


В  Україні однією з проблем освіти є забезпечення шкіл якісними, такими, які б відпові�

дали вимогам сучасності та розвитку науки, підручниками.

Зміст і якість вітчизняних підручників не завжди відповідають необхідному рівню, не

повністю задовольняють  учителів і учнів. Проблеми шкільного підручника пов'язані з низ�

кою факторів – фінансуванням, вибором авторів та друком, непрозорими процедурами

грифування, організацією забезпечення шкіл підручниками тощо.                                                 

Розгляду проблем підручникотворення та формуванню рекомендацій учнів, педагогів,

директорів шкіл, батьків щодо шляхів покращення якості українських підручників було

присвячено регіональну конференцію на тему  "Український шкільний підручник: перспек�

тиви діалогу  громадськості і влади" в рамках українсько�нідерландського проекту "Гро�

мадські платформи освітніх реформ в Україні", матеріали якої – на стор. 23 – 30.

Нове покоління підручників – це не ті, які написані  за новою програмою, а ті, які фор�

мують навички, необхідні життєві компетентності, розвивають критичне мислення.  Саме

таким є комплект модерних підручників з історії рідного краю для шкіл Полтавської об�

ласті, що з'явився завдяки ініціативі та подвижницькій праці Заслуженого учителя України

О.А.Білоуська. У статті Т.П.Демиденко визначено організаційні форми та методи, що їх

можуть використати вчителі історії при вивченні однієї з  тем  в 11 класі за підручником

О.Білоуська, П.Киридона та інш. "Історія Полтавщини (середина ХХ – початок ХХІ століт�

тя)".Стор. 35�40.

Що думають учителі та учні Полтавщини про переваги та недоліки підручників нового

покоління для 12�річної школи з української мови і літератури для 5�6 класів –  інформа�

ція з перших вуст у статті О.П.Коваленко. З її матеріалу також дізнаєтеся, що заважає вчи�

телям ефективно працювати з новими підручниками та чому  вони змушені в черговий раз

рятувати систему освіти від негараздів, у яких вони не винні. Стор. 31 – 34.

Запрошуємо обговорити в товаристві І.Семперович достоту пікантні, але разом з тим

традиційно�банальні речі – хвороби українського підручникотворення та підручникоза�

безпечення.  Стор. 59 – 64.

Цей посібник не буде збіркою готових відповідей з філософії освіти, а  провокуватиме

пошукову діяльність студентів, роздуми, повідомлятиме альтернативні точки зору. Щоб

переконатися, прочитайте один із розділів майбутнього посібника з філософії освіти, що

готується на кафедрі філософії освіти КНУ ім. М.П.Драгоманова під керівництвом проф.,

д.ф.н. В.І.Андрущенка. Стор. 2�13.

Справді добрий підручник –  той, який є цікавим і поза навчальним процесом, тобто чи�

тається як  бестселер. Хочеться вірити, що в Україні  з'являться  підручники, достойні

участі в акції "Книжкова хвиля",  за умовами якої учасники мають вийти на пішохідну вули�

цю міста і тримати один одного не за руки, а за улюблені книжки, які принесуть із собою.

Стор. 1 обкладинки "ПМ".
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Існування філософії, стверджує К. Поппер, було б неможливо
виправдати при відсутності серйозних філософських проблем і на�
дії їх вирішити. Однак, зауважує М.Мамардашвілі, "все, що нази�
вається у філософії "проблемою", не є нею в звичному сенсі слова
як вирішення певного затруднення яким�небудь осяжним числом
кроків. Філософська проблема, на його думку, це "наша поновлю�
вана участь у бутті, яке може продумуватися тільки кожного разу
заново, і тоді воно здійснюватиметься". Найсерйознішою філософ�
ською проблемою, яка кожного разу продумується тільки заново,
бо тільки тоді можлива наша участь у бутті, є власне саме буття як
повнота і єдність усіх видів реальності (об'єктивної, фізичної,
суб'єктивної, соціальної і віртуальної). Цей розділ посібника має за
мету встановити, яким чином проблема дослідження буття при�
сутня у сучасній філософії освіти.

Аналізується присутність онтології як філософської дисципліни у полі філософії ос�
віти. Сучасна онтологія розглядається як один із проектів інтеграції знань людства.
Взаємодія філософії освіти і онтології вбачається продуктивною у рамках підходів
до визначення онтології як філософської галузі знань – метафізичного, феноменоло�
гічного і натурфілософського. Відповідно до цього розділення виявляються три групи
онтологічних проблем у філософії освіти: 1) основні онтологічні моделі та їх вплив
на освітні системи, 2) балансування освіти між онтологічним і гносеологічним розу�
мінням істини та 3) сенс життя як онтологічна проблема. Перспективи розвитку
онтологічної проблематики у філософії освіти автор конструює як формування он�
тології освіти, тобто побудови онтологічних моделей  у формі універсальних поліва�
ріантних принципів організації і функціонування освіти в сучасному суспільстві,
аналізі співвідношення істини і освіти як "онтологічної роботи" її суб'єктів, що виз�
начає ймовірний розвиток онтології у напрямі до шкільної навчальної дисципліни. 

Анализируется присутствие онтологии как филоcофской дисциплины в поле фило�
софии образования. Современная онтология рассматиривается как один из проек�
тов интеграции знаний человечества. Взаимодействие философии образования и
онтологии мыслится продуктивным в рамках существующих подходов к определе�
нию онтологии как философской отрасли знаний – метафизического, феноменоло�
гического и натурфилософского. В соответствии с этим разделением определяются
три группы онтологических проблем в философии образования: 1) основные онтоло�
гические модели и их влияние на  образовательные системы, 2) балансирование обра�
зования между  онтологическим и гносеологическим пониманием истины и 3) смысл
жизни как онтологическая проблема. Перспективы развития онтологической проб�
лематики в философии образования автор конструирует как формирование онто�
логии образования, то есть построение онтологических моделей в форме универ�
сальных поливариантных принципов организации и функционирования образования
в современном обществе, анализе соотношения истины и образования как «онтоло�
гической работы» ее субъектов, что определяет вероятное развитие онтологии в
направлении к школьной учебной дисциплине.

Paper analyses the presence the ontology as the philosophy science in the field of the philo�
sophy of education. Modern ontology is considered as one of the human knowledge integ�
rations projects.  Interaction of the philosophy of education and ontology is seen producti�
ve in the ranges to approaches of ontology as philosophy branch of knowledge � metaph�
ysical, phenomenological and nature philosophical. Accordingly to this dividing there are
three groups of ontological problems in the philosophy of education: 1) basic ontological
models and their influence on the educational systems, 2) education balancing between
ontological and gnoseological understanding of truth, and 3)  the meaning of life as onto�
logical problem. Development prospective of ontology problems in the philosophy of edu�
cation author designs as the ontology of education forming, that is ontology models cons�
tructing in the form of universal poly�variants principles of organizing and functioning
education in modern society, analyzing correlation between truth and education as "onto�
logical job" of her subjects, which defines possible ontology development toward school
subject. 

ОНТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В 
ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФІЇ
ОСВІТИ

С.Ф.Клепко

ВВіідд  ррееддааккццііїї  ППММ::  

На кафедрі філософії
освіти Київського Наці�
онального педагогіч�
ного університету
ім. М.П.Драгоманова
під керівництвом
проф., д.ф.н. В.І.Анд�
рущенка ведеться під�
готовка нового нав�
чального посібника з
філософії освіти. За�
дум укладачів – не зіб�
рати у посібник готові
відповіді з філософії
освіти, а наповнити
його духом творчості,
орієнтацією на пошук,
роздумами, повідоми�
ти альтернативні точки
зору. Адже філософія
освіти як навчальна
дисципліна в педагогіч�
ній освіті знаходиться
на етапі становлення, і
тут не може бути гото�
вих відповідей. 50 %
тексту кожного розділу
становитиме проблем�
но�тезове викладення
матеріалу. Інші 50 % –
методична частина,
яка складатиметься з
проблемних питань як
до попереднього тек�
сту розділу, так і до
адаптованої "хресто�
матії" підібраних дже�
рел у вигляді уривків зі
статей, монографій з
проблеми теми розді�
лу. Пропонуємо Вашій
увазі один із розділів
майбутнього посібни�
ка – "Онтологічні
проблеми у предмет�
ному полі філософії
освіти".



картезіанська трискладова онтологія (Бог,
природа, людина), геометричною транс�
крипцією якої вважають запропоновану
Декартом систему координат. Картезіан�
ська онтологія починає із утвердження
фундаментальної онтологічної роз'єдна�
ності двох субстанцій і потім шукає їх гно�
сеологічний взаємозв'язок, який не може
бути поставлений під методологічний сум�
нів. Світ Декарта – це світ сліпих речей і
стихій, де людину представляє лише го�
динник із лінійкою та знаряддя дотику. 

Основне річище філософських пошуків
ХХ ст. – пошук  "нової онтології", вільної
від вад механіцизму та субстанціалізму,
атомізму та енергетизму, раціоналізму та
метафізичності, емпіризму та соліпсизму.
Шлях, пройдений філософським знанням
за останні два століття, показує, що інтерес
до онтологічної проблематики постійно заз�

нає випробувань, доходить
навіть до повного заперечен�
ня необхідності чи можли�
вості онтології. Класична он�
тологія, відчуваючи затяжну
кризу з часів узагальнення і
систематизації гегелівської
філософії, навряд чи може
розвиватися в строгих коор�
динатах класичного філо�
софського дискурсу. Виник�
нення онтологічних проектів
Е. Гуссерля, М. Гартмана
("нова онтологія"), М. Гайдеґ�
ґера ("фундаментальна он�
тологія"), Ж.�П. Сартра,
Е. Кассірера, П. Тілліха та ін�
ших філософів ХХ ст. багато
в чому було пов'язане з фе�

номеном "незадоволеності онтологією". У
"новій онтології", на відміну від традиційної
онтології, не світ, не природа, а людина
стає проблемною точкою відліку. 

Онтологія, за П.Тілліхом, можлива, тому
що існують поняття менш універсальні,
ніж буття, але більш універсальні, ніж по�
няття, що описують суще, тобто "принци�
пи", "категорії" чи "граничні поняття".
Людська свідомість тисячі років працюва�
ла над їх відкриттям, формуванням і впо�
рядковуванням. Але до єдиної точки зору
так і не дійшли, хоча відповідні поняття ви�
никають знов і знов майже у всіх онтоло�
гічних побудовах. "Білими плямами" сучас�
ної онтології залишаються питання виник�
нення Всесвіту, поява життя, перехід від
світу біологічного до світу соціального, поя�
ва людини. Зрештою, немає чіткого крите�
рію того, якою повинна бути онтологія, що
саме вона повинна враховувати і поясню�
вати.

Один із найбільш впливових варіантів
онтологічної інтерпретації людської суб'єк�
тивності належить М. Гайдеґґеру. Його
спроба вирватися з лещат раціоналізовано�
го й об'єктивізованого пізнання насправді є
пропозицією іншого способу все тієї ж раці�

ББууттттяя  ––  ццееннттррааллььннаа  ппррооббллееммаа  ооннттооллооггііїї

Дослідження буття – це найдавніша тема
європейської філософії, розпочата досокра�
тиками і особливо Парменідом. Але термін
для назви розділу філософії, що вивчає
проблеми буття, – онтологія – був уведений
в обіг лише на початку XVII століття Якобом
Лорардо (Jacobo Lorhardo). 

На фронтоні виданої ним у 1606 р. книги
"Ogdoas scholastica" вперше з'являється сло�
во "ontologia" (новолат. від д.�грецьк.

– суще, те, що існує, і
– вчення, наука) як синонім терміна "ме�
тафізика". У практичному використанні
термін був закріплений Х. Вольфом. Він же
розділив семантику термінів "онтологія" і
"метафізика", зародивши дискусію про
співвідношення цих термінів, що продов�
жується до сьогодні.

Вольф, проголосивши кін�
цевою метою філософії
з'ясування первинної основи
всіх речей, поділив її на тео�
ретичну і практичну части�
ни. У практичну частину
Вольф вніс етику, економіку,
природне право і політику.
Теоретична філософія, "нау�
ка про всі можливі предмети,
наскільки вони "можливі",
розпадається на логіку і ме�
тафізику. У "раціональну те�
оретичну науку", метафізи�
ку, Вольф включає онтоло�
гію, космологію, психологію і
центр всієї своєї системи –
природну теологію. 

У сучасній філософії онтологія постає
спробою найбільш загального опису уні�
версуму і виразом картини світу, яка від�
повідає певному рівню пізнання реальності
і фіксується в системі філософських кате�
горій, характерних для певної епохи чи фі�
лософської традиції. 

Термін і ідея "онтології" наприкінці ХХ ст.
почали використовуватися в інформатиці,
у концепціях штучного інтелекту, у теоріях
представлення знання, автоматичного пе�
рекладу. У комп'ютерних науках онтологія
стає життєздатною стратегією побудови
моделей різних явищ. Потрібна обереж�
ність при читанні робіт із терміном "онто�
логія" і не слід плутати намічений зміст
слова з будь�якою з його альтернатив.

ППоошшуукк  ккррииттееррііїївв,,  яяккооюю  ппооввииннннаа  ббууттии  ооннттооллооггііяя

Найважливіший внесок у розробку он�
тологічної проблематики належить Пла�
тону й Аристотелю. У середньовічній філо�
софії центральне місце займала онтологіч�
на проблема існування абстрактних об'єк�
тів (універсалій). Визначною віхою в духов�
ній еволюції гуманістичної свідомості є
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оналізації. Традиційний гносеологічний підхід виявляється зміне�
ним, але не подоланим. Замість людського пізнання – "опитування
мови", "прислуховування до буття". Людина ж зникає. У цьому сен�
сі у М. Гайдеґґера проблема людини не поставлена по�справжньо�
му, а філософська антропологія не є основою його філософії. Філо�
софами визнається, що М. Гайдеґґер мав рацію щодо критики кар�
тезіанської онтології, але його власна онтологія не вирішує проблем,
для розв'язання яких була створена картезіанська. Тому не можна
уявляти справу так, ніби досконаліша гайдеґґерівська онтологія
витіснила менш довершену картезіанську.

ППррооббллееммаа  ввииддііллеенннняя  ооннттооллооггііччннооггоо

Отже, зрима розумом реальність і конструйована розумом ре�
альність ("предметизація") є предметом філософської онтології, у
якій осмислюються граничні підстави буття. На відміну від науко�
вих тверджень, онтологічними вважаються загальні твердження
не про конкретні явища, а про характер світу, що мають природу
якихось загальних посилань і допущень. Онтологічні твердження
формулюються мовою онтології, яка оперує категоріями: буття,
структура, властивості, форми буття (матеріальне, ідеальне, ек�
зистенціальне), простір, час, рух, можливість, дійсність, необхід�
ність, випадковість, причинність тощо.

Онтологія як особливий розділ філософії, присвячений дослід�
женню проблеми буття, покликана описувати універсально�за�
гальні закони. І оскільки йдеться про пізнання першопринципів,
спробу первинного тлумачення світу, то онтологічна проблематика
претендує на центральне місце у філософії, координацію інших її
частин і забезпечення єдності всієї філософії. Онтологічний аналіз
рекомендують проводити, "нейтралізуючи" пізнавальний вимір,
тобто вплив уваги, інтересу повинен бути настільки нейтральним,
наскільки можливо.

Межі людського розуму і розуміння обумовлені антропологічни�
ми, культурними і соціальними причинами. Онтологія прагне ком�
пенсувати скінченність людини, виконуючи функцію стиснення ос�
новоположної для певної культури інформації, що дозволяє досяг�
ти систематизації останньої в доступному для людського розуміння
вигляді.

Хоча самі терміни "онтологія", "онтологічний" у наш час, як і ра�
ніше, широко використовуються, онтологія як філософська дис�
ципліна майже не розвивається. Крім того, в сучасній філософії он�
тологію стали розуміти й інтерпретувати настільки різними спосо�
бами, прикладати найменування "онтології" до різних галузей (різ�
ні "дисциплінарні" онтології", наприклад, соціальна онтологія, онто�
логія культури, онтологія свідомості, мови, математики), що сенс
цього поняття розмився. Якщо мовиться про "буття" чого�небудь,
то не обов'язково розмова йтиме про онтологію. Цей парадокс наво�
дить на важливі роздуми. Якщо розмова про онтологію залишаєть�
ся необхідною нехай навіть у такому, "розмитому" варіанті, то ця
філософська проблема не втратила сенсу. 

Підтвердженням цього є філософія освіти, в рамках якої виділя�
ють декілька перспективних напрямів досліджень: онтологія освіти
(що таке освіта сама по собі); аксіологія освіти (які природа і джере�
ла цінностей освіти); епістемологія і логіка освіти (яким чином вона
відбувається); етика освіти (якою буває і якою повинна бути пове�
дінка учасників освітнього процесу); методологія освіти (якими бу�
вають і якими повинні бути методи сприяння освітньому процесу).
Проте "онтологія освіти" поки що лишається не експлікованим
гаслом і знаменує необхідність дисциплінарного формування кон�
цепції виокремлення і функціонування онтологічних проблем у фі�
лософії і практиці освіти.

ФФііллооссооффііяя  ооссввііттии  іі  ооннттооллооггііяя

Щоб розглянути онтологічні проблеми у предметному полі філо�
софії освіти, здійснимо поділ онтологічної проблематики у першо�
му наближенні згідно з існуючими підходами до визначення онто�

Платон

Аристотель

М. Гайдеґґер

М.Мамардашвілі



віти як суспільного інституту останнє пи�
тання є найважливішим: залежно від від�
повіді на нього визначаються її цілі, форми,
методи, зміст і мільйони різних її дрібниць.

З цієї точки зору "онтологія освіти" може
бути розглянута як мережа припущень, на�
бір попередніх вірувань, що стосуються
природи людини, її здібностей і відносин зі
світом і з'ясування граничних підстав всьо�
го того, що вона робить у житті, мистецтві,
науці, освіті на основі і за допомогою конс�
труювання певних понять, обговорюючи і
виявляючи ці граничні підстави. "Онтологія
освіти" виявляється тотожною онтології
людини. Прикладом може бути розгляд фі�
лософії освіти у творчості М.Фуко як про�
екції теми влади і знання в онтологічній
перспективі розвитку суб'єкта і форм
суб'єктивності, яке розкриває нові грані ос�

віти і складності онтологічної
розмови про людину. Дослід�
ження Фуко з археології су�
часного стану знання про
суб'єкта, генеалогії сучасної
влади в західній цивілізації,
онтології суб'єкта у його від�
ношенні до самого себе, до
інститутів у полі влади і до
істини в полі знання, дискур�
сів про "смерть" суб'єкта,
хворобу, безумство, неро�
зумність є дослідженням он�
тологічних підстав життєді�
яльності людини.

Західна теорія освіти, що
зародилася в Стародавній
Греції, була нерозривно
пов'язана з грецькими по�

няттями буття й істини. Це яскраво пока�
зує "Притча про печеру" в сьомій книзі
"Держави" Платона, якою Платон змальо�
вує суть освіти пайдеї (paideia)[2, С. 299].
"Символ печери", незважаючи на його
простоту, повний глибоких сенсів і супе�
речностей. З одного боку, притча розпові�
дає про істину як про "непотайне" (алетейя,
alethes), тобто про те, "що відкрито і при�
сутнє в колі людського місцеперебування".
З іншого боку, притча описує історію пере�
ходів з одного місцеперебування в інше, ко�
ли на кожному з переходів людині відкри�
вається інший рід непотайної (істини) [3,
С. 351].

Якщо перші переходи (від споглядання
тіней – до споглядання речей, освітлених
вогнем, потім – до споглядання речей у
світлі дня) символізують собою пізнання, то
повернення до в'язнів, що залишилися в пе�
чері, символізує освіту. Людина, що бачила
сонячне світло, вже не бачить в темноті то�
го, що бачать в'язні, не розуміє їхніх обме�
жених уявлень, вони ж не розуміють її. І
людині потрібно дуже багато сил, щоб пере�
конати інших піти разом із нею вгору. Необ�
хідно також зробити вибір шляху освіти
людей, що залишилися. І цей вибір ставить
на перший план проблему істини. Саме на

логії як філософської галузі знань. В.Н. Са�
гатовський поділяє визначення онтології на
три групи:

1) метафізичний підхід – увага фіксується на
загальних підставах того, що існує;

2) феноменологічний – робиться наголос
на людському відношенні до буття і самій
людині як предметі буття;

3) натурфілософський підхід – під онто�
логією розуміється вчення про будь�яке су�
ще.

Відповідно до цього розділення визна�
чень онтології можна виявити і три групи
присутності онтологічних проблем у філо�
софії освіти.

