3 осіб кожні два тижні;  

3) інтервізія, під час якої 4-7 учасників самі вчаться, ставлячи один одному 
запитання, на яких немає „правильної” відповіді;  

4) супервізія на роботі (менторинг), яка чимось нагадує наше стажування 
молодих спеціалістів;  

5) консультації колег, які дають кваліфіковані поради тоді, коли ти їх 
потребуєш. 

Усі ці методи поліпшення професіоналізму дають можливість краще 
зрозуміти власний тип мислення, навчитися слухати інших, поглянути на свою 
роботу збоку… 

 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ШКОЛИ: 

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ НА ОСОБИСТОСТІ  
 
„Технологія майбутнього вимагає не мільйонів поверхово підготовлених людей, 

готових виконувати одноманітну роботу, не людей, що виконують вказівки не змигнувши 
оком, а людей, які матимуть критичне мислення, які можуть знаходити свій шлях у новому 
оточенні, які досить швидко встановлюють нові стосунки в реальності, що постійно 
змінюється. Вона вимагає людей, у яких, за словами Чарльза Сноу, „майбутнє у крові”. 

Алвін Тоффлер, автор книги „Футурошок” 
 
Американські вчителі зосереджуються на тому, щоб дати відповідь учням 

на такі запитання: 
1. Як виробити вміння працювати з інформацією, як знайти, 

проаналізувати, використати потрібну інформацію, а не просто запам’ятати (це 
зараз не потрібно!)? 

2. Як бути ефективним громадянином, здатним критично мислити, 
вирішувати проблеми тощо (наприклад, вони вчать, як читати газети з 
максимальною користю для себе)? 

3. Як бути посередником у вирішенні міжособистісних та інших 
конфліктів? 

4. Як навчитися думати позитивно й активно? 
Прагматизм американської освіти. Американська школа націлює учнів 

на те, що є головним у житті: 
– бути здоровим (особливий акцент і чудові умови для заняття 

фізкультурою і спортом); 
– бути соціально активною й соціально відповідальною людиною (у 

школах вирує учнівська активність і у сфері самоврядування, і у сфері 
організації найрізноманітніших об’єднань за інтересом, і у сфері 
волонтерства...); 

– бути самостійним, зокрема і фінансово самостійним (уміти заробляти й 
витрачати гроші); 



ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗМІН ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ 

 55

– уміти водити автомобіль, користуватися комп’ютером тощо. 
– упевненість у собі, віра у власні сили, розкутість, критичне мислення... 
Курс „домашньої економіки” дозволяє дітям знати ціну народження і 

виховання дитини, навчитися, як на практиці захищати права споживача, 
планувати сімейний бюджет, подбати про власну старість... 

Якщо під час змін у вас все йде добре, значить, у вас нічого реально не 
змінюється. Необхідний досить тривалий період і величезні зусилля для того, 
щоб відбулися реальні зміни в школі. Якщо зміни відбуваються добре і плавно, 
значить, у вас нічого реально не змінюється. На нелегкому шляху 
реформування школи нас чекають фальшстарти, повороти не в той бік, 
розчарування й біль. Але саме біль підтверджує, що відбуваються реальні 
зміни.  

Якщо рушійною силою реформ виступають усі, крім практиків, вони 
приречені на провал. Реформи системи освіти повинні починатися „знизу” на 
рівні окремої школи. Якщо ж рушійною силою реформ виступають усі, крім 
практиків, вони приречені на провал. Усі реформи „зверху” в США теж нічим 
не закінчувалися, учителі їх просто ігнорували. 

Директорові не варто витрачати багато часу й зусиль, щоб 
переконати кожного вчителя в необхідності змін. Не можна вирішувати 
голосуванням питання поліпшення освіти. Вчителі можуть без особливого 
ентузіазму сприйняти пропозиції директора, а тому іноді ті чи інші новації 
необхідно впроваджувати авторитарними методами. Якщо в авіації з’являється 
якийсь новий прилад, що дає змогу вдосконалити процес управління літаком, 
ніхто не запитує пілота, чи варто ставити цей прилад у кабіну літака. То чому ж 
директор повинен запитувати у вчителів дозволу на впровадження, наприклад, 
нової системи тестування? 

Справа дирекції розпочати процес змін, справа вчителів – проводити його. 
Директорові не варто витрачати багато часу й зусиль, щоб переконати 

кожного вчителя в необхідності змін. 
Дія створює розуміння, тому необхідно, перш за все, діяти. 
Переконувати дією й поєднувати свободу творчості з високим рівнем 

відповідальності кожного вчителя за виконання поставлених директором 
завдань – головні принципи проведення реформ. 

Усе це можливо тільки у випадку, коли існує ефективна система відбору 
кадрів у кожній школі. Американці при прийомі на роботу виходять із 
принципу: новоприйнятий учитель повинен бути кращим за кращого вчителя 
вашої школи. 

 Реформа – справа кожного. У процес реформування школи повинні 
включатись усі: вчителі й технічні працівники школи, батьківська 
громадськість, учні, спонсори... 

Активну роль повинні відіграти й профспілки вчителів. Учительські 
організації в США відіграють досить активну роль у громадсько-політичному 
житті країни. Рональд Рейган, висловлюючи відому фразу „Президента роблять 
учителі”, мав на увазі й це. 
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 Реформування без крайнощів. У процесі реформування школи не варто 
вдаватися до крайнощів, наприклад, реставруючи освітні моделі сторічної 
давності, які базувалися на релігійному вихованні. У США зараз немає жодної 
державної школи, де б допускалося викладання релігії. Якщо священика 
запросять на випускну церемонію, на школу можуть подати в суд. У 
позанавчальний час церква може впливати на учнів скільки завгодно, але під 
час навчального процесу ніхто не має права в Америці порушувати закон про 
відокремлення школи від церкви. 

 Формування школи з власним обличчям. „Почати з кінця” – головна 
вимога до реформ. Це передбачає чітке бачення бажаного результату, кінцевої 
мети змін. Люди ніколи не повірять у школу, яка нічим не запам'ятовується, 
тому результатом змін завжди має бути формування школи з власним 
обличчям. 
  

 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗМІНИ В ОСВІТІ  

 
Не може бути правильних чи неправильних відповідей – головне мати 

власний варіант. Методика викладання націлена на вироблення власної думки 
учня, оцінюється не зміст доповіді, а сама підготовка до неї. 

Американські викладачі підкреслюють, що не може бути правильних чи 
неправильних відповідей, головне як учень обґрунтовує, мотивує свій 
висновок, шукає власний варіант. У підручнику з американської історії немає 
оцінок історичних подій, в підручнику учень може прочитати фактичний 
матеріал і сам зробити висновки, висловити свою думку, а не просто 
запам’ятати штамп. 

В Америці найбільше цінують людей з критичним мисленням, з 
незалежними судженнями. Там ніколи не дадуть завдання законспектувати 
статтю якогось класика, завдання буде – написати критичну рецензію на 
статтю, висловитися, з чим не згоден. 

Пасивне навчання – одна із головних перешкод на шляху до ефективної 
школи. Американські педагоги стверджують, що ситуація, коли учні просто 
слухають, неприродна. Пасивне навчання – одна з найголовніших перешкод на 
шляху до ефективної школи. Дитина так не змогла б навчитися ні ходити, ні 
говорити. 

Тільки за допомогою проблемно-пошукового способу викладання учень 
сам зрозуміє сенс навчання, а саме навчання стане активним. 

Методика „соціального впровадження”, або школа без стін і загорож. 
Школа не повинна замикатись у своєму приміщенні, вона повинна виходити за 
його межі, використовуючи весь потенціал соціально-культурного середовища. 

Заняття „школи без будинку” за методикою соціального впровадження 
можуть проходити де завгодно: у музеях, театрах, зоопарках і т.п. 

Вимірювання результативності. Зацікавленість вчителя у своїй 
діяльності з’явиться тільки тоді, коли в школі існуватиме система моніторингу 
(система вимірювання, оцінки й контролю за результативністю роботи).  
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Для забезпечення системи моніторингу в США використовуються сотні й 
тисячі тестів, які розробляються комерційними організаціями для продажу 
шкільним округам та окремим школам. Тести виконують ряд функцій: 

1. Спрямовують вивчення предметів (учнів попереджають, як будуть 
вимірювати їх знання). 

2. Спрямовують викладання (учителям стає відома кінцева мета 
викладання). 

3. Відбирають тих, „хто піде вгору”, буде навчатися в коледжах й 
університетах. 

4. Направляють процес розвитку школи. 
5. Оцінюють роботу вчителя. 
 Мистецтво ставити запитання. Американські фахівці вважають, що 

головне в роботі вчителя – вміння ставити запитання, яке виробляється на 
основі чотирьох основних рекомендацій: 

1. Не можна ставити учням запитання у випадку, коли немає впевненості, 
що вони знають відповідь. Необхідно ретельно планувати запитання. Якщо 
одна дитина знає відповідь на запитання, а всі інші ні – це їх принижує. 

2. Необхідно планувати: кого треба викликати для відповіді саме на це 
запитання. 

3. Обов‘язково необхідно витримати паузу, щоб учень устиг подумати над 
відповіддю (тривалість паузи 6-10 сек.). 

4. Учитель повинен обов’язково похвалити учнів за відповідь. 
Американські вчителі в основному використовують адресні запитання, 

тобто, спочатку називають ім’я учня, який буде відповідати, а потім запитують 
його. 

У цьому випадку всі діти будуть дивитися на учня, якого викликали, й 
думати, чи правильно він відповідає. 

Дослідження показали, що коли спочатку ставиться неадресне запитання, а 
потім викликається учень, більшість все одно не задумується над відповіддю. 

Американські вчителі, прагнучи втягувати в роботу всіх дітей, не 
викликають тих, хто підносить руку. 

  
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: БАГАТОВИМІРНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ, 
МОДЕЛЬ, ЗА ЯКОЮ НАВЧАЮТЬСЯ НАЙЕФЕКТИВНІШЕ 

 
Сьогодні світ стає все складнішим, що вимагає вміння вирішувати складні проблеми, 

критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені 
рішення. Здатність мислити критично є навичкою, яку треба формувати, розвивати в процесі 
навчання та виховання учнів. 

Критичне мислення – це складний процес, що починається із залучення інформації, її 
критичного осмислення та закінчується прийняттям рішення. Методики критичного 
мислення пройшли апробацію в різних країнах. Це ґрунтовано досліджена модель, за якою 
навчаються найефективніше. 

Подаємо далі загальні підходи до визначення критичного мислення та проблеми 
виховання критичного мислення учнів у контексті теорії і практики американської школи. 
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Орієнтування учнів на критичне осмислення себе, свого образу, своїх 
вчинків залежить від уміння педагогів пов'язувати навчальний матеріал з 
проблемами, які хвилюють учнів даної школи, віку, класу.  

У значній частині сучасних шкіл України існують багато невирішених 
проблем, які гальмують процес формування і розвитку в учнів критичного 
мислення. 

Так, на жаль, є ще вчителі, які не тільки не вміють розвивати цю якість в 
учнів, а й самі не знають, що таке критичне мислення, не обізнані з цим 
поняттям, не розуміють соціально-психологічного значення критичного 
мислення як для життя людини, так і для суспільства. Часто поняття „критичне 
мислення” плутається з критичністю, тобто вмінням щось або когось 
критикувати.  

Серйозним недоліком у вихованні є нав'язування учням своїх 
світоглядних норм, позицій, догм. Учень повинен мати право на власний 
світогляд, а завдання вчителя – давати правову та іншу інформацію і вчити 
дитину робити вибір. Вчителям потрібно відкинути звичку, навіть після 
широкої дискусії, пропагувати єдино правильне рішення. Розглядаючи будь-яку 
проблему, необхідно забезпечити можливість для роздумів учнів, сумнівів, 
пошуків істини. 

 
Етапи критичного мислення 

 
1. Сприйняття інформації (доцільно використовувати різні джерела 

інформації). 
2. Аналіз висновків-інформації. 
3. Зіставлення їх із протилежними точками зору. 
4. Розробки системи доказів на підтримку відповідної точки зору. 
5. Прийняття рішення, яке ґрунтується на доказах. 

Найчастіше критичне мислення спрямоване на певну мету, але може бути 
і творчим процесом, де завдання не ясні.  

Методики критичного мислення пройшли апробацію в різних країнах. Це 
ґрунтовано досліджена модель, за якою навчаються найефективніше. 

За В.О. Сухомлинським, розвиток критичного мислення – це невід'ємна 
складова розумового виховання, разом із тим – це активне ставлення до явищ 
навколишнього життя, прагнення пізнавати і знати; системність, тобто 
цілеспрямований відбір об'єктів пізнання, понять, висновків; 
дисциплінованість, гнучкість, самостійність, критичність.  

В.О. Сухомлинський радив виховувати в учнів прагнення пізнавати 
навколишній світ, виконуючи складні розумові операції: аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення; бачити причинно-наслідкові зв'язки; самостійно, без 
зовнішнього тиску оцінювати явища навколишньої дійсності; розвивати вміння 
доказово відстоювати свої думки і погляди, прагнення своєю розумовою та 
іншою працею щось довести, утвердити, відстояти; спостерігати, досліджувати, 
робити власні висновки з явищ навколишнього життя, на основі прочитаного в 
довідковій літературі, наукових журналах тощо. 
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Під критичним мисленням ми розуміємо здатність людини самостійно 
аналізувати інформацію; вміння бачити помилки або логічні порушення у 
твердженнях партнерів; аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони 
неправильні; розпізнавати пропаганду; наявність розумної долі скепсису, 
сумнівів; прагнення до пошуку оптимальних рішень; мужність, принциповість, 
сміливість у відстоюванні своїх позицій; відкритість до 
сприймання інших поглядів. Цілком природно, що відповідно до вікових 
особливостей школярів ці риси критичного мислення спрощуються або 
ускладнюються. 

У тоталітарному суспільстві проблема вироблення в людей, зокрема в 
молоді, критичного мислення, як відомо, не ставилася перед школою.  

Під гаслом розвитку критики й самокритики (з суворо визначених 
позицій) і суспільству, і кожній людині фактично нав'язувалося догматичне 
мислення. Догматичне мислення — „це насамперед нездатність свідомості 
даної людини охопити явища реального світу в усій їх повноті і динаміці...” 
Догматичне мислення боїться самого себе, як і можливих відкриттів, нових ідей 
та висновків.  

Д. Чаффі (автор книги “Шлях мислення. Кроки до багатого життя”. 
визначає ознаки, з допомогою яких можна визнати себе як людину, що 
критично мислить: 

– відкритість до інших думок, тобто здатність уважно прислухатися до 
інших поглядів, оцінювати різні шляхи вирішення проблеми; 

– компетентність – прагнення обґрунтовувати свою думку за допомогою 
реальних фактів і знання справи; 

– інтелектуальна активність – виявлення інтелектуальної ініціативи у 
конфронтаційних ситуаціях, небайдуже сприйняття подій; 

– допитливість – вміння проникнути у сутність джерел інформації; 
– незалежність мислення – відсутність побоювання непогодження з 

групою, нездатність до некритичного слідування думкам інших; 
– вміння дискутувати – уважне ставлення до протилежних думок, вміння 

висувати ідеї, які об'єднують; 
– проникливість – здатність до проникнення у сутність питання, явища, 

інформації, не розпорошуватися на дрібні деталі; 
– самокритичність – розуміння особливостей свого мислення, своїх 

“окулярів”. 
Уважно придивившись до цих ознак, можна стверджувати, що відповідні 

якості можна розвивати в учнів у процесі навчання на базі діалогової взаємодії. 
Цей шлях розвитку критичного мислення був визначений ще Сократом. 

У загальноосвітній школі, особливо у старших класах, формуючи основи 
критичного мислення в учнів, важливо залучати їх до висловлення різних 
думок, поглядів щодо будь-якої навчальної проблеми. І разом з цим привчати 
до вміння робити власний вибір. 

 Наприклад, творчі американські вчителі для знаходження відповіді на 
одне і те саме питання пропонують учням різні джерела інформації з 
протилежними відповідями на нього. Так, кожний учень має висловити свою 
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позицію щодо джерел інформації, а також виявити рівень своєї компетентності 
з приводу даного питання. 

У зв'язку з цим учням даються такі рекомендації: 
1. З'ясуй сутність предмета обговорення, досліди його. 
2. Оціни різні погляди і думки; розглянь та визнач переконливість доказів 

на користь кожної думки.  
3. Синтезуй свої міркування у незаперечний висновок. 
4.  Ясно і чітко поясни, чому ти так думаєш. 

На вироблення в учнів критичного мислення спрямовані у школах США і 
так звані дискусії з моральних проблем. Подаємо методичні вказівки, з їх 
проведення: 

Життєвість ситуації. Потрібно обрати ситуацію, яка може відбуватися у 
житті особистості і є типовою для даного суспільства. 

Найпоширеніші проблеми. Дискусія може відбуватися навколо таких 
проблем, як соціальні норми, громадянські свободи, життя, авторитети, совість, 
секс, наркотики, ставлення до власності тощо. 

Можливість власного вибору. Кожна дилема повинна мати конфлікт, але 
не має єдиного рішення. Є кілька шляхів розв'язання ситуації, учень повинен 
шукати власний. 

Врахування індивідуальних та групових особливостей осіб, що 
залучаються до дискусії. Йде мова про їхні інтереси, проблеми, що хвилюють, 
особливості розуміння тих чи інших моральних норм, соціальних, особистісних 
питань тощо. 

Практична спрямованість рішення. Кожна моральна дилема повинна 
закінчуватися питанням, що належить робити герою ситуації. 

Педагог має залишитись нейтральною стороною. Він не повинен 
поспішати з висновками, натомість має спрямовувати процес дискусії, 
заохочувати учасників до висловлення власної думки. Цей процес можна 
скерувати із допомогою постановки певних питань у процесі обговорення 
навчального матеріалу . Зокрема таких: 

Які міркування ти можеш навести щодо підтвердження твоєї думки? 
Хто погоджується (або не погоджується) з цією думкою (позицією)? 
Як ти визначаєш термін, що тільки-но використав? 
Що ти думаєш стосовно цього висловлювання? 
Як погоджується ця думка з тією, яку ти висловив раніше? 
Що випливає (який висновок) з того, що ти сказав? 
Ти впевнений, що не суперечиш собі? 
Яку альтернативу має це, формулювання? 
Є безліч шляхів формування критичного мислення в школярів. Але 

найголовніше: зміст і методичне забезпечення шкільної освіти не повинні 
привчати молодь до „єдино правильних істин”, до одновимірного бачення 
світу. 

Серед найбільш гострих викликів XXI століттю є всеохоплюючий 
наступ ЗМІ. Лідери освіти і науки не можуть не бачити того, що вихованням 
підлітків і юнацтва фактично займаються не школи, а телебачення та інші 
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засоби мас-медіа. Світогляд, інтереси, моральні цінності у значної частини 
молоді формуються під їх впливом.  

Отже, важливою умовою успіху у формуванні світогляду сучасних 
школярів та вихованні їх є вироблення в учнів критичного ставлення до масової 
культури, зокрема продукції телебачення; їх вміння відбирати те, що збагачує 
особистість, розуміти, що є дезінформацією і спотворює реальну дійсність. 

Велика увага при формуванні критичного мислення в учнів у 
американській педагогічній літературі приділяється використанню Інтернету. 
Педагоги переконані, що матеріали з Інтернету можуть допомогти у вивченні 
багатьох наук, особливо соціальних. Окрім цього, школярів навчають критично 
сприймати ці матеріали. Тому педагоги рекомендують виробляти в учнів 
уміння осмислювати інформацію з Інтернету, оцінювати її об'єктивність. Вони 
вважають, що учні повинні замислюватися над такими питаннями: „Якщо в 
сайті подається суперечлива інформація, чи можна задовольнитися 
однобічними аргументами?”; „Чи достатньо автор або організація 
сформулювали свої погляди?”; „Чи відображає даний сайт інтереси якихось 
партій чи груп?”; „Хто виробляє позицію сайту відносно даної проблеми?” та 
ін.(М. Красовицький, О. Бєлкіна. Проблеми виховання критичного мислення 
учнів у контексті теорії і практики американської школи//Рідна школа.-2003.-
№2.-С.73-76). 

 
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: НАЙГОЛОВНІША КОМПЕТЕНТНІСТЬ – 

„ЗДАТНІСТЬ ВИРІШУВАТИ СВОЇ ПРОБЛЕМИ” 
 
У Великій Британії добре усвідомлюють, що постіндустріальне 

суспільство жадає від молоді освоєних способів діяльності. Тож там 
покладають особливі надії на компетентнісне навчання. 

У середині 90-х років минулого сторіччя Рада Європи затвердила перелік 
компетентностей, які мають усі випускники освітніх установ.  
 Компетентності розподіляються на політичні й соціальні, на ті, що 
стосуються життя в полікультурному суспільстві, на пов'язані з усною і 
письмовою комунікацією, на зумовлені виникненням інформаційного 
суспільства. Окремо виділена компетентність „здатність навчатися все життя”. 

Конкретизований перелік компетентностей складений і прийнятий 
парламентом Великобританії. Тож на першому місці для британців виявилася 
„робота з числом”. Тамтешні роботодавці звернули увагу на те, що випускники 
шкіл не вміють користуватися таблицями і калькуляторами. Наступною за 
значущістю для британців є компетентність „комунікація”. Передусім – це 
рідна мова: усна і писемна. Наступною іде важливість освоєння комп’ютерних 
технологій. 

Одна із найцікавіших і поки ще не освоєних компетентностей є „само 
презентація”, або „само просування”. Британці переконані, що саме у школі 
дитина вчиться презентувати себе у майбутній професії. 

Але найголовніша компетентність – це „здатність вирішувати свої 
проблеми”, тобто здатність зорганізувати свої внутрішні й зовнішні ресурси для 
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досягнення мети. До внутрішніх ресурсів відносяться традиційні знання, уміння 
й навички. Якщо випускники середньої школи вміють організовувати їх для 
досягнення своєї мети, вважається, що британська школа як соціальний 
інститут виконала свою функцію. 

 Ступінь опанування компетентностями у Великій Британії перевіряється 
за допомогою державного тестування. Національні стандарти в цій галузі 
розрізняються по всій території Англії залежно від соціально-економічного 
становища регіону: у Шотландії – одні стандарти, в Англії інші. 

Такий тест пропонується учням у віці 9, 11, 13, 15 і 17 років. Утім, можна 
протестуватись у будь-якому віці у спеціальних пунктах Кембриджського 
екзаменаційного синдикату (який проводить єдині національні іспити у 
Великобританії). Там здобувачеві видадуть сертифікат, який необхідний під час 
прийому на роботу. (Друкується за виданням: Первое сентября, № 2, 2004 г.) 

 
 

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ: ПОШУК МОДЕЛІ 
„СФОКУСОВАНОЇ” НА ДІТЯХ  

 
Зараз в Японії йде пошук „сфокусованої” на дітях нової моделі освіти. 

Скорочується навантаження, розширюється свобода вибору замість завищених 
академічних стандартів.  

Головні напрямки реформування освіти в Японії: 
– скорочення об’єму матеріалу, що вивчається;  
– реформування початкової освіти з акцентами на збільшенні вільного часу, 

розвитку вміння працювати в групах, вирішенні поставлених проблем, 
впровадженні самонавчання та „дослідницького” навчання; 

– реформування старшої школи, яке передбачає вибір спеціалізованого 
навчання, введення самоосвіти (дослідницького навчання); 

– застосування „різноманітності” прийомів екзаменування на випускних 
іспитах та здійснення „взаємного” вибору: коледж – студент. 
Освітня реформа в Японії повинна: 

– підсилювати в японських дітей „смак до життя”; 
– культивувати більше гуманізму й творчості; 
– створити гнучку освітню систему; 
– готувати учнів до зростання в умовах інформаційно-орієнтованого 

суспільства; 
– посилювати інтернаціональну складову освіти (зміст освіти, який би 

сприяв – міжнародному взаєморозумінню, міжнародній активності, 
вивченню іноземних мов тощо); 

– розвивати освіту впродовж усього життя; 
– розвивати дистанційну освіту; 
– поглиблювати співпрацю з індустрією; 
– забезпечити подальше створення мультимедійних ресурсів освіти; 
– зміцнювати зв’язок шкіл із місцевою громадськістю. 
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Проблеми, над якими працюють японські педагоги  
в контексті реформи 

1. Чи може сьогоднішня реформа бути придатною для нового покоління? 
2. Як здолати протиріччя між освітою, сконцентрованою на виборі, і 

стандартизованою освітою? 
3. Чи зможемо ми розбудувати нову систему освіти у світі глобальної 

всеобізнаності? 
5. Як наша молодь пристосується до нової системи освіти? 
6. Як вирішити протиріччя між тими, хто приходить здобувати дійсно 

якісну освіту і добре навчатися, і тими, хто просто приходить до школи спати 
на уроках? 

(В. Громовий за матеріалами лекції професора Нагоя-університету 
Хаякава Місао). 

Японське освітнє чудо: чинники успіху  
Японські діти мають високі академічні показники в навчанні. Які ж 

чинники освітнього феномену: 
– жорстка система екзаменів, яка стимулює дітей; 
– величезні капіталовкладення в технічне оснащення та розвиток 

людського потенціалу шкіл; 
– застосування сучасних освітніх технологій (навчання в групі, 

інформаційні та комунікаційні технології, реалістична математика й 
магічна фізика); 

– постійний процес реформування освіти, починаючи з часів американської 
окупації й до сьогодні; 

– організація позаурочної активності; 
– серйозна самостійна робота учнів, часто за допомогою дорослих (ще одна 

школа поза школою); 
– розвинута система тьюторства у вузах; 
– можливість виїздити за кордон, щоб зібрати матеріали для дипломної 

роботи, пройти стажування тощо. 
 
ДЕВ’ЯТЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ОСВІТИ БЕЛЬГІЇ 

 
1. Бельгія у кілька разів молодша від багатьох складових частин своєї 

системи освіти. Структуру останньої та принципи діяльності не можна зрозуміти 
і пояснити без звернення до часів середньовіччя, коли її територія була полем 
найзапекліших і майже безперервних воєн, ареною змагання релігій і сильніших 
сусідів. Наслідком бурхливого минулого і тривалих пошуків компромісів стали: 

– фрагментарність системи освіти; 
– співіснування у ній різних форм і підсистем; 
– різноманітність навчальних закладів та засобів управління ними. 

2. Бельгія має унікальний і дуже корисний для багатьох інших країн досвід 
вирішення мовних проблем у системі освіти. Для остаточного зняття 
довготривалого напруження, уряд і народ пішли на створення практично 
незалежних систем освіти на голландській, французькій і німецькій мовах. 
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Йдеться саме про незалежність, бо їх перекривання дуже мале, адже у 
школах кожної з мовних громад вивчення „другої” мови розпочинається дуже 
пізно. Це приводить до того, що значна частина населення Фландрії і Валлонії 
погано володіє другою державною мовою. Це помітно контрастує з прикладом 
Люксембургу, де вивчення державних мов розпочинається з дитсадків, а 
завданням системи освіти є забезпечення однакового засвоєння молоддю всіх 
(трьох!) державних мов. Втім, останнім часом освітня політика у Бельгії все 
більше скеровується на виправлення цього очевидного недоліку системи освіти. 

3. Невелика Бельгія стала джерелом досвіду й у питанні переходу системи 
освіти від централізованого до федерального управління. За якихось двадцять 
років унітарна піраміда влади в освіті розсипалася й перетворилася у 
громадсько-регіональний конгломерат з домінацією владних структур трьох 
мовних громад і комун. Центральна влада зберігає за собою лише право 
встановлення узагальнюючих нормативів типу строків навчання і необхідного 
мінімуму навчальних годин. Кожний навчальний заклад довільної 
приналежності автономний у вирішенні багатьох питань своєї діяльості. 

4. У Бельгії співіснують і змагаються між собою „вільні” навчальні 
заклади, що належать приватним особам чи групам населення, та „офіційні”, 
утворені державою чи керовані нижчими ланками її владних структур. Всі 
визнані й атестовані навчальні заклади фінансуються з держбюджету незалежно 
від їх приналежності. Створена у вигляді спеціалізованих комісій система 
контролю рівня навчання і забезпечення адекватності дипломів і посвідчень, які 
вони дають випускникам. 

Свобода заснування навчальних закладів приводить до існування мережі 
„абсолютно вільних” навчальних закладів, які не визнаються і не субсидуються 
офіційними структурами держави і громад. 

5. У Бельгії дорога система освіти, що поглинає понад 6% валового 
національного продукту. Серед найвищих у світі не тільки цей показник, але й 
рівень охоплення населення всіма видами освіти: 100% для дошкільної й 
обов'язкової, близько 45% — всіма формами вищої і неперервної. 

6. Бельгія має одну з найтриваліших у світі обов'язкову і безкоштовну 
освіту. Втім, з її дванадцяти років три останні молодь може (за своїм бажанням) 
вчитися неповний час, поєднуючи школу з працею чи учнівством на 
підприємствах і установах. 

7. Термін „бінарність” у застосуванні до бельгійської системи вищої освіти 
має навіть ширше застосування, аніж для решти країн, де він означає 
співіснування традиційної університетської та новітньої неуніверситетської 
форм навчання. У Бельгії воістину „бінарними” є університети, які лежать на 
„мовному” кордоні, бо вони повністю поділені на строго симетричні й однаково 
названі франко і голландськомовні частини. 

8. Бельгійська система освіти накопичила чималий досвід асимілювання й 
навчання дітей імігрантів. Особливо багатий він у закладів франкомовної 
громади, на деяких територіях якої відсоток учнів-іноземців сягає 30. У 
перерахунку на кількість власного населення Бельгія входить у десятку тих країн 
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світу, які приймають найбільшу кількість іноземних громадян у свої вищі 
навчальні заклади. 

9. Свобода законодавства і демократизм держави дають змогу школам і 
вузам мати надзвичайно широкі міжнародні контакти, бути відкритими у світ 
для використання найкращого міжнародного досвіду. Цьому істотно сприяє 
перетворення Брюсселя у найбільший вузол європейських зв'язків та центр 
діяльності керівних організацій Європейського Союзу і НАТО. 