ННааттууррффііллооссооффссььккиийй  ппііддххіідд::  ооссннооввнніі
ооннттооллооггііччнніі  ммооддеелліі

У рамках натурфілософ�
ського підходу до онтології,
який розуміє її як вчення про
будь�яке суще, можна про�
довжити поділ онтологічної
проблематики на три групи:

а) суперечка про природу
світу, про утворюючу його
матерію між 3 групами пог�
лядів (основні онтологічні мо�
делі) – монізм і плюралізм,
матеріалізм і ідеалізм, атеїзм
і теїзм (креаціоністські варі�
анти онтології);

б) проблема структури
світу, тобто суперечка між
субстанціоналізмом і анти�
субстанціалістськими моде�
лями у філософії (евентиз�
мом і енергетизмом) про те, чи мають ком�
поненти світу характер речей (субстанцій),
подій або процесів;

в) проблема структури змін, що відбува�
ються у світі, тобто суперечка між діалек�
тикою і механіцизмом, детермінізмом і ін�
детермінізмом, та філософськими моделя�
ми розвитку, такими як креаціонізм, теорія
еманації, преформізм, емерджентизм, ево�
люціонізм.

У філософії освіти досліджується за�
лежність освітніх практик від вибору тієї
чи іншої онтологічної моделі, наприклад,
показується різниця в освітніх підходах,
які базуються на ідеалізмі, реалізмі, праг�
матизмі та екзистенціалізмі. 

ММееттааффііззииччнниийй  ппііддххіідд::  ііссттииннаа  йй  ооссввііттаа

М. Мамардашвілі вказує на теологічне
походження терміна "онтологія" як вчення
про онтос, тобто божественну протоплазму,
світло, ефір божественного життя на відмі�
ну від емпірії, і вважає, що такі зчеплення
термінів і самі ці слова не випадкові: "Вони
з'явилися через людську потребу розібра�
тися в нас самих і в наших можливостях.
Що ми можемо і чого не можемо, і на чому
засновано те, що ми можемо?" [1]. Для ос�
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це вказує М. Гайдеґґер у своєму тлумаченні
"притчі про печеру", кажучи, що між "осві�
тою" і "істиною" є сутнісний зв'язок, який
полягає в тому, що "сутність істини і рід її
зміни тільки і роблять вперше можливим
"освіту" в її основних контурах" [3, С. 350].

Освіта прямо залежить від трьох чинни�
ків: а) прийнятого педагогами розуміння
пізнання й істини; б) прийнятого у філософії
розуміння істини і самого пізнання; в) міс�
ця і ролі філософії в житті суспільства. Те,
що філософія не є "зайвою" чи лише елі�
тарною діяльністю, демонструє розвиток
навчання критичного мислення в багатьох
країнах, вивчення філософії в початковій
школі Бельгії, Норвегії і Бразилії, нареш�
ті, "міжсекторна стратегія філософії"
ЮНЕСКО, за якою навчання філософії
визнається як найважливіша діяльність і
практика в сучасному житті й освіті. Однак
посилення ролі філософії в освіті здебіль�
шого розглядається вузько: освіта розумі�
ється як ізольована галузь, що пов'язана з
філософією тільки як із предметом навчан�
ня. Виникає стратегія радикального з'єд�
нання освіти і філософії, сутність якої по�
лягає в розумінні освіти як присутності в
межах широкої констеляції філософських
питань, що припускають єдність теорії і
практики, свідомості і тіла, філософії і осві�
ти.

При найближчому розгляді онтологічна
проблематика є не що інше як "переверну�
та" гносеологія. Як писав М.Бердяєв, "онто�
логія шукає буття, яке було б об'єктивним",
проте, "для онтології виявляється доступ�
ним буття, яке є продуктом думки і вже ра�
ціональної обробки"1. Античною культурою
це не осмислювалося як проблема, тому он�
тологія виступала як вчення про буття як
таке, тобто не залежне від актів розуміння і
процедур мислення. Ця взаємозалежність
освіти (paideia) з буттям (яке пізніше було
ідентифіковане з природою або Богом) за�
безпечила відтоді стійку онтологічну під�
ставу для теорії освіти. Проте з розвитком
епістемології у ХVІІ ст. і відповідно транс�
формації онтології (яка перетворила буття
на дані почуттів та уяви), центр уваги ос�
вітньої теорії почав переміщатися до проб�
леми перебудови наших уявлень. У філосо�
фії Нового часу, коли був накопичений дос�
від науково�практичного перетворення
природи і створення техніко�технологічної
сфери життєдіяльності, гносеологія набу�
ває самодостатнього характеру. Відбува�
ється поворот від онтологічного до гносео�
логічного розуміння істини, який полягає у
формуванні образу незалежної свідомості
як абсолютної пізнавальної системи відлі�
ку, а пізнавальні процедури постають спо�
собами конструювання онтологій: дійсність

виявлялася такою, якою вона була пред�
ставлена у формах пізнання.

Така гносеологічна традиція укупі з по�
боюванням Декарта про злого демона до�
сягла своєї вершини в умовах невпинного
розвитку інформаційних технологій, які,
вважається, дедалі більше усувають від�
мінність між реальним і віртуальним. Ця
ситуація яскраво ілюструється сюжетом
кінофільму "Матриця", у якому комп'ютер�
на система симулює дійсність для мільйо�
нів поневолених машинами людей, що про�
живають свої життя в непробудному сні,
нав'язаному комп'ютером. Сучасна техно�
логічна ситуація, таким чином, ніби "зупи�
нила" онтологічний вимір освіти в цілому, а
проблема інформаційної технології постає
фундаментальною онтологічною пробле�
мою [5]. Щоб відповісти на виклик інформа�
ційних технологій, філософія освіти повин�
на потурбуватися про своє онтологічне
обґрунтування. Освіті доводиться "лавіру�
вати" між онтологічним і гносеологічним
розумінням істини, тобто між розумінням
істини або як непотайної, кожного разу
особливим чином сприйманої кожним
суб'єктом на основі власної системи ціннос�
тей і сенсів і як основи буття (онтологічне
розуміння), або як правильності сприйнят�
тя, мислення і висловлювання, що вивіря�
ються за деяким об'єктивно і незалежно іс�
нуючим зразком (гносеологічне розуміння).

ФФееннооммееннооллооггііччнниийй  ппііддххіідд::  ссееннсс  жжииттттяя  яякк  
ооннттооллооггііччннаа  ппррооббллееммаа

Феноменологічний підхід робить наголос
на людському ставленні до буття і самій
людині як предметі буття.

Філософія завжди прагнула упорядку�
вати людські стани і сенси, допомагаючи
людині досягти повноти буття, тому в ній
все організовується навколо постановки
провідного питання онтології як питання
про сенс буття взагалі. У сучасній філосо�
фії ця проблема обговорюється знову з од�
нієї простої причини: щоб розуміти щось,
ми повинні мати місце в тому світі, який
збираємося розуміти. Проблема одна –
знайти собі місце в світі, щоб цей світ розу�
міти. Скажімо, розуміти його як світ, який
за фізичними законами породжує істоту,
здатну його зрозуміти. Можна і потрібно
навчитися жити у світі не готових сенсів, а
в такому світі, де вони з'являються протя�
гом життя. Історія є час у пошуках свого
сенсу. Сенс встановлюється після історії, а
не розгортається в часі.

Якщо особистісний аспект "сенсу жит�
тя" достатньо інтенсивно розвивається в
сучасній психології, то онтологічний обій�
дений увагою вчених. Розгляд "сенсу жит�
тя" як онтологічної проблеми припускає
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1 Бердяев Н.А. Дух и реальность: Основы богочеловеческой духовности // Бердяев Н.А. Филосо�
фия свободного духа. – М.: Республика, 1994. – С. 365 // http://www.gumer.info/bogos�
lov_Buks/Philos/Berd/Duh_Realn01.php.



сенсі онтологічна картина є усвідомленими
принципами організації систем знання. Це
означає, що вихід до онтології припускає
певну роботу, особливу організацію систем
знання. Концепція онтологічної роботи ви�
рішує досить широке коло питань:

як створюються схеми об'єктів за�
лежно від існуючого набору знань і проб�
лем;

яка специфіка логічної організації са�
мих знань, понять і категорій, типологія
знань;

які лінії подальшого використання
схем об'єкта в онтологічних картинах і
моделях;

як схеми об'єкта пов'язуються з прак�
тичною діяльністю.

Концепція "онтології" як продукту он�
тологічної роботи починає відділятися від
традиційного розуміння "метафізики" і
від програм реабілітації "онтології" у єв�
ропейській філософії кінця ХIХ – почат�
ку ХХ століття (М. Гартман, неотомізм,
М. Гайдеґґер). Методологічна онтологія,
яка знає, що вона всього лише онтологія, не
прагне ні консервувати себе у формах ме�
тафізики, ні знищувати себе через відмову
від об'єктивного знання. Методологічна он�
тологія виявляється не стільки картиною
світу, скільки принципом систематизації і
організації нашого об'єктивного (такого, що
прагне до об'єктивування) знання про світ,
найбільш раціональній при існуючих спосо�
бах його використання. Мислення створює
конструктивну дійсність, нові діяльності і
нові світи. Місія розуміння – повернути нас
до реальності. Таке основне повідомлення
концепції "онтології" як продукту онтоло�
гічної роботи.

Проте реальність завжди багатша за її
розуміння. Думка є лише частиною реаль�
ності, тому завдання освіти полягає у тому,
щоб навчити суб'єктів освіти пізнавати,
аналізувати і оцінювати світ з метою пе�
редбачення наслідків власної діяльності.
Мова йде про встановлення чіткої тенден�
ції відходу освіти від "книжної школи слу�
хання", про визначення об'єкта освіти не як
сукупності певних знань, а саме як світу
предметів, ситуацій, подій, явищ, які зав�
жди багатші за їхні ментальні образи у по�
няттях і теоріях. Для пізнання буття освіта
має навчати встановлювати "індикатори"
між суб`єктом і реальністю, які реферують
взаємодію світу і людини і за допомогою
яких органічно інтегрується сприйняття
предметного світу в освітній процес, дося�
гається його зосередження на повсякден�
ному світі, інтерпретації соціального запа�
су знань та його ментальних моделей з ме�
тою перетворення їх на певну особистісну
організацію знань, підставу для онтологіч�
ної повноти освіти.

Прикладом онтологічної роботи в педа�
гогічній практиці є "соціальне конструю�

перш за все співвідношення сенсу життя
конкретної людини з уявленнями про "пов�
ноту буття" і самотворення.

Через філософію виражається ідеал зіб�
раного в одну точку цілого свідомого життя,
всього того, що має до нас відношення.
М. Мамардашвілі це пояснює метафорою
відображення і розпадання багатогранності
людини в тисячах уламків дзеркал. Деякі
віддзеркалення і "знімки" з них нерідко
вислизають від особи. Рух особистості по�
лягає у їх збиранні. Це зібране і є "повно�
тою буття", філософським ідеалом мудрос�
ті і одночасно – свободою.

Повнота буття не може бути досягнута
емпірично. Адже фізично або емпірично не
можна повизбирувати всі уламки дзерка�
ла, в яких існує і відображається людина.
Але можна організувати своє буття певним
чином через засоби, що надаються нам, а
такими засобами є витвори мистецтва, тво�
ри думки, культурні здобутки. Завдяки їм і
через їх символи та через їхній небукваль�
ний сенс ми можемо жити по�людському.
Через переживання трагедії, в якій симво�
лічно завершені сенси, можна охопити все,
залишаючись скінченними.

Буття – це існування такої істоти, яка
здатна потурбуватися про своє існування.
Ті підстави, які вона під себе ніби підстав�
ляє, щоб стати людиною, віднаходяться че�
рез її вихід за свої власні природні межі.
Акт "вискакування" людини за регульова�
ний природою хід подій називається транс�
цендуванням, самотворенням людини.
Процес самотворення припускає здатність
людини трансформуватися, виходити за
рамки і межі будь�якої культури, будь�
якої ідеології, будь�якого суспільства і зна�
ходити особистісні підстави й сенси свого
буття, які не залежать від того, що тра�
питься в часі з суспільством, культурою,
ідеологією або із соціальним рухом.

ККооннццееппццііяя  ооннттооллооггііччннооїї  ррооббооттии  іі  
ппееддааггооггііччннаа  ппррааккттииккаа

У 60�х роках ХХ ст. Г.П. Щедровицький
окреслив методологічну онтологію як базу
системи нових педагогічних досліджень,
що, на його думку, дозволить протягом
10�15 років інтенсивної роботи спеціально
створеної мережі лабораторій розробити
систему нового змісту навчання.

Суттєвим моментом розробленої
Г.П.Щедровицьким змістовно�генетичної
логіки є концепція онтологічної роботи [4].
У ній показано, як онтологічне уявлення
(онтологічна картина) з'являється в рамках
розгортання і усвідомлення, рефлексії піз�
навальної ситуації. Онтологічне уявлення
(або модель об'єкта�як�він�є�насправді) ви�
водилося з аналізу існуючих структур
знань. Онтологічне уявлення (картина)
представляє об'єкт і є знаковою структу�
рою зі своїми правилами читання. У цьому
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вання", яке пропонує новий спосіб розуміння існуючих освітніх
практик і відкриває нові діапазони можливостей. Соціально�конс�
трукціоністський підхід до знання веде до демократизації в обгово�
ренні того, що вважається освітньою практикою, до локалізації
навчальних планів, до руйнування дисциплінарних меж, до перемі�
щення дисциплінарних дискурсів у соціально релевантні практики,
а освітніх практик – у галузь соціальних проблем, і до переходу від
предметно� і дитиноцентрованих способів освіти до фокусування
на відносинах, що тривають, поки вони мають практичне значення.
Багато що з цього вже не є новиною в дискусіях навколо освіти. І в
цьому сенсі соціальний конструкціонізм підтримує деякі форми
практики. Проте ще не реалізований весь потенціал соціального
конструювання: майбутнє відкрите для нових діалогів.

ВВииссннооввоокк
Онтологія, здається, є філософським варіантом шуканої фізиками гіпотетич�

ної "Теорії Всього". До цього можна ставитися іронічно, або в постмодерністсько�
му ключі, який піддає сумніву різноманітні узагальнені теорії, метанаративи. А
можна поставитися цілком науково, розглядаючи онтологію як проект великої
програми інтеграції чи утиснення знань людства.

Які ж реальні перспективи розвитку онтологічної проблематики? Уточнення
понять і приведення їх у новий порядок не задовольнять загального інтересу до
онтологічної проблематики. Структурний, морфологічний, синергетичний підходи
також навряд чи можуть претендувати на статус нових онтологічних моделей, ос�
кільки копіюють відомий шлях категоріальних узагальнень і претензій на універ�
сальність. Перспективу бачать у знаходженні нових критеріїв онтологічного ста�
тусу сучасного філософського знання. Проекти "нових онтологій" у ХХ ст. і онто�
логічні дискусії у комп'ютерних науках ("інженерії знань", "штучний інтелект") ви�
сувають цілий ряд принципових проблем, які можуть бути предметом обговорен�
ня у рамках філософії освіти.

Серед цих проблем можна виділити такі.
1. Онтологія освіти. Освіта як "ігрова" модель дійсності вимагає осмислення

як з погляду онтології знаково�символічних її "кодів", так і в плані побудови моде�
лей освіти. Йдеться про з'ясування універсальних поліваріантних принципів її ор�
ганізації і функціонування в сучасному суспільстві.

2. Істина й освіта. Чи має освіта особливий онтологічний статус чи гносеологіч�
на проблематика вичерпує основний її зміст? Чи можлива освіта "без онтології" і
яким чином "виживає" онтологічна проблематика в епоху конструктивістського
розвитку освіти? Чи є нові онтологічні сенси в концепціях "віртуальної реальності"? 

3. Чи не є освіта насправді "онтологічною роботою" її суб'єктів? З цієї точки
зору, онтологія, ймовірно, має розвиватися у напрямі до включення її у шкільний
розклад як навчальної дисципліни. 

Ці, а також деякі інші аспекти дослідження освіти наводять на думку, що онто�
логія освіти цілком може претендувати на особливу роль у системі філософсько�
го (онтологічного) знання. Може йтися не тільки про розширення горизонтів філо�
софії освіти, але і про принципове усвідомлення шляхів розвитку онтологічної
проблематики.

Сучасний курикулум шкільної освіти 
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Уривки з творів

11..  ЖЖииттттяя  уу  ссввііттіі  ссааммооооррггааннііззааццііїї::  ззммааггаанннняя  ссттиилліівв  ммииссллеенннняя  ттаа  ссввііттооббааччеенньь

Вольфганг Гофкірхнер (Австрія). Життя у світі самоорганізації: змагання стилів мислення та сві�
тобачень // Практична філософія. – 2003. – № 1 (7). – С. 39 – 48.

…Найбільш фундаментальні висновки з будь�яких ідей, оскільки вони йдуть поза
судженням про окреме, які формують лише одну з окремих частин світу, ті ідеї, що
виражають позицію щодо світу в цілому, називаються світобаченнями (Weltans�
chauung). Теоретизовані світобачення, тобто світобачення теоретично відреф�
лексовані, відносяться до філософії. Світобачення має три виміри:

(1) перший відноситься до застосування інструментів з отримання знань; тут
дається відповідь на запитання – "Як ми впізнаємо світ?"; цим займаються такі фі�
лософські дисципліни, як епістемологія та методологія; цей вимір можна назвати
"підходом до світу";

(2) інший – має справу з припущеннями про природу реального світу; запитання,
що тут постає – "Яким є світ?"; цим займається онтологія; даний вимір може бути
названий "моделюванням світу", бо на ньому випрацьовуються певні ментальні мо�
делі світу;

(3) останній стосується розробки напрямів дії; запитання, що, звичайно, ста�
виться етикою – "Як ми маємо діяти у світі?", або, точніше, "У напрямі якої цілі ми
маємо діяти?", що веде до запитання: "Яким буде світ?" таким чином, цей вимір на�
зивається "баченням світу".

Ці три виміри взаємопов'язані таким чином: специфічний підхід (1) узгоджується
з певною багатоманітністю моделей (2), але виключає особливі моделі, специфічна
модель узгоджується з певною багатоманітністю бачень (3), але виключає особливе
передбачення. Бачення (3) може базуватись лише на певній моделі (2), і модель (2) –
лише на одному певному підході (1).

… На противагу суворому детермінізмові механіцизму та ідеалізму, на протива�
гу індетерміністичному дуалізму; ядром парадигми самоорганізації в онтологічно�
му плані є принцип нестрогого детермінізму, який характеризується визнанням
"схильностей", а не вічних "законів" або відсутності будь�яких закономірностей. Ця
ідея належить пізньому Попперу2. Гаслом є не "однакові результати з однакових
умов" чи "грім серед ясного неба", але "великі дуби з маленьких жолудів".

ЗЗааввддаанннняя::  Яким Ви бачите зміст освіти, якщо для його формування буде взято впровадження
"принципу нестрогого детермінізму" як ядра парадигми самоорганізації в онтологічному плані?

22..  ЧЧооттииррииввииммііррннаа  ккааттееггооррііааллььннаа  ссттррууккттуурраа  ффііллооссооффііїї  

Дубровский Д.И. Постмодернистская мода // Вопросы философии. – 2001. – № 8. – С. 112 – 113. 

Цікавий феномен! Я називаю його "відчуженістю від себе": наприклад, Фуко про�
голошує "смерть суб'єкта", але сам діє як цілком живий суб'єкт, якому дозволено су�
дити і учити інших, будувати свої концепції, зокрема про "смерть суб'єкта", що
претендують на публічне визнання. Те, що стверджується про людей взагалі, про їх
властивості, їх мислення, не стосується того, хто це стверджує. "Смерть автора"
настала, але є здоровим автор, що стверджує смерть автора. Так само і Рорті ого�
лошує смерть гносеології, але "його" гносеології жити дозволено. Нічого особливого:
собі дозволяють те, чого не дозволяють іншим ("людське, дуже людське!").

Не маючи можливості в рамках статті аналізувати ігрові трюки постмодерніз�
му, відзначу лише одну важливу обставину. Категоріальна структура філософії чо�
тиривимірна (відповідно вона має справу з чотирма типами проблем). Ці виміри
такі: 1) онтологічний, 2) гносеологічний, 3) аксіологічний, 4) праксеологічний. Жод�
ний з них не може бути зредукований, хоча ґрунтовний розгляд будь�якої з чоти�
рьох проблем, безперечно, припускає рефлексію через інші. Наприклад, не можна
ґрунтовно обговорювати питання про реальність (про існування, буття), не реф�
лектуючи ті пізнавальні засоби, за допомогою яких описується, пояснюється, пе�
редбачається те, що вважається реальністю, не привертаючи до розгляду ціннісні

Постметодика, №5 (76), 2007

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
2Popper, K.R. A World of Propensities. Thoemmes Press, 1997.
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і цільові установки суб'єкта, вектори і ресурси його активності. Аналогічно, не
можна ґрунтовно досліджувати гносеологічні проблеми, не рефлектуючи їх крізь
призму онтологічної, аксіологічної та праксеологічної категоріальних структур
тощо.

Основна концептуальна вада постмодерністських побудов на зразок Ліотара,
Рорті та інших представників цього напряму, що розглядають природу пізнання,
полягає в спробах елімінувати гносеологічні і переважно онтологічні проблеми.

33..  ЖЖииттттяя  ннее  ммоожжее  ббууттии  ппррооббллееммооюю……

Мамардашвили М.К. Введение в философию. – В кн. Мамардашвили М.К. Необходимость се�
бя: Введение в философию, доклады, статьи, философские заметки / Ю.П. Сенокосов
(сост.,общ.ред.). – М.: Лабиринт, 1996. – 432 с. – С. 7 –154 // http://psylib.org.ua/books/ma�
mar02/index.htm.

Філософія займається обговоренням буття. А буття – воно є або його немає. Во�
но не є вирішуваною проблемою. Адже ми не обговорюємо, наприклад, і не вважаємо
проблемою – схвилюватися нам, побачивши друга, або залишитися байдужим. Це
хіба проблема? Або це є, або цього немає. І якщо ми відрізняємо байдужу людину від
небайдужої, то на чому базується це розрізнення? Ми просто констатуємо, що він
народився байдужим, йому це властиво. Цей байдужий, а той не байдужий. Чому? –
Це чиниться буттям: один попрацював, інший не попрацював. Тому при нагоді один
не залишиться байдужим, а інший залишиться. Але це не означає, що буття – не�
розв'язна проблема. Нерозв'язна проблема в тому сенсі, що взагалі – не проблема. Як
і життя в цілому, якісь її аспекти – так, але життя не може бути проблемою.

44..  ЕЕввооллююццііяя  ввіідд  ффееннооммееннооллооггііїї  ддоо  ффууннддааммееннттааллььннооїї  ооннттооллооггііїї  вв  ппееддааггооггііччнніійй  ааннттррооппооллооггііїї

Огурцов А.П. Педагогическая антропология: поиски и перспективы // Человек. – 2002. – № 1.

Набагато більш філософською є концепція Ейгена Фінка (1905�1975) – асистента
Е. Гуссерля, професора Фрейбурзького університету (з 1948), відомого феноменоло�
га, що проаналізував за допомогою понять і методів феноменології цілий ряд фено�
менів людського життя, у тому числі і виховання, автор книг "Педагогіка і вчення
про життя" (1970), "Основні питання систематичної педагогіки" (1978), "Основні
феномени людського існування" (1979).

Філософські погляди Фінка зазнали помітної еволюції – від послідовника феноме�
нології до екзистенціальної аналітики М. Гайдеґґера. Правда, слід сказати, що
М. Гайдеґґер зовсім не був прихильником антропології, як показує його "Лист про гу�
манізм", і вбачав в антропологічному повороті філософії ХХ століття вираження
нігілізму. Еволюція від феноменології до фундаментальної онтології відобразилася і
в розумінні Фінком педагогічної антропології. Уже в 1955 р. у своїх лекціях у Фрей�
бурзькому університеті про феномени людського існування Фінк звертається до
педагогічної антропології. Основним феноменом людського існування, згідно з Фін�
ком, є саморозуміння людиною себе, самоінтерпретація людиною власного життя.

Виховання і освіта трактуються Фінком як живий процес досягнення сенсу, який
здійснюється в ході життя людини і в її відносинах зі світом. Сенс людського жит�
тя не заданий ззовні, а коріниться в розуміючому ставленні людини до самої себе і
до сприйманого нею світу. Фінк говорив про "екзистенціальну антропологію", що
розкриває фундаментальну структуру людини у філософському світлі. Фінк укорі�
нював у "світовідношенні" людину та інші екзистенціальні структури – такі, як
"самобуття", "спів�буття з іншими", "буття�в�речах". Для нього це – похідні екзис�
тенціали, а їх джерело – фундаментальна структура відвертості людини світу і
саморозуміння. Із світовідношення Фінк виводить усі п'ять характеристик люд�
ського існування – смерть, працю, панування, любов, гру.

55..  ВВссіі  ллююддии  ––  ффііллооссооффии

Поппер К. Все люди – философы: Как я понимаю философию. Иммануил Кант – философ
Просвещения. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 56 с. – С.16 –17.

Чи здатні ми досягти знання? Що ми можемо знати? Тоді як теоретико�пізна�
вальний оптиміст вірить у можливість людського пізнання, песиміст вважає, що
дійсне знання знаходиться по той бік людської здатності.
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Я – прихильник буденного розуму, але не колективного; я стверджую, що буден�

ний розум є для нас єдино можливим вихідним пунктом. Та все ж ми не повинні нама�
гатися зводити на ньому будівлю достовірного знання. Навпаки, нам слід його під�
давати критиці і тим самим покращувати його. У цьому сенсі, з позицій буденного
розуму, я – реаліст; я вірю в реальність матерії (яку розглядаю, наприклад, як те,
що мають на увазі під словом "реальний"). Я міг би назвати себе "матеріалістом",
якби цей вираз не означав також те вірування, яке а) вважає, що матерія принципо�
во непізнавана; б) заперечує реальність нематеріальних силових полів, і, звичайно,
також в) заперечує реальність духу або свідомості і взагалі реальність всього того,
що не є матеріальним. Я дотримуюся буденного розуму, допускаючи, що існують як
матерія ("світ�1"), так і дух ("світ�2"), і вважаю, що існують ще й інші речі, перш за
все продукти людського духу, до яких відносяться наші наукові проекти, теорії і
проблеми ("світ�3"). Іншими словами, я – плюраліст. Тому готовий цю позицію кри�
тикувати і замінити іншою.

… Я вважаю, що обов'язок кожного інтелектуала – усвідомити своє привілейова�
не місце. Він зобов'язаний писати просто і ясно і по можливості цивілізованим чи�
ном, не забуваючи ні про проблеми, що хвилюють людство, для вирішення яких не�
обхідні нові, сміливі і зухвалі ідеї, ні про сократівську скромність – прозорливість
людини, що знає, як вона мало знає. На відміну від дріб'язкових філософів з їх
дріб'язковими проблемами, я бачу основне завдання філософії в тому, щоб критично
роздумувати про Всесвіт і наше місце в ньому, а також про наші пізнавальні можли�
вості і здатність вершити добро і зло.

… Всі люди – філософи, оскільки вони дотримуються того або іншого погляду на
життя і смерть. Деякі вважають життя нічого не вартим, тому що воно скінчен�
не. Вони забувають, що можна було б таким же чином відстоювати і контраргу�
мент: якби життя тривало нескінченно, то воно нічого б не коштувало. Вони не по�
мічають, що постійний страх втратити життя дозволяє нам відчути його цін�
ність.

ЗЗааввддаанннняя:: Визначте в тексті Поппера твердження, які, на Ваш погляд, є онтологічними.

66..  ФФііллооссооффііяя  ооссввііттии  ММ..  ФФууккоо  іі  ооннттооллооггііччнніі  ппііддссттааввии  жжииттттєєддііяяллььннооссттіі  ллююддииннии

Бейсенова Г. А. Философия образования М. Фуко как проекция концепции власти�образова�
ния // Образование и насилие. Сборник статей / Под ред. К. С. Пигрова. – СПб.: Издательство
Санкт�Петербургского Государственного Университета, 2004. – С. 212�226 // http://anthropo�
logy. ru/ru/texts/beisenova/educviol_26.html.

Проблеми освіти і освітнього знання розробляються Фуко в ході розгляду таких
суспільно�соціальних понять і встановлень, як безумство, нерозумність, клініка,
влада, знання, дисциплінарна структура влади, "біо�влада", сексуальність, "турбо�
та про себе" і інших, тобто практично стають наскрізними і проходять через усі
заявлені ним теми дослідження. Фуко залишив у ряді праць проблемні ідеї про при�
значення освіти, роль системи освіти в суспільстві, які нерозривно пов'язані із за�
гальною темою всіх його робіт – статус, сенс і генезис сучасної людини. Багато в
чому автобіографічна творчість Фуко весь час ніби підкреслює, що дискурс про
"смерть" суб'єкта, хворобу, безумство, нерозумність є і дискурсом про онтологічні
підстави життєдіяльності людини. Основні моменти його творчого задуму суть:
розробка археології сучасного стану знання про суб'єкта, дослідження генеалогії су�
часної влади в західній цивілізації, написання онтології суб'єкта в його ставленні до
самого себе, до інститутів в полі влади і до істини в полі знання.

…Використовуючи величезний бібліографічно�довідковий матеріал, Фуко де�
тально аналізує проблеми реформування і перетворення системи шкільної, універ�
ситетської медичної освіти часів Французької революції XVIII століття. За таки�
ми далекими подіями і процесами він угледів дзеркальне відбиття подібних проблем
у сучасній освіті. У системі освіти не склалося єдності і сумірності норм отриман�
ня знань і правил їх сприйняття, або, кажучи сучасною мовою, була відсутня розви�
нена методологія і методика засвоєння і надбання знання. Простір учнівства роз�
ділений між закритою сферою знання, що передавалось, і відкритою, де істина го�
ворить про саму себе.

…У сучасну епоху влада максимально концентрується навколо живого людського
тіла і створює особливий диспозитив сексуальності. Влада сама породжує сексу�
альність, оскільки влада продуктивна. Тепер Фуко говорить не тільки про ефект іс�
тини, але і про ефект влади. Мислитель ставить діагноз смертельної хвороби су�
часності і бачить ліки в поверненні до античної "турботи про себе".

Постметодика, №5 (76), 2007



12

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

77..  ЖЖ..  ДДееллеезз  яякк  ккррииттиикк  ссууччаассннооїї  ооссввііттии

Погребняк А. А. "Логика смысла" Ж. Делёза и новая образовательная политика // Филосо�
фия образования. Сборник материалов конференции. Серия "Symposium", выпуск 23. – СПб.:
Санкт�Петербургское философское общество, 2002. – С. 65 – 90.

Свого часу Делез віднайшов у творах Льюїса Керрола детально розроблену онто�
логію нового покоління. Складається враження, проте, що настала пора вчитися
читати "Логіку сенсу"3 як свого роду виховний роман або педагогічну поему – інак�
ше кажучи, читати, відклавши убік суто теоретичні мірки і намагаючись замислю�
ватися про можливість сприйняти даний твір як пряме керівництво до дії. Можли�
во, висновки, які вдасться одержати шляхом подібної трансконтекстуалізації, бу�
дуть цінні з погляду тієї одвічної розгубленості, що випробовується будь�якою (у
тому числі і нашою) сучасністю перед лицем апріорі страхітливого майбутнього.

…Як відомо, Делез вводить два можливі способи розуміння сутності часу – як Хро�
носа і як Еона. Принцип Хроноса: "Завжди є обширніше сьогодення, що вбирає в себе
минуле і майбутнє"; принцип Еона: "Замість сьогодення, що вбирає в себе минуле і
майбутнє, тут минуле і майбутнє ділять між собою кожен момент сьогодення, под�
робивши його до безкінечності на минуле і майбутнє – в обох сенсах�напрямах від�
разу". Відповідно, суть сучасності може бути проінтерпретована двояким чином.

З погляду Хроноса основна проблема полягає в тому, щоб зуміти адекватним чи�
ном сприйняти якусь якісну специфіку сьогодення, яка перетворює певний відрізок
часу на сучасність постільки, поскільки здатна наповнити його. Звідси, підхід до
освіти сучасного суб'єкта повинен вироблятися, виходячи з точної ідентифікації
суті того, що саме тепер має місце бути.

ЗЗааввддаанннняя:: Визначте і знайдіть сфери перетину філософської онтології та сучасної освітньої
практики.

88..  РРааддииккааллььнниийй  ккооннссттррууккттииввііззмм::  ппрроощщаанннняя  зз  ооннттооллооггіієєюю

Кезин А. В. Радикальный конструктивизм: познание "в пещере" // Вестник Московского уни�
верситета. Серия 7. Философия. – 2004. – № 4. – С. 3 – 24.

Позицію радикального конструктивізму Е. фон Глазерсфельд називає "епістеміч�
ним соліпсизмом". Все пізнання, весь досвід залежать від суб'єкта. Або як традицій�
но говорять: немає об'єкта без суб'єкта. З іншого боку, немає жодного конструкти�
віста, який би сумнівався, що знання втілюється в техніці, що завдяки цьому стало
можливим висадитися на Місяці, потелефонувати фактично у будь�яку точку зем�
ної кулі тощо. Як стверджує X. фон Ферстер, "ніхто з нас не сумнівається, що по�
винен бути мозок, щоб описати ці теорії (функцій мозку)".

Проблемну ситуацію можна прояснити за допомогою важливого розрізнення,
уведеного Р. Карнапом. Є відмінність між внутрішніми і зовнішніми питаннями з
приводу існування або реальності явищ. У першому випадку питання про існування
розглядається усередині концептуального каркаса і називається внутрішнім пи�
танням. У другому – ставиться питання про існування системи явищ у цілому, що і
названо зовнішнім питанням. Відповідно до цього розрізнення сумніви або питання
слід формулювати всередині або поза системою віднесення (концептуального кар�
каса). Внутрішні сумніви з приводу існування нашої дійсності, що базуються на пе�
редумовах каркаса, нашої мови, спростовуються нашим повсякденним досвідом.
Жоден розумний конструктивіст у цьому сенсі не заперечує існування незалежного
від нього зовнішнього світу. У цьому сенсі радикальний конструктивіст є "внут�
рішнім реалістом". Зовнішні питання виходять за рамки відповідної системи, і в
ній неможливо осмислено на них відповісти. Справедливо вважати, що зовнішні пи�
тання є метафізичними і тому безглуздими, оскільки немає рамок, у яких на них
можна осмислено відповісти.

Якщо конструктивісти залучають виживаність (здатність до виживання) або
пристосування, то вони враховують внутрішні і заперечують зовнішні способи
обґрунтування. Внутрішні критерії не можуть гарантувати зовнішнього "узгод�
ження" з дійсністю. Проте радикальний конструктивіст претендує на те, що він
має "знання" в тому сенсі, що усередині певної мовної системи співвідноситься з
немовною суттю. Радикальний конструктивізм має передумовою "внутрішній реа�
лізм", "об'єкти" (онтологія) якого продукуються за допомогою внутрішніх кон�
струкційних принципів спостерігача. Питання про "Дійсність" у сенсі незалежнос�
__________________
3 Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum. – М.: Екатеринбург, 1998. 
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ті від понятійної системи, когнітивних рамок, схеми тощо стає безглуздим. Слова
"існування", "існувати", стверджує Глазерсфельд услід за Берклі, не мають сенсу за
межами світу, що переживається. "Радикальний конструктивізм, – я повинен це
постійно повторювати, – займається виключно раціональним знанням, а не бут�
тям, яким займаються містика і метафізика".

Проте певні онтологічні передумови для конкретних учених є все ж таки необ�
хідними. Провідний радикальний конструктивіст Р. Рот, реально функціонуючий
нейрофізіолог, пише: "Кожен біолог, що стикається з проблемою когнітивності,
схильний визнавати існування незалежного від свідомості світу, який має якийсь
порядок, що допускає життя в його справжньому вираженні, інакше будь�які конс�
трукції стають даремними".

99..  ЧЧооммуу  ффііллооссооффии  ооссввііттии  ппооввиинннніі  ппееррееййммааттииссяя  ппррооббллееммааммии  ттееххннооллооггііїї??

Burbules Nicholas C. Why Philosophers of Education Should Care About Technology Issues. Presen�
ted at the Spring 2000 meeting of the Philosophy of Education Society // http://faculty.ed.ui�
uc.edu/burbules/papers/philtech.html.

Ось декілька з глибоких і складних філософських питань, поставлених новими ін�
формаційно�комунікаційними технологіями (ІКТ) в освіті:

Онтологічні проблеми: Що означає і чим є "віртуальний світ"? Якими шляхами
віртуальне представляє категорії буття і дійсності, що відрізняються від звичай�
ної дихотомії реального і штучного, або уявного?

Епістемологічні проблеми: Як інформація стає знанням? Як нові способи будуван�
ня знання можуть підтримувати ті інструменти і ресурси, які стали доступними
завдяки новим ІКТ? Як мережеві системи сприяють поширенню систем знання?

…
Проблеми ідентичності: Які межі Вашої "самості", коли Ви в онлайні? Як відрізня�

ється онлайнова ідентичність або персона від "справжньої" самості? Що трапля�
ється, коли люди починають віддавати перевагу їх онлайновим ідентичностям або
персонам?

Як філософи освіти, ми повинні визнати, що ми знаходимося в переломному мо�
менті розвитку освіти. Я не думаю, що більшість людей розуміють, як радикально
відбувається низка змін освітніх практик і установ, і як швидко це відбувається.
…ІКТ мають величезне значення для організації шкіл, для консолідації можливостей,
для нових форм педагогіки, для нових підходів до курикулуму і для співвідношення
навчання з роботою та іншими можливостями життя.

Ні Келлнер, ні я не радіємо цим змінам. Але це не просто риторичне запитання,
чи є це кращим, чи гіршим – у різний спосіб це може сприяти гіршому. Небезпеки
такі ж важливі, як і можливості. Але це тим більше є причиною, чому ми повинні
досліджувати ІКТ…

ЗЗааввддаанннняя:: А як би Ви відповіли на питання 1 – 3, поставлені Н. Бурбулесом, з приводу впро�
вадження інформаційно�комунікаційних технологій в освіті?

Постметодика, №5 (76), 2007

ППррооббллееммнніі  ппииттаанннняя

1. Яке місце в понятті світобачення відведено
онтології?

2. Розкрийте поняття онтології та її місце в
структурі філософії.

3. Чому буття вважається центральною кате�
горією онтології?

4. Назвіть основні онтологічні моделі. 
5. Яким чином онтологічні проблеми в полі

освіти пов'язані з формами індивідуалізації
суб'єктів навчання?

6. Що означає поняття "онтологічна робота"
в контексті освіти?

7. Який зв'язок практик висловлювання істини
і технологій конструювання себе в освіті?

8. Істина і знання – які форми їх взаємозв'яз�
ку в освіті?

9. Який онтологічний зміст розкриває вимога
Сократа "пізнай самого себе"?
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1. Вступ 

У 1990/1993�1999/2000 роках Румунія
завершила перший цикл зміни курику�
луму загальної середньої освіти та одно�
часно перший цикл глобальних змін у ін�

ших підсекторах системи освіти  (крите�
рії оцінювання та оцінка, дидактичні ма�
теріали, підготовка учительських кадрів,
управління навчальним закладом тощо).
Такий цикл (загалом він потребує 7�9 ро�
ків) можна охарактеризувати як процес,
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Дослідження має на меті проаналізувати вдалі кроки та прорахунки у процесі зміни румунського
курикулуму. Дослідження починається з розгляду концепта  Цикл Змін Загальноосвітнього Кури�
кулуму (Comprehensive Curriculum Change Cycle скор. CCC) (cf. Crisan, 2004). У цій статті викла�
дено роздуми стосовно динаміки процесу змін, менеджменту змін, ролі підходів "згори�вниз" і "зни�
зу�вгору", реальних потреб учнів на противагу "соціальному тиску", викликів Європейського Союзу,
противаг "національного" "глобальному", "запозичення політики" "вивчення політики" тощо.
Аналіз здійснено на основі створеної у 1993 році операційно�прагматичної моделі (Крісан, 1993),
відповідно до якої аналіз будь�яких процесів змін загальноосвітнього курикулуму повинен одночас�
но висвітлювати зміни на концептуальному, інституційному та стратегічному рівнях. Робиться
висновок, що сучасна "успішна курикулярна реформа" більш ніж на 70�80 % складається з "успіш�
ного професійного розвитку вчителя, удосконалення шкільної системи та реформи управління". 