Отже, на невеликій території Бельгії в її конгломераті трьох систем освіти 
гармонійно злилися багато суспільних впливів, компромісів, більш чи менш 
вдалих розв'язків гострих проблем. Вся ця складна конструкція живе активним 
життям і продовжує змінюватися для кращого задоволення потреб як Бельгії, так 
і об'єднаної Західної Європи, невід'ємною частиною якої стала країна. На нашу 
думку, вивчення досвіду і здобутків народів Бельгії в культурі та навчанні може 
бути особливо корисним для нас у цей складний період глибокої перебудови та 
оновлення суспільства та системи освіти України.  

(http://ed.net.ua/edu_sys/belg.htm). 
 

СИСТЕМА ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ  
 
Система освіта Фінляндії централізована, роль міністерства освіти значна 

навіть у навчанні дорослих. Досить вказати, що освіта в країні розвивається на 
основі п'ятирічних планів. 

Школа приймає дітей від 7 років і поділяється на три рівні, нижчі два з 
яких є обов'язковими. Навчальний рік налічує 190 днів. 

Заключний рівень середньої освіти представлений гімназіями (3, зрідка 4 
роки) і профшколами (2-4 роки). У перших навчання закінчується випускними 
екзаменами, успіх на яких дає доступ до всіх закладів вищої освіти. Брак місць в 
останніх примушує частину молоді чекати вакансії, а за час чекання більшість 
встигає отримати у профзакладах ще й професію. Середні профшколи дають 
широку підготовку для виходу на ринок праці з 200 спеціалізацій, але після них 
навчання можна продовжувати лише у системі післясередніх профзакладів.  

(http://ed.net.ua/edu_sys/finl.htm). 
 

Перелік кількох видатних особливостей системи освіти Франції 
 

1. Рекордне серед розвинених країн охоплення дітей дошкільним вихованням 
і одна з найкращих у світі систем підготовки до обов'язкового навчання. 

2. Дуже мала участь населення в оплаті освіти та всіх інших форм послуг з 
набування знань і підвищення кваліфікації. 

3. Відносно дуже „дешева” вища освіта, яка одночасно відзначається 
визнано високим рівнем знань і вмінь випускників ВЗО практично всіх типів. 

4. Висока централізація управління і фінансування освіти зі створенням на 
державні кошти системи структур та об'єднань для залучення громадськості та 
фахових асоціацій до вироблення освітньої політики та вирішення складних 
проблем поточної діяльності закладів освіти. 
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5. Наявність системи передбачення попиту на ринку праці та використання 
її даних у заходах з професійного скеровування учнів колежів та інших закладів 
освіти. 

6. Висока якість навчання у школах, яка досягається цілим комплексом 
заходів, зокрема, ефективною диференціацією заключної стадії середньої освіти 
та системою поточного і заключного контролю роботи учнів та вчителів. 

7. Належна підготовка та оплата вчителів і викладачів, побудова системи 
стимуляції до самовдосконалення і розширення фахових знань і можливостей. 

8. Створення складної та багатостадійної системи підтримки здібних до 
освіти і праці учнів, вирішення долі учня на основі лише позитивних його рис і 
ознак, збереження елітарної структури підготовчих класів (які почасти 
визначають високі вимоги до навчання на рівні ліцеїв) та Великих Шкіл з дуже 
суворим (але справедливим) відбором кандидатів на всіх стадіях.  

9. Майже ідеальна реалізація принципів прав особи та рівного доступу до 
всіх стадій освіти, зокрема, шляхом безконкурсного доступу до університетів та 
безоплатного навчання в них. Одним з наслідків цього є те, що Франція — один 
зі світових лідерів за кількістю студентів-іноземців. 

10. Цивілізоване регулювання і державна підтримка діяльності приватних 
закладів освіти як засобу здешевлення навчання та розширення свободи вибору 
для молоді.                (http://ed.net.ua/france/edu_sys.htm) 

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 

 
У різних землях обов'язкова освіта триває 9 чи 10 років, а її початок 

найчастіше припадає на вік 6 років. Дошкільна підготовка необов'язкова, але у 
віці 5 років вона охоплює майже всю вікову групу (не дивно, адже „дитячий 
садок” був винайдений саме в Німеччині!). Початкова освіта триває 4 роки, хоч 
у кількох землях – 5 чи 6 років. Після цього короткого періоду однакового 
навчання всіх дітей настає момент селекційного скеровування у три 
нееквівалентні потоки різної тривалості й призначення. Вибір – за батьками 
дитини, школа лише рекомендує потік. Але, як правило, критерієм відбору на 
той чи інший потік є оцінки.      ( http://ed.net.ua/germany/edu_sys.htm) 

 
ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІВ УСЬОГО СВІТУ 

 
У різних країнах педагоги, політики, соціологи замислюються про необхідність 

модернізації системи освіти, шукають точку опори, щоб перетворити сьогоднішню школу у 
школу майбутнього, здатну підготувати дітей до життя у стрімко мінливому світі. Тільки що 
вважати тією точкою опори? 

Скільки країн, стільки й думок.  
 
Інтернет: він усюди, і він небезпечний. У лютому 2004 року в Європі 

пройшов день „безпечного Інтернету”. В акції взяли участь міністри освіти 16 
країн, представники найбільших інтернет-компаній. Обговорювалося право дітей 
на інформацію і вільне спілкування в безпечних умовах. У звертанні до урядів 
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усіх європейських країн було заявлено про необхідність державної підтримки 
освітніх інтернет-програм. Було особливо відзначено, що при використанні 
Інтернету з освітньою метою важливо виховувати критичне ставлення до 
інформації й допомагати усвідомленню можливих небезпек, які можуть чекати на 
користувача у Мережі. 

Небезпеки, що підстерігають постійних відвідувачів мережі. Останнім 
часом стрімко зростає кількість користувачів Інтернету, особливо юних, позаяк 
Мережа, вийшовши за пороги робочих кабінетів, захопила родину, приватне 
життя. Сьогодні в інтернет-простір можна ввійти з мобільного телефону або 
малюсінького покетбука. У будь-який час з будь-якого місця. І молоді люди 
користуються новими можливостями набагато активніше дорослих. 

За даними торішнього міжнародного дослідження, 90% підлітків вважають 
себе постійними відвідувачами Мережі, тоді як серед дорослих таких лише 50%. 
При цьому тільки 69% підлітків мають домашній комп'ютер і лише 40% – із 
виходом в Інтернет. 

Що цікаво – соціальний статус родини відіграє дуже незначну роль: серед 
дітей робітників відвідують Мережу 91%, серед дітей із родин із високими 
статками – 96%. 

Дорослі непокояться, прагнуть обмежити час перебування дитини в 
Інтернеті, побоюються, що вона замкнеться, упірне з головою у примарний 
віртуальний світ. 

Основні небезпеки, що підстерігають дитину в Інтернеті: 
– вільне зіткнення з текстами і зображеннями, здатними травмувати психіку 

дитини (порнографія, насильство тощо); 
– небезпечні знайомства, коли можна стати жертвою злочинця; 
– помилкова інформація; 
– комп'ютерні віруси; 
– комп'ютерні розваги, що замінюють освіту, особливо якщо доступ до 

комп'ютера вільний і безконтрольний; 
– падіння авторитету дорослих, що свідомо уступають Мережі як джерелу 

інформації; 
– поступове отупіння комп'ютерного фаната під впливом примітивних 

текстів, якими насичений інтернет-простір. 
Втілення зла: чи сучасний засіб спілкування? Безпристрасна статистика 

повідомляє, що 12–17-літні підлітки в Мережі насамперед спілкуються: шукають 
нові знайомства; листуються з давніми друзями; навіть із родичами їм зручніше 
„поговорити” через комп'ютер. Саме заради спілкування заходять в Інтернет 59% 
молоді. Трапляється, що із сусідами будинку, вулиці вони знайомляться спочатку 
в Мережі, а лише потім у реальності. Так легше перебороти зніяковілість, зробити 
перший крок, легше бути відвертим. 90% підлітків указують, що вони 
використовують Інтернет для розваги. Але при цьому 80% відзначають, що Інтер-
нет потрібний їм для роботи, навчання. 

У Канаді, одній із найкомп'ютеризованіших країн, вирішили перевірити, 
наскільки сучасні підлітки здатні протистояти впливові всесильної Мережі У 
дослідженні брали участь 5 682 учні у віці від 9 до 17 років. Було виявлено, що 
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99% з них користуються Інтернетом регулярно, причому 79% можуть робити це 
вдома. 48% опитаних продемонстрували критичність мислення, зазначивши, що 
не можна довіряти всьому, що знаходиш у Мережі, утім, 40% зізналися, що вірять 
практично всьому. 

Головний страх батьків – уже згадувана тут порнографія. Половина 
опитаних заявили, що заходили на порносторінки випадково, у процесі пошуку 
„нормальної” інформації. 25% навмисно відвідували ці сторінки (в основному 
„скачували” відтіля світлини). Батьки про це найчастіше не знають, хоча дитина, 
як правило, користується для цього саме домашнім комп'ютером. 

З'ясувалося, що досить привабливими темами для підлітків є расизм та 
націоналізм: до 20% відвідують націоналістичні сайти регулярно, а ще 25% 
користуються з них інформацією. 

Чому саме в підлітковому віці виявляються настільки популярні агресивні 
моделі світогляду і поведінки – особливе питання для психологів. 

Інтернет і школа: невирішена проблема. Інтернет не втілення зла, але він 
може бути небезпечний для дитини. Чи варто впускати його у школу, у громадські 
місця? Може, нехай залишається домашньою розвагою під батьківську відпові-
дальність або платну послугу інтернет-клубів? 

У деяких французьких бібліотеках дозволили вільний безкоштовний доступ 
в Інтернет. От що розповідає директор однієї з них. 

„Довгий час ми були пов'язані тільки з декількома освітніми сайтами. Коли 
ми під'єдналися до всієї Мережі, стало сутужніше. 

Звичайно, ми думали і про те, як не допустити проникнення в бібліотеку 
„непристойних” сайтів. Можна встановити заборону на конкретні сайти, слова, 
зображення. Але ми не змогли скласти точний перелік заборон. І тоді вирішили 
діяти через заохочення, через освіту. Склали і розвісили всюди списки 
рекомендованих сайтів: найкорисніших і найцікавіших. Утім, не можна 
стверджувати, що проблема вирішена”. 

Багато педагогів категорично проти Інтернету у школі. Усі необхідні вміння, 
зокрема критичне мислення, можна успішно формувати на перевіреному матеріалі. 
Та частина викладачів твердять, що у школі дитина має сповна пізнати всі 
можливості, переваги і небезпеки Мережі, так чи інакше їй доведеться зіткнутися з 
цією проблемою поза школою. Доведеться зустрітися з реальним життям. 

Інтернет відображає певний стан свідомості суспільства, частиною якого є і 
діти. Саме у школі дорослі й діти можуть разом обміркувати, обговорити, що 
відбувається. Відверта серйозна розмова допомагає більше, ніж заборони та пока-
рання. Не кажучи вже про те, що у школі можна проконтролювати процес 
спілкування дитини з комп'ютером, зробити ситуацію прозорішою, ніж удома. 

Школа, великий користувач, може поставити сучаснішу систему захисту від 
вірусів. Саме школа може навчити дитину, як (і в Інтернеті, і в житті) знайти тих, 
із ким добре „думати разом” (за висловлюванням філософа Ізабель Стенгер). 

Нині діти ростуть у значно невизначенніших і небезпечніших умовах, ніж 
це було 10–15 років тому. І більш ніж коли-небудь вони мають потребу у 
відкритому діалозі з дорослими, щоб почути і прийняти досвід попередніх 
поколінь. (Друкується за виданням: „Первое сентября”, № 12, 14 февраля 2004). 
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Індія: недоступність освіти для дівчаток 
 
Серйозною проблемою, донині так і невирішеною, незважаючи на 

багаторічні зусилля, залишається недоступність освіти для дівчаток. 
„Укладати кошти в жіночу освіту для нас надзвичайно важливо, – кажуть 

в уряді Індії. – Освіта створює кваліфіковані кадри для виробництва. Якщо 
жінка може одержати добре оплачувану роботу, рівень життя родини різко 
вивищується. Крім того, в освічених матерів – саме вони, як правило, 
займаються вихованням дітей, – діти ростуть здоровішими, краще вчаться у 
школі”. 

На жаль, найчастіше дівчатка не відвідують школу з економічних причин. 
Вони заробляють гроші для родини або сидять із молодшими сестричками та 
братиками, яких ні на що відправити до дитячого садочка. 18% індійських дітей 
у віці від 5 до 14 років позбавлені, таким чином, усяких перспектив на 
майбутнє. І 60% із них – дівчатка. 

Незважаючи на те що держава формально забезпечує безкоштовну освіту, 
насправді родині не так просто відправити дитину до школи. Мовиться не лише 
про одяг і транспортні витрати. Доводиться купувати підручники, фарби, 
спортивну форму, здавати гроші то на одне, то на інше. У деяких школах 
батьківські витрати складають майже третину суми, затрачуваної на навчання 
дитини. Заради сина батьки готові мучитися, а заради доньки не завжди. 
Навіщо їй учитися? У сусідньому Непалі 40% 15-річних дівчаток заміжні. В 
Індії малолітніх наречених менше, утім, досить багато. А молодій дружині 
ніколи і нічого ходити до школи. 

Є ще причини, що заважають дівчаткам учитися. У школі до них часто 
ставляться як до прислуги. Якщо треба витерти дошку, набрати води, підмести 
підлогу – неодмінно звернуться до дівчинки. 

В Індії більшість учителів – чоловіки. У маленьких сільських школах, де 
педагогів усього 2-3, жінок зовсім немає. Дівчатка-підлітки почуваються у класі 
трохи ніяково. 

Державна програма передбачає й фінансову підтримку учениць, і 
підготовку педагогів-жінок, і роботу із громадською думкою. За два роки Індія 
сподівається досягти рівності між статями хоча б у початковій школі. Проблему 
середньої освіти передбачається вирішити до 2015 року (у кращому випадку). 

 
Великобританія: підготовка слухняних клерків?  

 
У багатьох цивілізованих країнах ситуація прямо протилежна: у старших 

класах дівчат набагато більше, ніж юнаків, тому що хлопці гірше вчаться, 
частіше кидають школу. Це біда Німеччини, Мексики, Нової Зеландії, Росії, 
Швеції і навіть таких мусульманських країн, як Об'єднані Арабські Емірати та 
Бангладеш. У Великобританії проблема набула загрозливих розмірів. 
Британські експерти з проблеми обмеження прав юнаків сучасною системою 
освіти підрахували, що, приміром, за результатами іспитів у початковій школі 
дівчатка випереджають хлопчиків на 8%. У середній школі різниця складає 
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11%, а до випускного класу сягає 14%. Особливо велика різниця в галузі 
гуманітарних наук. Причому це стосується не лише корінного населення. Серед 
національних меншин країни навчальні успіхи дівчаток ще відчутніші. Так, у 
родинах латиноамериканців 40% дівчаток успішно складають випускні тести, 
благонадійних хлопчиків тут усього 25%. 

Чому хлопчики завжди пасуть задніх, хоча велика частина сьогоднішніх 
успішних підприємців, економістів, винахідників у галузі новітніх технологій – 
чоловіки? 

Ті самі британські експерти в усьому звинувачують застарілі погляди на 
освіту. Ті якості, що роблять чоловіків першовідкривачами, мільйонерами: 
прагнення до експерименту, жага ризику, невгамовна енергія – усе це карається 
й пригнічується існуючою шкільною системою, якій потрібні слухняні, 
виконавчі, працьовиті учні. 

Особливо загострилася проблема в останні З0 років, зокрема посилення 
ролі тестування в англійській системі освіти. Тест розрахований скоріше на 
сумлінного, акуратного учня, ніж на талановитого й неординарного. Крім того, 
тест, навіть математичний, припускає досить високий рівень опанування 
мовними навичками. А юнаки в цій галузі, як відомо, слабші своїх ровесниць. 
Утім, їхні розвинутіші технічні здібності залишаються незатребуваними. 

Тож, на думку експертів, слід негайно скасувати тести, створити школи, 
зорієнтовані на хлопчиків, інакше педагоги затуркають майбутнє країни, 
перетворивши потенційних учених, економістів у рядових клерків. 

 
Колумбія: донос – справа честі? 

 
Круговій поруці колумбійських підлітків завдано нищівного удару. Нині 

в деяких школах дозволено платити грошову винагороду кожному, хто 
повідомить адміністрації школи про яку-небудь провину учня: крадіжку, 
псування майна, бійку тощо. 

Коли у школі трапляється щось серйозне, перед кабінетом директора 
вишиковується чимала черга з добровільних „інформаторів”. Хоча 
адміністрація, як і поліція, намагається зберегти в таємниці імена своїх 
„агентів”-доносників. 

Такий експеримент проходить у найнеблагонадійніших школах країни, де 
рівень злочинності небезпечно високий. Багато учнів підтримали ініціативу 
керівництва, і не тільки заради грошей, як запевняють організатори. Хоча 
винагорода іноді доходить до 50 доларів, юні інформатори відмовляються від 
неї, підкреслюючи своє безкорисливе служіння справедливості й закону. 

Якщо скоєно злочин, директор має звернутися до поліції. Але завдяки 
вчасно отриманій інформації вдається вирішувати проблеми самотужки. 
Викладач криміналістики місцевого університету, власне, автор цієї ідеї, 
упевнений, що подібні методи розвивають у дітей почуття цивільної 
відповідальності. 
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Канада: підготовка ділових людей  
 
У Канаді дітей із першого класу залучають до основ підприємництва. 

Уряд країни для цієї інновації виділив на три роки близько 21 млн доларів, щоб 
прищепити учням, від першокласників до випускників, цінності, властиві 
діловим людям. Міністерство освіти розробило спеціальні програми й 
методики, включило освоєння відповідних „компетенцій” у курси різних 
предметів. Учителі пройдуть необхідну перепідготовку. Передбачено особливу 
програму для батьків вартістю 132 тис. доларів. 

Утім, не лише на школу покладена вся вага реалізації нової концепції 
виховання молоді. У країні створюється мережа навчальних підприємств, 
центрів підприємництва. Держава сподівається зацікавити солідних бізнесменів 
особливою програмою „індивідуального наставництва”. Тоді кожній здатній 
молодій людині на початку кар'єри допоможе досвідчений радник і заступник.
         (Друкується за виданням: Первое сентября, № 26, 2004 г.) 

 
ЧИ ЗБЕРЕЖЕ ЄВРОПА ХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ? 

 
Президент Франції Жак Ширак звернувся до парламенту із проханням 

прийняти закон, що забороняє носіння мусульманських головних хусток, 
юдейських стосів і великих християнських хрестів у державних школах. У 
своєму виступі Ж. Ширак сказав, що розмежування держави і релігії є одним з 
основних елементів суспільного порядку і національної єдності Франції. 

Таким чином, у Франції буде прийнятий закон про світськість. Рішення, 
оголошене президентом, відповідає традиціям французького централізму. Як 
відзначили деякі аналітики, додаткова користь від цього закону полягатиме в 
тому, що він внесе чіткість у дебати з низки гострих проблем, які породжують 
підозри щодо незаконності або довільності прийнятих рішень. Але закон має і 
свою ціну: відповідно до нього, певна кількість молодих мусульман буде 
відрахована з державних шкіл, які були для них, можливо, єдиним шансом не 
опинитися в замкнутому маленькому світі, у який їх хотіли загнати інтегристи. 

У такому становищі опиняться найбільш релігійні мусульмани та юдеї: їм 
почнуть указувати, що, відповідно до закону, зовнішні ознаки їхньої релігійної 
приналежності є більш демонстративними, ніж релігійна символіка християн. 

Комісія Стазі (комісія, спеціально створена для вирішення цього питання) 
спробувала уникнути негативного ефекту, запропонувавши угоду: демон-
стративні ознаки релігійної приналежності забороняються, але юдаїзм та іслам 
одержують визнання іншого штибу: у державних школах будуть уведені 
додаткові вихідні дні з нагоди свят. Критика на адресу цієї пропозиції 
пролунала зусібіч. І, щоб відхилити її, Жакові Шираку виявилося достатнім 
підкреслити, що її реалізація створить безліч практичних проблем для батьків 
учнів. Ширак також відзначив, що в зазначені святкові дні школа виявляє 
високу толерантність до учнів-юдеїв і мусульман. 

Слідом за Францією Німеччина виступила проти носіння релігійної 
атрибутики у школах. Канцлер ФРН Герхард Шредер висловився за заборону 
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носіння вчительками-мусульманками головної хустки під час занять у 
німецьких школах. Він висловив переконання, що „державні службовці, 
зокрема педагоги, не можуть носити хиджаб”. Водночас канцлер відзначив, що 
не може заборонити носити хустку школяркам, які „діють відповідно до своїх 
релігійних переконань”. За словами Шредера, у Німеччині церква відділена від 
держави, а тому на чиновників під час виконання ними службових обов'язків 
поширюються суворіші правила. А от консервативніша європейська держава – 
Великобританія не підтримує ініціативу Франції. Про це заявив представник 
Міністерства закордонних справ Великобританії Майк О'Брайєн. За словами 
глави британського зовнішньополітичного відомства, у його країні люди 
почуваються комфортно, а носіння релігійного одягу є однією з ознак 
національної і культурної розмаїтості суспільства, якою так пишається 
Британія.           (Шкільний світ, № 10, 2004 р.)  

 
ВИПРОБУВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЄЮ 

 
Найпрестижніші ВНЗ США, не докладаючи особливих зусиль, ось уже 

півстоліття відбирають по всьому світі найталановитіших, багатообіцяючих 
студентів. Котрі, крім усього іншого, збагачують американську економіку на 13 
мільярдів доларів щороку. Проте нині, вперше за останні тридцять років, 
кількість іноземців, які прагнуть здобути освіту в США, почала зменшуватися. 
При цьому кількість заявок скоротилася на 28%, а самих студентів — на 6%. 
Зокрема кількість студентів із Індії і Китаю, які претендують на американський 
диплом, зменшилася удвічі. 

З-поміж основних причин такого явища як самі іноземці, так і американці 
передусім називають проблеми з одержанням візи. Найбільше це позначилося 
на абітурієнтах із мусульманських країн. Зате в азіатських і європейських 
країнах не меншу роль зіграли й зусилля національних урядів із підвищення 
конкурентоспроможності власної системи вищої освіти. Зокрема в Китаї 
затверджено програму перетворення сотні китайських університетів на 
науково-дослідні центри світового рівня. Аналогічних зусиль докладають уряди 
Великобританії, Німеччини, Канади й Австралії.  

Проте саме американські університети поки ще „приречені” посідати 
позиції лідера у глобальному рейтингу конкурентоспроможності ВНЗ. 
Відповідно до критеріїв Shanghai Jiao Tong University, що враховують кількість 
лауреатів Нобелівської премії, вирощених у стінах кожного ВНЗ, 17 із 20 
кращих ВНЗ знаходяться в Америці. Загалом у США 2002 року (найсвіжіші з 
наявних даних) навчалося 586 тисяч іноземних студентів, тоді як у 
Великобританії, котра посідає другий рядок у табелі про ранги, — 270 тисяч. 
Щоправда, торік, за попередніми оцінками, британський показник збільшився 
на 15 відсотків, тоді як американський зменшився. Загалом щороку близько 
двох мільйонів студентів вирушають у пошуках закордонного диплома. А до 
2025 року їх кількість має зрости вчетверо. 
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З огляду на це, німецький уряд надає вищу освіту іноземним студентам і 
зовсім безкоштовно. Сьогодні Німеччина посідає третє місце за кількістю 
іноземних студентів, а темпи приросту за минулий рік перевищили 10 відсотків. 

Китай і Індія поки що охоче відпускають своїх абітурієнтів на навчання 
за кордоном, однак докладають величезних зусиль для повернення назад 
наукових співробітників і викладачів, які вже реалізували себе. Нині в США 
здобувають освіту 80 тисяч індійських студентів і 62 тисячі — китайських. 
Армія студентів по всьому світі зросла з 11 млн. 2000 року до 16 млн. 2005 
року. І провідним університетам світу вже нині доводиться вести запеклу 
конкурентну боротьбу за кожного з них (Друкується за виданням „Дзеркало 
тижня”, № 4 ,2005 р. (за матеріалами International Herald Tribune). 

 
 

РОДЗИНКИ ЧУЖОЇ ШКОЛИ  
 
Тут подаються цікаві факти із практики „чужої школи”, які не ввійшли до основних 

матеріалів збірника, але без яких, здається, картина із досвіду зарубіжної школи буде 
неповною.(За книгою „Школа, школа...”) [5].  

 
Казкoве кopoлiвcтвo – Швеція 

 
 Нація творців нового в усіх сферах життя. Шведи є нацією творців 

нового в усіх сферах життя. Шведські винаходи – це не тільки динаміт і 
Нобелівська премія, а й, наприклад, паси безпеки з потрійним кріпленням в 
автомобілях. Є багато технічних інновацій, до яких причетні шведи, що 
радикально змінили світ (комп'ютерна мишка, банкомат). 

Та, мабуть, більш важливими є соціальні інновації, які демонструє світові 
Швеція. 

* 
Швеція – країна, де жінкам живеться найкраще у світі. Зараз ми 

вивчаємо шведський досвід побудови гендерно збалансованого суспільства, 
адже Швеція – країна, де жінкам живеться найкраще у світі. 

 
* 

Полікультурна освіта по-шведськи. Вражає такий нюанс у роботі 
шведського дитячого садочка: дітей часто водять обідати до ресторанів. Це не 
тільки трапеза, а й один із методів здійснення полікультурної освіти, бо в 
Стокгольмі є маса ресторанів із національною кухнею (китайських, 
індонезійських, японських, грецьких, італійських, мексиканських тощо). Це й 
спосіб організації культурного дозвілля дітей (тут проходять різні конкурси), це 
і своєрідна реклама для самих ресторанів, адже діти розповідають про свої 
походи до ресторанів удома і часто в батьків пробуджується бажання відвідати 
те місце, про яке так захоплено розповідає їхнє чадо. 

Зайве нагадувати, що шведи можуть собі дозволити такі походи в 
ресторан, які теж є одним із способів звільнення жінки від „кухонного рабства”.  
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* 
Життя без проблем (освіта, влада і громада).У м. Орншколдсвіку на 

півночі Швеції (28 тисяч мешканців, разом із сусідніми поселеннями місцева 
громада нараховує 55 тисяч) п’ять критих стадіонів і лише один магазин, у 
якому продають алкогольні напої. Міська влада вирішила всі офіційні прийоми 
проводити без алкогольних напоїв. На алкоголі (етанолі) тут їздять автобуси. 
Так міська влада дбає і про екологію довкілля, і про екологію душі, подаючи 
добрий приклад того, як можна жити на тверезу голову. 

38% бюджету міста йде на шкільну та дошкільну освіту, 30% на 
соціальний захист інвалідів та людей похилого віку, решта грошей – на 
культуру, спорт, благоустрій. Тривалість життя у Швеції зростає, тож витрати 
на другий напрямок фінансування теж збільшуються. 

У місті не знають, що таке крадіжки чи грабунки. Тут безпечно жити, є 
лише проблеми щодо бійок на дискотеках чи в барах. Проституції в місті немає 
взагалі. 

У місті 60 поліцейських, які працюють в умовах відсутності злочинності...  
Тут немає ДАI на дopoгах, але є бездoганнo налагоджений дopoжнiй pух.  
Шведи є надзвичайнo „правильними” людьми, вoни не poзумiють, щo таке 

„нечеcнi вибopи” чи „чopний PR”. 
 

* 
Оцінювання знань. Шведи успішно застосовують п’ятибальну (насправді, 

вона є трибальною) оцінку знань учнів, від якої ми в Україні відмовилися. 
 

Швейцарія  
 

„Євроремонт”. У Швейцарії директор школи в червні „здає” ключі від 
приміщення в муніципалітет, а в кінці серпня „приймає” разом з 
представниками санітарних та технічних служб відремонтовану й 
переобладнану школу. Причому, муніципальним службовцям треба добре 
попотіти, щоб догодити директорові, який усе літо подорожував по світу, 
набравшись сил, здоров’я та виробивши свіжий погляд на школу. 

 Що нам до того „дикого” Заходу, де директор навіть не підозрює, що десь 
поруч в Європі є країна, у якій його колега, пробувши всю відпустку в ролі 
прораба, напередодні 1 вересня стоїть „під козирок”, звітуючи, як він за 
відсутності будь-яких коштів підготував школу до нового навчального року. 

 
Рівні права на освіту по-норвезьки 

 
Принцип рівних прав на освіту починає діяти вже з дитячого садка, який 

відвідують діти віком 2–5 років. Крім здорових дітей, дитячий садок відвідують 
діти з фізичними та психічними вадами, що дає можливість для спілкування, 
навчання та розвитку. 
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* 
Спеціальних шкіл-інтернатів, де мешкають і навчаються діти з фізичними та 

психічними вадами, не існує взагалі. При багатьох школах працюють навчальні 
центри для дітей з особливо тяжкими психічними та фізичними вадами, які не 
можуть сприймати навчальний матеріал у повному обсязі на уроках.  

 Школи тісно співпрацюють зі спеціальними організаціями, які дають 
хворим людям роботу після закінчення навчання. Перед тим, як закінчити школу, 
учні проходять практику протягом одного-двох місяців у таких фірмах і за цей час 
керівництво визначає для себе, яку саме роботу може виконувати людина. 

* 
Шкіл для обдарованих дітей не існує, бо це суперечить основним 

принципам освітньої політики країни. Якщо дитина бажає розвивати і 
вдосконалювати певні здібності, то вона відвідує заняття в музичній або 
художній школі. У школах також працюють предметні гуртки, клуби за 
інтересами тощо. (Ірина Іванюк. Норвезька система освіти: структура, 
принципи, реформи.- Шлях освіти.- 2004.-№2.- С. 19-23).  

 
Америка 

 
„Дитиноцентроване” суспільство. Впадає у вічі напис біля входу до 

ресторану в готелі: „Ми любимо дітей” (діти віком до 10 років, яких приводять 
із собою дорослі, отримують їжу безкоштовно!). Це ще один приклад того, що 
дитиноцентроване суспільство реально існує в США.  

Вибір страв у шкільній їдальні Millard West High School надзвичайно 
широкий (більше сотні найменувань продуктів, які ти сам маєш комбінувати у 
будь-яких варіантах). 