Целью исследования является анализ успешных шагов и просчетов в процессе изменения румынского
куррикулума. Исследование начинается с рассмотрения концепта Цикл Изменений
Общеобразовательного Куррикулума (Comprehensive Curriculum Change Cycle сокр. CCC) (cf. Crisan,
2004). В этой статье излагаются размышления относительно динамики процесса изменения, ме�
неджмента изменений, роли подходов "сверху�вниз" и "снизу�вверх", реальных потребностей уч�
еников в противоположность "социальному давлению", вызовов Европейского Союза, противовес
"национального" "глобальному", "заимствованию политики" "изучению политики" и т. д.
Анализ проведен на основе созданной в 1993 году операционно�прагматической модели (Крисан,
1993), согласно с которой анализ каких�либо процессов общеобразовательного куррикулума
должен одновременно освещать изменения на концептуальном, институциональном, страте�
гическом уровнях. Делается вывод, что современная "успешная куррикулярная реформа" больше
чем на 70�80 % состоит из "успешного профессионального развития учителя,
усовершенствования школьной системы и реформы управления". 

The present study aims at analyzing the ups and downs of one of the most challenging curriculum change
processes in Central and South�East Europe, the Romanian one. The presentation starts from the concept
of Comprehensive Curriculum Change Cycle (CCC) (cf. Crisan, 2004). Based on this paradigm, the pre�
sentation will reflect on a series of crucial and dilemmatic issues related to the curriculum change: the
dynamics of the change process, the management of change, the role of top down and bottom up approac�
hes, students' real needs vs. "national" vs. "global", policy borrowing and policy learning etc.
For the concrete analysis, an operational�pragmatic curriculum model is used that was developed in 1993
(Crisan, 1993). According to this, the analysis of any comprehensive curriculum change process should si�
multaneously highlight the changes at (a) conceptual; (b) institutional, and (c) strategic levels. The ulti�
mate aim of the study is to highlight the idea that currently a "successful curriculum reform" is more than
70�80% a "successful teacher's professional development and school improvement and management re�
form".  

ЦИКЛИ ЗМІН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
КУРИКУЛУМУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО
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(НА ПРИКЛАДІ РУМУНІЇ)* 

Олександр Крісан**

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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на другому та наступних спостерігаємо
зміну співвідношення на користь проце�
сів упровадження – 20� 25 %.

Беручи за основу поняття цикл все�
охопних змін (comprehensive change
cycle), це дослідження висвітлює: 

Основні віхи Реформи Курикулуму
в Румунії з метою зрозуміти динаміку
процесу змін.

Основні питання та виклики, висвіт�
лені з метою з’ясувати, як відбувалося
керування змінами.

Отримані уроки, які вказують на те,
що у процесі слід було б зробити інакше.

2. Перший цикл змін загальноосвітнього
курикулуму: основні віхи та виклики
(1990/1993�1999/2000)

У професійній літературі перший
цикл реформ курикулуму загальноосвіт�
ньої школи у Румунії розглядається як
один із найдраматичніших процесів ку�
рикулярної реформи у країнах Східної
Європи. У результаті цього процесу від�
булися наскрізні зміни не лише в системі
шкільної освіти (з 1 по 12 клас включно),
але й у глибинних освітніх процесах, тор�
кнулися рис менталітету. У результаті
проведеної роботи ми отримали: 

Нову філософію освіти та бачення
шляхів  органічного ведення навчального
процесу у практичному житті.

Новий Національний Курикулум
для дошкільної, базової середньої та за�
гальної середньої школи (з 1 по 12 клас
включно). 

Нові паралелі підручників (три і
більше для кожного класу та предмета).

На рівні практичного функціонуван�
ня системи дедалі міцніше вкорінюється
нова викладацько�учнівська культура. 

За результатами першого етапу ку�
рикулярної реформи сформульовано та
сплановано Другий Цикл Курикулярної
Реформи. 

Перший цикл реформ курикулуму
Румунії у своїй основі пройшов три ос�
новні етапи: а) етап збору інформації; б) під�
готовчий етап генеральної реформи кури�
кулуму; в) глибока реформа курикулуму.
Дозвольте коротко їх оглянути.

2.1. Етап збору інформації (1990�1993)

Перша фаза курикулярної реформи,
етап збору інформації, відбувся у 1990�
1993 роках. Його основним завданням бу�
ло "очистити" систему від "цінностей" та
впливу комуністичного режиму, що па�
нував у Румунії з 1945 по 1989 рік.  

Найважливішими кроками цього ета�
пу слід вважати такі:

що охоплює принаймні такі головні кроки
змін в освітньому процесі: ретельний
аналіз системи у  певний момент часу,
визначення її проблем та потреб, ство�
рення набору опцій та рішень для зміни
процесу, планування, проектування та
обговорення цих рішень, насамкінець їх
пілотування, потім – упровадження, мо�
ніторинг та оцінювання кроків за створе�
ним проектом, і останнє, але не найменш
важливе, огляд процесу стосовно меха�
нізмів та практик, що ведуть до нового
циклу змін (Крісан, 2004). 

Міжнародний досвід у цій галузі вия�
вив, що у більшості країн сучасні процеси
розпочалися у дев'яностих роках мину�
лого століття (Угорщина, Словенія, краї�
ни Балтики, Румунія тощо) і перший
цикл змін загальноосвітнього курикулу�
му після 1990 року зосереджувався пере�
важно на його конструюванні та розробці
у деяких відповідних підсекторах освіти
у загальному ключі згори�вниз та цент�
ралізовано. Іншими словами, для кожного
вищезгаданого підсектора було розробле�
но: а) послідовні концептуальні системи;
б) центральні та місцеві інституційні
структури; в) коротко�, середньо� та дов�
готермінові стратегії розвитку. Розвиток
процесу в Румунії не надто відрізнявся
від подібних йому в інших країнах Цен�
тральної та Східної Європи.

Другий і наступні цикли змін (ті, що
розпочалися наприкінці 1990�х чи після
2000 року) помітно змістили увагу у нап�
рямку підходу "знизу�вгору". Таким чи�
ном, вони одночасно почали свій рух до
базових площин освітньої системи та
стабілізувалися. За цих умов у центрі
опинилися процеси впровадження та
конкретні механізми підтвердження
якості на рівні школи та класу, серед
яких: удосконалення шкільної системи,
створення відповідного педагогічного ко�
лективу, професійний розвиток, технічна
підтримка та допомога учителям у покра�
щенні навчального процесу, дидактичні
матеріали, оцінювання навчальних до�
сягнень учнів, шкільний курикулум,
зв'язки школи і громади тощо. За нашою
оцінкою, Румунія розпочала  другий цикл
системних змін загальноосвітнього ку�
рикулуму, включаючи зміну курикулу�
му, після 2003�2004 років. 

У підсумку маємо: процес змін у дру�
гому, третьому та подальших циклах
змістився від центру до базових рівнів
системи, які справді є найважливішими
та найвідповіднішими для проведення
освітніх змін. Дані свідчать: якщо у пер�
шому циклі змін співвідношення між ди�
зайном з одного боку та впровадженням з
іншого становило приблизно 75�80 %, то
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Початок консультацій та обговорен�
ня необхідності внесення змін у курику�
лум у країні. 

2.3. Глибокі зміни Курикулуму за�
гальноосвітньої школи (з 1995)

Процес корінних змін курикулуму за�
гальноосвітньої школи фактично почав�
ся  у 1995 році як спеціальний Компонент
Проекту "Румунія – Світовий Банк: ре�
форма освіти". Була створена та поступо�
во впроваджена  Модель Всеохопної Змі�
ни  Курикулуму. Дозвольте сказати про
неї кілька слів та розповісти про основні
кроки, зроблені протягом цього процесу. 

2.3.1. Компоненти процесу зміни курику�
луму

Першим  кроком стало створення Опе�
раційної/Праг�
матичної Моделі
(Крісан, 1993),
згідно з якою роз�
виток та впровад�
ження усіх скла�
дових курикуляр�
ної реформи по�
винен складатися
з, щонайменше,
таких компонен�
тів (див. Схема 1):

Концепту�
альний компо�
нент (відповідає
за рефлексію та
розвиток чіткої
курикулярної фі�
лософії та теорії, а
також за освітнє

бачення – підґрунтя створюваного Націо�
нального Курикулуму/НК);

Інституційний компонент (відпо�
відає за інституційні заходи, які прово�
дяться в рамках розробки та впровад�
ження НК);

Стратегічний компонент (освітня
політика впровадження НК; кроки та
механізми функціонування курикуляр�
ного циклу).

2.3.1.1. Концептуальні компоненти
Основними цілями створення та по�

дальшого удосконалення Концептуаль�
них компонентів були: 

Розробка та впровадження гене�
ральної довгострокової політики з чітким
баченням, спланованою етапністю та ці�
лями.

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

_______________________
1Проект перебував на стадії розробки з 1993 по 1995 рр. та впровадження з 1995 по 2002 рр. Детальніше
читайте: D. Georgescu, E. Palade (2003). 

Вилучення ідеологічних та політич�
них маніпуляцій із курикулуму.

Зменшення навчального наванта�
ження учнів.

Відновлення рівноваги між навчаль�
ними предметами та навчальним змістом.

Перегляд, найперше, змісту сус�
пільних дисциплін на предмет ідеологіч�
ної заангажованості. 

Введення нових навчальних дис�
циплін (громадянська освіта, інформацій�
но�комунікаційні технології).

Аналіз основних дисфункцій старо�
го курикулуму для створення критеріїв
нового бачення.

2.2. Підготовчий етап реформи кури�
кулуму загальноосвітньої школи (1994�
1995)

У 1994 та 1995 рр. відбувся підготовчий
етап зміни кури�
кулуму, упродовж
якого зроблено та�
кі кроки: 

Аналіз якості
курикулуму на
місцях (у доку�
ментах,  практич�
ному навчальному
процесі, навчаль�
них досягненнях
учнів).

Аналіз су�
часних міжнарод�
них розробок у цій
галузі (Нідерлан�
ди, Фінляндія, Ка�
нада, Велика Бри�
танія, Австралія,
Нова Зеландія та
деякі країни колишнього комуністичного
табору – Словенія, Угорщина, Польща,
країни Балтики) (див. Крісан, 2004;  Stei�
ner�Khamsi, 2004; Огляд освітніх полі�
тик…, OECD, 2003, Дизайн нового нав�
чального плану у Південно�Східній Євро�
пі…, 2003 ). 

Аналіз сучасних тенденцій та пер�
спектив розвитку румунської освіти з ме�
тою визначення пріоритетів, цілей та
стратегій курикулярної реформи.

Створення курикулярного компо�
нента в рамках Проекту "Румунія – Сві�
товий Банк: реформа освіти"1

Підготовка людських ресурсів та
інституційних можливостей на всіх рів�
нях системи, включаючи шкільний.

Підготовка інструментів для процесу
реформи курикулуму (рекомендації, інс�
трукції щодо планування курикулуму).

 

 Áà÷åííÿ / Ïîë³òèêà 
 Òåîð³ÿ 
 Ô³ëîñîô³ÿ 

Êîíöåïòóàëüíèé 
êîìïîíåíò 

 Ïëàíóâàííÿ 
  Êîíñòðóþâàííÿ 

 Âïðîâàäæåííÿ òîùî 

Ñòðàòåã³÷íèé 
êîìïîíåíò 

 ²íñòðóêö³¿ 
 Ïðàâèëà 

²íñòèòóö³éíèé 
êîìïîíåíò 

Схема 1
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– від кількісних знань до якісних.

Підтримка та заохочення до навчан�
ня вищого порядку (наприклад,  інтелек�
туальні здібності, цінності, уміння).

Інтеграція предметів.
Спільне навчання.
Поглиблення впливу нових технологій. 
Підтримка зв'язків із неформаль�

ною освітою. 
Фокусування на навчальних досяг�

неннях учнів та їх оцінюванні.

2.3.1.2. Інституційні структури
Національну Раду з Курикулуму зас�

новано в 1994 році як незалежну органі�
зацію професіоналів для створення та по�
дальшого вдосконалення Національного
Курикулуму. Цілями діяльності Ради бу�
ли і є:

Розробка курикулярної політики.
Розробка курикулярного бачення та

філософії.
Координування розробки структури

Національного Курикулуму, навчальних
планів та стратегії Курикулуму.

Організація процесів національної
консультації. 

Конструювання механізмів упро�
вадження.

Процес моніторингу впровадження.
Оцінювання якості Курикулуму.
Перегляд Курикулуму за необхід�

ності.
Для виконання технічних завдань

створені Координаційна Комісія (у Кури�
кулярних Зонах) та групи розвитку на�
вчальних планів із предметів. Упродовж
існування ці групи стали командами ви�
сококласних спеціалістів, які  супровод�
жували розвиток, упровадження та ог�
ляд національного курикулуму. 

Також для проведення курикулярних
змін створено необхідні умови для гро�
мадських дебатів, консультацій та залу�
чення стейкхолдерів (див. Крісан, 2003 a,
б; Георгеску, 2000).   

Дебати та "круглі столи" відбувалися
за участю експертів у галузі освіти, про�
фесійних асоціацій учителів, профспілок,
професорсько�викладацьких колективів
вищих навчальних закладів, місцевих та
регіональних шкільних адміністрацій,
батьків та учнів, зацікавлених сегментів
громадськості2. Зі свого боку засоби масо�
вої інформації також проводили різні за�
ходи, кампанії.  Велику вагу мала публіч�
на думка представників різних релігій та
їх організацій. 

Незважаючи на це, у надзвичайно
важливий для створення та впроваджен�
ня нового курикулуму час (1997 – 2003)

Створення та впровадження деталь�
ної всеохопної курикулярної філософії
(концепції), покладеної в основу доку�
ментів Національної курикулярної
структури і обговореної громадськістю. 

Створення відповідної структури
Національного Курикулуму (структури
курикулуму, предметних та крос�кури�
кулярних навчальних планів, інваріант�
ної частини базового навчального плану
та шкільного курикулуму, методів та за�
собів упровадження, механізмів підтвер�
дження якості на рівні школи, підтримки
вчителя тощо).

A. Структура Національного Кури�
кулуму 

Серед курикулярної продукції слід
назвати такі компоненти НК:

Документи Курикулярної політи�
ки (формулюють основоположне для но�
вого курикулуму освітнє бачення, уяв�
лення країни про ідеальну освіту/кури�
кулум). 

Документи щодо Структури Ку�
рикулуму роз'яснюють принципи та
структуру нового Національного Курику�
луму, а також стратегію всеохопного ку�
рикулярного процесу; зроблено спробу
забезпечити  послідовність та взає�
мозв'язок курикулярної системи як єди�
ного цілого.

Рекомендації щодо створення кури�
кулярної продукції та ведення процесу
(пояснення, як скласти курикулум так,
щоб усі програми навчальних предметів
були вертикально і горизонтально
пов'язані, методика його впровадження).

Система навчальних планів із пред�
метів (або крос�курикулярні програми).

Підручники, посібники для вчите�
лів, учнівські зошити тощо.

Інструменти, положення про оціню�
вання та експертизу, інші документи. 

Б. Концептуальне зміщення у новому
Курикулумі

Запровадження нового курикулуму в
шкільну освіту викликало важливе кон�
цептуальне зміщення (див.: Новий Націо�
нальний Курикулум у Румунії, 2000), йо�
го головними аспектами визначено:

При переході від курикулуму, базо�
ваного на знаннях, до курикулуму, базо�
ваного на знаннях, уміннях, відношен�
нях,  відбулося зміщення:

– від фактичних до процедурних
знань; 

– від академічних знань  до життєвих
потреб учня;

Постметодика, № 5 (76), 2007
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рекомендацій із написання курикулуму,
розробка та апробація навчальних планів
тощо;

– відмінно (1997–2000): упродовж
кількох років зміна курикулуму загаль�
ноосвітньої школи відбулася на базовому
рівні: Структура Нового Курикулуму,
новий перелік навчальних планів для
обов'язкової та середньої освіти; реко�
мендації щодо впровадження нового ку�
рикулуму для вчителів, якісна підготовка
учительського колективу тощо. 

Компоненти всеохопної реформи
(курикулум, підручники, управління під�
готовкою учительських кадрів, процеси
удосконалення шкільної системи) були
розроблені недостатньо. 

Докладено недостатньо зусиль до
підтримки розвитку "знизу�вгору".

У 1995 – 2000 роках не було розроб�
лено механізмів для досягнення стабіль�
ності. 

3. Другий цикл всеохопних змін: після
2003 

Через низку політичних обставин, піс�
ля 2000 року більшість раніше розпоча�
тих процесів було призупинено, відлагод�
жені раніше процеси раптом стали хао�
тичними та повільними. З 2003/2004 року
з новими цілями та стратегіями розпо�
чався другий цикл змін загальноосвітньо�
го курикулуму3. Мета цього циклу – гар�
монізувати одночасний розвиток "згори�
вниз" та "знизу�вгору". Тенденція ство�
рення з різнобіжних напрямів єдиного
гармонічного цілого намітилася у міжна�
родному масштабі. 

4. Уроки

Курикулярний процес останніх 16 ро�
ків дав нам кілька важливих уроків, які
обов'язково стануть у нагоді для подаль�
шого розвитку: 

Всеохопна курикулярна реформа
потребує чіткого бачення, яке б одночас�
но містило концептуальний, інституцій�
ний та стратегічний компоненти.

До цих аспектів потрібно підходити
когерентно, з однаковою увагою до всіх
трьох.

У комплексному процесі змін кури�
кулуму проектування та створення кури�
кулуму потребує 25�30 % усіх докладе�
них зусиль. 

Щонайменше 70 % зусиль у процесі
курикулярних змін потрібно покласти на
їх упровадження. Також не слід забувати
про консультації. 

було досить важко залучити до цього
процесу декого з вагомих стейкхолдерів:
представників бізнесових та фінансових
структур, інших важливих громадських
секторів (соціального, системи охорони
здоров'я, ринку праці тощо). Усувати цей
недолік почали кілька років тому і част�
ково виправили становище.  

2.3.1.3. Стратегічний компонент
У рамках стратегічного компонента

основними заходами були:
Створення послідовної середньо� та

довготермінової стратегії з пріоритетами
на найближчий період процесу розробки
курикулуму.

Створення динамічного плану впро�
вадження та неперервного удосконален�
ня.

Розробка стратегії та планування
кроків щодо участі, усвідомлення грома�
дянами своєї приналежності та важли�
вості того, що відбувається. 

Створення механізмів досягнення
стабільного розвитку інституційних мож�
ливостей та людських ресурсів.

Із цією метою здійснено: 
Поетапне впровадження нового на�

вчального плану з трьома "вхідними точ�
ками" в систему, тобто 1, 5 та 9 класу
(вхідні точки в три цикли доуніверситет�
ської освіти: початкова (primary), почат�
кова середня (lower education) та вища
середня освіта (upper secondary). 

Паралельне впровадження ком�
плексної реформи підручників, у резуль�
таті якої у Румунії замінено всі старі під�
ручники та утворився вільний ринок на�
вчальної літератури. 

Упровадження спеціальних програм
підготовки вчителя, які дали змогу на�
вчити учителів оперувати сучасними, ос�
новоположними для філософії нового ку�
рикулуму, методами та методиками.

Упровадження програми вдоскона�
лення менеджменту змін  на рівні школи
(удосконалення шкільної системи, систе�
ми участі у житті школи, механізмів під�
твердження якості тощо).

Взаємодія з відповідними освітніми
неурядовими громадськими організація�
ми з метою впровадження змін курику�
луму на рівні школи.

Низка дисфункцій впливала на діяль�
ність курикулярної системи: 

У зв'язку з різними політичними
умовами зміни курикулуму в різний час
проводилися в різному ритмі:

– добре (1995–1996). У цей час відбу�
валися цікаві зміни: створення філософії,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
3Див. F. Tacea (у цій книзі).
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бачення, а також провести реальну зміну
курикулярної парадигми. При цьому ос�
новну увагу слід звернути на такі "Ат�
лантові" стовпи нового курикулярного
бачення:

Приймаючи як систему поглядів
щодо якісних змін курикулуму відповід�
ність та значущість навчального про�
цесу в школі, отримуємо орієнтири: а) пос�
тупальний розвиток країни у напрямку
до відкритого глобального суспільства
знань; б) потреби та очікування учнів у
реальному житті; в) сучасні європейські
та світові стандарти в освіті, які міс�
тять оновлені з урахуванням реалій су�
часності національні та регіональні цін�
ності.

Побудова базованого на результа�
тах курикулуму, у якому будуть, по�
перше, оцінені вхідні та вихідні показни�
ки навчальних досягнень учнів.

Втілення сучасних конструкти�
вістських теорій та практик у процес
дизайну курикулуму.

Поглиблення вертикальної та гори�
зонтальної інтеграції галузей навчання
протягом усього навчального процесу.

Забезпечення вищого ступеня де�
централізації курикулуму і заохочення
підходів та практик, базованих на шкіль�
ному курикулумі, реальне залучення
викладачів у процес зміни.   

Турбота про постійний професійний
розвиток учителя – структурна частина
реформи курикулуму. 

Зміцнення школи як навчальної ор�
ганізації та суспільства практики, ад�
же це – відкриті та динамічні умови для
вдосконалення курикулуму.  

До зазначених нижче Ключових Про�
позицій передбачено повернутися у май�
бутньому:

1) Проведення кампанії Загальнонаці�
ональних Змін в Освіті. Перші роки
членства Румунії у Європейській Спіль�
ноті повинні створити найкращий мо�
мент для якнайшвидшого розгортання
загальнонаціональної Програми Удоско�
налення Освіти (Education Improvement
Program) з ясним баченням, Філософією,
цілями, кроками та детально описаними
очікуваними результатами. Фундамен�
тальною метою такої Програми має стати
серйозне удосконалення якості освітньої
системи і мобілізація нації навколо цілої
низки ключових пріоритетів освітньої ре�
форми. Крім освітніх цілей Компонент
Курикулуму такої Програми міг би мати
такі важливі компоненти, як "Зв'язки з
Громадськістю" (PR) та "Проведення
кампаній". 

Програму та її цілі потрібно активно
популяризувати шляхом її висвітлення у
засобах масової інформації  і в такий спо�

Процес імплементації насамперед
повинен складатися з:

– практичного професійного розвитку
учителів (він дещо відрізняється від про�
цесу підготовки вчителя); 

– менеджменту змін та заохочення до
удосконалення на рівні школи.

Вищезгадані процеси створюють
гарне підґрунтя для впровадження кури�
кулуму, тож повинні відбутися першо�
чергово. 

Після тривалого проведення змін
способом "згори�вниз" рух "знизу�вгору"
необхідно заохочувати; найкращим шляхом
реформування є інтегрована (двоспрямована)
модель, у якій процеси "згори�вниз" та
"знизу�вгору" відбуваються одночасно
(приклад застосування двоспрямованої
моделі – сучасний проект Світового Бан�
ку в Румунії "Сільська школа"). 

5. Плани та заходи на майбутнє 

Незважаючи на значний поступ, у
майбутньому необхідно зробити низку
важливих кроків. Отже, наступні роки –
вирішальні для розвитку абсолютно но�
вого, гнучкого і динамічного курикуляр�
ного бачення  та системи відповідно до
сучасних та майбутніх пріоритетів краї�
ни, яка ясно бачить свій новий статус
члена ЄС. 

Щодо курикулярної політики та
стратегії: нам необхідний довготерміно�
вий конкретний План Дій, який вкаже
стратегічні кроки у напрямку нового ба�
чення Курикулуму та Навчання у Ру�
мунській освіті. У цьому значенні  Процес
Зміни Курикулуму повинен бути систем�
ною частиною більшого національного
проекту дослідження Румунської освіти з
перспективною метою поступової струк�
туризації в глобальне суспільство знань.

Як і у всіх європейських країнах, за
основоположну Філософію цього проекту
слід взяти Філософію безперервної осві�
ти та вдосконалення. Щодо  "методоло�
гічної філософії", то найближчим часом
ми повинні перейти на позиції конструк�
тивізму та його основоположних проце�
сів. Крім того: слід звернути увагу на не�
обхідність кращої організації взає�
мозв'язків та співпраці внутрішніх і зов�
нішніх інституційних структур; для оп�
тимізації курикулярних процесів потріб�
но розробити чіткі механізми функціону�
вання усіх структур�учасників.

Щодо якості курикулуму та імпле�
ментації: з метою повного знищення за�
старілих світоглядів та практик у системі
освіти найближчими роками потрібно по�
будувати та впровадити докорінно нове

Постметодика, № 5 (76), 2007
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кілька років тому: один раз здійснений
проект істотно підвищив рівень володін�
ня англійською мовою у всіх середніх
школах). Стратегія такого фокусованого
Проекту Пріоритету (Priority Project,
PP) поряд із досягнутим конкретним
удосконаленням могла б стати добрим
шляхом до мотивації усієї освітянської
громади до подальших серйозних змін
курикулуму. 

3) Курикулум – специфічні пропозиції.
Майбутня зміна курикулуму повинна ба�
зуватися на принципах Повного Управ�
ління Якістю. Стовпами для передбаче�
них процесами змін повинні бути:

Підтримка Інституційних
Структур і Людських Ресурсів, сьогодні
чи в майбутньому залучених у систему,
тому що сучасний розвиток курикулуму і
процеси його виконання у наступні чоти�
ри роки буде генералізовано. По�перше,
знання експертів і залучених до системи
з питань, що стосуються сучасного роз�
витку, менеджменту та впровадження,
потрібно поглиблювати у важливих між�
народних центрах сучасного розвитку
курикулуму. По�друге, діяльність Націо�
нальної Ради з Курикулуму повинна пос�
тійно вдосконалюватися. Мета Ради – да�
ти політичні поради та рекомендації Мі�
ністру щодо ключових концептуальних і
стратегічних проблем курикулуму. Одно�
часно, її роль – зовні оцінити якість ку�
рикулярної продукції і процесів. 

Розвиток і впровадження нового
Бачення в Курикулумі. Цей процес базу�
ватиметься на чотирьох стовпах: 

Фокус на відповідності.
Фокус на інтеграції.
Фокус на  якості навчального проце�

су і його досягнень.
Фокус на високих стандартах і ре�

зультатах.
Новий Прагматичний Світогляд і

Структура Національного Курикулу�
му.  Як перший крок до впровадження
абсолютно нової курикулярної системи
Румунія могла б ухвалити чітке рішення
щодо відомих та передбачуваних страте�
гічних опцій: у найближчому майбутньо�
му Національний Курикулум для
Обов'язкової Середньої Освіти (1�10 кла�
си) можна поділити на дві головні області:
а) функціональна галузь, що охоплює
навчальні предмети чотирьох фундамен�
тальних областей: Румунська мова як
мова шкільної освіти4, Математичні
дисципліни, Англійська мова та Інфор�
маційно�комунікаційні технології; б)
галузь особистісного розвитку (природ�

сіб добре поінформувати суспільство про
події в освіті. Всесвітньо відомим прикла�
дом у цьому відношенні є Чилі. Чилійська
національна програма "Education – nues�
tra riqueza" ("Освіта – наш скарб") – най�
більша PR�кампанія за всю історію  Чилі.
Логотип програми та інші відмітні знаки
цієї національної освітньої програми
поширені по всій території країни, усі го�
ловні стратегічні заходи, пов'язані зі змі�
нами в освіті, враховують ключові ідеї ці�
єї Програми.

Так само і в Румунії: можливе ство�
рення національної програми під назвою
За кращу освіту для наших дітей. Ця
програма могла б зібрати у щільне кільце
всі важливі суспільні і політичні сили на�
ції навколо освіти. Якщо ідею активно по�
пуляризувати, то поступово збільшуєть�
ся її усвідомлення суспільством і прес�
тиж сектора, до якої вона належить.

Створені у такий спосіб атмосфера і
соціальний ореол могли б викликати чу�
довий ефект мотивації освітньої спільно�
ти, перетворюючи освіту на ключову
справу нації.

У майбутньому, з огляду на його важ�
ливість, Проект Зміни Курикулуму міг
би стати ядром вищезгаданої загальнона�
ціональної Програми Удосконалення Ос�
віти. 

2) Області Пріоритету: Національні
Проекти для Удосконалення Якості в
Ключових Освітніх Областях. Проте
PR� та промоційних заходів недостатньо
для істотної реформи Румунської освіти.
Проекту Зміни Курикулуму потрібно
спиратися на численні цілеспрямовані,
різнопланові загальнонаціональні кампа�
нії з удосконалення якості. Зважаючи на
сьогоднішні  незадовільні показники ру�
мунських дітей у PISA, реальними пріо�
ритетами для Румунії є дві фундамен�
тальні галузі для вдосконалення: Румун�
ська мова як мова шкільної освіти і Ма�
тематична освіта. Дві трирічні Всео�
хопні програми удосконалення якості
(Comprehensive Quality Improvement
Programs, CQIP) повинні розпочатися
щонайшвидше. Наприклад, вони можуть
мати такі назви: Наша мова – румунська
та Кращі математичні знання – для
наших учнів. Програми потрібно розви�
вати на основі  правил повного Циклу
Менеджменту і Впровадження Проекту
(Project Management and Implementation
Cycle): ясного бачення і цілей, заходів,
відповідальності, очікуваних результатів,
бюджету (Англія мала подібний досвід
______________________
4Див.: Рада Європи, Мова Шкільної Освіти, Міжнародна Конференція зі створення Європейської Структури
для Мов Шкільної Освіти, Страсбург, жовтень, 2006.
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процесі сучасних курикулярних методів,
підходів та механізмів, а саме: модульний
курикулум, збагачення курикулуму,
шкільний курикулум, забезпечення інди�
відуального курикулуму (individual cur�
riculum provision), індивідуальний нав�
чальний план, диференційований кури�
кулум, корекційний курикулум, персона�
лізований курикулум, матриця персо�
нального розвитку учня тощо. Для вчите�
лів необхідно створити спеціальний Па�
кет Підтримки Курикулуму (тобто прак�
тичні методологічні модулі). Інспектори�
консультанти з питання впровадження
та забезпечення якості впровадження
курикулуму (curriculum implementation
and quality assurance advisors), призначе�
ні з числа працівників Регіонального Інс�
пекторату (County Inspectorates), повинні
пройти навчання та розпочати роботу в
школах як фасилітатори курикулуму
та радники з питань забезпечення якос�
ті.

Курикулум та учителі. Залучення
вчителів у процес створення та впровад�
ження курикулуму потрібно підтримува�
ти та заохочувати. Міжнародний досвід
свідчить, що сучасна курикулярна ре�
форма більше ніж на 70 % складається з
інвестицій у безпосередній професійний
розвиток учителя. Важливо так навчати
вчителів, щоб бути впевненими: кожен
тренінг знаходить відгук у практичній
діяльності вчителів. Потрібно заохочу�
вати учителів до участі у комплексних
процесах розвитку своєї школи. Потрібно
впровадити схему написання Грантів
Професійного Розвитку, яка б заохочу�
вала і мотивувала учителів до участі у
процесі під назвою "Учитель як розроб�
ник курикулуму та партнер впроваджен�
ня". Через схему написання грантів учи�
телів можна мотивувати до створення ін�
новаційних матеріалів для учителів та
учнів; вони також отримають стимул до
розробки процедур упровадження нового
курикулуму на елементарному шкільно�
му рівні. 

Курикулум та Школа. Справжнє
мірило будь�яких курикулярних змін –
це зміни, які можна побачити на рівні
школи. Удосконалення курикулуму не
відбудеться без удосконалення школи.
Тому їх потрібно заохочувати до створен�
ня комплексних планів удосконалення
школи, які б охоплювали усі аспекти
якісного впровадження нового курикулу�
му. 

6. Висновки: Зміщення Парадигми

Висновок: курикулум повинен означа�
ти більше, ніж купу документів, розроб�
лених у центральних керівних органах,
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ничі, екологічні, суспільні дисципліни,
іноземні мови, предмети мистецького
циклу, фізична культура, профорієнта�
ційні, індивідуальні та елективні курси
тощо).

Предмети функціональної галузі у
майбутньому повинні стати стовпами�ат�
лантами Нового Румунського Курикулу�
му, працювати на всіх етапах шкільного
життя учнів, а отже, формувати функці�
ональну грамотність: серцевину знань
учнів, ключові компетентності, уміння,
відношення, цінності; тобто становити
знання, необхідні для впевненого у своїх
силах, активного громадянина румун�
ського суспільства.  Зважаючи на їх зна�
чення, ці предмети повинні зайняти цен�
тральну позицію у рамках Румунської
Курикулярної Системи.

Предмети галузі персонального
розвитку існують на різних етапах на�
вчання. Маючи однакову вагу з предме�
тами функціональної галузі, вони відігра�
ють комплементарну роль у посиленні
та утвердженні знань, які учень поступо�
во здобуває. Порівняно з функціональни�
ми предметами вони мають переважно
стратегічне значення і цінність (наприк�
лад, у становленні розуміння учнем клю�
чових національних пріоритетів), області
персонального розвитку вагомі, перш за
все, для розвитку особистості (наприк�
лад, становлення особистісних пріорите�
тів). За основу курикулярного бачення
Вищої Середньої Освіти (Upper Secondary
Education) слід взяти принципи: а) менше
предметів, більше вибору; б) менше кон�
тенту, вищий рівень персонального роз�
витку та ефективності. Гнучкість, мо�
дульний курикулум, реальні потреби уч�
нів, їх природні обдарування та інтереси
посядуть одне з чільних місць у новому
курикулярному баченні. Учнів залучати�
муть до планування і відповідальності за
власний навчальний процес. 

Заповнення Прогалин. Сучасний ку�
рикулярний процес у Румунії зосеред�
жений  переважно на процесі розвитку і
проектування, що проводиться центра�
лізовано (у рамках Національної Ради з
Курикулуму). Це означає, що меншої
уваги надається найважливішій фазі
циклу загальноосвітнього курикулуму:
впровадженню на рівні шкільної системи.
Ось чому у майбутньому курикулярний
процес повинен заповнити прогалини,
тобто основну увагу необхідно звернути
на пілотування курикулуму, його впро�
вадження в шкільну систему, проведен�
ня його зовнішнього та внутрішнього оці�
нювання.

Впровадження нового курикулуму:
румунські практики. Необхідно заохо�
чувати до застосування в навчальному
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адже насправді він – події, що супровод�
жують навчальний процес у кожному
класі. Тому успіх курикулярної реформи
залежить від повнокровної участі усіх
небайдужих: розробників курикулуму,
керівників, учителів, батьків, учнів, ін�
ших відповідних стейкхолдерів. Курику�
лум повинен бути результатом їх спів�
праці, виконання зобов'язань, творчості.
Ось чому їхні ролі однаково важливі у
процесі змін. 

Крім того, слід заохочувати гармоній�
не та динамічне комбінування підходів
освітніх змін "згори�вниз" і "знизу�вгору".
В ідеалі, з одного боку, з таким підходом
"центр" надає послідовну структуру про�
екту  для спільного подальшого дизайну
та впровадження освітніх змін, а також
функціонування усього процесу, його ме�
неджменту та моніторингу; з іншого боку,
"базові сектори" (школи, місцеві органи
влади, прямі та опосередковані бенефіці�
анти) набувають істотних повноважень,
оскільки вони стають "ударною силою
змін", які можуть із середини практики
підкладати дрова у вогнище процесів
творення національної політики. Точні�
ше, процеси удосконалення якості та
практики на елементарному рівні, міс�
цеві ініціативи, розробки, пристосовані до
безлічі потреб, можуть стати найкращим
джерелом для удосконалення і розвитку
життєздатних та стабільних освітніх по�
літик на національному рівні.
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проекту, проректор ПОІППО Сергій Фе�
дорович Клепко. 

Модератори конференції – працівники
Полтавського обласного інституту після�
дипломної педагогічної освіти, шкіл,
ВНЗ, видавництв.

Експерти конференції – учителі, бать�
ки, учні, адміністрація навчальних закла�
дів, освітянська громадськість із міст та
сіл, методисти ПОІППО, працівники  ор�
ганів управління освітою Полтавської об�
ласті, загалом близько 50 осіб.

Конференція відбулася у  форматі ро�
боти в малих групах  із застосуванням
таких методів, як інтерв'ю, "мозковий
штурм", "відкритий простір", SWOT�ана�
ліз. 18 вересня проведено 6 секцій із гро�
мадського обговорення проблем україн�
ських підручників. 19 вересня під час
пленарного засідання модератори опри�
люднили  результати обговорень у секці�
ях. 

Далі пропонуємо ознайомитися з ре�
зюме українсько�нідерландського проек�
ту "Громадські платформи освітніх ре�
форм в Україні", основними висновками
секцій  та  рекомендаціями регіональної
конференції "Український шкільний під�
ручник: перспективи діалогу громад�
ськості і влади". 

18 – 19 вересня 2007 року Полтавський
обласний інститут післядипломної педагогіч�
ної освіти, Міжнародний Фонд "Відроджен�
ня" (Київ), Міжнародний центр розвитку
шкільництва / APS International (Утрехт, Ні�
дерланди), Благодійний фонд "1 Вересня"
(Київ), Видавництво "Шкільний світ" (Київ) за
фінансової підтримки Програми МАТRА Мі�
ністерства закордонних справ Королівства
Нідерланди та Міжнародного Фонду "Від�
родження" провели регіональну конферен�
цію на тему "Український шкільний підруч�
ник: перспективи діалогу громадськості і
влади" в рамках українсько�нідерландсько�
го проекту "Громадські платформи освітніх
реформ в Україні".
Захід був проведений, щоб зібрати реко�
мендації учнів, педагогів, директорів шкіл,
батьків щодо шляхів покращення якості ук�
раїнських підручників та сформувати пакет
документів на  загальнонаціональну конфе�
ренцію в грудні цього року, де буде порівня�
но результати громадських обговорень
проблем підручників в Одесі та Полтаві, ви�
роблено загальні рекомендації.

Актуальні питання, що обговорюва�
лися під час регіональної конференції:

Чи відповідає якість українських
підручників сучасним європейським ви�
могам?

У чому полягає інноваційне оновлен�
ня змісту підручників?

Які можливі альтернативи обмеже�
ному вибору підручників у школах? 

Хто і як стає автором  підручників?
Які недоліки і проблеми створення і

легітимізації шкільних підручників?
Як громадськість у  діалозі з владою

може сприяти оптимізації процесу забез�
печення підручниками учнів країни?

У роботі конференції взяли участь:
Тренери Міжнародного центру вдос�

коналення шкільництва (Нідерланди) Ро�
берт Міох та Альберт�Ян Крікке; коорди�
натор проекту, представник МФВ Геор�
гій Володимирович Касьянов, керівник
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"УКРАЇНСЬКИЙ ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК: 
ПЕРСПЕКТИВИ ДІАЛОГУ  ГРОМАДСЬКОСТІ І ВЛАДИ"
Матеріали регіональної конференції, Полтава, 18 – 19 вересня 2007р.
(в рамках українсько�нідерландського проекту "Громадські платформи освітніх
реформ в Україні")

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Один із перших  40 постерів конференції
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комендацій та модерація обласних конфе�
ренцій, участь і виступи на загальнонаціо�
нальних конференціях (результування
аналітики, що подавалася на регіональних
конференціях). Експерти, підготовлені під
час тренінгів, зможуть в подальшому здій�
снювати тренінги самостійно. 

Цільові групи проекту – учителі, бать�
ки, учні, адміністрація навчальних закла�
дів, освітянська громадськість, працівники
органів управління освітою.

ООччііккуувваанніі  ррееззууллььттааттии  ппррооееккттуу::
Наявність у пілотних регіонах стабільних ггррооммаадд��

ссььккиихх  ппллааттффооррмм освітніх реформ.
Розпочато серію "Бібліотека освітніх реформ".
Наявність підготовлених експертів.
Поширення аналітично�експертних навичок.
Здатність освітян до організації і самоорганізації.
Досвід відкритого громадського обговорення осві�

тянських проблем.
Регіональні та загальнонаціональні кон�

ференції присвячуються найгострішим
проблемам освіти та освітньої політики.
Мета  конференцій – піднесення рівня гро�
мадської обізнаності в освітніх проблемах і
сприяння відкритому професійному обго�
воренню найактуальніших питань розвит�
ку освіти. Формат регіональної конферен�
ції та пропозиції щодо національної кон�
ференції розробляються під час тренінгу. 

Після  тренінгу розпочнеться  підготовка двохденної
обласної конференції  з теми  "підручники", на яку бу�
де запрошено до 50 осіб (з міста та області). Конфе�
ренція  готується менеджером та групою тих, хто прой�
шов тренінг. 

У вересні та жовтні згідно з планом презентація ре�
зультатів проекту на Форумі видавців та консультації з
видавцями (Львів), книжковий ярмарок (Київ).

У листопаді передбачається передача рекоменда�
цій з підручників до МОН. 

Найбільш активні учасники проекту зможуть взяти
участь у навчальному турі в Нідерландах.

Мета проекту: створення ефективної
моделі взаємодії професійної педагогічної
спільноти, громадськості і влади у
розв'язанні освітніх проблем шляхом ство�
рення "громадських платформ" у пілотних
регіонах – Полтавській та Одеській облас�
тях та Києві.

Громадська платформа – це постійний
форум експертів, освітян, батьків, громад�
ськості та представників влади і органів
управління освітою для обговорення і ви�
роблення рекомендацій з актуальних
проблем освіти.