* 
Особистісно орієнтований підхід. Ніхто не повинен знати твій результат із 

тестування чи з контрольної роботи. У кожного учня є свій кодовий номер, 
який відомий тільки йому. Результати вивішують лише із зазначенням кодів. 

На весь навчальний рік розписується алгоритм дій учня при вивченні того 
чи іншого предмета. Він знає все: які теми будуть вивчатися, які домашні 
завдання та творчі роботи він буде виконувати... Усе заздалегідь сплановано й 
передбачено. Хочеш – роби наперед, це твій вибір. Окрім цього, існує гнучка 
система занять та розклад, який підлаштовується під учня, а не навпаки. 

Інформація про домашнє завдання для відсутніх на уроці складається у 
спеціальному місці кабінету класу. Якщо учень відсутній, учитель заповнює 
спеціальний листок, у якому вказується його прізвище, дата пропущеного уроку 
й домашнє завдання. Учень (чи його батьки) сам повинен взяти це повідомлення. 
Це вже його відповідальність, тож при такій системі учень не має підстав 
сказати: я не був на уроці, і не знав, яке домашнє завдання задавали... 

* 
Економічна освіта в штаті Небраска. У Небрасці вчать учителів усіх 

предметів (історії, географії тощо), як навчати дітей під час вивчення цих 
предметів елементам економіки. Тобто, економічна освіта не „скинута” як 
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окремий предмет на одного вчителя, вона „пронизує” увесь освітній процес 
сучасної школи. Таким чином відбувається інтеграція економічних знань в інші 
навчальні дисципліни (математику, соціальні науки, англійську мову, 
мистецтво тощо).  

* 
„Карцер” по-американськи, або обмеження свободи як найвища міра 

покарання. В американській школі є кімната у якій під наглядом учителя 
„відсиджують” по кілька годин порушники дисципліни. Це звичайна кімната, у 
якій вони можуть робити домашні завдання чи щось почитати, але сам факт, що 
ти зараз обмежений у свободі пересування, і є найбільшим покаранням. 

* 
Директор школи – „людина, яка зробила себе сама”. В Америці є фраза, яка 

характеризує керівників шкіл: „людина, яка зробила себе сама”. Реальні зміни в 
системі освіти почнуться лише тоді, коли такі директори шкіл будуть домінувати, 
створюючи інтелектуальне поле, переорати яке вже нікому не вдасться. 

* 
Портрет школи м. Омаха (Westside high school). 
 Модернова будівля школи, супертехнічне забезпечення. Усі питання 

технічного стану приміщень вирішує центральний офіс, де є спеціальний 
асистент суперінтенданта з господарчих питань. У школі є посада інженера, 
відповідального за технічний стан та технічний персонал, який веде поточне 
обслуговування комп’ютерної техніки, електрообладнання, сантехніки тощо. 

* 
Гнучкість побудови освітнього простору. Гнучкий розклад, гнучка 

система побудови освітнього простору (кожен день учень іде на новий урок в 
іншому класі – це розширює можливості спілкування, вибору). Можуть бути й 
заняття у великих групах (80 чоловік), і є індивідуальні консультації для одного 
або кількох учнів. Самостійність учнів у виборі курсів та проектів є гарною 
підготовкою до навчання в коледжі. 

* 
Індивідуалізм. Кожна дитина має індивідуальний розклад занять, у якому 

значиться й пункт „Індивідуальне навчання”. 
* 

Безпека. Шкільні автобуси, шкільний поліцейський пост, автоматичні 
системи пожежогасіння, протипожежна сигналізація тощо. 

* 
Залежність від рівня розвитку місцевої громади. West side high school 

знаходиться в маленькому шкільному районі і є єдиною старшою школою в цьому 
районі. Відсоток батьків, які мають вищу освіту, тут високий, батьки багатші й 
платять більші податки на нерухомість, які йдуть на фінансування школи. 

* 
Сепаратизм. Полягає у відокремленому існуванні усіх трьох ступенів 

шкільного навчання (окремі початкові, неповні, середні й старші школи), кожна 
з яких має різні технології навчання.  
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* 
Більш ніж достатній бюджет освіти. Річний бюджет складає 44 млн. $ 

на шкільний район, що в перерахунку на 1 дитину досягає суми у 8 тис. 
доларів. 

 Школу та її працівників взагалі не хвилюють фінансові питання, які 
автоматично вирішують на рівні шкільного району. Хоча частину невеликих 
витрат здійснює безпосередньо школа. 

 Десятки приміщень з чудовими інструментами та апаратурою для занять 
музикою, театром, скульптурою, дизайном тощо. Власна телестудія, яка готує 
телепередачі для місцевого телеканалу.  

 
Портрет школи в м. Александрія (штат Вірджинія)  

1. Атмосфера в школі надзвичайно розкута, учні тут почувають себе 
справжніми господарями (діти без комплексів, уміють упевнено 
триматися). 

2. Відсутня будь-яка форма, як, утім, і елементарна культура одягу. 
3. Усюди патріотичний декор (перед школою – флагштоки з прапором, у 

кожному класі прапорці, багато карт США тощо). 
4. Діє батьківсько-вчительська асоціація. 
5. У школі є дебат-клуб, гра „Модель ООН”, „тост-клуб” – так вони вчаться 

мистецтву живого слова. 
6. Технічне оснащення школи на найвищому рівні: своя телестудія, 

видавничий центр, у якому створюють шкільну газету, маса комп’ютерів, 
копіювальної техніки тощо. Є ціле „крило” з актовими залами та 
кабінетами, відведеними під музику, театр, художню творчість… Сотні(!) 
клубів, товариств і груп  

7. Усюди різноманітні оголошення, поздоровлення, запрошення (ознака, що 
тут вирує ініціатива учнів, яка виливається в активне громадське життя 
школи). 

Ізраїль 
 
В Ізраїлі існує чітка система підготовки й професійного розвитку 

директорів шкіл. Там для того, щоб стати директором обов’язково треба пройти 
2-річний курс навчання. Щоб потрапити на нього, слід відповідати певним 
вимогам: 5 років відпрацювати в школі, мати певний досвід організаторської 
роботи, наприклад, побути керівником якоїсь кафедри чи методоб’єднання 
вчителів, проявити на цій роботі задатки лідера. Тільки маючи сертифікат про 
закінчення цього навчання, ти можеш подавати документи на заміщення 
вакантної посади директора. 

Японія 
 

Якісна освіта – дороге задоволення. У бюджеті 2002 року в Гіфу-
префектурі (Японія) річні витрати на одного учня складають: дитсадок – 5. 437 
$; початкова освіта – 6. 566 $; неповна середня школа — 7. 549 $; старша 
середня школа — 13. 885 $. 
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Річні ж витрати на навчання одного студента Нагоя-університету 
складають 35 тисяч $. Річний бюджет університету 585 млн. $(!). Це не помилка 
– більше, ніж півмільярда доларів складає бюджет звичайного державного 
університету в м. Нагоя. (У нас витрати на одного учня менше 100 $?!). 

* 
Магічна фізика індустріальної школи м. Гіфу. Вчителі фізики створили 

справжню магічну фізику, яка базується на трьох фундаментальних ідеях: 
6. Викладання фізики може відбуватись у формі чарівного шоу з фокусами 

та експериментами, загадками та відкриттями. 
7. На простих прикладах дітям можна показати принципи дії високих 

технологій. 
8. З „нічого можна зробити щось”, адже навіть побутове сміття (банки з-під 

напоїв чи упаковка від телевізора) може бути використана для 
виготовлення фізичного „обладнання”. 
Багато японських дітей, як і наших, не люблять фізики, але якщо в них є 

такі вчителі, за майбутнє японської науки можна не турбуватися. Таку 
реалістично-фантастичну фізику просто не можна не любити.  

* 
„Посереднім” бути неможливо. Звичайно, не всі вчителі в Японії такі. 

Але вони стали такими творчими через дивовижну „розкріпаченість”, 
матеріальну забезпеченість, а їх ентузіазм підкріплюється освітньою 
індустрією, яка на нього працює, забезпечуючи усім необхідним і достатнім для 
творчої праці… У таких умовах дуже важко залишатися посереднім учителем. 

* 
З історії школи. У початковій школі Кіта м. Такаяма в кабінеті директора 

висить галерея портретів усіх директорів, які керували цим навчальним 
закладом упродовж його 120-річної історії (усі 120 років існування цієї 
початкової школи не було жодної жінки). 

Що в освіті Японії гірше, ніж у нас: 
– дуже дорога вища освіта; 
– дуже великі класи в школі (40 учнів), хоча зараз вони теж прагнуть 

зменшити кількість учнів у класі. 
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ПІСЛЯМОВА 
 
Взявши до уваги прочитане, сподіваємося, що ми ще раз усвідомимо 

необхідність перетворень.  
Виступаючи 24 травня 2005 року у м.Полтаві на Всеукраїнському 

педагогічному форумі „Турбота про вчителя – надія на майбутнє”, В. 
Ющенко зазначив, що освіта в Україні викликає все більше 
занепокоєння тих, кому не байдуже її майбутнє. У своєму нинішньому 
вигляді школа не готова до забезпечення потреб сучасної економіки в 
самостійно мислячих особистостях, здатних вирішувати гострі 
проблеми.  

Президент дав конкретні доручення Кабінету Міністрів, 
Міністерству освіти і науки України, які повинні поліпшити стан освіти 
нашої держави і висловив упевненість, що тисячі українських вчителів 
запропонують наступні кроки, кращі й ефективніші. 

Є багато шляхів до нової школи, які можна вибрати для 
модернізації освіти в нашій країні на основі врахування світового 
досвіду. Деякі кроки вже зроблено, є багато ідей та пропозицій 
вітчизняних вчених, практиків. 

Тож нам усім варто зрозуміти, що справжнє реформування 
шкільної освіти, її майбутнє в інтересах тих, хто вчить, і тих, хто вчиться, 
є нашою спільною справою, яку ніхто не зробить за нас і без нас. 

Ми висловлюємо надію, що матеріали, подані в збірнику, 
допоможуть вам по-новому глянути на нашу освітню реальність, 
сприятимуть спільному пошуку відповіді на непросте запитання: як і 
чого вчити молоде покоління українців у новому тисячолітті і 
побудувати школу майбутнього. 
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ДОДАТКИ 

 
 
 

Додаток 1 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(Наказ МОН України № 522 від 7.11. 2000 р.) 

 
Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України, 

зокрема Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про 
наукову і науково-технічну діяльність”, „Про авторське право і суміжні права”, 
„Про науково-технічну інформацію”, „Про наукову і науково-технічну 
експертизу”, з метою впорядкування інноваційної освітньої діяльності в системі 
освіти (далі – інноваційна освітня діяльність). 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та 

застосування освітніх інновацій. 
1.2. Освітніми інноваціями (далі – інновації) є вперше створені, 

вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські 
системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої 
діяльності. 

1.3. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, 
регіональному рівні та на рівні окремого навчального закладу. Рівень 
інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, 
розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, що 
вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запропонованої 
інновації. 

1.4. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня може 
здійснюватися а системі освіти України. Вона передбачає апробацію інновацій 
та експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування в 
системі освіти: 

– освітніх, дидактичних систем; 
– державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної 

освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту 
професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, 
післядипломної освіти. 
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1.5. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може 
здійснюватися в системі освіти окремого регіону (Автономної Республіки 
Крим, області, міст Києва та Севастополя) і передбачає: 

– апробацію інновацій, розроблених у ході експериментів регіонального 
рівня; 

– експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування 
інновацій (крім тих, що зазначені в п. 1.4 цього Положення у вищих 
навчальних закладах післядипломної освіти). 

1.6. Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального 
закладу передбачає:  
– застосування інновацій; 
– експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування 

інновацій (крім тих, що зазначені в п. 1.4 цього Положення) у вищих 
навчальних закладах, закладах післядипломної освіти. 
1.7. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є дотримання 

майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб, які ведуть 
інноваційну освітню діяльність, учасників навчально-виховного процесу, 
збереження їхнього життя і здоров'я; 

– дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть інноваційну 
освітню діяльність, своїх майнових і немайнових зобов'язань, вимог 
державних стандартів освіти; 

– керованість інноваційної освітньої діяльності; 
– готовність керівників та працівників дошкільних закладів освіти, 

навчальних закладів, органів управління освітою до інноваційної 
освітньої діяльності; 

– економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти, здійснення освітньої 
діяльності та управління освітою.  

 
2. Розробка інновацій у системі освіти 

 
2.1. Розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і перевірку 

продуктивності та можливості застосування шляхом постановки 
формувального експерименту. 

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

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

2.4. Відповідно до пунктів 1.3–1.6 цього Положення, в системі освіти 
проводяться експерименти всеукраїнського, регіонального рівнів та 
експерименти в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної 
освіти. 

2.5. Інноваційна ініціатива 
2.5.1. З інноваційною ініціативою може виступити фізична або юридична 

особа (особи), що виявляє намір удосконалити або оновити освітню практику, 
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експериментальне перевірити продуктивність і можливість застосування нових 
ідей та підходів у системі освіти. 

2.5.2. Інноваційна ініціатива може виявлятися шляхом: 
• погодження питань проведення експерименту в окремому вищому 

навчальному закладі, закладі післядипломної освіти з його керівником, 
органами громадського самоврядування; 

• складання заявки на проведення експерименту всеукраїнського або 
регіонального рівня та її подання до відповідного органу управління 
освітою. 

• Інноваційна ініціатива наукового працівника (працівників) або 
науково-дослідної установи (далі – наукової установи) Академії 
педагогічних наук України (далі – АПН України) може виявлятися 
шляхом складання заявки на проведення експерименту 
всеукраїнського рівня та її подання до Президії АПН України. 

2.5.3. Заявка має містити: 
— інформацію про її автора (авторів), за потреби – про наукового 

керівника експерименту (адреса, телефон, місце роботи, посада, 
кваліфікаційна категорія, педагогічне, учене звання, науковий ступінь); 

— формулювання теми дослідно-експериментальної роботи; 
— визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-експериментальної 

роботи; 
— опис інновації; 
— визначення термінів та етапів проведення експерименту; 
— визначення бази проведення експерименту (перелік дошкільних 

закладів освіти, навчальних закладів); 
— опис наявного і потрібного забезпечення експерименту 

(організаційного, науково-методичного, дидактичного, кадрового, 
матеріально-технічного, фінансового), його кошторис; 

— пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом 
експерименту. 

До заявки додаються:  
• підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних закладів 

освіти, навчальних закладів, а також органів управління освітою, 
засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані (листи до 
органу управління освітою, що розглядав заявку, або до АПН 
України);  

 експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за 
якими здійснюватиметься навчально-виховний процес;  

 інші експериментальні матеріали. 
2.5.4. Форма заявки встановлюється органом управління освітою, до якого 

вона подається, або Президією АПН України. 
2.5.5. Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня подається 

до Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство освіти і науки). 
До Міністерства освіти і науки подаються також експериментальні 

навчальні плани, програми виховання та навчання дітей у дошкільних закладах 
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освіти, програми з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої 
освіти, змісту професійно-технічної освіти, дисциплін нормативної частини 
змісту вищої та післядипломної освіти, навчальні книги. 

Заявка на проведення експерименту всеукраїнського рівня наукового 
працівника (працівників) або наукової установи АПН України може подаватися 
до Президії АПН України. 

2.5.6. Заявка на проведення експерименту регіонального рівня подається 
до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим (далі—Міносвіти 
Автономної Республіки Крим), відповідного управління освіти і науки 
обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.  

2.5.7. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського 
рівня, експериментальних матеріалів здійснюється відповідною комісією 
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (далі — 
Науково-методична рада). 

Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня 
наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН України, що 
подається до її Президії, здійснюється АПН України. 

2.5.8. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального рівня 
здійснюється експертною комісією, що утворюється органом управління 
освітою, до якого подається заявка. 

2.5.9. Експертиза заявки, експериментальних матеріалів здійснюється у 
порядку, установленому Міністерством освіти і науки. 

2.5.10. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського 
рівня наукового працівника (працівників) або наукової установи АПН України, 
поданої до її Президії, здійснюється у порядку, установленому АПН України. 

2.5.11. Термін розгляду заявки становить не більше трьох місяців від дати 
її надходження. 

2.5.12. Згідно з висновками експертизи заявки її автор може: 
— доопрацювати заявку та експериментальні матеріали, що додаються до 

неї; 
— подати доопрацьовану заявку до відповідного органу управління 

освітою або до Президії АПН України для проведення її повторної 
експертизи. 

2.5.13. Автор заявки може оскаржити висновки експертизи у Міністерстві 
освіти і науки. У цьому разі відповідний орган управління освітою створює 
експертну комісію у новому складі для повторного розгляду відхиленої заявки. 
У разі повторного відхилення заявки її подальша експертиза не проводиться. 

2.5.14. Термін повторного розгляду заявки становить не більше трьох 
місяців від дати її надходження. 

2.5.15. Орган управління освітою може виявити інноваційну ініціативу 
шляхом складання галузевої або регіональної інноваційної програми.  

2.5.16. Інноваційна програма визначає мету, завдання, об'єкти, зміст, 
етапи, учасників та прогнозовані результати інноваційної освітньої діяльності. 

2.5.17. Орган управління освітою забезпечує обговорення інноваційної 
програми громадськістю та організовує її виконання. 
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2.6. Прийняття рішення про організацію та проведення експерименту  
2.6.1. Рішення про організацію та проведення експерименту 

всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки 
2.6.2. Рішення про організацію та проведення експерименту 

регіонального рівня приймає Міносвіти Автономної Республіки Крим, 
відповідне управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій.  

2.6.3. Рішення про організацію та проведення експерименту 
всеукраїнського або регіонального рівня приймається на підставі висновків 
експертизи заявки. 

Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського 
рівня може прийматися на підставі відповідного подання Президії АПН 
України. До подання додаються: 

– програма дослідно-експериментальної роботи; 
– кошторис експерименту; 
– пропозиції щодо бази його проведення; 
– підтвердження згоди на проведення експерименту дошкільних 

закладів освіти, навчальних закладів та органів управління освітою, 
засновників, яким вони безпосередньо підпорядковані; 

– експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за 
якими здійснюватиметься навчально-виховний процес, інші 
експериментальні матеріали; 

– пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом 
експерименту. 

2.6.4. Після отримання висновку експертної комісії про доцільність 
проведення експерименту автор заявки подає програму дослідно-
експериментальної роботи на затвердження до відповідного органу управління 
освітою або до Президії АПН України. 

2.6.5. Після отримання висновку експертної комісії про доцільність 
проведення експерименту або відповідного подання Президії АПН України 
орган управління освітою: 

а) спільно з автором заявки або АПН України визначає: 
— базу проведення експерименту (за погодженням з дошкільними 

закладами освіти, навчальними закладами, де передбачається провести 
експеримент); 

— характер і межі змін у їх діяльності, навчально-виховному процесі; 
— терміни проведення експерименту;  
— кошторис експерименту; 
— осіб, відповідальних за проведення експерименту і його результати, їх 

повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної 
роботи; 

б) виділяє потрібні для проведення експерименту кошти, за потреби 
спільно з автором заявки залучає юридичних та фізичних осіб, які 
здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення 
експерименту; 
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в) за потреби погоджує питання фінансування, матеріально-технічного 
забезпечення експерименту з іншими органами державної виконавчої влади, 
відповідними місцевими органами управління освітою, засновниками 
дошкільних закладів” освіти, навчальних закладів; 

г) за потреби укладає угоди з: 
– автором заявки, науковим керівником експерименту, виконавцями 

дослідно-експериментальної роботи; 
– юридичними та фізичними особами, що забезпечуватимуть 

експеримент. 
2.6.6. На підставі висновків експертизи заявки, домовленостей та 

укладених угод або подання Президії АПН України відповідний орган 
управління освітою видає наказ про організацію та проведення експерименту 
всеукраїнського або регіонального рівня (за потреби — спільний з іншими 
органами державної виконавчої влади). Цим наказом дається дозвіл на 
проведення експерименту, затверджуються програма дослідно-
експериментальної роботи і кошторис експерименту, надається статус 
експериментальних дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, а також 
установлюються: 

– база проведення експерименту; 
– юридичні та фізичні особи, що забезпечуватимуть експеримент; 
– обсяги та джерела фінансування експерименту; 
– особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, їх 

повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної 
роботи; 

– порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної 
роботи. За потреби цим наказом: 

– затверджуються експериментальні навчальні плани, індивідуальні штатні 
розписи експериментальних дошкільних закладів освіти, навчальних 
закладів; 

– дається дозвіл на використання у навчально-виховному процесі 
експериментальних навчальних програм, книг, інших матеріалів, що 
пройшли відповідну експертизу. До наказу додаються: 

– програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис експерименту; 
– перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, яким надається 

статус експериментальних; 
– форма звіту про хід і результати експерименту. 
2.6.7. Дошкільним закладам освіти, навчальним закладам, на базі яких 

проводитиметься експеримент, надається статус експериментальних 
відповідного рівня. 

2.6.8. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, рівень 
акредитації, форму власності дошкільного закладу освіти, навчального закладу. 

2.6.9. На період проведення експерименту відповідний орган управління 
освітою наддає автору заявки, експериментальним дошкільним закладам освіти, 
навчальним закладам, а також органам управління освітою, засновникам, яким 
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вони безпосередньо підпорядковані, право вносити передбачені програмою 
дослідно-експериментальної роботи зміни у: 

• зміст освіти; 
• методи, форми організації навчання та виховання; 
• організацію навчально-виховного процесу, режим роботи дошкільних 

закладів освіти, навчальних закладів 
• систему управління дошкільним закладом освіти, навчальним 

закладом; 
• штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці); 
• форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, оплати 

їх праці (право встановлювати доплати до посадових окладів і ставок 
працівникам, які виконують експериментальну роботу). 

За потреби відповідні рішення погоджуються з органами управління 
освітою, засновниками, яким безпосередньо підпорядковані експериментальні 
дошкільні заклади освіти, навчальні заклади.  

2.6.10. Рішення про організацію та проведення експерименту в окремому 
вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти приймає його 
керівник або органи громадського самоврядування. 

2.7. Проведення експерименту 
2.7.1. Експеримент всеукраїнського або регіонального рівня проводиться 

за наказом органу управління освітою відповідно до затвердженої цим наказом 
програми дослідно-експериментальної роботи. 

2.7.2. Експеримент в окремому вищому навчальному закладі, закладі 
післядипломної освіти проводиться за рішенням його керівника або органів 
громадського самоврядування відповідно до чинного законодавства. 

2.7.3. Поточний контроль за ходом експерименту всеукраїнського або 
регіонального рівня в межах своїх повноважень здійснюють керівники 
експериментальних дошкільних закладів освіти, навчальних закладів та органи 
управління освітою, засновники, яким вони безпосередньо підпорядковані. 

2.7.4. Загальний контроль за ходом експерименту всеукраїнського або 
регіонального рівня здійснює орган управління освітою, що видав наказ про 
його проведення. 

 Загальний контроль за ходом експерименту, що проводиться за наказом, 
виданим на підставі відповідного подання Президії АПН України, здійснюється 
Міністерством освіти і науки спільно з АПН України. 

Орган управління освітою, Президія АПН України: 
– заслуховує звіти автора заявки та наукового керівника експерименту про 

хід і результати дослідно-експериментальної роботи; 
– проводить експертизу результатів експерименту, розроблених за його 

підсумками інновацій.  
2.8. Прийняття рішень про розширення бази, внесення змін до програми 

дослідно-експериментальної роботи, припинення, завершення експерименту 
2.8.1. Рішення про розширення бази, внесення змін до програми дослідно-

експериментальної роботи, припинення, завершення експерименту 
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всеукраїнського або регіонального рівня приймає орган управління освітою, що 
видав наказ про його організацію та проведення. 

2.8.2. Рішення про розширення бази експерименту може прийматися у 
разі, якщо отримані результати дослідно-експериментальної роботи потребують 
додаткової перевірки. 

2.8.3. Рішення про внесення змін до програми дослідно-експериментальної 
роботи, припинення експерименту можуть прийматися у разі: 

• невиконання наказу про організацію та проведення експерименту, 
програми дослідно-експериментальної роботи; 

• отримання негативних результатів експерименту; 
• недотримання виконавцями дослідно-експериментальної роботи визначених 

цим Положенням умов здійснення інноваційної освітньої діяльності. 
2.8.4. Ініціювати розширення бази експерименту всеукраїнського або 

регіонального рівня може автор заявки (за потреби—спільно з науковим 
керівником експерименту). 

2.8.5. Ініціювати внесення змін до програми довідно-експериментальної 
роботи, припинення експерименту можуть: 

 орган управління освітою, що видав наказ про організацію та проведення 
експерименту всеукраїнського або регіонального рівня; 

• АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, виданим 
на підставі відповідного подання Президії АПН України); 

• орган управління освітою, засновники, яким безпосередньо 
підпорядкований експериментальний дошкільний заклад освіти, 
навчальний заклад; 

• юридичні та фізичні особи, які ведуть дослідно-експериментальну 
роботу, забезпечують експеримент; 

• учасники навчально-виховного процесу в дошкільних закладах освіти, 
навчальних закладах, де проводиться експеримент. 
2.8.6. З обґрунтованими пропозиціями щодо розширення бази, внесення 

змін до програми дослідно-експериментальної роботи, припинення 
експерименту юридичні та фізичні особи можуть звертатися до: 

– органу управління освітою, що видав наказ про організацію та 
проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня; 

– Президії АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, 
виданим на підставі її подання); 

– органів управління освітою, засновників, яким безпосередньо 
підпорядковані експериментальні дошкільні заклади освіти, навчальні 
заклади; 

– керівника, органів громадського самоврядування дошкільного закладу 
освіти, навчального закладу, де проводиться експеримент. 
2.8.7. Відповідний орган управління освітою, Президія АПН України, 

засновники, керівник дошкільного закладу освіти, навчального закладу у 
двомісячний термін розглядають цю ініціативу, за потреби проводять 
експертизу ходу і результатів дослідно-експериментальної роботи. 
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2.8.8. Рішення про внесення змін до програми дослідно-
експериментальної роботи, розширення бази, припинення, завершення 
експерименту приймаються на підставі висновків експертизи його ходу і 
результатів. 

2.8.9. Експертиза ходу і результатів експерименту всеукраїнського або 
регіонального рівня здійснюється експертною комісією, що розглядала заявку 
на проведення цього експерименту, у порядку, встановленому Міністерством 
освіти і науки. 

Експертиза ходу і результатів експерименту всеукраїнського рівня, що 
проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії 
АПН України, здійснюється АПН України у встановленому нею порядку. 

2.8.10. Експертиза підсумків експерименту всеукраїнського або 
регіонального рівня проводиться протягом трьох місяців після його 
завершення. 

2.8.11. Для проведення експертизи ходу і результатів експерименту 
всеукраїнського або регіонального рівня, його підсумків, інновації автор заявки 
(за потреби – спільно з науковим керівником експерименту) складає та подає до 
відповідного органу управління освітою звіт про хід і результати дослідно-
експериментальної роботи. 

Звіт про хід і результати дослідно-експериментальної роботи, що 
проводиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії 
АПН України, подається до АПН України. 

2.8.12. Порядок звітування про хід і результати дослідно-
експериментальної роботи встановлюється органом управління освітою, що 
видав наказ про організацію та проведення експерименту. 

Порядок звітування про хід і результати дослідно-експериментальної 
роботи, що проводилася за наказом, виданим на підставі відповідного подання 
– Президії АПН України, установлюється АПН України. 

2.8.13. Експертиза інновації, розробленої в ході експерименту в окремому 
вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, здійснюється 
відповідною комісією Науково-методичної ради протягом трьох місяців від 
дати її надходження до Міністерства освіти і науки у встановленому ним 
порядку. 

2.8.14. Автор заявки, інновації може оскаржити висновки експертизи 
ходу і результатів експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, 
інновації в Міністерстві освіти і науки. У цьому разі відповідний орган 
управління освітою створює експертну комісію в новому складі для повторного 
розгляду ходу і результатів дослідно-експериментальної роботи, інновації. Її 
висновки є остаточними і оскарженню не підлягають. 

2.8.15. Повторна експертиза ходу і результатів експерименту, інновації 
здійснюється в тримісячний термін від дати надходження відповідної скарги. 

2.8.16. На підставі висновків експертизи ходу і результатів дослідно-
експериментальної роботи, інновації або подання Президії АПН України 
відповідний орган управління освітою протягом місяця видає наказ про 
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розширення бази, припинення, завершення експерименту всеукраїнського, 
регіонального рівнів. Цим наказом: 

− обґрунтовується рішення про розширення оази, припинення або 
завершення експерименту; 

− надається статус експериментальних дошкільним закладам освіти, 
навчальним закладам, що залучаються до проведення експерименту; 

− знімається статус експериментальних із дошкільних закладів освіти, 
навчальних закладів, де проводився експеримент; 

− оцінюється робота учасників експерименту. 
2.8.17. Авторам заявок, науковим керівникам експериментів, 

педагогічним, науково-педагогічним, науковим, керівним працівникам системи 
освіти, які розробляють (розробили) інновації, може надаватися творча 
відпустка тривалістю до 3-х місяців. Творча відпустка надається для 
складання звіту про результати дослідно-експериментальної роботи, написання 
монографічного дослідження, наукових праць, підручників, посібників, інших 
матеріалів. 

2.8.18. Після завершення (припинення) експерименту відносини між його 
учасниками, у тому числі майнові, регулюються чинним законодавством та 
угодами, які вони уклали. 

2.8.19. Право на інновації виникає, здійснюється, передається та 
охороняється відповідно до чинного законодавства. 

 
3. Розповсюдження та застосування інновацій у системі освіти 

 
3.1. Розповсюдженням інновацій у системі освіти є забезпечення доступу 

до них освітян шляхом: 
o зберігання інформації про інновації; 
o поширення інформації про інновації; 
o підготовки освітян до застосування інновацій. 

3.2. Інновації розповсюджуються в системі освіти за рішенням 
Міністерства освіти і науки. 

3.3. Рішення про розповсюдження інновацій у системі освіти приймається 
за підсумками їх апробації. 