Партнерами проекту є Міжнародний
фонд "Відродження" (Київ), Міжнародний
центр розвитку шкільництва, APS Inter�
national (Утрехт, Голландія),  Благодійний
фонд "1 Вересня" (Київ), Видавництво
"Шкільний світ" (Київ), Полтавський об�
ласний інститут післядипломної педагогіч�
ної освіти та Одеський обласний інститут
удосконалення учителів.

Проект здійснюється за фінансової під�
тримки програми МАТРА Міністерства
закордонних справ Королівства Нідерлан�
ди та Міжнародного Фонду Відродження.

Організація проекту 
Ідентифікація проблеми – тренінг екс�

пертів – опитування фокус�груп – експер�
тиза проблеми – підготовка експертних
висновків – підготовка регіональної кон�
ференції – обговорення проблеми на регіо�
нальних конференціях (Одеса, Полтава) –
підготовка рекомендацій – обговорення
проблеми на загальнонаціональній конфе�
ренції – підготовка рекомендацій для орга�
нів влади і управління освітою.

Вимоги до учасників тренінгів: аналі�
тичні та організаторські здібності,  підго�
товка дописів та матеріалів відповідно до
проведених тренінгів для бюлетеню, який
видаватиме Проект, організація конвенцій
(специфічних конференцій), підготовка ре�

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ "ГРОМАДСЬКІ ПЛАТФОРМИ 
ОСВІТНІХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ"

ОСНОВНІ  ВИСНОВКИ СЕКЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК: 

ПЕРСПЕКТИВИ ДІАЛОГУ ГРОМАДСЬКОСТІ І ВЛАДИ" 
Полтава, 18 – 19 вересня 2007 року

Регіональна конференція виявила ак�
туальність питання підручникотворення
в Україні, високу зацікавленість цією
проблемою педагогів, науковців, батьків і
учнів. Означеному питанню доцільно при�
діляти увагу як у науково�педагогічному
середовищі, так і в місцевих громадах.
Нетрадиційний формат конференції за�
безпечив високу активність учасників,
стимулював їх до експертного пошуку,
створив умови для набуття навичок екс�

пертної роботи. Результати роботи секцій
підтверджують високий професіональний
рівень співробітників освітньої галузі
Полтавської області, їх здатність та ба�
жання впливати на трансформаційні про�
цеси  в системі освіти, відкритість до на�
буття нового досвіду в роботі, розбудові
міжособистісних та професійних стосун�
ків.

Відзначаючи певні досягнення системи
освіти у сфері створення нових підручни�



11..  УУ  ччооммуу  ппоолляяггааєє  ііннннооввааццііййннее  ооннооввллеенннняя
ззммііссттуу  ппііддррууччннииккіівв  ((ввииссннооввккии  ппрроо  ххоорроошшиийй  ппіідд��
ррууччнниикк))

При обговоренні цього питання вста�
новлено, що інноваційне оновлення зміс�
ту підручників – це:

1. Написання і апробація його на заса�
дах "революції в навчанні", яка передба�
чає використання сучасних наукових до�
сягнень з проблем представлення знань,
когнітивної психології та сучасної дидак�
тики підручника. 

2. Орієнтація змісту на компетентнісно
орієнтований підхід, який має сприяти
формуванню нової ціннісної системи сус�
пільства – відкритої, варіативної, духов�
но та культурно наповненої, толерантної,
здатної вчитися впродовж усього життя.

3. Наявність у підручнику розвиваю�
чого аспекту, де пріоритетом є не лише
інформаційна насиченість, а і можливість
розвитку інтелекту, різних способів твор�
чої діяльності, уміння здобувати знання
самостійно.

4. Наявність допоміжних матеріалів,
прикладів для самостійного навчання
(посилання на веб�сайти, навчальні
комп'ютерні ігри та тести тощо).

5. Наявність розширеної електронної
версії підручника, у якій застосовуються
сучасні засоби комп'ютерного моделю�
вання різноманітних процесів (об'єктів)
освіти.

6. Диференціація завдань та підрозді�
лів у підручнику за різними типами ком�
петентностей (мовним, логіко�матема�
тичним, візуально�просторовим, тілесно�
кінестетичним, музичним, міжособистіс�
ним, внутрішньоособистісним).

7. Наявність довідкового апарату та гі�
перпосилань (у електронній версії –
обов'язково); методичного апарату, зорі�
єнтованого на інтерактивні методики та
здобуття учнями життєвих навичок (со�
ціальних, комунікативних, здорового спо�
собу життя тощо).

8. Сучасний дизайн та високий худож�
ній рівень підручника як зразка полігра�
фічного мистецтва.

9. Використання для підручників без�
печної та екологічно чистої сировини,
відповідність санітарно�гігієнічним вимо�
гам.

Базовими принципами створення під�
ручників нового покоління було визначе�
но:

а) цілепокладання;
б) формування життєвих компетен�

тностей;
в) інтегровані знання із поглибленням

раніше вивченого;

ків, все ж учасники конференції характе�
ризували сучасний процес підручнико�
творення в Україні як складний, бюро�
кратичний, корумпований, ієрархічний,
монополізований, непрофесійний, несис�
тематизований та невідпрацьований,
заполітизований, кон'юнктурний. 

Було визнано, що система підручни�
котворення в Україні не відповідає світо�
вим тенденціям розвитку освіти, згідно з
якими центральною фігурою навчально�
дослідницького процесу є учитель, а не
підручник. Навчає передусім учитель, а
не підручник. Учитель з метою досягнен�
ня поставлених освітніх цілей використо�
вує не лише підручник, але й інші на�
вчальні засоби і джерела інформації від�
повідно до навчальних програм та особли�
востей учнів. Тільки в умовах тоталі�
тарних режимів, де влада боїться, щоб у
підручники не просочилася нелояльна до
неї інформація, впроваджено обмеження
навчальних ресурсів у формі грифів, тоб�
то громіздкої та затяжної системи дозво�
лів, яка закономірно призводить до ко�
рупції. Система грифування, що діє в Ук�
раїні, не убезпечила нові підручники від
застарілої інформації і помилок наукового
характеру, складної, не відповідної віку,
лексики та інших добре відомих недоліків
підручників нового покоління. Тому ради�
кальною моделлю поліпшення системи
підручниковиробництва в Україні є сис�
тема з трьох основних елементів:

a) Ліквідація системи грифу МОН.
b) Запровадження вільного ринку під�

ручників.
c) Децентралізація коштів бюджету

України на видання підручників шляхом
перерозподілу їх серед шкіл країни.

Розуміючи, що така радикальна мо�
дель має бути упроваджена послідовно і
планово, передусім, шляхом формування
відповідного законодавчого і нормативно�
го поля, учасники конференції зосереди�
лися на розробці заходів перманентного
поліпшення системи підручниковироб�
ництва в Україні. Разом з тим для учасни�
ків конференції виявилися важкими для
вирішення питання роботи секцій з тем: 

Чи відповідає якість українських
підручників сучасним європейським ви�
могам?

Які можливі альтернативи обмеже�
ному вибору підручників у школах? 

Як громадськість у  діалозі з владою
може сприяти оптимізації процесу забез�
печення підручниками учнів країни?

Стосовно цих питань фактично не було
вироблено спільного бачення їх когерен�
тного вирішення. Результати роботи
учасників конференції у секціях зводять�
ся до таких висновків і пропозицій.
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г) вироблення навичок критичного
мислення;

д) врахування профільного навчання;
е) практична спрямованість та тісний

зв'язок із життям;
є) стимулювання формування уміння

навчатися впродовж усього життя.

22..  ХХттоо  іі  яякк  ссттааєє  ааввттоорроомм  ппііддррууччннииккаа??  

Під час обговорення питання учасники
визначили, що авторами підручника мо�
жуть стати:

а) досвідчений учитель (бажано у спів�
праці з науковцем);

б) група фахівців, об'єднаних спільною
ідеєю (учитель, методист, науковець,
представник батьківської громади, пси�
холог, учень);

в) консорціум авторських колективів;
г) працівники державної установи, яка

відповідає за створення підручників.

У процесі діалогу учасники дійшли
висновку, що якісний підручник можливо
створити за умови об'єднання зусиль
учителя�практика, методиста та науков�
ця. Пріоритетна роль при цьому, на дум�
ку експертів, повинна відводитися учите�
лю�практику (так вважають 69 %), нау�
ковцю (15 %), методисту (8 %), не можуть
визначитися (8 %).

Під час обговорення питання, яким чи�
ном має розпочинатися процес створення
підручника, експерти визначилися, що
найменш ризикованим для автора є шлях
написання підручника на замовлення
МОН – (76 %), за власною ініціативою –
24 %.

Експерти визначили як доцільний та�
кий механізм організації процесу підруч�
никовиробництва:

Учитель, шкільні ради (замовник)
формулюють свої запити – Видавниц�
тва вивчають запити шкіл (учителів)
та несуть відповідальність за якість їх
виконання – Автор розробляє підручник
на замовлення видавництва – МОН (ре�
комендує).

Не було досягнуто єдності з питання
щодо доцільності створення нових укра�
їнських підручників за наявності високо�
якісних західних аналогів (наприклад, з
іноземної мови, чи взагалі кращих під�
ручників у світі з природничо�матема�
тичних дисциплін), які оптимальніше
адаптувати до українських умов. До ос�
таточного проекту рекомендацій конфе�
ренції були сформульовані такі пропози�
ції:

1. МОН та АПН України здійснити
широкомасштабне навчання�підготовку
авторів підручників, експертів для про�

ведення експертизи підручників, перед�
бачити відкриття спеціальних курсів та
тренінгових центрів, надавши їм право
видання сертифікатів, наявність яких
засвідчуватиме професійну компетен�
тність авторів і підручників у царині під�
ручникотворення.

2. Розробити та впровадити механізм
заохочення вчителів до створення підруч�
ників через диференціацію в наванта�
женні, тобто визнання одним із напрямів
роботи вчителя написання посібників,
підручників, із визначеними нормативами
часу та збереженням заробітної плати.

33..  ЯЯккіі  ннееддооллііккии  іі  ппррооббллееммии  ссттввоорреенннняя  іі  ллееггііттии��
ммііззааццііїї  шшккііллььнниихх  ппііддррууччннииккіівв??  

При обговоренні цього питання було
встановлено, що проблема підручнико�
творення в нашій країні має багато при�
хованих аспектів, про які учасники кон�
ференції (і загалом пересічні громадяни)
переважно не знають через брак відпо�
відного інформування з боку влади, а са�
ме: механізм проведення і оприлюднення
результатів експертизи підручників,
склад експертних комісій та принципи, за
якими вони формуються. Якість підруч�
ників, що мають гриф, часто не відповідає
вимогам якісного підручника, і, як наслі�
док, гроші платників податків витрача�
ються на продукцію, яка не задовольняє
споживача. Усі учасники сесії переконані
у необхідності докорінних змін у цій сис�
темі. У дискусії навколо питання надання
міністерського грифу "ЗАТВЕРДЖЕНО"
23 % учасників наполягали на його необ�
хідності, 77 % – обґрунтовують його не�
потрібність.

Щодо шляхів удосконалення створен�
ня підручників учасники обговорення
дійшли висновку, що для цього потрібно
удосконалити процедуру апробування,
експертної оцінки, зробити її прозорою і
доступною для широкого обговорення
громадськістю. 

Внаслідок аналізу ситуації підручни�
котворення в Україні учасники рекомен�
дували:

1. МОН України забезпечити норма�
тивним актом скасування грифу МОН
"Затверджено" і надання лише грифу
МОН "Рекомендовано", який надає мож�
ливість навчальним закладам обирати та
використовувати, а видавництвам і авто�
рам видавати підручники відповідно до
замовлень навчальних закладів чи їх гро�
мадських органів.

2. Забезпечити школи сигнальними
примірниками підручників, що надасть
можливість педагогічним радам самос�
тійно і відповідально обирати підручники
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6. Передбачити постійне обговорення
проблем підручникотворення на телеба�
ченні, в інших засобах масової інформа�
ції, Інтернеті.

7. Передбачити надходження підруч�
ників, випущених за держзамовленням, у
вільний продаж, додруковування підруч�
ників кожного року відповідно до змін
контингенту учнів.

8. Передбачити припинення державно�
го фінансування видання підручників –
окрім підручників для спецшкіл, які че�
рез свою малотиражність є нерентабель�
ними і тому потребують державної дота�
ції видання, і впровадження державного
фінансування придбання підручників че�
рез школи (гроші на підручники виділя�
ються безпосередньо школам, які закупо�
вують підручники на ринку). 

9. Здійснити перегляд положення про
гриф Міністерства освіти і науки та зали�
шення лише грифу "Допущено" із міні�
мальним переліком вимог (мова, відповід�
ність програмі, відсутність фактичних
помилок). 

10. Переглянути засади організації
конкурсів підручників під егідою МОН,
зробивши їх максимально прозорими. 

55..  ЗЗааббееззппееччеенннняя    ппррооззооррооггоо  ттаа  ввііддккррииттооггоо
ппррооццеессуу  ппііддррууччннииккооттввоорреенннняя  

З метою забезпечення прозорого та
відкритого процесу підручникотворення
учасниками регіональної конференції
сформульовані такі рекомендації МОН
України:

1. Визначити організацію для розробки
критеріїв та механізму якісної оцінки
підручників широкою громадськістю в
мережі Інтернет. Якісна оцінка може
здійснюватися за таким алгоритмом: за
кожним критерієм підручник оцінюється
одним із показників ("відповідає" (нада�
ється 1 бал), "відповідає частково", "не
відповідає"). При відсутності показника
"не відповідає" з будь�якого критерію,
визначається "коефіцієнт відповідності"
підручника як відношення кількості наб�
раних балів до загальної кількості мож�
ливих, тобто: в межах від 0,75 до 1,0 –
підручник відповідає вимогам; в межах
від 0,50 до 0,75 – підручник може розгля�
датися на предмет відповідності вимогам
за умови доопрацювання; в межах від 0
до 0,50 – підручник не відповідає вимо�
гам.

2. Створити сайт МОН "Шкільні під�
ручники" за участю видавництв України,
на якому передбачити можливості:

a) оприлюднення авторами підручни�
ків (тільки для читання) та рецензій (оці�
нок) на них для ознайомлення широкого

до кожного предмета, або створити умови
для ознайомлення з підручниками в ін�
ший спосіб (проведення видавництвами
семінарів для ознайомлення з новими
підручниками, поширення підручників
серед методичних кабінетів відділів осві�
ти та ОІППО, виставлення в Інтернеті).

3. Збільшити термін апробації підруч�
ників, до якої залучити всі області краї�
ни; поточні результати апробації висвіт�
лювати на міністерському чи іншому сай�
ті.

4. Вивчити закордонний досвід вирі�
шення проблем легітимізації підручників
і донести його до громадськості.

5. Організовувати постійні тренінги та
семінари, під час яких наукові консуль�
танти  знайомитимуть учителів із новими
підручниками,  методичним апаратом,
який вони пропонують.

6. Поновити практику проведення пос�
тійних всеукраїнських семінарів для ме�
тодичних і педагогічних працівників, за�
лучених до апробації навчальної літера�
тури, за участю наукових співробітників
Академії педагогічних наук України, Інс�
титуту інноваційних технологій і змісту
освіти, авторів навчальних книг, видав�
ців.

44..  ППррооппооззииццііїї    щщооддоо  ннооввооггоо  шшлляяххуу  ззааммооввллеенн��
нняя  ккнниигг  

Внаслідок аналізу ситуації підручни�
котворення в Україні учасники рекомен�
дували:

1. Надати можливість радам шкіл, які
включають учителів, батьків, учнів,
представників громадськості, самим оби�
рати підручники. 

2. Надати право радам школи тісно
співпрацювати з незалежним експертним
центром підручникотворення, який буде
давати незалежну оцінку якості підруч�
ника. 

3. Формувати державне замовлення за
результатами роботи незалежного екс�
пертного центру підручникотворення, а
кількість підручників різних авторів дру�
кувати згідно із замовленням загальноос�
вітніх навчальних закладів.

4. Розробити та впровадити механізм
цільового виділення коштів навчальним
закладам на придбання підручників на
ринку підручників, тобто передати гроші,
призначені для закупівлі підручників, до
місцевих бюджетів чи безпосередньо за�
гальноосвітнім навчальним закладам.

5. Шкільні ради навчальних закладів
за сертифікати (або гроші) мають самос�
тійно здійснювати закупівлю навчальної
літератури.
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загалу; зокрема оприлюднення нових
підручників, що готуються до видання чи
апробації, щоб фахівці, учителі, учні,
батьки мали змогу вчасно ознайомитися з
ними та висловити свою оцінку, виявити
недоліки підручників.

б) електронного спілкування з автора�
ми та розміщення відгуків від усіх заці�
кавлених осіб;

в) участі охочих у якісній оцінці під�
ручників тільки після процедури реєс�
трації (особисті дані, передбачення мож�
ливості їх перевірки) та впродовж визна�
ченого терміну (1 рік) із зазначенням по�
чаткової та кінцевої дати;

г) надання грифу "Рекомендовано" тим
підручникам, які здобудуть найвищий
середній "коефіцієнт відповідності".

66..  ЯЯккіі  ззааххооддии  сслліідд  ззддііййссннииттии  ннаа  шшккііллььннооммуу,,
ррееггііооннааллььннооммуу  ттаа  іінншшиихх  ррііввнняяхх,,  щщообб  ппооллііппшшииттии
ппііддррууччннииккии??

Створено відповідні пропозиції щодо дій.
На рівні школи необхідно:
a) ініціювати обговорення з громад�

ськістю проблеми забезпечення якісними
підручниками учнівської молоді (прове�
дення батьківських конференцій, зборів,
залучення до вирішення проблеми сіль�
ських Рад, органів місцевого самовряду�
вання);

б) висвітлювати у ЗМІ стан та пробле�
ми забезпечення шкіл якісними підруч�
никами;

в) створити при навчальних закладах
фонд для закупівлі підручників  залежно
від особливостей навчального закладу.

На рівні району:
a) вивчати запити вчителів та здій�

снювати замовлення підручників у ви�
давництва;

б) активно проводити апробацію під�
ручників у школах та готувати об'єктивні
висновки;

в) домагатися від ІППО, МОН своєчас�
ного (не пізніше ніж за півроку до початку
навчального року) розміщення на сайті
МОН загального переліку підручників.

На регіональному рівні:
a) ставити питання перед МОН про оп�

лату учасників, задіяних в апробації;
б) залучати до обговорення громад�

ськість ("круглі столи", діалоги), система�
тично проводити зустрічі з авторами, ви�
давцями та вчителями.

в) інститутам післядипломної педаго�
гічної освіти активізувати роботу зі спів�
праці вчителів та авторів підручників.

На рівні громадських організацій,
професійних об'єднань  педагогів, учас�
ників проекту "Громадські платформи
освітніх реформ в Україні":

a) ініціювати на Всеукраїнській кон�
ференції з метою формулювання консо�
лідованої думки фахівців, громадських
освітніх організацій, видавництв, авторів
підручників створення Центру незалеж�
ної громадської експертизи програм і під�
ручників, включивши у нього переважно
шляхом самовисунення педагогів�іннова�
торів, педагогів�практиків. Запровадити
практику надання Центром незалежної
громадської експертизи рекламацій авто�
рам і видавцям, які видали неякісні під�
ручники, проведення рецензування під�
ручників та вивчення думки вчителів,
експертів та продовжити діалог громад�
ськості і влади з питань підручникотво�
рення; 

б) започаткувати проект Співпраці
громадськості із владою, в якому будуть
передбачені дії обох сторін учасників діа�
логу. Представництво від громадськості –
асоційований колективний орган, у який
ввійдуть фахівці освітянської галузі. Від
влади – представники органів управлін�
ня освітою.

На рівні МОН: 
a) ліквідація конкурсної системи під

егідою МОН; 
б) розвинути інституційну структуру

підручникотворення, створивши:
1) Інститут підручникотворення у

складі  3�4 відділів (технологічний, сус�
пільно�гуманітарний, природничо�мате�
матичний, видавничий), який працюва�
тиме спільно з видавництвами, матиме
представників у кожній області, які
прийматимуть замовлення від шкіл про�
тягом року, та забезпечуватиме технічні
умови роботи експертних комісій;

2) Національну раду з питань підруч�
ників, до складу якої входили б представ�
ники громадських, учительських органі�
зацій, представники МОН, видавництв,
учні, батьки тощо, метою якої має стати
вироблення освітньої політики стосовно
підручникотворення та контроль над ним.

c) Створити сайт МОН "Шкільні під�
ручники України".