3.4. Апробацією інновацій (далі – апробація) є масова перевірка 
доцільності їх застосування у системі освіти. Апробація здійснюється шляхом 
вибіркового та керованого розповсюдження і застосування інновацій 
освітянами. 

3.5. Апробації підлягають інновації, розроблені як у системі освіти 
України, так і в інших галузях народного господарства або за кордоном. 

3.6. Апробація проводиться на всеукраїнському та регіональному рівнях. 
3.7. Прийняття рішення про апробацію 
3.7.1. Рішення про апробацію всеукраїнського рівня приймає Міністерство 

освіти і науки на підставі: 
• висновків експертизи інновації; 
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• подання Президії АПН України про апробацію інновації, розробленої в 
ході експерименту, що проводився АПН України, а також інновації, 
розробленої в іншій галузі народного господарства України або за 
кордоном; 

• подання Міносвіти Автономної Республіки Крим, відповідного 
управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій про апробацію інновації, розробленої в 
ході експерименту регіонального рівня. 
3.7.2. Рішення про апробацію регіонального рівня приймає Міносвіти 

Автономної Республіки Крим або управління освіти і науки обласної, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків 
експертизи інновації. 

3.7.3. Після прийняття рішення про апробацію відповідний орган 
управління освітою: 

• визначає її базу, обсяги фінансування; 
• виділяє або залучає потрібні для організації та проведення апробації 

кошти; 
• організовує виробництво потрібних для проведення апробації матеріалів; 
• організовує підготовку освітян до проведення апробації; 
• визначає осіб, відповідальних за проведення і результати апробації, їх 

повноваження щодо контролю за її ходом. 
3.7.4. На підставі прийнятого рішення за наявності потрібних для 

апробації матеріалів і коштів відповідний орган управління освітою: 
— за потреби укладає з автором інновації угоду, що регулюватиме стосунки 

сторін з апробації; 
— спільно з автором інновації готує рекомендації щодо організації та 

проведення апробації, узагальнення її підсумків; 
— видає наказ про апробацію. Цим наказом; 
— установлюються база і терміни проведення апробації; 
— за потреби затверджується індивідуальний штатний розпис дошкільних 

закладів освіти, навчальних закладів, де проводитиметься апробація; 
— затверджується кошторис апробації; 
— визначаються особи, відповідальні за проведення та результати апробації, 

їхні повноваження щодо контролю за її ходом; 
— установлюється порядок звітування про хід і результати апробації. До 

наказу додаються: 
— перелік дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де 

проводитиметься апробація; 
— кошторис апробації (за потребою); 
— рекомендації щодо організації та проведення апробації; 
— форма звіту про хід і результати апробації.  

3.8. Проведення апробації 
3.8.1. Апробація проводиться за наказом відповідного органу управління 

освітою згідно з рекомендаціями щодо її організації та проведення. 
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3.8.2. Поточний контроль за ходом апробації здійснюють: 
— керівники дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де 

проводиться апробація; 
— органи управління освітою, засновники, яким вони безпосередньо 

підпорядковані. 
3.8.3. Загальний контроль за ходом апробації здійснює орган управління 

освітою, що видав наказ про її проведення. 
 3.9. Прийняття рішень про розширення бази, припинення апробації  
 3.9.1. Рішення про розширення бази, припинення апробації приймаються 

органом управління освітою, що видав наказ про її проведення. 
3.9.2. Рішення про розширення бази апробації може прийматися, якщо 

отримані результати апробації потребують додаткової перевірки. 
3.9.3. Рішення про припинення апробації може прийматися у разі: 
— невиконання наказу про апробацію; 
— отримання незадовільних результатів апробації;  
— недотримання учасниками апробації визначених цим Положенням 

умов здійснення інноваційної освітньої діяльності. 
3.9.4. Ініціювати розширення бази, припинення апробації можуть: 
— автор інновації; 
— орган управління освітою, що видав наказ про апробацію; 
— юридичні та фізичні особи, які проводять апробацію, здійснюють її 

забезпечення; 
— учасники навчально-виховного процесу, керівники та працівники 

дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де проводиться 
апробація. 

3.9.5. З обґрунтованими пропозиціями щодо розширення бази, 
припинення апробації юридичні та фізичні особи можуть звертатися до: 

— керівників дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де 
проводиться апробація; 

— органів управління освітою, засновників, яким вони безпосередньо 
підпорядковані; 

— органу управління освітою, що видав наказ про апробацію. 
3.9.6. Орган управління освітою, що видав наказ про апробацію, у 

двомісячний термін розглядає ініціативу з розширення бази або припинення 
апробації, за потреби здійснює узагальнення її поточних результатів. 

3.9.7. Рішення про розширення бази, припинення апробації приймаються 
на підставі узагальнення її поточних результатів. 

3.9.8. Узагальнення поточних результатів апробації здійснюється органом 
управління освітою, що видав наказ про її проведення. 

3.9.9. Узагальнення поточних результатів апробації здійснюється згідно з 
рекомендаціями про її організацію та проведення. 

3.9.10. Узагальнення поточних результатів апробації всеукраїнського 
рівня здійснюється на підставі звітів про її хід і результати, що складаються 
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Міносвіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

3.9.11. Узагальнення поточних результатів апробації регіонального рівня 
здійснюється на підставі звітів про її хід і результати, що складаються: 

— керівниками дошкільних закладів освіти, навчальних закладів, де 
проводиться апробація; 

— органами управління освітою, засновниками, яким безпосередньо 
підпорядковані навчальні заклади. 

3.9.12. Звіти про хід і результати апробації подаються до органу 
управління освітою, що видав наказ про її проведення. 

3.9.13. Порядок звітування про хід і результати апробації встановлюється 
органом управління освітою, що видав наказ про її проведення. 

3.9.14. На підставі узагальнення поточних результатів апробації 
відповідний орган управління освітою протягом місяця готує наказ про 
розширення бази або припинення апробації. Цим наказом: 

— обґрунтовується рішення про розширення бази або припинення апробації; 
— оцінюється робота учасників апробації; 
— за потреби встановлюється можливість і доцільність застосування 

інновації освітянами. 
 3.10. Прийняття рішення про масове розповсюдження інновації у 

системі освіти 
3.10.1. Рішення про масове розповсюдження інновації у системі освіти 

приймає Міністерство освіти і науки. 
3.10.2. Рішення про масове розповсюдження інновації у системі освіти 

приймається на підставі висновків експертизи результатів її апробації. 
3.10.3. Орган управління освітою, що видав наказ про апробацію, у 

тримісячний термін після її завершення узагальнює результати апробації і 
подає матеріали на експертизу. 

Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
подають матеріали з узагальнення результатів апробації до Міністерства освіти 
і науки. 

3.10.4. Експертиза результатів апробації здійснюється протягом трьох 
місяців відповідною комісією Науково-методичної ради. 

3.10.5. Експертиза результатів апробації здійснюється у порядку, 
установленому Міністерством освіти і науки. 

3.10.6. За підсумками експертизи результатів апробації автору інновації 
може надаватися право: 

— доопрацювати інновацію; 
— подати доопрацьовану інновацію до Міністерства освіти і науки для 

проведення її повторної експертизи. 
3.10.7. Автор інновації може оскаржити висновки експертизи результатів 

апробації в Міністерстві освіти і науки. У такому випадку Міністерство освіти і 
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науки створює експертну комісію в новому складі для повторного розгляду 
результатів апробації.  

Висновки повторної експертизи результатів апробації оскарженню не 
підлягають. 

3.10.8. Повторна експертиза результатів апробації здійснюється в 
тримісячний термін з дати надходження відповідної скарги.  

3.11. Зберігання інформації про інновації та їх застосування у системі 
освіти 

3.11.1. Інформація про інновації, їх розробку (експерименти) та 
апробацію зберігається органами управління освітою в спеціальних банках 
освітньої інформації на різних носіях. 

3.11.2. Інновації застосовуються освітянами згідно з рекомендаціями 
Міністерства освіти і науки. 

3.11.3. Відносини з розповсюдження інновацій у системі освіти 
регулюються чинним законодавством та угодами, які укладають автори 
інновацій з юридичними і фізичними особами.  

 
4. Фінансування інноваційної освітньої діяльності 

 
4.1. Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється 

органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами. 
4.2. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних коштів, а 
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

  
 

Додаток 2 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
(Наказ МОН України № 114 від20.02.2002р.)  

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України „Про 

освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14.06.2000 № 964 (далі – Положення про загальноосвітній навчальний заклад). 

1.2. Експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом є 
загальноосвітній навчальний заклад, у якому проводиться експеримент з 
перевірки результативності та можливості застосування освітніх інновацій.  

1.3. Загальноосвітньому навчальному закладу надається статус 
експериментального всеукраїнського або регіонального рівня. 
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1.4. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається 
загальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься 
експеримент з перевірки результативності та можливості застосування: 

– освітніх, дидактичних, виховних систем; 
– державних стандартів загальної середньої освіти, інваріантної складової 

змісту загальної середньої освіти. 
1.5. Статус експериментального регіонального рівня надається загально-

освітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься експеримент з 
перевірки результативності та можливості застосування: 

– варіативної складової змісту загальної середньої освіти; 
– систем організації навчально-виховного процесу, методів навчання та 

виховання у загальноосвітньому навчальному закладі; 
– систем внутрішньошкільного управління або їх компонентів. 

1.6. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається 
загальноосвітньому навчальному закладу Міністерством освіти і науки України 
(далі – МОН України). 

Статус експериментального регіонального рівня надається загальноос-
вітньому навчальному закладу відповідно Міністерством освіти Автономної 
Республіки Крим (далі – Міносвіти Автономної Республіки Крим), Головним 
управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управ-
лінням освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адмініст-
рації (далі – управління освіти і науки обл(міськ)держадміністрації). 

1.7. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, форму 
власності загальноосвітнього навчального закладу. 

1.8. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад у своїй 
діяльності керується Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню 
освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про 
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 та зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167 (далі – Положення 
про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності) цим Положенням та 
власним статутом. 

 
2. Надання статусу експериментального загальноосвітньому 

 навчальному закладу 
 
2.1. Рішення про надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу 

експериментального приймається одночасно з рішенням про проведення 
експерименту на його базі на підставі висновків експертизи заявки на проведення 
цього експерименту, експериментальних матеріалів або відповідного подання 
Президії Академії педагогічних наук України (далі – АПН України). 

2.2. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому навчальному 
закладу статусу експериментального ініціатор експерименту (юридична або 
фізична особа) подає до відповідного органу управління освітою заявку на 
проведення експерименту на базі цього навчального закладу (далі – заявка). 
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2.3. Заявка подається: 
– до МОН України для надання загальноосвітньому навчальному закладу ста-

тусу експериментального всеукраїнського рівня; 
– до Міносвіти Автономної Республіки Крим або до відповідного управління 

освіти і науки обл(міськ)держадміністрації для надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального регіонального рівня. 
2.4. Заявка наукового працівника (працівників) або підвідомчої установи 

(установ) АПН України на проведення експерименту всеукраїнського рівня може 
подаватися до Президії АПН України. 

2.5. Заявка має містити: 
– інформацію про її автора (авторів), за потреби – про наукового керівника 

(керівників) експерименту (адреса, телефон, місце роботи, посада, кваліфі-
каційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь); 

– формулювання теми дослідно-експериментальної роботи; 
– опис очікуваних результатів експерименту, пропонованої освітньої 

інновації; 
– визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-експериментальної роботи; 
– перелік загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких пропонується 

провести експеримент; 
– визначення термінів проведення експерименту; 
– пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експери-

менту; 
– опис наявного і необхідного забезпечення експерименту (організаційного, 

науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового), йо-
го кошторис. 
До заявки додаються: 

– підтвердження згоди на проведення експерименту загальноосвітнього 
навчального закладу, органу управління освітою, засновників, яким цей 
заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно Міносвіти Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і науки обл(міськ)держадміністрації 
(копії листів до органу управління освітою або до АПН України, що 
розглядає заявку); 

– експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за якими 
пропонується здійснювати навчально-виховний процес; 

– інші експериментальні матеріали. 
2.6. Експериментальні навчальні плани, програми з предметів інваріантної 

складової змісту загальної середньої освіти, підручники та навчальні посібники 
подаються до МОН України з метою отримання дозволу на їх застосування у 
навчально-виховному процесі експериментального загальноосвітнього 
навчального закладу. 

2.7. Форма заявки встановлюється МОН України або Президією АПН 
України. 

2.8. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня, 
експериментальних матеріалів здійснюється відповідною комісією Науково-
методичної ради з питань освіти МОН України (далі – експертна комісія). 
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Експертиза заявки наукового працівника (працівників) або підвідомчої 
установи (установ) АПН України на проведення експерименту всеукраїнського 
рівня здійснюється АПН України. 

2.9. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального рівня, 
експериментальних матеріалів здійснюється експертною комісією, що 
створюється органом управління освітою, до якого подається заявка. 

2.10. Термін експертизи заявки та експериментальних матеріалів становить 
не більше трьох місяців від дати їх надходження. 

2.11. Згідно з висновками експертизи заявки автор (автори) доопрацьовує 
заявку та експериментальні матеріали і подає їх до відповідного органу 
управління освітою або до Президії АПН України для проведення повторної 
експертизи. 

2.12. Автор (автори) заявки у тримісячний термін може оскаржити висновки 
експертизи у МОН України. У цьому разі МОН України створює експертну 
комісію у новому складі, що здійснює повторний розгляд відхиленої заявки. 

2.13. Термін повторного розгляду заявки становить не більше трьох місяців 
від дати її надходження. Висновки повторної експертизи є остаточними. 

2.14. За наявності позитивного висновку експертної комісії про доцільність 
проведення експерименту, надання статусу експериментального загально-
освітньому навчальному закладу автор (автори) заявки подає програму дослідно-
експериментальної роботи на затвердження до відповідного органу управління 
освітою або до Президії АПН України. 

2.15. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому навчальному 
закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня Президія АПН 
України звертається до МОН України з відповідним поданням. 

До подання Президії АПН України додаються: 
– програма дослідно-експериментальної роботи; 
– кошторис експерименту; 
– перелік загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких пропонується 

провести експеримент; 
– підтвердження згоди на проведення експерименту загальноосвітнього 

навчального закладу, органів управління освітою, засновників, яким цей 
заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно Міносвіти Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і науки обл(міськ)держадміністрації 
(копії листів до АПН України); 

– експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за якими 
пропонується здійснювати навчально-виховний процес; 

– пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом 
експерименту. 
2.16. Після отримання позитивного висновку експертної комісії про 

доцільність проведення експерименту, надання загальноосвітньому навчальному 
закладу статусу експериментального або відповідного подання Президії АПН 
України орган управління освітою: 

а) спільно з автором (авторами) заявки або АПН України визначає: 
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– загальноосвітній навчальний заклад (заклади), на базі якого проводитиметь-
ся експеримент;  

–  зміни у його діяльності, навчально-виховному процесі; 
–  терміни проведення експерименту; 
–  кошторис експерименту; 
–  осіб, відповідальних за проведення експерименту і його результати, їх пов-

новаження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи; 
б) виділяє необхідні для проведення експерименту кошти, за потреби 

спільно з автором (авторами) заявки залучає юридичних і фізичних осіб, які 
здійснюватимуть фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
експерименту; 

в) за потреби: 
– погоджує питання фінансування, матеріально-технічного забезпечення 

експерименту з іншими органами державної виконавчої влади, відповідними 
місцевими органами управління освітою, засновниками загальноосвітнього 
навчального закладу, на базі якого передбачається провести експеримент; 

– укладає угоди з автором (авторами) заявки, науковим керівником 
(керівниками) експерименту, виконавцями дослідно-експериментальної роботи, 
юридичними та фізичними особами, які забезпечуватимуть проведення 
експерименту. 

2.17. На підставі позитивного висновку експертної комісії, програми 
дослідно-експериментальної роботи, укладених угод, підтверджень згоди на 
проведення експерименту юридичних і фізичних осіб або подання Президії АПН 
України відповідний орган управління освітою видає наказ про проведення експе-
рименту всеукраїнського або регіонального рівня, надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального всеукраїнського або 
регіонального рівня, за потреби – спільний з іншими органами виконавчої влади. 

 Цим наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затверджуються 
програма дослідно-експериментальної роботи, кошторис експерименту, надається 
статус експериментального загальноосвітньому навчальному закладу (закладам), 
встановлюються: 

 юридичні та фізичні особи, які здійснюватимуть наукове керівництво експе-
риментом, забезпечуватимуть його проведення; 

 обсяги та джерела фінансування експерименту; 
 особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, їх 
повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної 
роботи; 

  порядок і терміни звітування про хід і результати дослідно-
експериментальної роботи. 
За потреби цим наказом: 

– затверджуються експериментальні навчальні плани, індивідуальний 
штатний розпис експериментального загальноосвітнього навчального 
закладу; 
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– дається дозвіл на використання в експериментальному загальноосвітньому 
навчальному закладі експериментальних навчальних програм, підручників 
та посібників, інших матеріалів, що пройшли відповідну експертизу. 

До наказу додаються: 
– програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис експерименту; 
– за потреби – форма звіту про хід і результати експерименту, перелік 

загальноосвітніх навчальних закладів, яким надається статус 
експериментальних, а також перелік наукових керівників експерименту. 

 
3. Повноваження експериментального загальноосвітнього  

навчального закладу 
 
3.1. Згідно з наказом про проведення експерименту відповідний орган уп-

равління освітою надає експериментальному загальноосвітньому навчальному 
закладу та органу управління освітою, засновникам, яким цей заклад 
безпосередньо підпорядкований, право вносити передбачені програмою 
дослідно-експериментальної роботи зміни в: 

– зміст освіти (працювати за експериментальним навчальним планом, 
застосовувати у навчально-виховному процесі експериментальні навчаль-
ні програми, книги); 

– методи, форми організації навчання та виховання; 
– організацію навчально-виховного процесу, режим роботи; 
– систему внутрішньошкільного управління; 
– штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці); 
– форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, оплати їх 

праці з наданням права встановлювати доплати до посадових окладів 
працівникам експериментального загальноосвітнього навчального зак-
ладу, які виконують дослідно-експериментальну роботу. 
3.2. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад повинен: 

 здійснювати дослідно-експериментальну роботу згідно з наказом про 
проведення експерименту на його базі; 

 вносити передбачені програмою дослідно-експериментальної роботи 
зміни до своєї діяльності, як правило, на початку навчального року; 

 звітувати про хід і результати дослідно-експериментальної роботи перед 
органом управління освітою, що видав наказ про проведення 
експерименту на його базі, та органом управління освітою, засновниками, 
яким експериментальний загальноосвітній навчальний заклад безпосе-
редньо підпорядкований, у встановлені ними терміни.  

 
4. Особливості управління експериментальним загальноосвітнім 

навчальним закладом 
 

4.1. Безпосереднє керівництво експериментальним загальноосвітнім 
навчальним закладом здійснює його директор згідно з повноваженнями та 
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обов'язками, встановленими Положенням про загальноосвітній навчальний 
заклад. 

4.2. Загальне управління експериментом в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється органом управління 
освітою, що видав наказ про проведення експерименту на його базі, відповідно 
до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.  

4.3. Безпосереднє управління експериментом в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється автором (авторами) заяв-
ки, науковим керівником (керівниками) експерименту спільно з директором 
загальноосвітнього навчального закладу. 

4.4. Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експерименту 
спільно з директором загальноосвітнього навчального закладу за погодженням 
з органами його громадського самоврядування, учасниками навчально-
виховного процесу:  

– готують пропозиції органу управління освітою, що видає наказ про 
проведення експерименту, органу управління освітою, засновникам, яким 
загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, про 
внесення змін до змісту освіти, методів, форм організації навчання та 
виховання, його організаційної структури і режиму функціонування, 
системи внутрішньошкільного управління, штатного розпису, форм ком-
плектування, організації підготовки керівників і педагогів до роботи за 
програмою дослідно-експериментальної роботи, їх морального та мате-
ріального заохочення; 

– визначають склад учасників експерименту (керівних, педагогічних 
працівників, учнів); 

– планують, організовують дослідно-експериментальну роботу; 
– забезпечують дотримання учасниками експерименту умов здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, визначених Положенням про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяльності;  

– звітують перед органом управління освітою, що видав наказ про 
проведення експерименту, перед Президією АПН України (щодо 
експерименту, що проводиться на підставі її подання), органом 
управління освітою, засновниками, яким експериментальний загальноос-
вітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, про перебіг і 
результати дослідно-експериментальної роботи, виносять на їх розгляд 
пропозиції щодо внесення змін до її програми, розширення бази, при-
пинення експерименту. 
4.5. Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експерименту: 

– здійснюють наукове керівництво експериментом в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі; 

– звітують про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи 
перед органом управління освітою, що видав наказ про проведення 
експерименту, та перед Президією АПН України (щодо експерименту, що 
проводиться на підставі її подання) у встановлені ними терміни. 
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4.6. Директор експериментального загальноосвітнього навчального зак-
ладу щороку звітує про перебіг і результати дослідно-експериментальної 
роботи перед органами громадського самоврядування цього закладу, органом 
управління освітою, засновниками, яким експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, у встановлені ними 
терміни. 

 
5. Зняття статусу експериментального із загальноосвітнього  

навчального закладу 
 

5.1. Рішення про зняття статусу експериментального із 
загальноосвітнього навчального закладу приймається органом управління 
освітою, що видав наказ про проведення експерименту на його базі, у разі: 

– виконання програми дослідно-експериментальної роботи, завершення 
експерименту, що проводився на базі експериментального загальноосвіт-
нього навчального закладу; 

– невиконання наказу про проведення експерименту, програми дослідно-
експериментальної роботи; 

– якщо здійснення експерименту негативно позначається на освітньому 
процесі та його результатах; 

– недотримання виконавцями дослідно-експериментальної роботи умов 
здійснення інноваційної освітньої діяльності, визначених Положенням 
про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. 
5.2. Ініціювати зняття статусу експериментального із загальноосвітнього 

навчального закладу можуть: 
– орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, 

надання статусу експериментального загальноосвітньому навчальному 
закладу; 

– АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, виданим 
на підставі відповідного подання Президії АПН України); 

– орган управління освітою, засновники, яким експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований; 

– юридичні та фізичні особи, які виконують дослідно-експериментальну 
роботу, забезпечують проведення експерименту; 

– учасники навчально-виховного процесу в експериментальному загально-
освітньому навчальному закладі. 
5.3. З обґрунтованими пропозиціями щодо зняття статусу експеримен-

тального із загальноосвітнього навчального закладу можна звертатися до: 
– директора експериментального загальноосвітнього навчального закладу; 
– органу управління освітою, засновників, яким експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований; 
– Президії АПН України (щодо експерименту, що проводиться за наказом, 

виданим на підставі її подання); 
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– органу управління освітою, що видав наказ про проведення експеримен-
ту, надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу 
експериментального. 
5.4. У разі надходження відповідних обґрунтованих пропозицій щодо 

зняття із загальноосвітнього навчального закладу статусу експериментального 
орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, 
надання статусу експериментального загальноосвітньому навчальному закладу, 
АПН України у двомісячний термін здійснюють експертизу перебігу і 
результатів дослідно-експериментальної роботи в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі. 

5.5. Експертиза перебігу і результатів експерименту здійснюється 
експертною комісією, що розглядала заявку на його проведення, в порядку, 
встановленому МОН України. 

Експертиза перебігу і результатів експерименту всеукраїнського рівня, 
що проводився за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії 
АПН України, здійснюється АПН України у встановленому нею порядку. 

5.6. Експертиза результатів експерименту, освітньої інновації здійснюєть-
ся протягом трьох місяців після його завершення. 

5.7. Для проведення експертизи перебігу і результатів експерименту, 
освітньої інновації автор (автори) заявки (за потреби – спільно з науковим 
керівником /керівниками/ експерименту) складає і подає до відповідного органу 
управління освітою звіт про хід і результати дослідно-експериментальної 
роботи. 

Звіт про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи, що 
проводилася за наказом, виданим на підставі подання Президії АПН України, 
подається також до АПН України. 

5.8. Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-
експериментальної роботи встановлюється органом управління освітою, що 
видав наказ про проведення експерименту, надання загальноосвітньому нав-
чальному закладу статусу експериментального. 

Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експериментальної 
роботи, що проводилася за наказом, виданим на підставі відповідного подання 
Президії АПН України, встановлюється МОН України за погодженням з АПН 
України. 

5.9. Автор (автори) заявки, освітньої інновації у тримісячний термін може 
оскаржити висновки експертизи перебігу і результатів експерименту в МОН 
України. У цьому разі відповідний орган управління освітою створює експерт-
ну комісію в новому складі, що здійснює повторну експертизу перебігу і 
результатів експерименту, освітньої інновації.  

5.10. Повторна експертиза перебігу і результатів експерименту, освітньої 
інновації здійснюється у тримісячний термін від дати надходження відповідної 
скарги. Її висновки є остаточними і оскарженню не підлягають. 

5.11. Рішення про зняття статусу експериментального з 
загальноосвітнього навчального закладу приймається на підставі висновків 
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експертизи перебігу і результатів експерименту, освітньої інновації або на 
підставі відповідного подання Президії АПН України.  

5.12. На підставі висновків експертизи перебігу і результатів 
експерименту, освітньої інновації або подання Президії АПН України 
відповідний орган управління освітою протягом місяця видає наказ про 
припинення, завершення експерименту, зняття статусу експериментального із 
загальноосвітнього навчального закладу.  

Цим наказом: 
– обґрунтовується рішення про припинення, завершення експерименту, 

зняття статусу експериментального із загальноосвітнього навчального 
закладу; 

– знімається статус експериментального із загальноосвітнього навчального 
закладу; 

– оцінюється робота виконавців дослідно-експериментальної роботи, 
експериментального загальноосвітнього навчального закладу; 

– визначаються умови розповсюдження в системі освіти розробленої в ході 
експерименту освітньої інновації. 

 
6. Фінансування дослідно-експериментальної роботи в  

експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі 
 
Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експериментальному 

загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється органами управління 
освітою, іншими юридичними та фізичними особами. 

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюватися за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, спеціальних коштів, а 
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 
 

Додаток 3 
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ  

 
У Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 

говориться про те, що з інноваційною ініціативою може виступити фізична або 
юридична особа (особи), що виявляє намір удосконалити або оновити освітню 
практику, експериментально перевірити продуктивність і можливість 
застосування нових ідей та підходів у системі освіти.  

Їх ініціатива може виявлятися шляхом складання заявки на проведення 
експерименту всеукраїнського рівня чи регіонального рівня. 

 Що повинна містити заявка вміщено у Положенні про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяльності, п. 2.5.3. (див. Додаток 1 цього 
збірника). 

Певну трудність становить складання заявки та інших документів 
відповідно Положення.  

 Тому у цьому додатку подаєм для зразка:  
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1. Заявку на проведення педагогічної дослідно-експериментальної роботи 
всеукраїнського рівня за темою „Методична система підготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі” за програмою „Intel® Навчання для 
Майбутнього”. (Додаток 3-А). 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.05.01 ”Про 
проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту 
всеукраїнського рівня „Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні” (Додаток 
3-Б). 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004р. № 48 „Про 
проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу” (Додаток 3-В). 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.05 № 332 „Про 
надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу 
всеукраїнського рівня школі-ліцею № 7 м. Вінниці” (Додаток 3-Г). 

5. Програму науково-дослідної та експериментальної роботи за 
темою:“Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості 
учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”. Складання 
програми вимагається Положенням про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності, п. 2.6.3. (Додаток 3-Д).  

 
 

Додаток 3-А 
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА 
ТЕМОЮ „МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ” ЗА ПРОГРАМОЮ  
„INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО” 

 
Автор та науковий керівник експерименту: Морзе Н. В., доктор 

педагогічних наук, професор, проректор АПСВ ФПУ. 
Адреса: м. Київ, Велика Окружна дорога, 3т.р. 266-11-34  
Наукові консультанти: Андрущенко В.П., академік АПН України, доктор 

філософських наук, професор, ректор Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова; Олійник В.В., кандидат педагогічних 
наук, професор, ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

Актуальність теми експериментального дослідження обумовлена 
необхідністю удосконалення методичної системи підготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів щодо використання у навчальному процесі інформаційно-
комунікаційних технологій в системі післядипломної педагогічної освіти та 
педагогічних університетах за умов розбудови національної системи освіти, 
надзвичайного динамічного розвитку галузі інформатики та зростання ролі, яку 
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відіграють в інформаційному суспільстві інформатика й інформаційно-
комунікаційні технології. 

Удосконалювати систему підготовки та перепідготовки вчителів 
необхідно, виходячи з розуміння того, що одним з головних завдань шкільної 
освіти сьогодні є – підготувати учнів до швидкого сприйняття й опрацювання 
великих обсягів інформації, озброїти їх сучасними засобами і технологіями 
роботи, сформувати в них інформаційну культуру. 

І цим повинен займатися кожен вчитель, а не лише вчитель інформатики. 
Вчитель повинен розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні 
особистості учня, особистості інформаційної цивілізації. Щоб сформувати 
інформаційну культуру в учнів, учитель і сам повинен володіти такою 
культурою. 

Крім того, актуальність експериментального дослідження визначається: 
– необхідністю врахування при побудові методичної системи підготовки та 

підвищення кваліфікації вчителів комплексу тенденцій у сучасній освіті: 
стандартизації, технологізації, гуманізації, неперервності, інформатизації 
та ін.; 

– необхідністю переведення при удосконаленні методичної системи 
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з концептуального рівня 
на операціонально-процесуальний рівень ідей професійно-педагогічної 
спрямованості перепідготовки сучасного педагога і професійно-
орієнтованої навчально-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя; 

– необхідністю переорієнтації навчального процесу з методики навчання 
щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
пріоритет розвиваючої функції відносно освітньої; 

– необхідністю підвищення мотивації до навчання учнів та залучення їх до 
самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі 
комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій з метою підвищення якості навчання учнів. 
Мета дослідження: розробити, обґрунтувати, експериментально 

перевірити та впровадити у навчальний процес моделі методичних систем 
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів щодо використання у 
навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій в системі 
післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах. 

Об’єкт дослідження: процес підвищення професійно-методичної 
кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти та 
методична підготовка майбутніх вчителів у педагогічних університетах з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).  