Внаслідок роботи секцій та проведен�
ня спільних засідань учасники конферен�
ції ухвалили Рекомендації регіональної
конференції "Український шкільний під�
ручник: перспективи діалогу громад�
ськості і влади". 
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Конференція "Український шкільний підручник: перспекти�
ви діалогу громадськості і влади" відзначає, що українські під�
ручники, з точки зору батьків, учителів, учнів, видавців, не пов�
ністю відповідають сучасним вимогам. І хоча зміст і якість під�
ручників постійно змінюється та оновлюється, є проблеми, які
необхідно вирішувати. 

Українські підручники здебільшого затеоретизовані, переоб�
тяжені зайвою інформацією, складною термінологією, не відпо�
відають чинним програмам, віковим особливостям дітей, мають
багато помилок, низьку якість друку і дизайну, між підручника�
ми немає наступності.

Деяким підручникам бракує вправ на закріплення, що не дає
можливості учням належним чином засвоїти матеріал та прак�
тично його використовувати. Зміст багатьох не спрямований на
набуття необхідних життєвих компетентностей, форма викладу
матеріалів не завжди цікава для учнів, не стимулює їх до на�
вчання.

Причинами недосконалості українських шкільних підручни�
ків є малоефективний механізм експертної оцінки та апробації
навчальної літератури, чинний в Україні порядок забезпечення
освітніх закладів навчальною літературою, який фактично по�
рушує права споживачів. На конкурсах підручників часто пере�
магають не кращі з написаних підручників. Школи забезпечу�
ються централізовано підручниками переважно без урахування
побажань учителів, учнів і батьків. Проголошений принцип аль�
тернативності підручників фактично постійно порушується дія�
ми МОН з організації видання і поширення шкільних підручни�
ків.

Учасники зібрання вбачають перспективу розвитку у тому,
що ряд шкільних підручників відповідають сучасним вимогам.
Зручні у користуванні окремі підручники початкової школи (на�
явність знаків�путівників, поділ на параграфи, поурочний роз�
поділ матеріалу); висока якість ілюстрацій, естетичне офор�
млення; дотримання санітарно�гігієнічних вимог; наявність ди�
ференційованих завдань (різнорівневі завдання, додаткова ін�
формація для учнів). У підручниках з іноземної мови вдало здій�
снено візуалізацію навчального матеріалу: чіткі ілюстрації, які
доречно супроводжуються підписами, текстами, практично зо�
рієнтовані схеми, таблиці.

Учасники конференції бачать такі шляхи покращення якості
підручників, як налагодження експертизи ефективності підруч�
ників (з точки зору вчителів, батьків, дітей, спеціалістів), вста�
новлення державних пільг для видавців і створення умов для
конкуренції видавництв, розвиток ринку та маркетингу підруч�
ників, навчання авторів, експертів, видавців, активне залучення
учителів�практиків до написання підручників та їх критичної
апробації, аналіз досвіду зарубіжних авторів та видавництв, ма�
теріальне стимулювання авторів, достатнє фінансування ви�
дання підручників.
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Міжнародний фонд "Відродження"
Міжнародний центр вдосконалення шкільництва (Нідерланди)

Проект "Громадські платформи освітніх реформ в Україні"
Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

РЕКОМЕНДАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ 

ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК:  ПЕРСПЕКТИВИ ДІАЛОГУ 
ГРОМАДСЬКОСТІ І ВЛАДИ" 

Полтава, 18 – 19 вересня 2007 року
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Учасники конференції рекомендують звернути увагу на по�

дальший розвиток підручникотворення за такими напрямами: 

1. Громадським освітнім організаціям, видавництвам, авторам
підручників створити на умовах консолідації своїх зусиль Центр
незалежної громадської експертизи програм і підручників,
включивши у нього педагогів�інноваторів, педагогів�практиків
для проведення рецензування підручників та вивчення думки
вчителів, експертів. Запровадити практику надання Центром
незалежної громадської експертизи рекламацій авторам і ви�
давцям, які видали неякісні підручники. 

2. Ініціювати розробку у процесі обговорення з громадськістю
і внесення МОН у Верховну Ради України проекту Закону про
шкільний підручник, у якому узгодити наявну систему підруч�
никовиробництва і забезпечення освітніх закладів навчальною
літературою з вимогами демократичного суспільства. У проекті
Закону про шкільний підручник передбачити поступову ліквіда�
цію монопольного централізованого підходу до організації під�
ручникотворення, використавши досвід польської, німецької та
деяких інших систем освіти.

3. МОН та АПН України у межах наявного фінансування роз�
робляти у своїх наукових установах та експериментальних на�
вчальних закладах нові підручники та удосконалювати існуючі,
але пропонувати їх споживачеві лише на засадах ринкової еко�
номіки.

4. МОН та АПН України здійснити широкомасштабне нав�
чання�підготовку авторів підручників, експертів для проведення
експертизи підручників, передбачити відкриття спеціальних
курсів та тренінгових центрів, надавши їм право видання серти�
фікатів, наявність яких засвідчуватиме професійну компетен�
тність авторів і підручників у царині підручникотворення.

5. Поновити практику проведення постійних всеукраїнських
семінарів для методичних і педагогічних працівників, залучених
до апробації навчальної літератури, за участю наукових співро�
бітників Академії педагогічних наук України, Інституту іннова�
ційних технологій і змісту освіти, авторів навчальних книг, ви�
давців.

6. Створити сайт МОН "Шкільні підручники" і надати на ньо�
му можливість ученим, учителям, учням, батькам вчасно озна�
йомитися з підручниками, висловити свою оцінку, виявити недо�
ліки.

ММааттееррііааллии  ддоо  ддррууккуу    ппііддггооттууввааллии  СС..ФФ..ККллееппккоо,,  ОО..ВВ..ССттооццььккаа  ттаа  ффаассиилліі��
ттааттооррии  ссееккцціійй  ккооннффееррееннццііїї  ТТ..ІІ..ГГллааддккаа,,  ТТ..ВВ..ВВооддооллааззccььккаа,,  ІІ..ОО..ККооззаакк,,  ГГ..ОО..ССии��
ррооттееннккоо,,  ІІ..ДД..ГГооннччааррееннккоо,,  СС..ММ..ССттаадднниикк,,  ЯЯ..ВВ..ССууххееннккоо..  



няна та європейська педагогічна думка,
світовий культурний контекст", – зазначає
Ю.Кошара [3]. На питання: "Яким має бути
підручник нового типу?" Г.Клочек заува�
жує: "Усі про нього говорять, але ніхто не
може чітко сказати, яким має бути" [4].
Н.Волошина зазначає: "Учнівський підруч�
ник має бути читабельним, цікавим. Діти
охоче будуть сприймати навчальний мате�
ріал, якщо він буде наповнений цікавим
фактажем, емоційно�схвильованим викла�
дом. Навчальна книжка має націлювати
читача  на постійний пошук, уміння робити
висновки й узагальнення. Домінуючим у
роботі має бути розміркування, а не заучу�
вання, розвивальне, а не репродуктивне
навчання" [ 2].

Головне в сучасному підручнику – це
створення ситуації успіху для школярів,
співпраці та співтворчості, навчального діа�
логу, конструювання ситуації вибору. 

Учні середньої  ланки шкіл України по�
чали працювати за підручниками 12�річної
школи з 2005 року.  Готуючи учителів об�
ласті до "входження" у новий світ підруч�
ників, у ПОІППО були проведені курси
вчителів, на яких обговорювались  пробле�
ми  підручникотворення. Учитель перед
початком навчального року  повинен знати
підручник, спроектувати свою діяльність,
передбачивши "міни", які заготує той чи ін�
ший автор, та підготувати свої "контрзахо�
ди". На жаль, реальність інша.

Підручники, які надійшли в навчальні
заклади, визнані кращими в  нашій держа�
ві, бо пройшли конкурсне випробування,
організоване МОН України. Стан їх забез�
печення, зокрема з української мови та лі�
тератури по Полтавській області, здійсню�
вався таким чином.

Сучасний світ перенасичений інформа�
цією. Діти  перебувають у потужному ін�
формаційному полі, орієнтуватися у якому
допомагають нові засоби навчання, серед
яких важливу роль відіграє підручник, що
є наймасовішою книгою у світі, найбільш
значущою у житті людини. Його вплив  на
людину можна порівняти хіба що сукуп�
ною дією вчителя, сім'ї, навколишнього се�
редовища. 

Підручники нового покоління – це но�
вий підхід до самої компетенції навчальної
книжки. Сьогодення потребує  нового пог�
ляду на  підручники. Донедавна шкільний
підручник був зорієнтований переважно на
інформаційну і відтворювальну функції
системи знань, які,  здебільшого, закріплю�
вали авторитарну модель навчання: учи�
тель мав передавати знання, а учень – ово�
лодівати ними на рівні засвоєння – "прив�
ласнення". Нині в умовах упровадження
особистісно зорієнтованої парадигми освіти
і виховання стає значущою функція над�
бання учнями ключових освітніх компетен�
тностей – ціннісно�смислових, загально�
культурних, навчально�пізнавальних, ін�
формаційних, творчо�діяльнісних, самоос�
вітніх. Як зазначає один із дослідників під�
ручникотворення,   кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри української літера�
тури Донецького університету В.В.Олефі�
ренко, – майбутнє за проблемно�пошуко�
вими підручниками, які дадуть імпульс до
співпраці вчителя й учня  [ 7].

"Як будь�яке освітнє явище, підручник
розвивається у просторі і часі, піддаючись
впливу багатьох чинників суспільно�еконо�
мічного, історико�політичного та культур�
но�мистецького життя народу.  Значний
вплив на зміст книги завжди мала вітчиз�
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У статті аналізується якість підручників нового покоління для 12�річної школи з української мови
та літератури, виданих МОН України у 2005 � 2007 рр., та їх відповідність європейським уявлен�
ням  про гарний підручник і українським державним стандартам,  потребам  педагогічної громад�
ськості  та  учнівської молоді.

В статье анализируется качество учебников нового поколения для 12�летней школы по украин�
скому языку и литературе, изданных МОН Украины в 2005 � 2007 гг., и их соответствие европей�
ским представлениям о хорошем учебнике и украинским государственным стандартам, потреб�
ностям педагогической общественности и учащейся молодежи.

Article analysis the quality of the Ukrainian language and literature' textbooks of new generation for 12�
years school, supplied to school by MES of Ukraine in 2005�2007 and their accordance with European view
to good textbook and Ukrainian State Standards, requirements of educators and school youngsters.

НОВЕ ПОКОЛІННЯ "УКРАЇНСЬКИХ" ПІДРУЧНИКІВ
12�РІЧНОЇ ШКОЛИ: ДУМКА МЕТОДИСТА Й УЧИТЕЛІВ

О.П.Коваленко 
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Тобто відразу  спостерігається недотри�
мання принципу наступності. Крім того,
учитель  не має змоги попрацювати з ін�
шими підручниками,  щоб на альтернатив�
ній основі вибрати найпридатніший для
своєї роботи, бо отримує лише підручник
одного автора.

Кожен із тих, хто  причетний до  видан�
ня підручників, висуває свої вимоги до йо�
го  змістового, естетичного, виховного, роз�
вивального потенціалу. При проведенні
моніторингу якості підручників Інститут
інноваційних технологій  та змісту освіти
простежує 6 розділів: зв'язок змісту під�
ручника з цілями навчання, методичне за�
безпечення, доступність матеріалу, розви�
ваючий ефект навчального матеріалу, ви�

ховний потенціал, оформлення. З точки зо�
ру, зокрема, автора О.Заболотного [1],   під�
ручник повинен нести позитивну енерге�
тику, спонукати учнів до самовдоскона�
лення, розвивати мислення школярів, від�
повідати сучасним методичним вимогам,
навчальна книжка має захоплювати.

Із публікацій у періодичній пресі вип�
ливає, що для вчителів  України важли�
вим у підручнику є: чітка структура пода�
чі матеріалу, його гнучкість та багатофун�
кціональність, використання зображу�
вальних можливостей, а також наявність
середнього формату книги.

Полтавським обласним центром прак�
тичної психології і соціальної роботи зібра�
ні думки старшокласників м. Полтави що�
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Àâòîðè 5 êë. % 
2005-2006 í.ð 

6 êë. % 
2006-2007 í.ð. 

7 êë. % 
2007- 2008 í.ð  

Ãëàçîâà Î.Ï., Êóçíåöîâ Þ.Á. 
5 êëàñ. – Ê.: Îñâ³òà Óêðà¿íè, 2005. -
288 ñ. 
6 êëàñ. Ê.: Ïåäàãîã³÷íà ïðåñà, 2006 ð. 
- 288 ñ. 

60 % 47 % 39 % 

 ªðìîëåíêî Ñ.ß., Ñè÷îâà Â.Ò. 
5 êëàñ. – Ê.: Ãðàìîòà, 2005. – 240 ñ. 
6 êëàñ. – Ê.: Ãðàìîòà, 
2006. – 296 ñ. 

40 % 47 % 50 % 

Çàáîëîòíèé Î.Â., Çàáîëîòíèé Â.Â. 
5 êëàñ. – Ê.: Íàâ÷àëüíà êíèãà, 
2005.- 286 ñ. 

0 % 0 % 0 % 

Ïåíòèëþê Ì.²., Ãàéäåíêî ².Â., 
Îìåëü÷óê Ñ.À. 
5 êëàñ. – Ê.: Îñâ³òà, 2006. – 272 ñ. 
6 êëàñ.– Ê.: Îñâ³òà-272 ñ. 

0 % 14 % 11 % 

Àâòîðè 5 êë. % 
2005-2006 í.ð. 

6 êë. % 
2006-2007 í.ð. 

7 êë. % 
2007-2008 í.ð. 

Ìîâ÷àí Ð.Â.  
5 êëàñ. –  Ê.: ¥åíåçà, 2005.– 240 ñ. 
6 êëàñ.– Ê.: Ãåíåçà, 2006. – 240 ñ. 

58 % 44 % 0 % 

Øàáåëüí³êîâà Ë.Ï.  
5 êëàñ. – Ê.: Ãðàìîòà, 2005.– 296. 

42 % - - 

Øàáåëüíèêîâà Ë.Ï.,  
Àâðàìåíêî Î.Ì. 
6 êëàñ. – Ê.: Ãðàìîòà, 2006.– 296 ñ. 

- 44 % - 

Àâðàìåíêî Î.Ì. - - 42 % 
Öèìáàëþê Â.²., Ïîò³õà Â.Â. 
5 êëàñ. – Ê.: Íàâ÷àëüíà êíèãà, 
2005.- 288 ñ. 

0 % 0 % 0 % 

Äóä³íà Ò.Ê., Ïàí÷åíêîâ À.Î. 
6 êëàñ. – Ê.: À.Ñ.Ê., 2006. – 288 ñ. 

0 % 12 % - 

Ì³ùåíêî Î.Â. 
7 êëàñ. – Ê.: ¥åíåçà, 2007. -287 ñ. 

- - 27 % 

Ñëîíüîâñüêà Î.Â. 
7 êëàñ. – Ê.: Îñâ³òà, 2007. – 349 ñ. 

- - 43 % 



ження щодо подачі теоретичного матеріа�
лу. Громіздкою і важкою для сприйняття є
тема "Речення", бо подається багато теоре�
тичних складних правил, зокрема, про од�
носкладні і неповні речення, які вивчати�
муться у 8 класі". Не передбачено вправ і
завдань ігрового характеру. "Працюючи за
цим підручником, я практично до кожного
уроку готувала систему завдань, бо вправи
підручника не відповідають вимогам різ�
норівневих завдань: практично всі вони
розраховані на "середнього" учня, мають
репродуктивний характер", – зазначає
вчитель В.Ю.Купченко із ЗОШ № 2 м.Пол�
тави.

У підручнику з української мови для
6 класу автори Глазова О., Кузнецов Ю.
продовжують розвивати загальну страте�
гічну лінію – формування комунікативної
компетенції учнів. Учителі визначають пе�
реваги цього підручника над "старими" в
оформленні, в упровадженні основних
змістових ліній програми: мовної, мовлен�
нєвої, соціокультурної. Вони вважають, що
підручник придатний для самостійної ро�
боти тільки тим учням, які мають високий і
достатній рівні знань. Учитель Пісківської
ЗОШ  Лубенського району  Н.М.Губська
вказує: у підручнику бракує точності й
чіткості у формулюванні правил та сис�
темності в їх подачі,  зокрема  у розділі
"Лексикологія", мало подано  зразків діа�
логу різних типів (діалог – розпитування,
діалог – порада, діалог – обговорення то�
що). Система різнорівневих завдань не
врахована.

У підручниках "Рідна мова", 5�6 клас
(автори С.Єрмоленко, В. Сичова) учите�
лям подобається наявність різних видів
словників, завдань для самоперевірки,
яскрава гама кольорових схем, ребусів,
репродукцій. Доречними є кольорові умов�
ні позначки: П – "пригадаймо", З – "за�
пам'ятаймо", Ц – "це цікаво", У – "усміхні�
мось". Учитель із Чечелівської ЗОШ Кре�
менчуцького району С.О.Мороз  зазначає,
що у цих підручниках програмовий мате�
ріал будується з урахуванням міжпред�
метних зв'язків. Є чітка взаємодія між роз�
ділами науки про мову. Учні також задово�
лені підручником, його естетичним офор�
мленням. Вправи, на їх точку зору,  цікаві,
легкі і зрозумілі. Ураховуючи багато пози�
тивного і нового у цьому підручнику, твор�
ча група вчителів м. Кременчука та Лох�
вицького районів висловлюють  і  певні  за�
уваження:  cоціокультурна змістова лінія
програми "Рідна мова" тільки частково ві�
дображена; немає текстів до тем "Я  як
особистість", "Я і рідна природа", "Я і Бать�
ківщина, людство, Всесвіт"; у системі
вправ недостатньо текстових матеріалів;
нелогічно розміщені теми уроків зв'язного
мовлення.

У підручнику "Рідна мова", 6 клас (ав�
тори М.Пентилюк, І.Гайдаєнко, С.Омель�
чук) мовна змістова лінія відповідає вимо�

до їх бачення сучасного підручника,  який
повинен бути: стислим, доступним у
сприйнятті змісту, простим у використан�
ні, містити схеми, таблиці та інший наоч�
ний матеріал, що сприяє полегшеному зас�
воєнню матеріалу, мати асоціативну ін�
формацію, бути підручником�порадником.

Працівники ПОІППО, вивчаючи думку
вчителів області  про нові підручники з ук�
раїнської мови та літератури  для 5�6 кла�
сів та їх   якість,  зокрема,  в Кременчуць�
кому та Лубенському районах, звертали
увагу  на те, які переваги мають нові під�
ручники та як вони враховують   сучасні
вимоги Державного стандарту базової і
повної середньої освіти, навчальних прог�
рам, сучасні підходи до організації нав�
чально�виховного процесу. Аналізуючи
підручники, учителі зазначають їх "плю�
си" і "мінуси".

Так, у підручнику Ю.Кузнецова та
О.Глазової ("Рідна мова", 5 клас) учителі
відзначають такі позитиви: у ньому вдало
синтезовано інформацію теоретичного
змісту та рекомендації щодо практичного
володіння мовою. Кожен розділ підручни�
ка передбачає застосування проблемно�
пошукового викладу програмового матері�
алу, містить різноманітні види вправ і зав�
дань, високохудожній текстовий матеріал,
запитання для самоперевірки. Система по�
даних у підручнику вправ передбачає ви�
роблення у школярів навичок змістово�
композиційного аналізу висловлення. Ди�
дактичний матеріал підручника сприяє
осягненню світогляду українського наро�
ду, його історії, культури, системи мораль�
них і духовних цінностей. Доречним  є  вмі�
щення коротких словників – тлумачного,
термінологічного; переліку видатних пос�
татей, про котрих повинні знати учні пев�
ного віку.