Предмет дослідження: методична система навчання вчителів щодо 
використання у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій 
в системі післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах. 

Основна гіпотеза дослідження виходить з основних положень Концепції 
інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації 
сільських шкіл та полягає в тому, що впровадження в післядипломну 
педагогічну освіту методичної системи навчання вчителів щодо ефективного 
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використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі позитивно впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та 
управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також підвищує мотивацію 
навчання учнів, мотивацію застосування в педагогічній практиці вчителя 
інноваційних освітніх технологій та спричиняє істотні позитивні зміни в 
діяльності учнів, вчителів, керівників навчальних закладів і установ. 

Основна гіпотеза дослідження конкретизується в таких часткових 
гіпотезах: 

– широке впровадження засобів ІКТ у навчальний процес створює 
додаткові можливості для розроблення та впровадження нових 
особистісно-орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-
виховного процесу для якомога повнішого розвитку нахилів та 
здібностей дітей, навичок їх критичного мислення та навичок мислення 
високого рівня, задоволення їх запитів та потреб, розкриття творчого 
потенціалу вчителя і учнів; 

– використання засобів ІКТ як засобів навчальної діяльності у процесі 
навчання різних навчальних предметів сприяє формуванню 
інформаційної культури учнів, що стає невід’ємною складовою 
загальної культури кожної людини та інформаційного суспільства в 
цілому; 

– цілеспрямоване навчання вчителів в системі післядипломної 
педагогічної освіти використанню ІКТ у навчальному процесі за 
допомогою спеціально розробленого інтегрованого курсу, побудованого 
на застосуванні інноваційних освітніх технологій, інтерактивних 
методик навчання та з конкретним практико орієнтованим результатом, 
дозволяє сформувати у вчителів навички та потреби ефективного 
використання ІКТ та сприяє формуванню у них інформаційної культури; 

– постійне та ефективне використання ІКТ у навчальному процесі (як з 
боку вчителів так і з боку учнів) впливає на особистісні якості суб’єктів 
навчальної діяльності, їх життєві компетенції. 
Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання 

дослідження: 
Теоретичні та науково-методичні завдання: 
1. Аналіз соціального замовлення суспільства і освіти в цілому щодо 

формування інформаційної культури вчителя, вивчення стану підготовки та 
підвищення кваліфікації вчителів щодо використання у навчальному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 
в Україні та за кордоном.  

2. Визначення наукових основ теоретичних моделей методичних систем 
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в системі 
післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах. 

3. Побудова діяльнісної моделі вчителя, яка характеризує структуру знань 
і вмінь вчителя у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та методики 
їх використання у навчальному процесі, і розроблення проекту технологічного 
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стандарту для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 
4. Визначення умов реалізації моделей методичних систем підготовки та 

підвищення кваліфікації вчителів щодо використання у навчальному процесі 
інформаційно-комунікаційних технологій в системі післядипломної 
педагогічної освіти та педагогічних університетах в курсі “Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі”. 

Практичні завдання: 
5. Створення на базі трьох педагогічних університетів і 12 обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти експериментальних центрів, які 
включають експериментальні школи. 

6. Розроблення програми курсу „Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі” навчання вчителів 
інноваційній методиці використання у навчальному процесі ІКТ за програмою 
„Intel ® Навчання для майбутнього” та впровадження його в систему 
післядипломної педагогічної освіти. 

7. Створення авторського варіанта посібника для вчителів щодо 
використання у навчальному процесі ІКТ за програмою „Intel® Навчання для 
майбутнього” та відповідного програмного компакт-диску.  

8. Розроблення програми спецкурсу “Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі” для студентів всіх 
спеціальностей педагогічних університетів та впровадження його в систему 
підготовки майбутніх вчителів. 

9. Розроблення та впровадження системи мотиваційних заходів для 
використання у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ 
та проектної методики. 

10. Перепідготовка протягом 2004/2005 н.р. у всіх експериментальних 
центрах дослідження 20 тис. вчителів за програмою „Intel® Навчання для 
майбутнього”. 

11. Організація та проведення системи наукових конференцій, майстер-
класів та методичних семінарів для директорів шкіл, вчителів, методистів 
системи післядипломної педагогічної освіти, викладачів та студентів 
педагогічних університетів з метою обміну педагогічним досвідом щодо 
використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 

12. Розроблення та обговорення серед педагогічної спільноти та науковців 
проекту технологічного стандарту для вчителів та умов його запровадження в 
системі післядипломної педагогічної освіти. 

13. Розроблення системи комплексного оцінювання результатів 
експерименту, яка включає оцінювання навчальних досягнень учнів та 
оцінювання інноваційної діяльності вчителів, у тому числі ефективного 
використання ІКТ та проектної методики у навчальному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

14. Розроблення та методична підтримка освітнього веб-сайту щодо 
організації та впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи, 
організація на ньому освітнього форуму з метою здійснення технічної та 
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методичної підтримки роботи вчителів при використанні у навчальному 
процесі інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних 
технологій. 

15. Розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного 
використання у навчальному процесі інноваційних освітніх технологій. 

16. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження в систему 
післядипломної педагогічної освіти курсу навчання вчителів ефективному 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі. 

17. Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження в 
педагогічних університетах спецкурсу „Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі”. 

Загальна методологія дослідження базується на основних положеннях 
системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, 
процесів; положень психолого-педагогічної науки в галузі використання ІКТ у 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, в системі 
підготовки майбутніх вчителів та системі післядипломної педагогічної освіти. 

Методи і методики дослідження: 
– вивчення теорії і практики педагогічного досвіду; аналіз наукової 

літератури з проблеми використання ІКТ, методу проектів, системи 
оцінювання навчальних досягнень учнів та розвитку в учнів навичок 
мислення високого рівня; 

– системний аналіз теоретичних засад досліджуваної проблеми у 
психолого-педагогічній науці і практиці; 

– методика цілеспрямованого спостереження, інтерв’ю, анкетування, 
опитування, тестування; 

– теоретичне моделювання; 
– вивчення педагогічної практики експертизи психолого-педагогічних 

досліджень; 
– метод педагогічного консиліуму, рейтингу, узагальнення незалежних 

характеристик, номінальних груп, експертної оцінки, порівняння; 
– методи моніторингу навчальних досягнень і розвитку учнів; 
– методи моніторингу вмінь вчителів щодо ефективного використання у 

навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, методу 
проектів, розвитку у дітей навичок мислення високого рівня тощо; 

– психолого-педагогічна діагностика; 
– статистично-математичне опрацювання результатів експерименту. 
Основні ідеї дослідно-експериментальної роботи. Програма “Intel® 

Навчання для майбутнього” спрямована на те, щоб навчити вчителів 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології за допомогою 
ефективної організації навчальної роботи учнів, розвивати в них навички 
мислення високого рівня – аналіз, синтез, оцінювання – та навички критичного 
мислення; вміти правильно оцінювати їх самостійне (індивідуальне чи групове) 
дослідження та прищепити їм смак до систематичного застосування 
інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій, 
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мультимедіа й Інтернету в повсякденному житті.  
Для здійснення основних завдань дослідно-експериментальної роботи 

передбачається: 
1. Розроблення та впровадження в систему курсової перепідготовки 

вчителів різних навчальних предметів курсу „Використання ІКТ у навчальному 
процесі”, що базується на поєднанні інноваційних педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій, за спеціально створеним навчально-
методичним комплексом. 

2. Здійснення методичної підтримки вчителів при впровадженні 
інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальному процесі. 

В основі концептуальних засад програми лежить: проектна методика на 
основі самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької діяльності учнів; 
шляхи ефективного використання ІКТ у навчальному процесі; розвиток учня – 
формування навичок мислення високого рівня та навичок критичного 
мислення; орієнтування при плануванні навчального проекту на вимоги та зміст 
державних загальноосвітніх стандартів і державних навчальних програм з 
різних навчальних предметів; циклічна побудова навчання вчителів щодо 
використання інформаційно-комунікаційних технологій; система оцінювання 
всіх видів навчальної діяльності учнів, на базі розроблення власних критеріїв та 
форм оцінювання навчальних досягнень. 

До особливостей реалізації програми можна віднести:  
– навчання через практичну діяльність;  
– спрямованість на конкретний власний практико орієнтований результат – 

Портфоліо, вміст якого по закінченню 48 годинного аудиторного курсу 
демонструється своїм колегам, а потім на його основі впроваджується у 
навчальний процес у вигляді навчального проекту;  

– застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей; погляд на ІКТ не як на 
„річ в собі”, а як на ефективний засіб для реалізації цікавої дослідницької 
самостійної проектної діяльності; використання інтерактивних методів 
навчання; постійна зміна видів діяльності вчителів;  

– цілеспрямованість на успіх у всіх видах діяльності; висока повага до 
особистості вчителя; побудова вправ при ознайомленні з інформаційно-
комунікаційними технологіями за принципом: від простого до складного; 
формування навичок роботи в малих групах та парах;  

– формування навичок критичного мислення та навичок мислення високого 
рівня – аналіз, синтез, оцінювання; постійне обговорення власних думок з 
колегами;  

– проектування всіх видів діяльності та подання результатів за допомогою 
комп’ютера;  

– можливість самостійного виконання завдань за комп’ютером; 
використання методу проектів; використання методу доцільно дібраних 
завдань та методу демонстраційних прикладів;  

– знайомство із Законом про авторське право та його виконанням при 
використанні інформаційних навчальних ресурсів (друкованих та 
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електронних); виконання навчальних завдань (створення презентації, 
публікації, веб-сайту) в ролі учня. 
Основна, принципова відмінність між запропонованою для впровадження 

програмою педагогічного експерименту та іншими програмами перепідготовки 
вчителів полягає в тому, що навчаючись за даною програмою, вчителі не лише 
оволодіватимуть деякими знаннями і вміннями в галузі ІКТ, а й навчатимуться, 
як використовувати ці технології в шкільному кабінеті, включати їх в загальний 
педагогічний процес, найкращим чином передати учням свої власні знання, 
використовуючи інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні 
технології. 

При навчанні за іншими програмами вчителі одержують лише знання з 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій, навички роботи з 
комп’ютером і програмним забезпеченням, а потім вже самі, пізніше, шукають 
шляхи використання при необхідності надбаних знань і вмінь. І часто потрібен 
значний час, щоб зрозуміти, як можна використовувати ці вміння в своїй 
практичній педагогічній діяльності. За запропонованою ж програмою 
експерименту вчителі не лише оволодівають технічними навичками, а й 
одержують інформацію про принципи застосування інноваційних педагогічних 
технологій в процесі навчання, що дозволить їм використовувати одержані 
знання відразу ж по закінченню курсів. 

Основний результат роботи за програмою передбачає використання 
вчителями у своїй діяльності нових педагогічних методів, потреба впроваджувати 
нові прийоми роботи не лише у своєму предметі, а й у всій школі. 

Ефективність дослідно-експериментальної роботи визначатиметься тими 
змінами, які відбуватимуться в процесі навчання в експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закладах. Головне – це те, як діти навчатимуться, 
які зміни в їх діяльності побачать вчителі, як вони оцінюватимуть ці зміни.  

Результати експерименту. В результаті організації і проведення 
експерименту буде: 

– визначено наукові основи 2-х теоретичних моделей методичних систем: 
системи підготовки вчителів та системи підвищення кваліфікації вчителів 
щодо використання у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 
технологій в системі післядипломної педагогічної освіти та педагогічних 
університетах; 

– побудовано діяльнісну модель вчителя, яка характеризує структуру знань 
і вмінь вчителя у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та 
методики їх використання у навчальному процесі, і розроблено проект 
технологічного стандарту для вчителів загальноосвітніх навчальних 
закладів; 

– підготовлено 10 000 (до 1 січня 2005р.) та 10 000 (до 1 вересня 2005р.) 
вчителів щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та інноваційних педагогічних технологій у навчальному 
процесі загальноосвітніх навчальних закладів на базі спеціально 
розробленої програми курсу та адаптованого авторського посібника з 
програмним компакт-диском; 
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– розроблено посібник та відповідний компакт-диск для вчителів щодо 
використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних 
педагогічних технологій у навчальному процесі; 

– розроблено методичні рекомендації щодо ефективного використання у 
навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, зокрема 
проектної методики та інформаційно-комунікаційних технологій; 

– розроблено методичні рекомендації щодо впровадження в систему 
післядипломної педагогічної освіти курсу навчання вчителів ефективному 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі загальноосвітніх навчальних закладів; 

– розроблено методичні рекомендації щодо впровадження в педагогічних 
університетах спецкурсу „Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі”; 

– розроблено освітній веб-сайт з програми “Intel ® Навчання для 
майбутнього” та організована робота форуму для забезпечення технічної 
та методичної підтримки роботи вчителів при використанні інноваційних 
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій; 

– розроблено дистанційний курс з проектної методики для системи 
післядипломної педагогічної освіти. 

База експерименту. Експеримент проводиться на базі: 
– Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України;  
– Національного педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова; 
– Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського;  
– Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.  
– 12 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: 
– Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників; 
– Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; 
– Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти; 
– Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
– Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
– Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
– Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; 
– Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М.В.Остроградського; 
– Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
– Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

освіти; 
– Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів; 
– Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

педагогічних працівників та на базі шкіл тих областей, де є вказані 
експериментальні центри. 
Термін проведення експерименту: серпень 2004 р – вересень 2005р. 
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Етапи проведення експерименту 
 Підготовчий етап (серпень 2004 р.): 

– нормативно-правове забезпечення експерименту; 
– апробація авторської програми та посібника для вчителів щодо їх навчання 

використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі; 

– розроблення програми дослідно-експериментальної роботи; 
– експертиза експерименту; 
– формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку 

даних про основні складові експерименту. 
 

Організаційно-прогнозуючий етап (серпень – вересень 2004 р.): 
 

– добір і підготовка кадрів, організація навчання для регіональних тренерів 
програми та вчителів; 

– розроблення і доведення до учасників педагогічного експерименту 
програми і методики проведення експериментальних досліджень, 
організація їх виконання; 

– забезпечення зв’язку і взаємодії з іншими організаціями, що зацікавлені в 
участі чи проведенні дослідження, його результатах; 

– розроблення психолого-діагностичного ходу та інструментарію для 
відстеження результатів педагогічного експерименту; 

– підготовка другого видання програми курсу та посібника з програмним 
компакт-диском для вчителів щодо використання у навчальному процесі 
інформаційно-комунікаційних технологій для впровадження їх в систему 
післядипломної педагогічної освіти; 

– розроблення програми спецкурсу “Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі” для студентів всіх 
спеціальностей педагогічних університетів; 

– підготовка методичних рекомендацій щодо особливостей проведення 
навчання вчителів за програмою; 

– розроблення та наповнення освітнього веб-сайту програми; 
– підготовка анкет для анкетування учнів та батьків у школах областей та 

міст, що входять до експериментальної бази; 
– підготовка та публікування серії публіцистичних та науково-методичних 

статей щодо роз’яснення основних завдань, ідей програми та дослідно-
експериментальної роботи; 

– аналіз соціального замовлення суспільства і освіти в цілому щодо 
формування інформаційної культури вчителя, вивчення стану підготовки та 
підвищення кваліфікації вчителів щодо використання у навчальному 
процесі інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та за кордоном; 

– визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи; 
– визначення наукових основ теоретичних моделей методичних систем 

підготовки та підвищення кваліфікації вчителів щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в системі 
післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах. 
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Пошуково-формуючий етап (вересень 2004 р. – квітень 2005 р.): 
 
– науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту 

(консультації, семінари, майстер-класи, тренінги); 
– обговорення проблем ефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій навчання (засідання науково-методичної 
ради, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, робота 
проблемних та творчих груп і лабораторій); 

– навчання регіональних тренерів за спеціально розробленою програмою; 
– навчання вчителів за спеціально розробленою програмою курсу щодо 

використання у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 
технологій; 

– впровадження розроблених вчителями проектів у навчальному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

– навчання викладачів педагогічних університетів за спеціально 
розробленою програмою; 

– навчання студентів всіх спеціальностей педагогічних університетів за 
спеціально розробленою програмою спецкурсу “Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі”; 

– експертиза проведення тренінгів вчителів в експериментальних центрах; 
– розроблення проекту технологічного стандарту для вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів та організація його широкого 
обговорення серед вчителів та науковців; 

– організація та проведення конкурсів, науково-практичної конференції для 
учнів та вчителів, що приймають участь в проектах та займаються 
самостійною науково-дослідною роботою; 

– експертиза впровадження проектної методики у навчальний процес 
середніх навчальних закладів експериментальних центрів; 

– розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного використання 
в навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, зокрема 
проектної методики та інформаційно-комунікаційних технологій; 

– розроблення навчально-методичного забезпечення навчання вчителів за 
програмою; 

– підготовка та публікування серії публіцистичних та науково-методичних 
статей щодо основних завдань, ідей програми та реалізації завдань 
експериментального дослідження; 

– проведення моніторингу процесу та результатів дослідження на всіх 
етапах експерименту; 

– побудова діяльнісної моделі вчителя, яка характеризує структуру знань і 
вмінь вчителя у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та 
методики їх використання у навчальному процесі. 
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Узагальнюючий етап (травень – вересень 2005 р.): 
 

– кількісний і якісний аналізи, оцінювання результатів експерименту на 
основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв; коригування 
гіпотези відповідно до результатів експерименту; 

– підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи; 
– вихід на остаточну модель методичної системи навчання вчителів 

ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів; 

– вихід на остаточну модель методичної системи навчання майбутніх 
вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів; 

– визначення умов реалізації моделей методичних систем підготовки та 
підвищення кваліфікації вчителів щодо використання у навчальному 
процесі інформаційно-комунікаційних технологій в системі 
післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах в курсі 
“Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі”; 

– поширення педагогічного досвіду, набутого в результаті педагогічного 
експерименту, через організацію та проведення семінарів, конференцій, 
„круглих столів” тощо; 

– експериментальна перевірка розробленого дистанційного курсу з 
проектної методики в системі післядипломної педагогічної освіти. 

 
Забезпечення дослідно-експериментальної роботи 

 
№ Заходи Термін 

1. Діагностичне забезпечення 
1. Дослідження: 

- стану впровадження програми підготовки вчителів 
щодо впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій та проектної методики в системі 
післядипломної педагогічної освіти та педагогічних 
університетах; 

- моніторинг навчальних досягнень вчителів та учнів 
експериментальних груп та класів. Порівняння з 
аналогічними показниками вчителів, які навчаються за 
традиційними програмами підвищення кваліфікації; 

- рівень сформованості основ інформаційної культури у 
учнів та вчителів 

 
до 1.07.2004 

 
 
 

до 1.10.2004 
 
 
 

до 1.10.2004 

2. Проведення аналізу відповідності до 15.10.2004 
3. Проблемний аналіз інтегрованого змісту в програмах 

підвищення кваліфікації вчителів та методичної 
підготовки майбутніх вчителів 

до 1.08.2004 
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№ Заходи Термін 
4. Аналіз технічного забезпечення (в тому числі потужності 

каналів під’єднання до Інтернету) експериментальних 
центрів та відповідних загальноосвітніх навчальних 
закладів 

до 1.08.2004 

5. Аналіз посібників для вчителів, розробленого 
спеціального програмного забезпечення та Інтернет-
ресурсів на предмет методичної підтримки щодо 
впровадження інформаційно-комунікаційних та 
інноваційних педагогічних технологій у навчальний 
процес 

до 1.08.2004 

2. Організаційне забезпечення 
1. Відпрацювання системи методичної підготовки (в 

педагогічних університетах) та підвищення кваліфікації 
вчителів (в системі післядипломної педагогічної освіти) 
щодо ефективного використання інформаційно-
комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій 
у навчальному процесі  

2004 р. 

2. Розроблення програми дослідно-експериментальної 
роботи в системі післядипломної педагогічної освіти 

до 1.07.2004 

3. Організація науково-методичної координаційної ради з 
метою забезпечення скоординованої участі наукових та 
методичних підрозділів закладів, учасників експерименту 

до 1.08.2004 

4. Розроблення навчально-методичного комплексу: 
- програма курсу навчання вчителів щодо використання 

ІКТ у навчальному процесі; 
- програма спецкурсу для студентів всіх спеціальностей 

педагогічних університетів; 
- навчально-тематичне планування (для системи 

післядипломної педагогічної освіти та для 
педагогічних університетів); 

- навчальний посібник для вчителів; 
- програмний компакт-диск; 
- методичні рекомендації для тренерів програми; 
- методичні рекомендації для вчителів; 
- дистанційний курс з проектної методики для системи 

післядипломної педагогічної освіти 

до 1.05.2005 

5. Розроблення освітнього веб-сайту, присвяченого 
реалізації завдань програми та здійснення технічної та 
методичної підтримки вчителям, що впроваджують в 
навчальний процес навчальні проекти на основі 
використання ІКТ 

до 15.08.2004 

6. Організація навчання для підготовки 100 регіональних 
тренерів 

до 1.08.2004 
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№ Заходи Термін 
7. Організація навчання вчителів в регіональних центрах 

на експериментальних майданчиках 
2004/2005н.р. 

8. Організація майстер-класів для тренерів програми липень 2004р., 
жовтень 
2004р., 

січень 2005 р., 
травень 2005р.

9.  Організація майстер-класів для регіональних тренерів 
та вчителів програми в регіональних центрах на 
експериментальних площадках 

за окремими 
планами 

регіональних 
центрів 

10. Проведення науково-практичної конференції для 
вчителів 

до 1.02.2005 

11. Організація майстер-класу для ректорів інститутів 
системи післядипломної педагогічної освіти 

до 1.10.2004 
та до 

1.02.2005 
12. Організація навчання викладачів педагогічних 

університетів для пілотного експерименту на базі 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, Південноукраїнського педагогічного 
університету імені К.Д. Ушинського, Київського міського 
педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка 

до 15.09.2004 

13. Організація майстер-класів для викладачів 
педагогічних університетів 

лютий 2005р., 
квітень 2005р.

14. Організація та проведення науково-практичної 
конференції для учнів, що беруть участь в навчальних 
проектах 

до 1.02.2005 

15. Проведення науково-практичної конференції для 
вчителів 

до 1.07.2005 

16. Проведення розширеного засідання науково-
методичної ради експерименту 

до 1.09.2004 

17. Ознайомлення з основними ідеями та завданнями 
програми вчителів та директорів шкіл на серпневих 
педагогічних нарадах 

серпень 
2004р.  

18. Організація та проведення наради координаторів 
регіональних центрів 

вересень 
2004р. 

19. Оголошення та проведення конкурсу для вчителів на 
кращий навчальний проект 

серпень 
2004р. – 

січень 2005р. 
20. Оголошення та проведення конкурсу для вчителів на 

краще Портфоліо навчального проекту 
серпень 
2004р. – 
листопад 

2004р. 
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№ Заходи Термін 
21. Оголошення та проведення конкурсу для учнів на 

кращий опис участі в навчальному проекті та 
проведення самостійної дослідницької роботи 

серпень 
2004р. – 
грудень 
2004р. 

22. Аналіз анкет вчителів, що навчалися в регіональних 
центрах на тренінгу за спеціальною програмою 

Постійно 

23. Експертиза проведення тренінгів вчителів в 
регіональних центрах 

Постійно 

24. Експертиза впровадження проектної методики у 
навчальний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів регіональних центрів 

березень – 
червень 
2005р. 

3. Науково-методичне забезпечення 
1. Організація навчальних досліджень вчителів з 

проблемних тем змісту експерименту 
протягом 
всього 

експерименту
2. Науково-методичне розроблення психолого-

педагогічних особливостей формування інформаційної 
культури вчителя 

2004/2005 н.р.

3.  Науково-методичне розроблення проекту 
технологічного стандарту для вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

2004 р. 

4. Розроблення критеріїв експертної оцінки 
експериментальної роботи 

2004 р. 

5. Видання підсумкових матеріалів експериментальної 
роботи 

вересень – 
жовтень2005р.

6. Адаптація посібника для вчителів щодо впровадження 
ІКТ та проектної методики у навчальний процес, 
розроблення програми тренінгу для вчителів та 
програми курсу для педагогічних університетів 

до 1.08.2004 

7. Друкування 3-го видання посібника для вчителів  до 1.06.2005 
8. Розроблення програмного компакт-диску до посібника 

для вчителів 
до 1.08.2004 

9. Підготовка методичних рекомендацій для тренерів 
щодо особливостей проведення тренінгу за програмою 

до 1.10.2004 

10. Розроблення та наповнення освітнього веб-сайту 
програми та організація роботи форуму на ньому 

до 1.09.2004 

11. Підготовка анкет для анкетування учнів та батьків у 
школах областей та міст, що входять до 
експериментальної бази 

до 1.09.2004 

12. Підготовка та публікація серії публіцистичних та 
науково-методичних статей щодо роз’яснення 
основних завдань та ідей програми 

2004/2005н.р. 
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№ Заходи Термін 
13. Створення та постійне поповнення бази даних з 

розробленими Портфоліо вчителів на проведених 
тренінгах (за навчальними предметами) та розміщення 
їх на веб-сайті 

протягом 
всього 

експерименту

14. Організація методичної та технічної допомоги 
вчителям через організацію електронного форуму на 
веб-сайті програми 

протягом 
всього 

експерименту
15. Видання навчально-методичної збірки „Одисея” з 

учнівськими описами впроваджених навчальних 
проектів  

березень 
2005р. 

16. Розроблення дистанційного курсу з проектної 
методики для системи післядипломної педагогічної 
освіти 

квітень – 
червень 2005р. 

4. Дидактичне забезпечення 
1. Створення вхідних анкет для проведення навчання 

вчителів 
червень 
 2004 р. 

2. Створення анкет для оцінювання вчителями результатів 
навчання за програмою 

липень  
2004 р. 

3. Створення комп’ютерних форм для оцінювання 
вчителями результатів навчання за програмою та 
розміщення їх на веб-сайті програми 

серпень 
2004р. 

4. Створення анкет для оцінювання результатів 
упровадження навчальних проектів у навчальний процес 

вересень 
2004р. 

5. Створення анкет для учнів та батьків щодо організації 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 
регіональних центрів 

вересень 
2004р. 

5. Кадрове забезпечення 
1. Добір кадрів для здійснення експериментальної роботи серпень – 

грудень 
2004р. 

2. Створення моделі професійного росту вчителя за умов 
упровадження системи підготовки майбутнього вчителя 
в педагогічних університетах та підвищення 
кваліфікації вчителя в системі післядипломної 
педагогічної освіти на базі розробленого проекту 
технологічного стандарту для вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

вересень – 
грудень 
2004р. 

3.  Створення центру при ЦІППО  жовтень 2004р.
4. Запровадження новітнього змісту методичної підготовки 

вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти 
протягом 

експерименту 
5. Підготовка тренерів для регіональних центрів, методистів 

та експертів програми 
протягом 

експерименту 
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№ Заходи Термін 
6. Матеріально-технічне забезпечення 

1. Придбання добірки науково-методичної літератури щодо 
впровадження проектної методики та інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальний процес 

липень-серпень 
2004р. 

2. Розроблення банерів та плакатів програми липень 2004 р.
3. Передання до регіональних центрів програмного 

забезпечення загального призначення 
до грудня 

2004р. 
4. Придбання компакт-дисків, мультимедійних 

енциклопедій для проведення тренінгів  
Постійно 

5. Надання комп’ютерного обладнання доступу до 
Інтернет-ресурсів у використання для проведення 
навчання вчителів  

постійно, МОН 
України, ІППО

6. Придбання нового комп’ютерного обладнання для 
загальноосвітніх навчальних закладів, інститутів 
післядипломної педагогічної освіти 

постійно, МОН 
України, ІППО

 
7. Фінансове забезпечення 

№ Заходи 

К
ор
по
ра
ці
я 

Ін
т
ел

 (г
рн

.) 

М
О
Н

 
У
кр
аї
ни

, 
О
ІП
П
О

 (г
рн

.) 

1. Переклад, адаптація та локалізація матеріалів 
програми, видання підручників, випуск компакт-
дисків, до-поліграфія, поліграфія 1000 шт. (перше 
видання) 

106000  
 

2. Видання підручників та компакт-дисків за 
програмою (10 тис. примірників – друге видання)  

137800  

3. Розробка та підтримка освітнього веб-сайту Програми 37100  
4. Підготовка регіональних тренерів Програми (6 

тренінгів для регіональних тренерів) 
79500  

5. Організація навчання вчителів (10 000 вч. у 2004р., 
10 000 до кінця поточного н.р.) Надання приміщень 
для 48 годинних тренінгів за програмою, сучасного 
комп’ютерного обладнання, сплата за Інтернет, 
мотивація та заохочення тренерів та учасників, плата 
за проживання, харчування та транспортні витрати 
під час проведення тренінгів за програмою) 

 795000 

6. Організація майстер-класів для тренерів та вчителів 95400  
7. Проведення науково-практичної конференції для 

вчителів 
53000  

8. Організація майстер-класів для ректорів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти 

31800 
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9. Організація навчання викладачів для педагогічних 
університетів для пілотного експерименту  

10600 
 

7950 

10. Організація майстер-класів для викладачів 
педагогічних університетів 

26500 
 

 

11. Організація та проведення науково-практичних 
конференцій для учнів 

31800  

12. Проведення наради координаторів регіональних 
центрів 

15900  

13. Нагородження переможців конкурсів для вчителів на 
кращий проект, портфоліо навчального проекту, на 
кращий опис участі учнів у навчальному проекті 

26500 
 

 

14. Розробка та друк третього видання підручника за 
програмою  

185500 
 

 

15. Видання збірки матеріалів „Одисеї” з учнівськими 
описами впроваджених учнівських проектів. 

5300 
 

 

16. Створення комп’ютерного центру дослідно-
експериментальної роботи за програмою „Intel® 
Навчання для майбутнього” на базі ЦІППО 

53000 
 

 

17. Грантова підтримка регіональних експериментальних 
центрів 

519400 
 

 

 Всього: 1197800 530000 
 

8. Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом 
експерименту 

1. Проведення експертизи впровадження ІКТ у 
навчальний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів експериментальних майданчиків  

вересень 2004р.
січень 2005р. 
червень 2005р.

2. Проведення моніторингу навчальних досягнень 
вчителів та учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах експериментальних центрів  

жовтень 

3. Проведення експертизи результатів навчання вчителів 
на тренінгах програми 

Постійно 

4. Проведення експертизи навчання тренерів програми на 
майстер-класах 

Постійно 

5. Проведення експертизи знань та вмінь учнів після 
участі в навчальних проектах 

травень 
2005р. 

6. Моніторинг навчання вчителів за програмою в 
регіональних центрах 

Постійно 

7. Статистичний аналіз щодо результатів впровадження 
основних завдань програми щодо навчання вчителів 

грудень 2004р.
липень 2005 р.

 
Доктор педагогічних наук, професор Н.В. Морзе 
Директор програми „Intel® Навчання для майбутнього”  Т.В.Нанаєва 

(Подається відповідно до додатку 1 до наказу МОН України від 22 вересня 
2004 р. №749, (http://iteach.com.ua/files/about). 
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Додаток 3-Б 
Міністерство освіти і науки України 

Наказ 
м. Київ 
06 травня 2001 р.         № 363 
 

Про проведення узагальнюючого науково-методичного 
 експерименту всеукраїнського рівня  
„Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні” 

 

За останніми даними ЮНЕСКО у 52 країнах світу понад 1000 шкіл та 1500 
дитячих садків працюють на засадах вальдорфської педагогіки, вік якої сягнув 80 
років. 

В Україні навчально-виховні заклади, що спираються у роботі на ідеї та 
методи вальдорфської педагогіки, з'явилися у 1991 році і зараз існують у 
Дніпропетровську, Житомирі, Івано-Франківській області, Києві, Кривому Розі, 
Одесі, Харкові. 

Ідеї свободи і гармонійного розвитку особистості та практичного 
спрямування навчання, що пропагується вальдорфською педагогічною системою 
загалом відповідає духу і направленості реформи середньої освіти в Україні і є 
співзвучними з ідеями багатьох видатних педагогів, таких як Песталоцці. 
Сковорода, Сухомлинський, Ушинський, Русова. 

З метою реалізації одного з головних завдань сучасної педагогічної науки, 
що полягає у вивченні питання розвитку обдарувань особистості, на виконання 
пунктів І.З, ІІ.4, ІІІ.1 „Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 
роки”, затвердженої Указом Президента України від 8 лютого 2001р. за №78/2001, 
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2001 р. № 123 
„Про затвердження плану заходів щодо реалізації „Програми роботи з 
обдарованою молоддю на 2001-2005 роки”, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести узагальнюючий експеримент всеукраїнського рівня „Розвиток 
вальдорфської педагогіки в Україні”. 

2. Затвердити програму науково-дослідницької роботи, склад його 
керівників, та перелік базових експериментальних навчальних і навчально-
виховних закладів (додатки). 

3. Науково-методичному центру середньої освіти Міністерства освіти і 
науки України (Завалевський Ю.І.) спільно з зацікавленими установами Академії 
педагогічних наук України: 

3.1. Надавати постійну практичну допомогу освітнім закладам та установам 
в організації і проведенні експерименту. 

3.2. Забезпечити використання існуючих базових експериментальних і 
навчальних та навчально-виховних закладів в якості творчих лабораторій з 
розробки нових педагогічних технологій навчання та виховання з урахуванням 
регіональних та національних компонентів. 
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3.З. На базі експериментальних навчальних та навчально-виховних закладів 
проводити семінари-практикуми, науково-практичні конференції, Всеукраїнські 
та міжнародні зустрічі з науково-методичних питань подальшого розвитку 
вальдорфськоі педагогіки. 

4. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти та 
науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій 
надавати практичну допомогу в організації і проведенні науково-дослідної роботи 
на базі діючих експериментальних навчальних та навчально-виховних закладів, 
сприяти подальшому розширенню їх мережі. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра 
Огнев’юка В.О. 

Міністр        Б.Г. Кремень 
 

 
 

Додаток 3-В 
Міністерство освіти і науки України 

Наказ 
м. Київ 

23 січня 2004р.         № 48  
 

Про проведення педагогічного експерименту 
з кредитно-модульної системи  
організації навчального процесу 

 
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо 

запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 
вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 
НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити: 
– програму проведення педагогічного експерименту щодо впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, що додається; 

– тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців, що додається; 

– перелік вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – учасників 
педагогічного експерименту, що додається; 

– перелік регіональних базових вищих навчальних закладів, що додається; 
– склад координаційної ради МОН для супроводу та узагальнення результатів 

педагогічного експерименту, що додається. 
2. Встановити, що перелік вищих навчальних закладів – учасників 

педагогічного експерименту може доповнюватися з ініціативи навчального 
закладу за погодженням з МОН. 
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3. Покласти координацію роботи щодо впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV 
рівнів акредитації регіону на регіональні базові вищі навчальні заклади. 

4. Ректорам вищих навчальних закладів – учасників педагогічного 
експерименту: 

4.1. Забезпечити проведення педагогічного експерименту щодо 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

4.2. Визначити перелік напрямів і спеціальностей для проведення 
педагогічного експерименту та подати інформацію департаменту вищої освіти до 
1 лютого 2004 року за формою, що додається. 

4.3. Створити робочу групу з числа науково-педагогічних працівників для 
організаційного та методичного супроводження експерименту. 

4.4. Розробити методичні матеріали для науково-педагогічних працівників 
та студентів з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

4.5. Забезпечити підготовку та видання навчально-методичних посібників, 
періодичних видань, збірників з питань упровадження в систему вищої освіти 
України основних ідей, викладених у Болонській декларації. 

4.6. Створити в бібліотеках навчальних закладів інформаційні експозиції, 
присвячені Болонському процесу, та електронні сторінки з матеріалами 
Болонського процесу на веб-сайтах навчальних закладів.  

4.7. Організувати вивчення Програми проведення педагогічного 
експерименту та Тимчасового положення про організацію навчального процесу в 
кредитно-модульній системі з науково-педагогічними працівниками та 
студентами вищих навчальних закладів-учасників експерименту. 

5. Ректорам регіональних базових вищих навчальних закладів:  
5.1. Запровадити постійно діючий семінар з питань кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу та обміну досвідом.  
5.2. Забезпечити систематичне висвітлення досвіду з упровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу та питань, 
пов’язаних з Болонським процесом, в засобах масової інформації та в електронних 
інформаційних мережах. 

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), науково-методичному 
центру вищої освіти (Левківський К.М.): 

6.1. Забезпечити організаційно-методичне супроводження педагогічного 
експерименту та систематичний моніторинг його результатів. 

6.2. Передбачити проведення науково-практичних семінарів, конференцій з 
підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу. 

6.3. Запровадити на веб-сайті МОН спеціальну рубрику для висвітлення 
питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу та 
забезпечити регулярне оновлювання інформації. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
М.Ф.Степка. 

 
Міністр        В.Г. Кремень 
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Додаток 3-Г 
Про надання статусу експериментального загальноосвітнього 

навчального закладу всеукраїнського рівня 
школі-ліцею № 7 м. Вінниці 

 
Наказ Міністерства освіти і науки України  

 
02.06.05           №332  
 

З метою розробки нової моделі загальноосвітнього навчального закладу 
культуротворчого спрямування як закономірного процесу гуманізації змісту 
освіти, реалізації творчого пошуку вчителів-новаторів та пріоритетних 
напрямів змісту освіти XXI століття, визначених Законом України „Про 
загальну середню освіту”. Національною доктриною розвитку освіти  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального 

закладу всеукраїнського рівня середній загальноосвітній школі І-II ступенів – 
ліцею № 7 м. Вінниці. 

2. Затвердити Програму проведення дослідно-експериментальної роботи 
за темою: „Художньо-творчий розвиток особистості в умовах реалізації нової 
моделі школи культуротворчого спрямування”. 
 3. Призначити: 

3.1.Науковим керівником дослідно-експериментальної роботи 
Сметанського Миколу Івановича, завідувача кафедрою педагогіки Вінницького 
державного педагогічного університету, доктора педагогічних наук; професора. 

3.2.Науковим консультантом дослідно-експериментальної роботи Беха 
Івана Дмитровича, директора Інституту проблем виховання АПН України, 
доктора психологічних наук, академіка. 

3.3.Координатором експерименту Корнілову Ольгу Василівну, 
начальника відділу соціально-гуманітарної освіти Міністерства освіти і науки 
України. 

3.4.Консультантом з науково-методичної роботи експерименту 
Демчишин Марту Степанівну, завідувачку сектору навчально-методичного 
забезпечення художньо-естетичної освіти Науково-методичного центру 
середньої освіти Міністерства освіти і науки України. 

4. Доручити науково-методичне відстеження експерименту Інституту 
проблем виховання АПН України (Бех І. Д.) та Науково-методичному центру 
середньої освіти Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю. І.). 

5. Директору експериментального загальноосвітнього навчального 
закладу (Сухомовський О. Г.)'. 

5.1.Провести апробацію програмного та навчально-методичного 
забезпечення відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи 
школи-ліцею. 
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5.2. Щорічно до 1 липня звітувати про підсумки дослідно-
експериментальної роботи в Міністерстві освіти і науки України. 

6. Управлінню освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації 
(Івасюк І. Д.) та управлінню освіти Вінницької міської Ради (Мисак Г. В.) 
постійно сприяти діяльності експериментального загальноосвітнього 
навчального закладу всеукраїнського рівня. 

7. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
(Полянський П.Б.), Науково-методичному центру середньої освіти Міністерства 
освіти і науки України (Завалевський Ю.І.) надавати організаційну та 
методичну допомогу в діяльності експериментального загальноосвітнього 
навчального закладу, використовуючи його досвід для розроблення 
нормативної бази загальноосвітніх навчальних закладів нового типу. 

8. Наказ про надання статусу експериментального загальноосвітнього 
навчального закладу школі-ліцею № 7 м. Вінниці надрукувати в 
інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України. 

9.Контроль за виконанням наказу покласти на Науково-методичний центр 
середньої освіти Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю І.). 
(Інформаційний збірник МОН України № 16-17, 2005 р.).  

 
Міністр         С. М. Ніколаєнко 

 
 

Додаток 3-Д 
 

ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ:“ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ” 
 

Термін: 2001-2006 р. 
 
Інформація про наукового керівника експерименту. 
Автор науково-дослідної та експериментальної роботи: 
Киричук Валерій Олександрович. Адреса: 01032, м. Київ, бульв. Т. Шевченка 

27-а, тел. 246-54-59, e-mail: UCAP@ukr.net  
Місце роботи: Український науково-методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи, Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти АПН України.  

Посада: старший науковий співробітник Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи, доцент кафедри 
психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН 
України. Вчене звання: кандидат педагогічних наук. 



 128

I. Тема науково-дослідної та експериментальної роботи: “Психолого-
педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”. 

 II. Мета, завдання, гіпотеза. 
Мета: на засадах особистісно-орієнтованого підходу створити систему 

виховної роботи направлену на соціалізацію учнів, з врахуванням потенційних 
можливостей кожного індивіда, утвердження його як особистості, включення в 
активне суспільне життя навчального закладу, міста, держави.  

Основні завдання дослідження: 
– аналіз традиційної системи виховної роботи навчальних закладів та 

порівняння із інноваційною з використанням комплексного моніторингу та 
системного аналізу психолого-соціального розвитку особистості учнів 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів;  

– обґрунтування функцій, напрямків, етапів, рівнів психолого-педагогічного 
проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів;  

– створення нового універсального комп'ютерного комплексу психолого-
педагогічної діагностики та системного аналізу розвитку особистості, 
експериментальне підтвердження ефективності існуючих соціально – 
психологічних методів діагностики та системного аналізу; 

– виявлення в системі психолого-педагогічного проектування педагогічних 
методів впливу та шляхів психолого-педагогічної корекції розвитку та 
стимулювання соціальної активності особистості через включення учнів до 
конструктивних видів діяльності;  

– теоретико-практичне оволодіння педагогічними колективами 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів методами 
психолого-педагогічної діагностики, комплексного системного аналізу, 
технологій прогнозування, конструювання, моделювання, програмування 
психолого-соціального розвитку особистості;  

– перевірка на практиці експериментальної роботи навчальних закладів 
інноваційної системи виховної роботи новостворених та існуючих методів і 
технологій психолого-педагогічного прогнозування, моделювання, 
конструювання, програмування та проектування;  

– створення цільових корекційних, розвивальних, виховних, профілактичних, 
реабілітаційних програм психолого-соціального розвитку особистості, 
апробація їх у системі експериментально-дослідної роботи в різних типах 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів; 

– експериментальне підтвердження ефективності та результативності 
інноваційної виховної системи на основі психолого-педагогічного 
проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів.  
Гіпотеза дослідження. Належний рівень психолого-соціального розвитку 

особистості учня загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 
буде забезпечено за умов:  
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– суттєвого підвищення професійного рівня педагогів на основі психологізації 
та технологізації наукових знань;  

– організації і проведення комплексного моніторингу, психолого-педагогічної 
діагностики, статистично-кількісного та якісно-описового аналізу, 
прогнозування та врахування потенційних можливостей розвитку усіх 
учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, батьків); 

– визначення основних проблем та постановки конкретних реальних завдань 
актуального розвитку кожної особистості;  

– впровадження в систему виховної роботи навчальних закладів інноваційних 
технологій та методів психолого-педагогічного моделювання, 
конструювання, програмування та проектування; 

– використання в виховному процесі цільових, тематичних та комплексних 
програм та створення на їх основі творчих корекційно-виховних проектів;  

– перехід на модульну систему планування виховної роботи навчального 
закладу;  

– зміни критеріїв визначення ефективності роботи класного керівника 
(вихователя);  

– активного включення в виховний процес навчального закладу психологічної 
служби; 

– наявності сучасної комп’ютерної техніки та спеціального програмного 
забезпечення. 
 IІІ. Опис інновації. Реалізація завдань реформи системи освіти передбачає 

перегляд змісту і методів організації загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладів. Нажаль, сучасна система освіти не в повній мірі сприяє 
цілісному розвитку особистості як учня так і педагога, не стимулює індивідуум до 
ґрунтовного, духовно-креативного розуміння природної соціальної дійсності. В 
результаті вона закриває для більшості випускників шлях до психолого-
соціального зростання й підтримання психічного здоров'я, до соціальної гармонії з 
навколишнім світом.  

Основною причиною дисгармонійного розвитку особистості є те, що 
навчально-виховний процес здійснюється як моносуб’єктний. Такий підхід має 
односторонній, технологічний характер, оскільки основна увага зосереджується на 
діяльності педагога. Учитель виступає в ролі суб'єкта навчально-виховного 
процесу, а учень – у ролі об’єкта. 

 Навчально-виховний процес здійснюється без конкретного адресата, 
користувача, замовника, організовується з усіма і для всіх, не забезпечує єдності 
всіх ланок системи неперервної освіти й виховання, наступності у визначенні 
цілей, завдань, видів діяльності. Він спрямований переважно на розумовий 
розвиток особистості, що складає певну суму знань, умінь і навичок. При цьому 
процес гармонійного особистісного розвитку індивіда, його фізичний, психічний, 
соціальний і духовний розвиток залишається стихійним і не регульованим. 

 З двох способів соціалізації (стихійного й регульованого), які повинні 
перебувати в гармонії, в більшості випадків перевага надається першому, тобто 
стихійному.  
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Саме на створення нової виховної системи на засадах особистісно-
зорієнтованої парадигми спрямований науковий проект “Психолого-педагогічне 
проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів”. У даному науковому проекті ця 
соціально-наукова проблема вирішується за рахунок ведення в освітню практику 
навчального закладу інноваційних технологій психолого-педагогічного 
проектування соціального розвитку особистості учня. Пропонований науковий 
проект, що створений на основі технологій психолого-педагогічного проектування 
соціального розвитку особистості учня, в основній своїй формі покликаний 
розробити та провести теоретико-практичні дослідження з питань впровадження 
нової системи виховної роботи в загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладах. 

ІV. Наукова новизна дослідження. Наукова новизна даного дослідження 
полягає в створенні нової моделі системи виховної роботи на основі інноваційних 
психолого-педагогічних технологій, стрижнем яких є психолого-педагогічне 
проектування соціального розвитку особистості, що максимально оптимізує 
процес психолого-соціального та духовного розвитку особистості учня та 
педагога. У проекті дослідно-експериментальної роботи застосовано системний 
підхід (компонентно-структурний і функціональний аналіз) у дослідженні 
феномена психолого-соціальної активності та розвитку особистості, 
запропоновано конкретні психолого-педагогічні технології, що змінюють форми, 
методи, прийоми виховної роботи. Це дозволило встановити залежність між 
особливостями педагогічної взаємодії та рівнями соціальної активності розвитку 
кожної особистості та окремих груп учнів у навчальних колективах. Ця система, 
оформляючись як сукупність наукомістких психолого-педагогічних інноваційних 
технологій, є теоретично та експериментально вивіреною і являє собою синтез 
міждисциплінарного наукового знання. Науково-дослідна та експериментальна 
робота, яка проводиться згідно з проектом, розрахована на п'ять років.  

За цей період навчальні заклади (учасники експерименту) пройдуть декілька 
етапів:  

– діагностично-аналізуючий (теоретично-практичне оволодіння педагогічним 
колективом психолого-педагогічними діагностичними методиками 
комплексного аналізу психолого-соціального розвитку особистості учня; 
розробка й упровадження нових експериментальних планів класного 
керівника (вихователя) на основі психолого-педагогічної діагностики та 
комплексного аналізу; визначення конкретних проблем та потенційних 
можливостей в розвитку особистості; вивчення рівня профпідготовки 
педагогічних працівників, впливу сім'ї й інших соціальних факторів тощо). 

– корекційно-конструюючий (теоретико-практичне оволодіння практичними 
психологами, класними керівниками, вихователями психолого-педагогічних 
технологій попереднього прогнозування розвитку особистості та 
конструювання корекційно-виховного процесу; впровадження 
експериментальних планів діяльності класного колективу; введення в 
практику навчального закладу планування корекційно-виховної роботи 
„знизу-вверх” тощо);  
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–  програмно-моделюючий (теоретико-практичне оволодіння педагогами 
навчальних закладів технологіями моделювання корекційно-виховного 
процесу, а саме: складання цільових, тематичних та комплексних програм, 
творення наукових корекційно-виховних проектів, написання сценаріїв міні-
модулів; організація й проведення корекційно-виховного процесу в 
навчальних закладах на основі цільових програм і творчих проектів; 
удосконалення системи управлінської діяльності тощо); 

– розвивально-формуючий (створення цілісної системи виховної роботи в 
навчальних закладах на основі психолого-педагогічного проектування 
соціального розвитку особистості; включення в систему психолого-
педагогічного проектування інших навчальних закладів району, міста; 
врахування в управлінській діяльності керівних органів освіти інноваційної 
системи виховної роботи тощо); 

– концептуально-узагальнюючий (науково-практична акредитація створеної 
виховної системи на основі психолого-педагогічного проектування 
соціального розвитку особистості; широке впровадження елементів 
психолого-педагогічного проектування в систему роботи навчальних 
закладів України; створення концепції виховання на засадах психолого-
педагогічного проектування; висвітлення результатів експериментально-
дослідної роботи в засобах масової інформації); 
Реалізація даних етапів проекту можлива лише за умови створення в 

експериментально-дослідних навчальних закладах сприятливої творчої 
атмосфери, наявності фахівців психологічної служби, сучасної комп'ютерної 
техніки та сприяння органів системи освіти. Тільки при цих умовах можна 
створити нову сучасну виховну систему, що приведе до виконання школою таких 
виховних завдань, як формування соціальних установок і ціннісних орієнтацій; 
гуманістичної спрямованості особистості; до розумного ставлення до 
матеріальних, соціальних, духовних потреб тощо. 

 V. Визначення термінів та етапів проведення науково-дослідної та 
експериментальної роботи.  

Терміни та етапи науково-дослідної та експериментальної роботи: 2001-
2006 р. 

 І етап: Діагностико-аналітичний (2001-2002 р.):  
– теоретико-практичне оволодіння педагогічними колективами основ 

психолого-педагогічної діагностики та комплексного аналізу психолого-
соціального розвитку особистості учня;  

– організація й проведення комплексного моніторингу психолого-соціального 
розвитку учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів; 

– розробка й упровадження нових експериментальних планів класного 
керівника (вихователя) на основі психолого-педагогічної діагностики та 
аналізу, визначення конкретних проблем та потенційного розвитку 
особистості; – вивчення рівня профпідготовки педагогічних працівників, 
впливу сім'ї та інших факторів; – врахування статистично кількісного 
аналізу розвитку класних колективів у плануванні навчального закладу; 
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– розробка та затвердження програми експериментально-дослідної роботи: 
„Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості 
учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”; 

– проведення вхідного першого зрізу комплексного психолого-педагогічного 
моніторингу всіх учасників НВП.  
ІІ етап: Корекційно-конструюючий (2002-2003 р.) 

– теоретико-практичне оволодіння практичними психологами, класними 
керівниками, класоводами психолого-педагогічних технологій попереднього 
прогнозування розвитку особистості та конструювання корекційно-
виховного процесу; 

– впровадження експериментальних планів діяльності класного колективу;  
– введення в практику роботи навчального закладу планування корекційно-

виховної роботи „знизу-вверх”; 
– запровадження та проведення для педагогічного колективу тренінгів і 

методологічних семінарів із питань психолого-педагогічної корекції 
особистості;  

– проведення другого зрізу комплексного моніторингу психолого-соціального 
розвитку особистості на основі нового універсального комплексу “Соціум”;  

– широке впровадження діагностичних комп’ютерних програм у практику 
роботи соціально-психологічної служби, класних керівників, класоводів, 
адміністрації навчального закладу.  
ІІІ етап: Програмно-моделюючий (2003-2004 р.)  

– теоретико-практичне оволодіння педагогами школи технологій 
моделювання корекційно-виховного процесу, а саме: складання цільових 
комплексних програм, створення наукових проектів, створення сценаріїв 
міні-модулів на основі творчих проектів;  

– організація й проведення корекційно-виховного процесу в загальноосвітніх 
і професійно-технічних закладах на основі цільових, тематичних та 
комплексних корекційно-виховних модульних програмах; 

– удосконалення системи управлінської діяльності навчальних закладів; – 
створення та повна апробація універсального комп’ютерного комплексу 
„Універсал”;  

– проведення третього зрізу комплексного моніторингу всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 
 ІV етап: Розвивально-формуючий (2004-2005 р.)  

– формування цілісної системи виховної роботи навчальних закладів на основі 
психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості;  

– повне включення в інноваційну виховну систему навчальних закладів 
району, міста;  

– врахування в управлінській діяльності керівних органів освіти нової 
системи виховної роботи;  

– створення в навчальних закладах служб психолого-педагогічної корекції з 
питань профілактики девіантної поведінки учнів;  

– проведення четвертого зрізу комплексного моніторингу психолого-
соціального розвитку усіх учасників НВП.  
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V етап: Концептуально-узагальнюючий (2005-2006 р.)  
– науково-практична акредитація створеної виховної системи на основі 

психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості; 
– широке впровадження елементів психолого-педагогічного проектування в 

систему роботи навчальних закладів України;  
– статистично-кількісний описовий аналіз результатів експерименту, 

порівняльна характеристика традиційної системи виховної роботи та 
інноваційної;  

– проведення вихідного зрізу комплексного моніторингу психолого-
соціального розвитку учасників НВП; 

– підведення підсумків експериментально-дослідної роботи.  
VІ. Очікувані результати 

– реальна гуманізація навчально-виховного процесу навчального закладу;  
– стійкий ріст показників соціальної активності учнів у фізично-оздоровчій, 

художньо-образотворчій, предметно-перетворюючій, навчально-
пізнавальній, соціально-комунікативній, громадсько-корисній, 
національно-громадянській, духовно-катарсичній діяльності;  

– зменшення в навчальному закладі кількості соціально-дезадаптованих учнів 
(ізольованих, відторгнутих), що знаходяться в „групі ризику”; 

– проведення психолого-педагогічної корекції вад особистісного розвитку 
учнів;  

– підвищення інтеграції учнів в класних колективах та суттєве покращення 
структури класів (груп);  

– позитивні зміни в динаміці розвитку в учнів ціннісних орієнтацій та 
духовних пріоритетів; 

– покращення в цілому показників навчально-виховного процесу навчального 
закладу.  
VІI. Визначення бази проведення експерименту на Всеукраїнському рівні 

(згідно з наказами МОН України від 28.09.2001р. № 665; від 19.11.2002р. № 662). 
1. Міська гімназія м. Ковеля Волинської області.  
2. Дніпровська ЗОШ Верхньодніпровського району Дніпропетровської 

області.  
3. Загальноосвітня школа № 29 м. Львова.  
4. Навчально-виховний комплекс № 116 м. Харкова. 
5. Професійно-технічне училище №41 м. Харкова.  
6. Гімназія ім. Т.Г. Шевченка м. Олександрії Кіровоградської області.  
7. Навчально-виховний комплекс „Дошкільний заклад №380- 

загальноосвітня школа І-Ш ступенів №91 з поглибленим вивченням 
української мови” м. Донецька. 

8. Загальноосвітня школа № 63 м. Харкова.  
9. Гімназія природничо-математичного профілю № 4 м. Луцька. 
10. Загальноосвітня /змінна/ школа ІІ-ІІІ ступеня м.Луцька. 
11. Навчально-виховний комплекс №3 ім.Н.Рибака м.Шепетівка 

Хмельницької області.  
12. Загальноосвітня школа №24 м.Івано-Франківська  
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13. Навчально-виховний комплекс № 9 м. Миргорода Полтавської області.  
14. Загальноосвітня школа №1 Київського району м.Харкова.  
15. Загальноосвітня школа № 4 Київського району м.Харкова.  
16. Загальноосвітня школа № 5 Київського району м.Харкова.  
17. Загальноосвітня школа № 9 Київського району м.Харкова.  
18. Загальноосвітня школа № 16 Київського району м.Харкова.  
19. Загальноосвітня школа № 17 Київського району м.Харкова.  
20. Загальноосвітня школа № 36 Київського району м.Харкова.  
21. Загальноосвітня школа № 37 Київського району м.Харкова.  
22. Загальноосвітня школа № 52 Київського району м.Харкова.  
23. Загальноосвітня школа № 55 Київського району м.Харкова.  
24. Загальноосвітня школа № 62 Київського району м.Харкова.  
25. Загальноосвітня школа № 96 Київського району м.Харкова.  
26. Загальноосвітня школа № 100 Київського району м.Харкова.  
27. Загальноосвітня школа № 107 Київського району м.Харкова.  
28. Загальноосвітня школа № 110 Київського району м.Харкова.  
29. Загальноосвітня школа № 134 Київського району м.Харкова.  
30. Загальноосвітня школа № 158 Київського району м.Харкова.  
31. Загальноосвітня школа № 164 Київського району м.Харкова.  
32. Загальноосвітня школа № 165 Київського району м.Харкова.  
33. Загальноосвітня школа № 166 Київського району м.Харкова.  
34. Загальноосвітня школа № 170 Київського району м.Харкова.  
35. Загальноосвітня школа № 172 Київського району м.Харкова.  
36. Загальноосвітня школа № 133 Київського району м.Харкова.  
VІII. Опис наявного і потрібного забезпечення експерименту. Наявне 

забезпечення: 
1. Діагностично-аналітичний комплекс „Універсал”.  
2. Технології комплексного психолого-педагогічного аналізу, 

прогнозування, конструювання, проектування, моделювання розвитку 
особистості.  

3. Методичний посібник „Технологія діяльності класного керівника з 
учнівським колективом” (діагностика, аналіз, планування, організація 
корекційної роботи).  

4. Цільові, тематичні, комплексні навчальні корекційно-виховні програми.  
5. Відео-банк корекційно-виховних міні-модулів 
6. Програма науково-дослідної та експериментальної роботи.  
Потрібне забезпечення: 
1. Персональні комп’ютери.  
2. Оргтехніка.  
3. Витратні матеріали.  
ІХ. Пропозиції щодо змісту і термінів контролю.  

1. Загальний контроль за ходом експерименту здійснює Міністерство освіти і 
науки України спільно з АПН України (постійно). 

2. Заслуховування звітів на засіданні Президії АПН України про хід і 
результати експерименту (один раз на рік).  
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3. Проведення експертизи результатів експерименту (один раз на рік). 
4. Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій /один раз на 

два роки/.  
5. Висвітлення ходу експерименту в науковій літературі, засобах масової 

інформації (постійно).  
X. Основні наукові публікації автора по темі науково-дослідної та 

експериментальної роботи.  
В.О. Киричук. Технологія діяльності класного керівника з учнівським 

колективом (діагностика, аналіз, планування, організація корекційної роботи). – 
Ковель, 2000. – 88 с. – 102. 

 В.О. Киричук. Технологія діяльності класного керівника з учнівським 
колективом (діагностика, аналіз, планування, організація корекційної роботи). 
Доповнене видання. – Миргород, 2000. – 90 с. – 103. 

 В.О. Киричук. Соціально-комунікативна активність старшокласників, суть і 
засоби її стимулювання. – Луцьк, 2000. – 120 с. – 118. 

В.О. Киричук. Деякі соціально-психологічні умови особистісного розвитку 
дітей зони аварії на ЧАЕС. // Соціально-психологічна допомога дітям і підліткам, 
що постраждали від Чорнобильської катастрофи: Збірник наукових праць.-Київ, 
1994.– С. 9-17. 

 В.О.Киричук. Система виховної роботи на основі проектування 
соціального розвитку особистості. // Педагогічний пошук.–2001,травень. 
Програма науково-дослідної роботи з теми: „Психолого-педагогічне 
проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів”, схвалена Постановою Президії 
Академії педагогічних наук України (протокол №1-7/5-69 від 22.05.2001р.), 
затверджена Науковою методичною радою з питань освіти МОН України 
(протокол №5 від 27.06.2001р.), та наказом Міністерства освіти і науки №665 
від 28.09.2001р.).                       (http://universal.modus.net.ua/Experiment.html) 

 
 

Додаток 4 
 

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Авторитарне (лат. autorіtas – влада, вплив) виховання — педагогічна 
концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи 
ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої 
особистості, призводить до її нівелювання, виникнення конфронтації між 
педагогом і дітьми. 

Авторська школа – експериментальний навчально-виховний заклад, 
діяльність якого базується на розробленій автором чи авторським колективом 
педагогічній концепції'. Термін запроваджено наприкінці 80-х років XX ст., однак 
у світовій педагогіці авторськими за суттю були навчальні заклади 
Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребеля, школи М.Монтессорі, Р.Штейнера, А.Макаренка, 
В.Сухомлинського та ін. 
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Авторські навчальні програми – складова частина програмно-методичного 
забезпечення освітнього процесу навчально-виховного закладу (школи, дитячого 
садка тощо). Для них характерні оригінальні концепції та зміст. Запровадженню 
А.н.п. передує експертиза, апробація, сертифікація тощо. 

Авторські освітні технології – розроблені педагогами-практиками 
технології, в яких у різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям 
різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, інтеграційні, 
ігрові, комп'ютерні, діалогові, тренінгові технології. 

Аксіологічний (грец. axios – цінний і logos — слово, вчення) аналіз – 
членування загального процесу на окремі самооцінні дії (кроки). 

Алгоритмізація процесу навчання – один із напрямів педагогічних 
досліджень, який акцентує на використанні тими, хто навчається, і тими, хто 
навчає, структурованих алгоритмів (лат. algorithmus — сукупність дій для 
розв'язання задачі) розв'язання завдань. 

Альтернативні (франц, alternative, від лат. Alter– один із двох) школи – 
„вільні школи”, які виникли наприкінці 60-х років XX ст. у країнах Західної 
Європи і США як протиставлення авторитарним рухам. Вони забезпечують 
альтернативну за змістом, формами і методами роботи з учнями освіту. Існують як 
„відкриті школи” (без поділу на традиційні класи), „школи без стін” (орієнтація на 
широке використання місцевої громади), „магнітні школи” (навчальні центри для 
поглибленого вивчення конкретної галузі знань) та ін. 

Антиінноваційні (грец. anti — проти і англ. innovate — запроваджувати 
нововведення) бар'єри – зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають 
здійсненню інноваційної діяльності. 

Антрополого-гуманістичний (грец. anthropos — людина і logos – слово, 
вчення; лат. humanus — людський, людяний) принцип у педагогіці – організація 
навчально-виховного процесу відповідно до законів розвитку дитячого організму і 
становлення особистості. 

Базова освіта – суспільне необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, 
який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, 
формування загальнокультурної основи її освіти, громадянського та професійного 
становлення. 

Варіативний (лат. variatio – відмінність) компонент в освіті – навчальні 
програми, що обираються в межах освітньої програми навчально-виховного 
закладу. 

Виховна система – умовно об'єднаний комплекс виховних цілей, людей, що 
реалізують їх у процесі цілеспрямованої діяльності, відносин між її учасниками, 
освоєного середовища й управлінської діяльності із забезпечення життєздатності 
цієї системи. 

Виховні цілі – цілі, що відповідають формуванню соціальних і особистісних 
якостей, а також ціннісно-смислових ставлень людини до навколишнього світу і 
самої себе. 

Відкрите навчання – спосіб організації навчальної роботи в школах 
(здебільшого початкових), який передбачає відмову від класно-урочної системи і 
оцінювання успішності на основі заданих норм, гнучку, відкриту організацію 
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навчального простору, змінний склад навчальних груп, вільний вибір учнем видів 
і способів навчальної роботи. В. н. сприяє формуванню позитивної мотивації 
дітей, емоційно насиченої атмосфери взаємин учителів і учнів. Таке навчання було 
поширене на початку 60-х років XX ст. у Великій Британії, а в 70-ті роки і в інших 
країнах. 

Гендерний (англ. gender, від грец. genos – рід) підхід – сукупність уявлень, 
які передбачають визначення відмінностей у поведінці та сприйнятті жінок і 
чоловіків не так за їх фізичними особливостями, як за вихованням і поширеними в 
кожній культурі уявленнями про суть жіночого та чоловічого. 

Глобалізація (франц. global — взятий у цілому) освіти – одна з 
фундаментальних тенденцій розвитку освіти. Відображає формування єдиного 
соціального, інформаційного й освітнього простору в масштабах усієї планети, 
зокрема через діяльність засобів масової інформації, канали Інтернет. 

Глобальна освіта – зміст і технології освіти, орієнтовані на тенденції 
глобалізації у всіх галузях суспільного життя, її компонентами є екологічна освіта 
і виховання, розвиток толерантності й полікультурності у сфері 
суспільствознавчої освіти, підвищення інформаційної насиченості освіти. 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий 
особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і 
засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. 

Групи одного столика – групи дітей у педагогічній системі П.Петерсена, 
створені на основі взаємних симпатій, спільних інтересів, діяльності, яка вимагає 
колективних зусиль мікрогруп. 

Гуманізація (лат. humanus — людський, людяний) педагогічного процесу – 
концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на 
принципах гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для 
повноцінного розвитку дитини. Передбачає диференціацію та індивідуалізацію 
навчання й виховання на основі активізації творчого саморозвитку особистості 

Гуманістична освіта – освітні системи і концепції, які базуються на 
цінностях гуманізації і гуманітаризації освіти. 

Гуманістична педагогіка – напрям у сучасній теорії та практиці виховання, 
що виник наприкінці 50-х — на початку 60-х років XX ст у США як педагогічне 
втілення ідей гуманістичної психологи. Головною метою виховання в Г.п. є 
самоактуалізація особистості. 

Гуманістична психологія – напрям у сучасній зарубіжній психологи, 
предметом якого є цілісне вивчення людини в її вищих, специфічних лише для неї 
виявах, зокрема розвиток і самоактуалізація особистості, її цінності, любов, 
творчість, відповідальність, свобода тощо. До провідних представників Г.п. 
належать А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс. 

Гуманітаризація (лат. humanitas – людство, людяність) освіти – одна з 
основних тенденцій розвитку освіти в сучасному світі. Відображає зростання ролі 
і значення людських відносин, взаємного прийняття учасників навчального 
процесу для успішності освіти в цілому. 
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Демократизація (грец. demokratia – народовладдя) педагогічного процесу – 
впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи 
творчості педагогу і більших можливостей вихованцям. 

Диверсифікація (лат. diversificatio – зміна, різноманітність) системи 
освіти – процес розширення системи освіти за рахунок зростання кількості типів і 
видів навчальних закладів 

Дидактична (грец. didaktikos – повчальний) система – сукупність елементів 
(мета, дидактичні принципи, зміст, форми організації і методи навчання), що 
утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення 
цілей навчання. 

Дидактичне програмування – один із підходів до конструювання освітніх 
процесів і систем, пов'язаний з поетапним визначенням необхідної інформації, 
елементарних процедур засвоєння і контролю. Особливого поширення набуває у 
зв'язку із упровадженням комп'ютерів і навчальних пристроїв. 

Дидактичний енциклопедизм – педагогічний принцип і стратегія відбору 
змісту освіти, що реалізуються через вибір основних фактів і подій, які підлягають 
засвоєнню. 

Дидактичний утилітаризм (франц. utiltarisme, від лат. utilitas – користь, 
вигода) – педагогічний принцип і стратегія визначення змісту освіти, що 
реалізуються через вибір практично необхідних для життя елементів знання, 
досвіду й умінь. 

Диференціація (лат. differentia – відмінність) освіти – процес у сучасній 
освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу 
максимально враховувати індивідуальні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та 
професійні орієнтації тих, хто навчається. Базується на прийнятті психологічних 
відмінностей між індивідами і групами людей (за статтю, віком, соціальною 
належністю тощо). 

Діагностика (грец. dіаgпоstikos – здатний розпізнавати) інноваційної 
діяльності педагога – сукупність способів вивчення й оцінювання професійної 
готовності педагога до реалізації інноваційної діяльності. 

Експеримент (лат. ехрегітепtuт – проба, досвід) – метод дослідження, що 
передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати 
педагогічної діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних 
результатів; контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та 
апробування нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління 
навчально-виховним закладом. 

Експериментальні школи – навчально-виховні заклади, призначені для 
обґрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення 
практичного досвіду педагогів. 

Експертна рецензія – заключне судження експерта про рецензований 
інноваційний проект (його актуальність, відповідність цілей об'єктивним потребам 
і тенденціям розвитку освіти, чіткість визначення цілей тощо). 

Екстенсивні (лат. ехtеnsivus – розширюючий) інновації – інновації, що 
базуються на залученні додаткових потужностей (інвестицій) нових засобів, 
обладнання, технологій, капіталовкладень тощо; нарощують кількісні 
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характеристики педагогічного продукту переважно за рахунок нових 
інформаційних технологій, перерозподілу часу на різні види навчальної 
діяльності, диференціацію та індивідуалізацію роботи з учнями. 

Життєвий цикл (грец. kyklos – коло) нововведення – процес проходження 
етапів нововведення: виникнення (старт); швидкий ріст (у боротьбі з 
опонентами, консерваторами, скептиками); зрілість; освоєння; дифузія 
(проникнення, розповсюдження); насичення (освоєння багатьма людьми, 
проникнення у всі частини педагогічного й управлінського процесів); 
рутинізація (тривале використання новації, внаслідок чого вона для багатьох 
стає нормою); криза (вичерпаність можливостей застосувати новацію в нових 
галузях, умовах); фініш (нововведення перестає бути таким, як є, замінюється 
ефективнішим або поглинається загальною ефективною системою). 

Засоби інформатизації освіти – засоби нових інформаційних технологій 
у поєднанні з навчально-методичним, нормативно-технічним організаційно-
інструктивним матеріалом, що забезпечує їх педагогічно доцільне 
використання. 

Засоби нових інформаційних технологій програмно-апаратні засоби і 
пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки, а також сучасні 
способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, 
накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації. 

Зміст освіти – система наукових знань про природу і суспільство; 
особистісний і соціокультурний досвід, які реалізуються, розвиваються і 
трансформуються в системі освіти. Серед основних компонентів 3. о. 
виокремлюють ціннісний, знаковий, діяльнісний, поведінковий, особистісний 
тощо. 

Зразковий поведінковий (репродуктивний) педагогічний досвід – 
навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність, яка забезпечує 
ефективне і якісне розв'язання завдань навчання і виховання. 

Імперативний (лат. іmperativus – наказовий, владний) характер взаємин у 
педагогічній системі – характер взаємин між вихователем і вихованцями за 
моделлю суб'єкт-об'єктної взаємодії, що передбачає точне і беззаперечне 
виконання дитиною всіх вимог дорослого, сліпе підкорення формальним 
нормам і правилам поведінки. 

Індивідуалізація навчання – організація навчального процесу з 
урахуванням індивідуальних особливостей учнів, яка дає змогу створити 
оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного. 

Індивідуальний освітній маршрут – орієнтація на пошук індивідуальних 
моделей соціалізації, що сприяють використанню внутрішніх сутнісних сил і 
можливостей конкретної людини; надання дитині та її сім'ї права обирати 
навчальні програми й заклади з урахуванням інтересів і проблем, 
індивідуальності дитини. 

Інновативність (лат. іппоvаtіо – оновлення, зміна) – емоційно-оцінне 
ставлення до нововведень, відмінність у сприйнятливості суб'єктів до 
інновацій, нових ідей, досвіду. 
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Інноваційна компетентність (лат. сотреtепs) – належний, відповідний) 
педагога – система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей 
педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних 
технологій у роботі з дітьми. 

Інноваційна культура педагога – система освоєних особистістю 
педагогічних засобів, що забезпечують інноваційний спосіб діяльності, 
системоутворюючим елементом якої є цінності інноваційного плану. І.к.п. 
виконує раціонально-праксіологічну, організаційно-впорядковуючу, описово-
пояснювальну, прогностико-управлінську, евристико-пізнавальну і 
комунікативно-трансляційну функції. 

Інноваційна мета освіти – створення сприятливих умов для творчості, 
реалізації природної суті, соціальних потреб людини. 

Інноваційна освіта – система ідей, головною метою яких є збереження і 
розвиток творчого потенціалу людини. Започаткована Міжнародною академією 
наук вищої школи (МАН ВШ). 

Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного 
педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, зорієнтована на 
зміну та розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих 
результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної 
практики. 

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й 
послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, 
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний 
процес від визначення його мети до очікуваних результатів. 

Інноваційна поведінка педагога – сукупність зовнішніх виявів його 
особистості, в яких розкривається внутрішнє „Я” (світовідчуття, світогляд, 
особистісні особливості), спрямовані на зміну складових сучасної системи освіти. 

Інноваційна школа – навчально-виховний заклад, діяльність якого 
побудована на оригінальних (авторських) ідеях і технологіях. І.ш. є освітньою 
практикою (взагалі або для конкретних умов). 

Інноваційне навчання – орієнтована на динамічні зміни в навколишньому 
світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку 
різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-
адаптаційних можливостей особистості. 

Інноваційне середовище – педагогічно доцільно організований простір 
життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; 
інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу навчального 
закладу. 

Інноваційний педагогічний експеримент – метод дослідницько-педагогічної 
діяльності, який передбачає істотні зміни у змісті, формах і методах роботи з 
метою підвищення їх ефективності. 

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу – здатність навчально-
виховного закладу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення та 
своєчасно позбавлятися від застарілого, педагогічно недоцільного. 
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Інноваційний потенціал (лат. роtепtіа – сила ) педагога — сукупність 
соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, що виражає 
готовність удосконалювати педагогічну діяльність, а також наявність внутрішніх 
засобів і методів, які забезпечують цю готовність. 

Інноваційний прогностичний характер управління навчальним закладом – 
впровадження в управлінський цикл змін, спрямованих на визначення перспектив 
розвитку освітньої системи та її радикальне оновлення: діагностика стану 
проблеми і виявлення проблемних полів, побудова концепції перетворення і 
проектування, програмування діяльності, моделювання й корекція моделі, її 
адаптація і тиражування результатів. 

Інноваційний режим – порядок здійснення навчання в умовах конкретної 
інновації; систематичне координування і регулювання інноваційного процесу. 

Інноваційні ідеї – засновані на новому знанні про процеси людського 
розвитку ідеї, які пропонують не використовувані раніше теоретичні підходи до 
розв'язання педагогічних проблем, конкретні практичні технології отримання 
високих результатів. 

Інноваційні наукові повідомлення – методологічні положення дидактики; 
теоретичні положення; концепція; гіпотеза; закономірність; модель педагогічного 
процесу; педагогічні принципи; аналітичні дані про педагогічний процес, явище, 
факти; характеристика педагогічного процесу, явища; алгоритми дій учасників 
процесу; методи педагогічної діяльності; педагогічні засоби; форми педагогічної 
діяльності; педагогічний комплекс, система; показники й критерій ефективності 
педагогічного процесу та якості його результатів; протипоказання у педагогіці. 

Інноваційні освітні процеси – зумовлені суспільною потребою комплексні 
процеси створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього 
середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл. 

Інноваційні уміння – володіння способами і прийомами інноваційної 
діяльності, що дають змогу виокремити проблему, проникнути в її суть і на цій 
основі конструювати і продуктивно розв'язувати інноваційні професійно-
педагогічні завдання. 

Інновація – нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно 
нового, використання відомого в інших цілях. 

Інновація – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (Закон 
України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2007 р. № 40-IV). 

Інновація – вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, 
дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво 
поліпшують результати освітньої діяльності (Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.11.2000 р. № 522). 

Інновація – оновлення, зміни, впровадження нового (новизни) (Вікторова 
Л.Г. Инновационные процессы в образовании //Инновации в образовании. – 2002. 
– № 2. – С. 6). 
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Інновація – кінцевий результат творчої діяльності у вигляді нової чи 
удосконаленої продукції, нового чи удосконаленого технологічного процесу 
(Слободчиков В.Й. Проблеми становлення и развития инновационного 
образования //Инновации в образовании. – 2003 -№ 2.-С. 4-18). 

Інновація – новизна, що істотно змінює результати освітнього процесу, 
створюючи при цьому удосконалені чи нові: освітні, дидактичні, виховні 
системи;зміст освіти;освітні педагогічні технології; методи, форми, засоби 
розвитку особистості, організацію навчання і виховання; технології управління 
навчальними закладами, системою освіти (Даниленко Л.І. Управління процесом 
здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти 
//Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – № 3. – С. 70-74). 

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 
на ринок нових конкурентноспроможних товарів і послуг (Закон України „Про 
інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. № 40-ІV). 

Інноваційна діяльність – розробка, розповсюдження та застосування 
освітніх інновацій (Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.11.2000 р. № 522). 

Інноваційна діяльність – створення нової чи удосконаленої продукції, 
нового чи удосконаленого технологічного процесу (Слободчиков В.И. Проблеми 
становлення и развития инновационного образования //Инновации в образовании. 
– 2003 – №2. – С. 4-18). 

Інноваційна система – педагогічна система, результатом функціонування 
якої є новітні ідеї та оригінальний досвід (Остапчук О.Є. Інноваційні процеси в 
освіті: пошук істини триває //Підручник для директора. – 2000. – №4. – С. 3-8). 

Примітка. Розбіжності у тлумаченнях спричинені неоднаковим баченням їх 
авторами сутнісного ядра, а також радикальності нововведень. Одні з них 
переконані, що інновацією можна вважати лише те нове, яке має своїм 
результатом кардинальні зміни у певній системі, інші зараховують до цієї 
категорії будь-які, навіть незначні нововведення. 

Інтеграція (лат. іпtеgratio – відновлення, поповнення, від іпtеger– цілий) – 
процес і результат взаємодії елементів (із заданими властивостями), що 
супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням і зміцненням 
істотних зв'язків між ними на основі достатньої підстави, в результаті чого 
формується інтегрований об'єкт (система) з якісно новими властивостями, у 
структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів. 

Інтегровані інновації – інновації, що передбачають об'єднання інтенсивного 
та екстенсивного шляхів розвитку педагогічної системи за умови ретельного 
дослідження невикористаних резервів педагогічної системи, які виявляються на 
межі різнопланових, різнорівневих і різнохарактерних педагогічних підсистем та 
їх компонентів. 

Інформатизація (лат. іnformatio – пояснення) освіти – одна з глобальних 
тенденцій розвитку освіти, пов'язана з розширенням застосування комп'ютерів, 
інформаційних мереж і технологій в освітній практиці. 
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Комбінаторні (лат.combino – з'єдную, поєдную) нововведення –
нововведення, що передбачають нове конструктивне поєднання елементів відомих 
методик. 

Комплексна освітня програма – програма, яка визначає основний зміст 
роботи з дітьми в умовах навчально-виховного закладу на основі єдиної 
педагогічної концепції. 

Компоненти педагогічної системи – мета (педагогічний ідеал виховання), 
зміст педагогічного впливу (освітня програма), засоби форми, методи 
педагогічного впливу; результат; люди (педагоги, батьки, вихованці тощо) як носії 
педагогічної системи, об'єкти і суб'єкти педагогічної діяльності. 

 Ліцензування освітнього закладу – проведення експертизи і прийняття 
рішення про видачу або відмову у видачі навчальному закладу ліцензії на 
здійснення освітньої діяльності відповідно до поданої заяви. Проводиться 
державними органами управління освіти або органами місцевого самоврядування 
з метою реалізації державної політики в галузі освіти, регулювання умов 
здійснення освітнього процесу, захисту прав громадян на отримання і освіти, 
створення правових гарантій для вільного функціонування і В розвитку освітніх 
закладів різних організаційно-правових форм. 

Метод групових експертних оцінок (ГЕО), або метод Дельфи – метод, що 
передбачає проведення експертизи групою експертів за певним алгоритмом. 

Методика в освіті – опис конкретних прийомів, способів, технік 
педагогічної діяльності в окремих освітніх процесах. 

Методика навчання як окрема дидактика – сукупність упорядкованих 
знань про принципи, зміст, методи, засоби і форми організації навчально-
виховного процесу з окремих навчальних дисциплін, що забезпечують розв'язання 
завдань. 

Модифікаційні (лат. mоdifico – встановлюю міру) нововведення – 
нововведення, пов'язані з удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, 
модернізацією того, що має аналог або прототип (програма, методика, окрема 
розробка тощо). 

 Модульні нововведення – комплекс часткових взаємопов'язаних 
нововведень стосовно певної групи предметів, вікової групи дітей тощо. 

Моніторинг (лат. mопіtor – нагадуючий, наглядаючий) в освіті – постійне 
відстежування певного процесу в освіті з метою виявлення його відповідності 
бажаному результату або початковим припущенням. Елементами м. в о. є форми 
поточної, проміжної і підсумкової атестації, складання графіків і звітів, 
проведення педагогічних рад, консиліумів тощо. 

Новаторство (лат. novator – оновлювач) – найвищий ступінь педагогічної 
професійної майстерності, винахідництво нового в педагогічній практиці. 

Новаторський педагогічний досвід – породжена радикально новою 
педагогічною ідеєю навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність. 

Новизна – один із основних критеріїв оцінювання педагогічних досліджень; 
результат творчого процесу; властивість і самостійна цінність будь-якого 
нововведення. Н. має відносний характер як в особистісному, так і в історичному 
плані. 
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Нові інформаційні технології – сукупність методів і технічних засобів 
збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання інформації за 
допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій. 

Освіта – процес і результат засвоєння людиною системи знань просвіт, 
суспільство, саму себе, способи мислення і діяльності, формування власної 
особистості; феномен культури, що забезпечує її трансляцію, відтворюваність і 
зміну; освітній простір – сукупність навчальних закладів, державної системи 
управління і суспільних об'єднань, які реалізують освітні програми. 

Освітній заклад – заклад, що здійснює освітній процес, тобто реалізує одну 
або кілька освітніх програм. 

Освітній стандарт (англ. standard – норма, зразок, мірило) – мінімально 
гарантований освітнім закладом рівень освіти. 

Освітня парадигма (грец. paradeigma – приклад, зразок) – сукупність 
прийнятих науковим педагогічним співтовариством теоретичних, методологічних 
та інших установок на кожному етапі розвитку педагогіки, якими керуються як 
зразком (моделлю, стандартом) при розв'язанні педагогічних проблем. 

Освітня програма – основний документ освітнього закладу будь-якого 
рівня, що визначає зміст основної і додаткової освіти, педагогічні технології, які 
використовуються, систему атестації і управління якістю освіти, а також кадрові 
та матеріально-технічні основи освітнього процесу. 

Освітня технологія – технологія, що відображає загальну стратегію 
розвитку освіти, єдиного освітнього простору. Призначена для прогнозування 
розвитку освіти, її конкретного проектування і планування, передбачення 
результатів, а також визначення відповідних освітнім цілям стандартів. До О.т. 
належать концепції освіти, освітні закони, освітні системи (гуманістична 
концепція освіти, Закон України „Про освіту”, система неперервної освіти тощо). 

 Педагогічна експертиза – сукупність процедур, необхідних для одержання 
колективної думки у формі експертного судження чи оцінки про педагогічний 
об'єкт, процес, явище (навчальний план, підручник тощо).  

Педагогічна імпровізація (франц. ітрrovisation – несподіваний, 
непередбачений) – знаходження педагогом під час навчально-виховного процесу 
несподіваного педагогічного розв'язку і миттєве його втілення. Вона охоплює 
чотири етапи: педагогічне осяяння; миттєве осмислення педагогічної ідеї і миттєвий 
вибір шляху її реалізації; втілення або реалізація педагогічної ідеї; миттєвий аналіз 
процесу втілення педагогічної ідеї і рішення про продовження педагогічної 
імпровізації або перехід до запланованих раніше П. і. дає змогу вдосконалювати 
педагогічну техніку, гнучко реагувати на труднощі, що виникають. 

Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання, освоєння і 
використання педагогічних інновацій.  

Педагогічна інновація (нововведення) – сукупність нових професійно-
педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем 
виховання й навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; цілісна 
теоретична, технологічна і методична концепція оновлення педагогічної 
діяльності, що забезпечує її вихід на якісно новий рівень; процес освоєння нового 
(засобу, методики, технології, програми тощо). 
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Педагогічна кваліметрія (грец.mettero – вимірюю) – застосування методів 
загальної кваліметрії (кількісних оцінок якості об'єкта) в педагогіці під час 
кількісного оцінювання психолого-педагогічних і дидактичних об'єктів. Основним 
методом дослідження є метод групових експертних оцінок. 

Педагогічна концепція – спосіб розуміння, трактування педагогічних явищ; 
основна точка зору на предмет педагогічної науки чи педагогічного явища; 
керівна ідея для їх систематичного висвітлення; система пов'язаних між собою, 
взаємозумовлених поглядів на сутність педагогічних явищ. 

Педагогічна майстерність – високий рівень оволодіння педагогічною 
діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь навичок, професійно важливих 
якостей особистості, що дають змогу педагогу ефективно організовувати 
навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається, і здійснювати 
цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію. 

Педагогічна неологія (грец. nеоs — новий і logos– слово, вчення) – наука про 
створення нового у педагогіці. Основними категоріями П. н. є нове в педагогіці, 
класифікація педагогічних нововведень, умови створення нового, критерії 
новизни, традиції новаторство, етапи створення нового у педагогіці. 

Педагогічна підтримка – особлива сфера спрямованої на само становлення 
дитини педагогічної діяльності, яка представляє процес спільного з вихованцем 
визначення його інтересів і шляхів подолання проблем з метою збереження 
власної гідності та досягнення бажаних результатів у різних сферах. 

Педагогічна праксеологія (грец. рraktikos – діяльний і logos – слово, вчення) – 
наука про використання і застосування нового у педагогіці. Основними 
категоріями П.п. є закономірності та різновиди впровадження, використання і 
застосування нового, оптимальна інноваційна діяльність. 

Педагогічна рефлексія (лат. reflexio – відображення, аналіз) – здатність 
педагога об'єктивно оцінити себе та свої вчинки, зрозуміти, як його сприймають у 
процесі педагогічного спілкування. 

Педагогічна система – педагогічна концепція і досвід її реалізації в 
педагогічну практику; еталонна модель, результати дії якої апробовані на 
соціальному рівні і мають свою специфіку. 

Педагогічна творчість – прийняття і здійснення педагогом оптимальних 
нестандартних рішень у змінних умовах навчально-виховного процесу. 

Педагогічна теорія – логічне узагальнення педагогічного досвіду, практики 
виховання й навчання; система педагогічних ідей; наукове пояснення 
закономірностей педагогічної діяльності; сукупність положень педагогіки як 
науки. 

Педагогічна техніка – елемент педагогічної технології; комплекс загально 
педагогічних і психологічних умінь педагога, що забезпечує володіння ним 
власним психофізіологічним станом, настроєм, емоціями, тілом, мовою й 
організацією педагогічно доцільного спілкування. Виокремлюють вербальні 
(голос, дикція, інтонація, темпоритм тощо), невербальні (міміка, пластика, 
артикуляція, жести, експресивне забарвлення пластики та ін.), соціально-
перцептивні (сприйняття, увага, спостережливість, уява тощо) уміння та 
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володіння емоційним станом (зняття психічного напруження, саморегуляція, 
релаксація, аутотренінг, самонавіювання, створення творчого самопочуття). 

Педагогічна технологія – своєрідна конкретизація методики, проект певної 
педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка реалізації 
навчально-виховного процесу; закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує 
науково-обгрунтований проект навчально-виховного процесу і має вищий рівень 
ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики 
навчання й виховання. 

Педагогічне конструювання (створення конструкту) – деталізація 
освітнього чи педагогічного проекту, яка наближує його до використання в 
конкретних умовах реальними учасниками педагогічного процесу. 

Педагогічне проектування – цілеспрямована діяльність, яка визначає 
необхідність педагогічних перетворень, прогнозує та оцінює наслідки реалізації 
певних педагогічних задумів. 

Педагогічний вплив – вплив педагога на свідомість і поведінку, організацію 
життя й діяльності вихованців з метою формування у них певних якостей 
особистості та забезпечення успішного досягнення цілей. 

Педагогічний конфлікт – протиріччя між вихователем (вихователями) і 
вихованцем (вихованцями). П. к. буває внутрішній (внутрішньо-особистісний) і 
зовнішній (міжособистісний і між груповий). Залежно від способу розв'язання 
виокремлюють продуктивні (конструктивні) і деструктивні конфлікти. 
Продуктивні конфлікти стимулюють розвиток окремої особистості або групи. 
Наприклад, конфлікт між новатором-педагогом і його інертними колегами 
керівник навчального закладу може конструктивно використати для 
оздоровлення, творчого росту колективу. Неправильне сприйняття цієї ситуації 
може призвести до деструктивного розв'язання проблеми. Способами розв'язання 
конфлікту є вияв апатії, компроміс, „третейський суддя”, двосторонній аналіз, 
тимчасовий розрив зв'язку, ультиматум тощо. 

Педагогічний паліатив (франц. раlliatif, від лат. раllіаtus – прикритий)– 
тимчасова поступка педагога, яка полягає в його вмінні „не бачити”, „не 
помічати” порушень соціальних норм і створювати умови для унеможливлення їх 
у майбутньому, знаходити позитивне і в найнезначніших результатах діяльності 
дитини, бути терплячим, ставити в центр уваги розвиток дітей. 

Педагогічний такт – принцип міри, необхідний у процесі спілкування з 
дітьми. Визначається педагогічною майстерністю, досвідом, рівнем культури і 
особистісними якостями педагога. 

Педагогічні винаходи – перетворення, конструювання окремих елементів 
педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання. 

Педагогічні відкриття – наймасштабніші новаторські педагогічні рішення, 
пов'язані з висуненням нових педагогічних ідей та їх втіленням у конкретній 
педагогічній системі. 

Педагогічні здібності – узагальнена сукупність індивідуально-
психологічних особливостей і професійно значущих якостей педагога, які 
забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній діяльності. 
Розрізняють гностичні (вміння пізнавати й отримувати задоволення від пізнання), 
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дидактичні (вміння пояснювати, передавати знання, навчати), комунікативні 
(вміння спілкуватись, співпрацювати), перфективні (вміння проникати у 
внутрішній світ дитини, здатність до апатії), прогностичні (вміння здійснювати 
педагогічне передбачення, прогнозувати результати взаємодії у педагогічній 
діяльності) та інші П. з. 

Педагогічні інваріанти (лат. іnvarіапs (іnvаrіапtіs) – незмінний) – 
педагогічні істини, що не підлягають перегляду. Термін запроваджено 
французьким педагогом С. Френе, який розробив на засадах гуманістичної 
педагогіки 3 інваріантних принципів (природа дитини така сама, як і природа 
дорослого; поведінка дитини в школі залежить від її психологічного складу і стану 
здоров'я; ніхто – ні дитина, ні дорослий – не любить, коли йому наказують; будь-
яка людина прагне до успіху тощо). 

Педагог-фасилітатор (англ. fасіlіtаtе – полегшувати) – педагог, який 
працює в системі особистісно-орієнтованої (гуманістичної) педагогіки і в роботі з 
дітьми сповідує відкритість власним думкам, переживанням, заохочення, довіру 
як вираження внутрішньої особистісної впевненості в можливостях і здібностях 
вихованців, „емфатичне розуміння” (бачення поведінки вихованця, його реакцій, 
дій, навичок). Поняття запровадив К.Роджерс. 

Педологія (грец. раis (раіdоs) – дитина і logos – слово, вчення) – комплексна 
наука про дитину, яка, за задумом її засновників М.Басова, Ф.Бехтерєва, С. 
Шацького та ін., мала стати антропологічною базою педагогіки. 

Передовий педагогічний досвід – навчально-виховна, організаційно-
педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати у розв'язанні 
актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних 
форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових освітніх систем 
або інтеграції традиційних форм, методів, прийомів та засобів. 

Підготовлене середовище – створене педагогом середовище, яке містить 
стимули для саморозвитку, самонавчання і самовиховання дитини. Термін 
запровадила М. Монтессорі. 

Підкріплення позитивне – впливи педагога на вихованця з метою 
формування ставлення до соціальних та культурних цінностей і закріплення 
психологічних новоутворень. Способами П. п. є заохочення, позитивна оцінка, 
надання нових прав, покладання нових обов'язків, зміна форми звертання, вияв 
симпатії, символічні знаки любові тощо. 

Позаконтекстні операції — операції з педагогічними поняттями, дібраними 
з тексту повідомлення (впізнавання, визначення, розкриття змісту, стану, зв'язку 
поняття з іншими, з практикою тощо). 

Пошуково-дослідницький метод – метод залучення учнів до самостійних і 
безпосередніх спостережень, на основі яких вони встановлюють зв'язки предметів 
і явищ діяльності, роблять висновки, пізнають закономірності. 

Презентація (основний урок) – демонстрація дитині правильного 
використання нового матеріалу у педагогічній технології М. Монтессорі. 

Проблемні методи навчання – методи засвоєння нових знань, у яких 
кожний учасник навчального процесу бере участь у виробленні певного нового 
змісту (розв'язанні проблеми). Використання П. м. н. обумовлено високою 
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мотивацією всіх учасників освітнього процесу, можливостями реалізації 
атмосфери діалогу і співробітництва. 

Продуктивне учення – результативне особистісно-орієнтоване навчання у 
процесі конкретної роботи на основі вільного її вибору і врахування інтересів тих, 
хто навчається 

Продуктивність діяльності – характеристика діяльності, що відображає 
співвідношення між корисністю результатів за певний час і затратами на них. 

Професійна мобільність (лат. mobilis – рухливий) – здатність педагога до 
змін у професійній діяльності за нових соціально-педагогічних умов. 

Професійна педагогічна етика – складова етики, що відображає специфіку 
функціонування моралі в цілісному педагогічному процесі; наука про моральні 
аспекти діяльності педагога. 

Психологічний бар'єр (франц. bаrriеre – перешкода, перепона) – психічний 
стан, який виявляється в неадекватній пасивності особистості, що перешкоджає 
виконанню нею певних дій. Причинами виникнення П.б. можуть стати новизна і 
небезпечність ситуації, несподівана або негативна інформація, відсутність 
гнучкості і швидкості мислення. 

Психолого-педагогічний супровід освіти – система взаємопов'язаних заходів 
щодо вирішення психолого-педагогічних проблем учасників навчально-виховного 
процесу, яка охоплює індивідуальну і групову діагностику, консультування, 
побудову індивідуальних навчальних програм тощо 

Радикальне (лат. rаdicalis – докорінний) нововведення – нововведення, 
засноване на принципово нових ідеях і підходах. Найчастіше виникає в результаті 
творчої інтеграції і зумовлює створення принципово нових засобів. До Р.н. 
належать запровадження класно-урочної системи, освоєння основ науки 
Монтессорі у школах через метапредмет – Космічне виховання тощо. 

Ранжування (нім. rangieren – ставити в ряд) – процедура впорядкування 
експертом властивостей об'єкта, що оцінюється, за допомогою чисел (рангів), 
визначення місця (рейтингу) об'єктів, що вивчаються 

Регіоналізація (лат. regionalis – обласний) освіти – фундаментальна 
тенденція сучасності, що реалізується через формування особливого 
„нацюнально-регіонального” компонента в освіті, який відображає історико-
культурнi, соціально-економічні реалії та потреби розвитку окремих 
територіальних i етнокультурних спільнот. 

Релаксопедія (лат. relaxatio – зменшення напруження, ослаблення і грец. 
peideia – виховання, навчання, освіта, культура) – використання сугестії 
(навіювання) в процесі навчання і виховання. 

Ретровведення (лат. retro – назад і введення) – освоєння навчально-
виховним закладом того, що вже існувало в педагогічній практиці (наприклад, 
вивчення у сучасних школах історії різних релігій, введення курсів логіки, 
психологи, риторики, давніх мов тощо). 

Реформи (франц. reforme, від лат. reformare – перетворювати) у галузі 
освіти – система нововведень, спрямованих на докорінне перетворення і 
радикальне поліпшення функціонування, розвитку і саморозвитку освітніх 
закладів і системи їх управління в цілому. 
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Рівні новизни — ступінь нового у педагогічних нововведеннях; абсолютна 
новизна (принципово невідома новація, відсутність аналогів і прототипів); 
локально-абсолютна новизна (використання в нових умовах новації, яку 
застосовували на інших об'єктах); умовна новизна (виникає при незвичному 
поєднанні раніше відомих елементів); нормативна новизна (оригінальність новації 
визначається її відмінністю від тих, які є нормою); суб'єктивна новизна (коли 
об'єкт новий для певного суб'єкта). 

Розвивальне навчання (розвивальна освіта) – група ідей та концепцій 
навчання (освіти) і практики освіти, центральною в якій є особистість людини, що 
розвивається. Особистісний розвиток розуміють як розвиток мислення і пам'яті, 
розвиток адаптивних здібностей і якостей, розвиток науково-теоретичного 
мислення, творчих здібностей тощо. Теорію Р. н. започаткували Й.-Г.Песталоцці, 
А.Дістервег, К.Ушинський та ін. Науково обґрунтував її Л.Виготський, а його ідеї 
розвинули Л.Занков, Д.Ельконін, В.Давидов, Н.Менчинська, І. Якиманська та ін. 

Розвивальні цілі (цілі розвитку) – педагогічні цілі, які визначають способи 
мислення, спілкування, діяльності, свідомості і самосвідомості, що змінюються. 
Основою Р. ц. донедавна вважали розвиток загально інтелектуальних умінь і 
навичок, у сучасній освіті акцентують на розвиток механізмів особистої і групової 
рефлексії, самовизначення тощо. 

Самоактуалізація (само. і лат. аctиаlіs – дійсний, справжній) – прагнення 
людини до найповнішого виявлення, розвитку і реалізації своїх особистісних 
можливостей. С. передбачає сприятливі соціально-історичні умови і відповідне 
виховання. 

Самоаналіз педагогічної діяльності – вивчення педагогом стану, результатів 
своєї професійної діяльності, встановлення причинно-наслідкових взаємозв'язків 
між елементами педагогічних явищ, визначення шляхів вдосконалення навчання і 
виховання дітей. 

Саморозвиток – процес активної, послідовної, прогресивної і незворотної 
якісної зміни психологічного статусу особистості. Можливий на певному ступені 
вікового розвитку, за сформованості механізмів саморегуляції. 

Свобода – можливість і здатність людини мислити, діяти, здійснювати 
вчинки відповідно до власних спонукань, інтересів і цілей. Внутрішньо вільній 
людині властива автономність, незалежність від впливів зовнішнього середовища 
і обставин. 

Сенсорна (лат. sensorіит – орган чуттів, від sensus – відчуття) культура – 
культура органів чуття. В педагогічній технології М. Монтессорі є основою 
розумового і духовного життя людини. 

Синектика (грец. synektike – об'єднання різнорідних елементів) – метод 
колективної творчої діяльності й наукового дослідження, заснований на 
цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, метафоричного мислення 
учасників. Застосовується як прийом розв'язання складних творчих завдань; у 
педагогічній практиці — для вирішення навчально-пізнавальних проблем і 
навчання процесу творчого пошуку. С. була розроблена наприкінці 50-х років XX 
ст. американським психологом В.Гордоном на основі застосування методу 
групової генерації ідей, названого мозковою атакою або мозковим штурмом. 
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Синергетика (грец. sупеrgeia – співпраця, співдружність) – наука, що 
досліджує процеси переходу складних систем із невпорядкованого стану в 
упорядкований, встановлює між елементами системи зв'язки, сумарна дія яких у 
межах системи за своїм ефектом сильніша від суми ефектів дії кожного окремого 
елемента. Як самостійна наука виникла в середині 70 х років XX ст.. У педагогіці є 
одним із методологічних принципів. 

Система освіти – сукупність навчально-виховних закладів незалежно від їх 
організаційно-правових форм, типів і видів, які реалізують послідовні освітні 
програми та державні освітні стандарти різного рівня й спрямованості, а також 
система органів управління освітою. 

Системні нововведення – нововведення, які охоплюють увесь педагогічний 
процес навчально-виховного закладу; їх освоєння потребує програми розвитку. До 
С.н. належать насамперед ті, які передбачають або перебудову всього закладу під 
певну ідею, концепцію, або створення нового навчального закладу на базі 
попереднього (наприклад, дитячий садок школа, адаптивна школа, школа-
лабораторія тощо). 

Ситуація успіху – суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком 
фізичного або морального напруження виконавця справи, творця явища. 

Ситуація успіху з педагогічної точки зору – цілеспрямоване, організоване 
педагогом і сім'єю створення умов для досягнення значних результатів у 
діяльності індивіда і колективу. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама 
дитина оцінює результат як успіх. 

Скасовуюче нововведення – нововведення, суть якого полягає у припиненні 
діяльності певного органу, форми роботи, об'єднання, у скасуванні недієвих чи 
неперспективних з огляду на потреби розвитку освітнього закладу програм без 
заміни їх іншими. 

Соціалізація (лат. socialis – громадський) – процес входження індивіда до 
соціуму. Передбачає засвоєння ним певної системи цінностей (норм, зразків, 
знань, уявлень) для функціонування в суспільстві, здобуття власного соціального 
досвіду та активного формування особистості. 

Соціокультурні проблеми освіти – проблеми освітніх теорій і систем, 
спричинені невідповідністю ідеальних форм освіти і культури зовнішнім 
соціальним і культурним умовам. 

Соціоніка – науковий напрям, що розробляє модель суспільства в якій 
кожен індивід певного психологічного типу матиме відповідне місце в 
суспільному житті та соціальній діяльності, новітня теорія психологічних типів і 
міжособистісних стосунків, що перебуває на межі психології, соціології та 
інформатики. В педагогіці існують розробки організації навчально-виховного 
процесу на засадах соціоніки. 

Стандартизація (англ. standard – норма, зразок, мірило) освіти – тенденція 
розвитку освітніх процесів і систем яка реалізується через формування певних 
універсальних вимог до змісту і результатів освіти (державні освітні стандарти). 

Стратифікація (лат. stratит – шар i fication, від ficio – роблю) в освіті – 
поділ сфери освіти на страти (різні типи навчальних закладів) відповідно до 
освітніх потреб, можливостей і здібностей людини. 
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Структура діяльності – сукупність взаємопов'язаних і взаємозумовлених 
елементів діяльності. Традиційно у С. д. виокремлюють мотиви, план діяльності, 
засоби, методи і форми діяльності, критерії результативності та інші елементи. 

Сугестивна (лат. suggestio, від suggero – навчаю, навіюю) технологія – 
навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє над 
запам'ятовування. Передбачає комплексне використання всіх вербальних і 
невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії (навіювання). 

Таксономійний підхід до цілей навчання – спосіб класифікації цілей 
навчання, згідно з яким цілі формулюють на кількох рівнях, причому кожний 
наступний пов'язаний з послідовною деталізацією і конкретизацією цілей 
попереднього рівня. 

Таксономія (грец. tахіs – розміщений по порядку і поmоs – закон) педагогічна 
– побудова чіткої системи педагогічних цілей, всередині якої виокремленні їх 
категорії та послідовні рівні (ієрархія). 

Таксономія цілей навчання в афективній сфері – визначення можливого 
(такого, що досягається) ставлення того, хто навчається, до освітнього процесу. До 
рівнів цілей навчання в афективній сфері належать сприйняття, інтерес, адаптація, 
оцінювання, організація системи цінностей. 

Таксономія цілей навчання в когнітивній сфері – визначення можливих 
способів і форм пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Серед них 
виокремлюють знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання. 

Таксономія цілей навчання в психомоторній сфері – визначення рівнів 
самостійної діяльності того, хто навчається, в результаті процесу навчання. 
Рівнями цілей навчання в психомоторній сфері є сприйняття, предметна 
діяльність, управління діяльністю, координація діяльності, комплексна діяльність. 

Творча самореалізація педагога – процес здійснення творчих задумів 
педагога для досягнення цілей у вирішенні особистісно-значущих педагогічних 
проблем. 

Творче співробітництво – принцип особистісно-орієнтованої педагогіки; 
процес взаємодії людей між собою для досягнення спільної мети. 

Телекомунікаційні технології – технології передавання й одержання 
інформації за допомогою глобальних комп'ютерних мереж. 

Технологізація – неухильне дотримання змісту і послідовності етапів 
упровадження нововведень.  

Технологічна карта – опис процесу як покрокової, поетапної послідовності 
дій із зазначенням засобів, що використовуються. 

Технологічна культура педагога – динамічна система педагогічних 
цінностей, технологічних умінь і творчої індивідуальності педагога. 
Компонентами Т. к. п. є різні рівні педагогічної практики. 

Технологічна схема – умовне зображення технології процесу, поділ його на 
окремі функціональні елементи і позначення логічних зв'язків між ними. 

Технологічне навчання – тип освітніх теорій і систем, орієнтованих на 
формування вузько предметних функціональних умінь і навичок у кожного учня, 
необхідних для успішної діяльності (функціональна грамотність). 
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Технологічний процес – система технологічних одиниць, зорієнтованих на 
конкретний педагогічний результат. 

Технологія колективної творчої діяльності – інноваційний засіб освіти, за 
допомогою якого педагоги досягають творчості; неперервний процес управління 
розвитком потреб, здібностей, засвоєнням педагогом досвіду людських стосунків і 
практичної творчості, в ході якого формуються спрямованість на самодослідження, 
вміння самодіагностики психічного стану і прогнозування можливих варіантів своєї 
професійної поведінки і спілкування з іншими людьми. 

Традиція (лат. traditio – передача) – стійкий і значущий компонент культури, 
який передається з покоління в покоління за допомогою механізму наступності. 

Управління педагогічними інноваціями – вид соціального управління, що 
підтримує цілеспрямованість і організованість інноваційних процесів у системі 
освіти. 

Уроки номенклатури – індивідуальні уроки в педагогічній системі 
М.Монтессорі, на яких закріплюють навички роботи та ознайомлюють з новими 
поняттями. 

Фактори (лат. factor – той, хто робить, від facio – роблю) розповсюдження 
нового – соціальні умови широкого плану (ставлення суспільства до педагогічних 
ідей, державна політика в сфері освіти взагалі і стосовно конкретних нововведень 
зокрема); окремі соціальні умови (діяльність конкретних державних і суспільних 
інститутів – засобів масової інформації, навчальних закладів, органів освіти, 
самодіяльних педагогічних об'єднань); особистісні фактори (особистісні 
особливості авторів і пропагандистів педагогічних інновацій, зокрема їх авторитет 
для творчих педагогів, усього педагогічного товариства, діячів освіти). 

Форма презентації (лат. рraesento — передаю, вручаю) нового – один із 
способів розповсюдження нововведень (наукових, науково-популярних публікацій, 
розпоряджень органів освіти, теле-, кіно-, відеоматеріалів, періодичних видань, 
художніх творів тощо). 

Фрустрація (лат. frustratio – обман, марні сподівання) – психічний стан, 
викликаний об'єктивно неподоланними (або такими, що так сприймаються 
суб'єктом) труднощами у розв'язанні значущих для людини завдань. 

Шкільний кооператив – об'єднання дітей і дорослих у педагогічній системі С. 
Френе задля спільного використання знарядь праці, спільного прийняття рішень і 
спільної відповідальності. 

Штам-група (нім. der Stатт – рід, плем'я) – соціальне утворення, що 
планомірно діє під керівництвом вихователя задля духовного єднання дітей і 
характеризується вільною динамікою внутрішньої структури. Запровадив термін П. 
Петерсен. 

Якість освіти – рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного 
розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; 
рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам 
освітнього процесу навчально-виховним закладом. (Подано за І.М. Дичківською: 
Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.–К.: Академвидав, 2004.– 
352 с. (Альма-матер).  
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Додаток 5 
 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ” 
ВІД 4 ЛИПНЯ 2002 РОКУ № 40-IV 

 
 
Розділ І. Загальні положення 

 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

– інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери; 

– інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг; 

– інноваційний продукт – результат науково-дослідної і (або) дослідно-
конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим 
Законом; 

– інноваційна продукція – нові конкурентноздатні товари чи послуги, що 
відповідають вимогам, встановленим цим Законом; 

– інноваційний проект – комплект документів, що визначає процедуру і 
комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 
створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної 
продукції; 

– пріоритетний інноваційний проект – інноваційний проект, що належить 
до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених 
Верховною Радою України; інноваційне підприємство (інноваційний 
центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – 
підприємство (об’єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує 
інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у 
грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу 
продукції і (або) послуг; 

– інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій, 
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають 
послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, 
маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо). 

 
Стаття 4. Об’єкти інноваційної діяльності. 

1. Об’єктами інноваційної діяльності є: 
– інноваційні програми і проекти; 
– нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та 

процеси; 
– інфраструктура виробництва і підприємництва; 
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– організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і 
якість виробництва і (або) соціальної сфери; 

– сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; 
– товарна продукція; 
– механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. 

 

Стаття 5. Суб’єкти інноваційної діяльності 
Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні 

особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без 
громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну 
діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають 
власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 
 

Розділ III. Правовий режим інноваційних проектів продуктів і 
продукції, інноваційних підприємств та державна реєстрація інноваційних 
проектів 
 

Стаття 12. Інноваційний проект 
Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, 

виробництво і реалізація інноваційного продукту і інноваційної продукції, що 
відповідають вимогам статей 14 і 15 цього Закону. 

Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інноваційного 
проекту надається за умови його державної реєстрації. 

Державна реєстрація інноваційного проекту здійснюється за ініціативою 
суб’єкта інноваційної діяльності відповідно до положень статті 13 цього Закону. 
 

Стаття 14. Інноваційний продукт 
Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і 

науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової 
технології (в тому числі – інформаційної) чи продукції з виготовленням 
експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам:  

а) він є реалізацією (впровадженням) об’єкта інтелектуальної власності 
(винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної 
мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має 
державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників 
цих об’єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією 
(впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об’єкт інтелектуальної 
власності має бути визначальним для даного продукту; 

б) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і 
технологічний рівень; 

в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не 
вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, 
він є конкурентноздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники. 

Рішення про кваліфікування продукту інноваційним приймає Установа чи 
її регіональне відділення за результатами експертизи. 
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Стаття 15. Інноваційна продукція 
Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам: 
а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;  
б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо 

не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на 
ринку, є конкурентноздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники. 

Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи 
застосування інноваційного продукту.  

Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо 
він не призначений для тиражування. 

Рішення про кваліфікування продукції інноваційною приймає Установа чи 
її регіональне відділення за результатами експертизи. 
Стаття 16. Інноваційні підприємства 

Інноваційним підприємством визнається підприємство (об’єднання 
підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу 
його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні 
продукти і (або) інноваційна продукція.  

Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного 
центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку тощо.  

Статус підприємства як інноваційного дає йому право на пільги, визначені 
частинами четвертою і п’ятою статті 21 цього Закону. Оподаткування інноваційного 
підприємства при реалізації ним інноваційних проектів здійснюється на тих самих 
умовах, що і всіх інших суб’єктів інноваційної діяльності, визначених частинами 
першою, другою і третьою статті 21 цього Закону. 

 
Додаток 6 

 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
Колегія Міністерства освіти і науки України своїм рішенням від 

29.05.2003 р. визначила пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого 
рівня у сфері освіти:  

– інноваційні технології навчання; 
– інтерактивні методи навчання з використанням інформаційних 

технологій; 
– створення комп'ютерно-орієнтованих методів систем навчання з різних 

предметів і навчальних дисциплін;  
– розроблення і впровадження новітніх дидактичних моделей та технологій 

профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; 
– розроблення програмових засобів навчального та наукового призначення, 

новітніх програм, підручників, посібників та методичних матеріалів 
нового покоління, у тому числі – електронних. 
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Додаток 7 
 

БОЛОНСЬКА УГОДА: ПОБУДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Зважаючи на те, що коло людей, які розуміють зміст словосполучення 
„Болонська угода”, „Болонський процес” не дуже широке (хоч сама назва вже 
встигла набити оскому), спробуймо розібратися в тому, що це таке і що мають 
знати про неї сьогоднішні школярі, які завтра стануть студентами. 

Це важливо в контексті того, що майбутнє України пов’язане з Європою, і 
не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише 
просвітнє та пізнавальне значення.  

Болонський процес стартував у червні 1999 року. Представники 29 
європейських країн зібралися в італійському місті Болонья на святкування 900-
річчя найстаршого університету в Європі й підписали декларацію про побудову 
так званої „Зони європейської вищої освіти”. Головною ідеєю декларації є 
координація політики в галузі освіти і курс на зближення національних освітніх 
програм. На сьогодні до Болонської угоди приєдналися 43 європейські країни.  

 

Зближення освітніх систем країн учасниць 
 

У рамках Болонської угоди країни-учасниці передбачають здійснити кілька 
важливих кроків щодо зближення своїх освітніх систем. Що це за кроки? 
Насамперед, прийняття загальної двоциклової системи вищої школи, випускник 
першого циклу, тривалістю не менш як три роки, отримує ступінь бакалавра. 
Другий цикл (тривалістю один-два роки) готує магістрів. При цьому і бакалавр, і 
магістр – ступені вищої освіти. Різниця між ними, спрощено кажучи, полягає в 
тому, що бакалавр орієнтований на практичну діяльність, а магістр – на наукову й 
викладацьку роботу. 

Важливою віхою Болонського процесу є впровадження врахування обліку 
знань у спеціальних одиницях, кредитах. Сенс європейської кредитно-
трансферної системи (ЕSТC) легко пояснити на конкретному прикладі. Якщо 
студент прослухав і успішно склав курс математичного аналізу в одному 
університеті, то у разі переходу до іншого йому не потрібно слухати і складати 
курс повторно: на новому місці навчання йому зарахують зароблені кредити. І 
навіть якщо в новому ВНЗ відповідний курс за обраним фахом називатиметься 
вже не „математичний аналіз”, а якось інакше, його не потрібно буде 
перескладати. Таким чином, система кредитів – інструмент уніфікації вимог до 
навчання в різних університетах, що дає змогу студентові без перешкод 
перемішатися з однієї вищої школи до іншої, з однієї держави в іншу. 

Позаяк навчальні кредити зберігаються довічно, то, скажімо, інженеру, який 
вирішив перекваліфікуватися в економісти, не потрібно буде гаяти час на 
повторне „проходження” того самого математичного аналізу. Крім того, якщо той 
інженер захоче вивчити нові для себе аспекти професії, записавшися на спеціальні 
курси при ВНЗ, то його загальний освітній залік поповниться кредитами 
післядипломної освіти, і це дасть йому додаткові переваги на ринку праці. 
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Система кредитів забезпечує не лише мобільність, а й нагромаджувальну систему 
освіти впродовж життя. 

Лібералізація „освітнього меню” 
 
Суттєвий аспект Болонського процесу – лібералізація „освітнього меню”, 

його добір відповідно до здібностей, бажань та інтересів кожного студента. 
Набір предметів, які вивчає студент за обраним фахом, ділиться на три групи. 
Перша група містить обов'язкові дисципліни, вивчення яких відбувається в 
суворо визначеній послідовності – так, як це робиться нині. У другу групу 
входять теж обов'язкові предмети, утім, студент вільний самостійно 
вирішувати, у якому семестрі їх вивчати. Третя ж група є цілком вільною для 
вибору, навчальним планом задаються лише загальні напрями вибору. Скажімо, 
студенти-„технарі” зобов'язані отримати певну кількість кредитів за 
дисциплінами, які входять у серію „гуманітарних” курсів, причому, саме за 
ними залишається рішення, що із запропонованого набору кожен вивчатиме. 

Допомогти студентам у виборі такої індивідуальної „освітньої траєкторії” 
покликаний т'ютор, або куратор, – помічник, захисник, адвокат студента. Для 
реалізації такого підходу потрібна модульна система, що дає змогу зберегти 
нормальну послідовність вивчення певних наукових дисциплін. Якщо студент, 
приміром, хоче вивчити квантову механіку, йому спочатку слід отримати 
кредити з математичною аналізу та класичної механіки, які входять у так 
званий модуль, що завершується квантовою механікою. 

Оцінювання знань студентів 
 
У розширений текст Болонської угоди входить положення про оцінювання 

знань студентів, що ґрунтується, з одного боку, на врахуванні природних 
здібностей і старанності кожної конкретної особистості, а з іншого – на 
порівнянні цих показників із навчальними досягненнями колег. здійснюваному 
за допомогою статистики. Для цього вводяться п'ять градацій позитивної оцінки 
(за першими літерами латинського алфавіту): А (відмінно), В (дуже добре), С 
(добре), В (задовільно) Е (посередньо). Оскільки відсоток освоєння величина 
статистична, вводиться й оцінка F (незадовільно), яка означає, що даний курс 
студенту не зараховано і кредити, виділені на нього, не враховуються. 

Невід'ємною складовою Болонського процесу є автономізація ВНЗ із 
чітким поділом функцій між ними й міністерством. 

Щоб усі вищеописані кроки приводили до більш-менш узгодженого 
результату, передбачається розробка порівняльних критеріїв і методик, які 
допомагають досягненню головної мети: створенню єдиної зони європейської 
вищої освіти з гарантованою якістю. 

Що дає Болонська угода Європі? 
 
Відповідь здається очевидною: Європа об'єднується політично й 

економічно, а Болонська угода сприяє об'єднанню в освітній галузі. Болонський 
процес потрібен Європі для забезпечення притоку іноземних спеціалістів, які 
відповідають її освітнім і культурним стандартам. 
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Не менш важливою є спроба Європи з допомогою Болонського процесу 
вивищити свою освітню конкурентоспроможність порівняно зі Сполученими 
Штатами. Наразі до Америки з-за кордону щороку приїжджають навчатися 
понад 650 тис. студентів, тоді як на всю Європу припадає лише 250 тис. 
студентів-іноземців. Якщо ж розглянути окремо взаємо-обмін студентами між 
Європою та США, то з початку 1990-х років кількість європейських студентів, 
які навчаються у США, перевищує кількість американських студентів, що 
навчаються в Європі. А „імпортні” студенти роблять суттєвий внесок н 
економіку країни навчання, мало того, що сплачують за своє навчання, вони до 
того ж витрачають гроші на житло, їжу, одяг, електронну техніку, розваги тощо. 

 
Що дає Болонська угодаУкраїні? 

 
Як стверджують західні експерти, швидкість розвитку наукові технічного 

прогресу така, що трьом чвертям сьогоднішніх студентів і випускників ВНЗ дуже 
скоро доведеться працювати за фахами, яких ще немає у природі. Нинішня сувора, 
забюрократизована, ієрархічна і корумпована система української вищої освіти, 
яка дісталася нам у спадщину з радянських часів, просто не здатна впоратися з 
вимогами сьогодення. 

Із погляду студентів і викладачів, участь у європейському єдиному 
освітньому просторі дасть їм нові можливості й розширить обрії, зокрема за 
рахунок передбаченого в рамках Болонської угоди міжвузівського та міждержав-
ного обміну. До речі, без такого масового обміну студентами й викладачами 
Україні буде важко вирішити найгострішу проблему слабкого знання нашими 
спеціалістами іноземних мов. Крім того, особиста присутність допоможе 
українцям налагодити ділові зв'язки і зрозуміти ситуацію на європейському ринку.  

З огляду на стан української системи вищої освіти, головним напрямом 
Болонського процесу для нас стане лібералізація вищої школи, навчання студентів 
принципам свободи й водночас відповідальності за свій вибір. Західна практика 
свідчить: студент, який вибрав курс на основі особистого інтересу, і навчається 
зовсім інакше. 

Головні положення Болонської угоди, описані вище, не є скороспілим 
винаходом складачів документа. Усі вони пройшли апробацію часом і довели 
свою ефективність – у США, Великобританії та багатьох країнах і вищих школах 
Західної Європи. Саме тому європейці вирішили зробити їх загальноприйнятими. 
Відмінності між ними від країни до країни несуттєві й мають „технічний” гатунок. 
Так, приміром, американські та європейські кредити мають різну „розмірність”: 
якщо американський студент повинен за рік одержати всього З0 кредитів, то євро-
пейський – 60. Це пов'язано з тим, що в залікові одиниці європейської системи 
ЕSТС включено не лише години прослуханих лекцій і виконаних лабораторних 
робіт, а й самостійну роботу студента. До речі, англійські залікові одиниці 
різняться і від американських, і від європейських: студентові туманного Альбіону 
за рік необхідно отримати 120 кредитів (Друкується за виданням: Дзеркало 
тижня. – № 44(519), жовтень, 2004р).  
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