Але поруч із багатьма позитивними мо�
ментами учителі�практики зазначають не�
доліки цього підручника. Так, учитель
Безсалівської ЗОШ Лохвицького району
М.М.Трубка вказує на те, що у підручнику
неправильно сформульовану тему "Види
речень за метою висловлювання: розповід�
ні, питальні, спонукальні, окличні"; прави�
ла переносу дж, дз викладено не чітко; ро�
зірвані теми на правопис префіксів роз�,
без�, з�,  с�; м'який знак чомусь позначає не
м'якість, а пом'якшення; розділ "Фонетика.
Орфографія"  хаотичний, позбавлений ло�
гіки". А вчитель Котелевської гімназії № 1
Т.Г.Чекіна зазначає, що загалом підручник
пройнятий доброзичливим настроєм,
прийнятий учнями, але у ньому бракує
чіткості і точності у формулюванні правил
та систематичності їх подачі. Для п'яти�
класників подається занадто багато термі�
нів та визначень, які важко запам'ятати.
Філолог  І.П.Довгуля  із Гадяцького району
дає таку оцінку підручнику Ю.Кузнецова
та О.Глазової "Рідна мова", 5 клас: "Зага�
лом підручник гарний, яскравий. Є заува�
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гам програми. У формуванні й розвитку
мовленнєвих умінь і навичок передбачена
послідовна робота, вдало дібраний нав�
чальний матеріал, щоб учні самостійно по�
мічали красу мовних та природних явищ,
могли оцінити вчинки  людей. Разом з тим,
учні визначають мету власної пізнаваль�
ної діяльності, оцінюють одержані резуль�
тати.  Вдало дібрані ситуативні завдання,
які сприяють як розвитку уяви, так і  фор�
муванню професійної орієнтації школярів.
Після кожного розділу у підручнику  роз�
міщені різнорівневі завдання, які дають
змогу готуватися учням до тематичної
контрольної роботи. Поруч із цим  учителі
висловили певні  зауваги: недостатньо роз�
роблені такі сфери відношень соціокуль�
турної змістової лінії  "Я і Всесвіт", "Я і
мистецтво"; деякі теми мають мало прак�
тичних завдань ("Зміни приголосних при
творенні слів").

Таким чином, кожен із підручників
"Рідна мова" для 5�6 класів, за якими пра�
цювали вчителі області, має більше пере�
ваг, ніж недоліків. Вони  допомагають уч�
ням пізнавати мову, поєднуючи її вивчен�
ня  із сучасними вимогами.

А яким же вимогам має відповідати під�
ручник з літератури на порозі третього ти�
сячоліття? Відомий методист Б.І.Степани�
шин у книзі "Дума про школу" зазначає:
"Насамперед – це відповідність змісту під�
ручника сучасному станові української іс�
торичної науки, історії нашої культури,
останнім досягненням українського та сві�
тового літературознавства, естетики, фі�
лософії, соціології, етнопедагогіки, етног�
рафії, мистецтвознавства та інших гумані�
тарних наук" [5].

У підручниках з української літерату�
ри, авторами яких є Р.В.Мовчан та Л.П.Ша�
бельникова і  О.М.Авраменко,  дидактич�
ний матеріал дібраний відповідно до віко�
вих особливостей школярів, з урахуван�
ням їх психофізичних   особливостей та
розумових здібностей. Відомості з теорії
літератури подаються за дидактичним
принципом наступності. Більшість худож�
ніх творів для вивчення мають високу ху�
дожню цінність, викликають в учнів знач�
ний інтерес. Але поряд з цим учителі вис�
ловили   зауваги.

До підручника Р.В.Мовчан: 
Матеріал до перших уроків  перенаси�

чений різноманітними термінами; немає
розмежувань між поняттями "міфи" та
"легенди"; відомості про письменників ску�
пі і невиразні; визначення з теорії  літера�
тури  занадто складні.

До підручника  Л.П. Шабельникової,
О.М.Авраменка:

Занадто перенасичений термінами з те�
орії літератури;  у розділі  "Світ фантазії,
мудрості" невдало дібрані твори.

Серед учителів, які перебували на кур�
сах у ПОІППО протягом 2006�2007 на�
вчального року,  проведено опитування

щодо ефективності сучасних підручників
дванадцятирічної школи. Визначені   пе�
реваги нових підручників над "старими":
якість поліграфічного видання, яскравість
малюнків;  спрямування матеріалу підруч�
ників на упровадження змістових ліній
Державного стандарту галузі "Мови і літе�
ратури";  насиченість матеріалом, який дає
змогу робити спостереження над мовними
явищами, робити висновки, давати оцінку
життєвим явищам, виражати власні дум�
ки, почуття. У підручниках достатньо по�
даний навчально�методичний апарат, ко�
ректно введені у зміст наукові поняття.

Відгуки учнів про ці підручники пози�
тивні. Загальні недоліки:  недостатньо вра�
хована система різнорівневих завдань; для
самостійної роботи більшості учнів ці під�
ручники не пристосовані; через підручни�
ки  тільки фрагментарно проходять певні
технології – ігрові, інтерактивні, інтегрова�
ного навчання.

Підсумовуючи зазначене, дійшли вис�
новку, що в системі підручникотворення
відбулися зміни на краще. "Поганих" під�
ручників з української мови та літератури
для 5�6 класів, непридатних для роботи в
школі,  учителі не назвали. Є інша пробле�
ма – найболючіша: середина листопада, а
майже 50 % підручників  із цих предметів
для 7 класу не надійшли в школи.

Щоб ефективно працювати з новими
підручниками, необхідно   Міністерству ос�
віти і науки України, Інституту інновацій�
них технологій змісту освіти подбати про
вчасне їх надходження до школяра та вчи�
теля. Створити певні умови для самого
вчителя: надати можливість мати альтер�
нативні підручники кожному вчителеві;
при їх розподілі дотримуватися принципу
наступності;  уводити масово підручник у
навчально�виховний процес тільки після
його апробації з урахуванням зауважень.
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Навесні 2007 року успішно заверши�
лася подвижницька праця авторів вели�
кого освітнього проекту, що його ініцію�
вав і послідовно втілював на Полтавщині
Заслужений учитель України О.А.Біло�
усько: комплект модерних підручників
для середніх загальноосвітніх шкіл нашої
області віднині охоплює усі періоди істо�
рії рідного краю. Завершальна навчальна
книга серії для учнів 11 класу приуроче�
на до 70�річчя створення Полтавської об�
ласті і містить багатий розлогий матеріал
з її історії середини ХХ – початку ХХІ
століття, трагічну сторінку якої стано�
вить воєнне лихоліття 1941 – 1945 рр.[ 3].

Розділ ХІІІ цього підручника – "Під
час Другої світової війни. 1939�1945" –
відкривається темою 62, що має назву
"Початок війни. Трагедія Південно�За�
хідного фронту" і охоплює події червня�
жовтня 1941 р. Темі передує коротка інт�
родукція, у якій автори лаконічно й не�
упереджено визначають основні події лі�
та�осені 1941 р., оперуючи точною мовою
цифр, промовистих фактів, та водночас
не упереджуючи можливих суджень і
міркувань школярів власними висновка�
ми. Імпонує також і позбавлена пафосу,
проте чітка й однозначна емоційно�цін�
нісна авторська оцінка тих випробувань,
що їх несли із собою війна, окупація, то�
тальна руйнація і масове винищення на�
роду України.

Перший урок теми варто, на нашу
думку, провести на основі пунктів під�
ручника 62.1.1. – 62.1.4.

Тема: "Чорна неділя"
Очікувані результати: Після цього

уроку учні зможуть на основі організації
проектної діяльності методом інтерв'ю,
матеріалів підручника та творів худож�
ньої літератури:

� з'ясувати реакцію на німецьке втор�
гнення різних верств населення, зміну
ролі чоловіка і жінки у повсякденному
житті в умовах війни;

� визначати і коментувати причини і
прояви кризи, що сталася в стратегічно�
му керівництві країною та армією у пер�
ші дні війни;

� аналізувати державні заходи, вжиті
впродовж червня – початку липня 1941 р.;

� характеризувати мобілізаційні захо�
ди органів влади та партійних організа�
цій Полтавщини у червні�вересні 1941 р.;

� тлумачити й застосовувати поняття
"віроломний напад", "евакуація", "мобілі�
зація".

Хід уроку:
1. Реакція на німецьке вторгнення.
2. Мобілізаційні заходи влади.
3. Евакуація. 
4. Гіркі жнива.
Власне початок війни 22 червня 1941 р.

висвітлюється у підручнику через сприй�
няття цих трагічних подій радянським
керівництвом, різними верствами насе�
лення, німецькими та червоноармійськи�
ми командирами, через спогади мешкан�
ців Полтави і Кременчука, через відобра�
ження кризового стану країни у тодішніх
директивах та розпорядженнях влади.

Висвітлено методичні варіанти вивчення однієї з важливих і суперечливих тем новітньої історії
України – початок радянсько�німецької війни і трагедію Південно�Західного фронту – в контек�
сті курсу історії Полтавщини. Визначено організаційні форми та методи, що їх можуть викорис�
тати вчителі історії при вивченні цієї теми в 11 класі за підручником О.Білоуська, П.Киридона та
інш. "Історія Полтавщини (середина ХХ – початок ХХІ століття)".

Освещены методические варианты изучения одной из важных и противоречивых тем новейшей
истории Украины – начало советско�немецкой войны и трагедию Юго�Западного фронта – в кон�
тексте курса истории  Полтавщины. Определены организационные формы и методы, которые
могут быть использованы учителями истории при изучении этой темы в 11 классе по учебнику
А.Билоусько, П.Киридона и др. "История Полтавщины (середина ХХ – начало ХХI века)". 

The paper covers methodical variants of studying of one of the important and contradictory themes of Uk�
raine modern history – the beginning of Soviet�German war and tragedy of South�Western front in the
context of Poltava region history. The author tries to define organizational forms and methods   to be used
by history teachers at studying this theme in 11 class according to the history coursebook by A.Bilousko,
P.Kiridon and others "History of the Poltava region (middle ХХ�the beginning of XXI century)".

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
"ПОЧАТОК ВІЙНИ. ТРАГЕДІЯ ПІВДЕННО�
ЗАХІДНОГО ФРОНТУ" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ 
"ІСТОРІЯ ПОЛТАВЩИНИ" 

Т.П.Демиденко
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Широке коло поданих авторами джерел
(5 фото� і 18 документальних свідчень)
допомагають сучасним школярам цілком
адекватно уявити драматичні події пер�
ших тижнів війни, пережити увесь
спектр почуттів і настроїв (від неусвідом�
лення масштабів загрози, ейфорії і "ура�
патріотизму"   до розгубленості, гіркого
розчарування й зневіри), які були поши�
рені в суспільстві влітку�восени 1941 р.
За подібною структурою висвітлені у під�
ручнику і питання 2 – 4, у яких докладно,
на солідній джерельній базі, на основі
контраверсійного представлення радян�
ських і німецьких документів, фото, пла�
катів (методичний прийом "зіткнення
джерел") розкрито мобілізаційні заходи
влади, складні умови евакуації, важкі
жнива першого воєнного літа. 

Варіантом опрацювання цих питань
теми може бути виконання учнями  про�
ектних завдань. Проектна система – це
така організація навчання, за якою шко�
лярі набувають знання і навички у про�
цесі планування й виконання практичних
вправ  [1, c. 77]. Метод проектів спрямова�
ний на життєві реалії в усіх їхніх проя�
вах, виконується учнями колективно. Го�
ловними фігурантами в навчанні за про�
ектною системою є учні. Вони самостійно
шукають або обирають проблеми для
дослідження, самі розв'язують їх, керую�
чи власною діяльністю, самі захищають
розроблений проект. На долю вчителя
припадає консультативно�дорадча роль.
Вихідним у його позиції є, на думку
В.Кілпатріка, відмова від права регла�
ментувати мислення учнів [1,c. 82].

Методисти виокремлюють такі основні
положення проектного навчання:

� надання максимально можливого
ступеня свободи учням у питаннях зміс�
ту, форм роботи і складності завдань;

� оформлення навчання "голосом куль�
тури дитинства", що ґрунтується на спе�
цифіці дитячого сприйняття світу;

� пріоритет дослідницької діяльності;
� підключення до навчання всього дос�

віду дитини;
� побудова освіти як відповіді на ре�

альні запитання учнів;
� поєднання раціонального та інтуїтив�

ного у пізнанні [1, c. 82].
Завдання, які обираються учнями, є

різного змісту та висвітлюють проблему з
різних боків. Так, проектне завдання до
першого питання уроку – "Реакція на ні�
мецьке вторгнення" – може мати умовну
назву "Завтра була війна". Суть його по�
лягає у збиранні й оприлюдненні школя�
рами інформації про останній день мир�
ного життя червня 1941 р. і враження
перших днів війни. У багатьох сім'ях збе�

рігаються і передаються від покоління до
покоління родинні перекази про неділь�
ний день 22 червня 1941 р., які можуть
стати органічним доповненням до наведе�
них у підручнику свідчень, надати подіям
понад шістдесятирічної давнини емоцій�
но�особистісного забарвлення.

Тема проекту до другого та третього
питань уроку – "Мобілізаційні заходи
влади", "Евакуація" – може мати назву
"Все для фронту, все для перемоги!", а до
четвертого – "Гіркі жнива" – "Степом,
степом, людям жито жати...".

Проектна технологія в історичній осві�
ті – це дидактичний засіб активізації піз�
навальної діяльності учнів, розвитку кре�
ативності й водночас формування певних
якостей особистості. Три "кити", на яких
тримається зазначена технологія – це са%
мостійність, діяльність, результатив%
ність [7, c. 53].

Проекти варто розподілити між учня�
ми за їхнім бажанням, сформувавши гру�
пи, кожна з яких самостійно обирає нап�
рям роботи, спільно виконує необхідні
завдання.

Методичним варіантом здійснення уч�
нівських проектів з означеної теми мо�
жуть бути інтерв'ю з очевидцями, людь�
ми, котрі пережили воєнне лихоліття, во�
ювали, працювали в тилу, були на окупо�
ваній території чи зазнали поневірянь на
чужині як остарбайтери. Пошукову робо�
ту учні мають здійснювати як самостійно,
так і за допомогою вчителя. Не викликає
жодного сумніву цінність інформації, зіб�
раної у такий спосіб, адже з кожним ро�
ком залишається дедалі менше людей,
котрі можуть особисто засвідчити перебіг
подій 1941 – 1945 років, донести до ни�
нішнього покоління неоціненні свідчення
очевидців, деталі і враження, яких не
знайдеш у вкритих глянцем, пригладже�
них і ретельно відредагованих офіційних
виданнях. 

Інтерв'ю як форма учнівської діяль�
ності сприяє реалізації низки важливих
завдань і на думку канадської дослідниці,
історика й методиста В.Курилів. Вона зо�
середжує увагу на таких важливих фун�
кціях інтерв'ю з очевидцями: 

� можливість учнів поспілкуватися з
людьми, котрі пережили досліджувані іс�
торичні події;

� доведення думки, що історія жива і
розвивається навколо нас;

� навчання учнів самостійної підготов�
ки запитань для інтерв'ю;

� ознайомлення школярів із реальни�
ми подіями, які відбувалися у житті їхніх
дідусів, бабусь, сусідів;
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ревли корови, чулася лайка. За парканом
гавкали собаки. Через місто плив потік
евакуації. Фронт наближався..." [4, с. 33].
"Пасажирські поїзди тепер ходили як
завгодно, лише не за графіком. Залізниці
ледве встигали пропускати військові
ешелони. То вони мчали на захід, бадьоро
і навіть весело вистукуючи колесами, то,
переповнені пораненими, сумно і обереж�
но повзли на схід. Крім того, були ще по�
їзди товарні, навантажені і заводським
устаткуванням, і домашнім скарбом, і ти�
сячами жінок і дітей, які тікали з насид�
жених місць, зайнятих німцями..." [4, с. 40].

Включені у розповідь учителя або ви�
користані як основа для самостійних вис�
новків учнів уривки з повісті Леоніда
Бразова про найскладніші місяці почат�
кового періоду війни дадуть змогу шко�
лярам не тільки розширити уявлення про
цю трагічну добу в історії рідного краю,
але й змусять замислитися над пробле�
мою морального вибору, що її досліджує
автор. Митець, діалектично осмислюючи
воєнні події, полемізує з однобічними й
поверховими поглядами на них: він ба�
чить і героїзм людини, яка стала на обо�
рону своєї землі, справедливість її пом�
сти й кари, і людську ницість, страх, зра�
ду, руйнівний моральний вплив війни на
людину [5,  с. 202].

Отже, виокремивши з теми 62 перший
урок ("Чорна неділя" – п. 62.1.1. – 62.1.4.),
учитель може вдатися при його вивченні
до проектної діяльності школярів, яка, на
нашу думку, суголосна авторській кон�
цепції підручника, і до залучення творів
літературного краєзнавства, що містять
емоційно досяжні картини перших міся�
ців війни, органічно поєднавши ці засоби
навчання з різноплановим і багатофун�
кціональним матеріалом підручника.

Варто також, підбиваючи підсумки
цього уроку, обговорити з учнями або за�
пропонувати їм обдумати самостійно за�
питання і завдання 1�13, вміщені на с. 86
підручника. Деякі з них розраховані на
аналіз наведених у тексті свідчень, деякі
апелюють до змісту авторського матеріа�
лу, деякі – до фотоілюстрацій чи статис�
тичних даних, та попри методичну й
змістову різноманітність, усі завдання й
запитання, адресовані школярам, потре�
бують від них не механічного відтворення
інформації, а усвідомленого, конструк�
тивно�скептичного сприйняття й осмис�
лення пропонованих версій розвитку по�
дій, їх оцінки, зіставлення, пояснення.
Саме тому вкрай важливим є якнайповні�
ше використання вчителем цього компо�
ненту методичного апарату підручника.

Другий урок теми – "Громовиці літа
1941 р. Трагічний вересень 1941 р." –
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� спілкування з представниками стар�
шого покоління, спільне з ними обгово�
рення теми;

� аналіз однієї історичної події через
погляди і переживання однієї особи;

� здійснення підходу історика у пошу�
ку інформації;

� представлення зібраного матеріалу
перед класом в усній чи письмовій формі
[6, c. 187].

Виконанню проекту у формі інтерв'ю
має передувати ознайомлення школярів
зі стратегією їх діяльності, представлене
у вигляді пам'ятки�рекомендації:

1. Оберіть особу для інтерв'ю.
2. У групах підготуйте 10 загальних

запитань для бесіди. 
3. Проведіть інтерв'ю з учасником істо�

ричної події.
4. Довідайтесь про його життя у тому

часі.
5. Дізнайтесь, як він сприймав історич�

ні події, що відбувалися в Україні в ті дні.
6. Спробуйте довідатися, як ці події

позначилися на його житті.
7. Опишіть, що нового ви дізналися про

історичні події із цього інтерв'ю [6, c.189].
Документальні свідчення (спогади, ін�

терв'ю), зібрані учнями, різнопланові, ін�
формаційно насичені матеріали підруч�
ника можуть бути органічно поєднані на
уроці і з відображенням подій перших
днів війни у творах художньої літерату�
ри. Зокрема,  правдиво і щиро описав літо
й осінь 1941 р. відомий полтавський пись�
менник�фронтовик Леонід Бразов. Його
повість "У ті далекі дні" містить і змалю�
вання подій на фронтах, і картини еваку�
ації під бомбами фашистських літаків, і
розпач цивільного населення, на очах
якого відступали радянські солдати, без�
ладно блукали оточені війська, і водночас
непідвладні війні кохання та вірність
юних героїв авторської оповіді [4]. Ось як,
наприклад, описане життя прифронтово�
го міста у липні 1941 р.: "Над містом все
частіше з'являлися німецькі літаки. І по�
одинці, і цілими зграями сунули вони на
схід, не звертаючи уваги на татакання
зеніток, які вкривали небо ріденькими
вибухами. На їхніх крилах зловісно чор�
ніли хрести. Проте міста майже не бомби�
ли. Видно, німці мали на меті більш важ�
ливі об'єкти. Тільки іноді, виринувши з�
за хмари, пікірував раптом "мессер", ки�
дав кілька бомб, поливав дахи з кулемета
і з несамовитим виттям знову шугав уго�
ру.

Вулицями і вдень і вночі торохтіли
підводи, навантажені домашнім скарбом,
цокали кінські копита, дрібно тупотіли
отари овець. Зрідка сигналили автома�
шини, врізуючись у гурт худоби, сумно
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охоплює такі питання, як втрата Право�
бережжя у серпні 1941 р., бої на черкась�
кому та кременчуцькому напрямках, за�
родження Київського котла, бої на Кре�
менчуцько�Дереївському плацдармі, ото�
чення і розгром Південно�Західного
фронту. Уявляється доцільним обрати
формою проведення цього уроку такий
вид діяльності, як лабораторно�практич�
на робота. Урок цього типу має характер
досить складного дослідження, що спира�
ється на аналіз різноманітних джерел,
зіставлення їх і підготовку зведеної ін�
формації з обґрунтуванням власного суд�
ження [2, с.172].

Лабораторно�практичні роботи нале�
жать до важливих методів навчання в 11
класі, адже вважається, що в 16�17 років
учні за своїм психічним розвитком дося�
гають рівня дорослої людини. Це,  своєю
чергою, передбачає формування таких
розумових умінь, які дають можливість
випускникові середньої школи здійсню�
вати найрізноманітніші інтелектуальні
операції: виявляти тенденції, закономір�
ності, виділяти головне в різних за обся�
гом, характером і призначенням інфор�
маціях, робити теоретичні і практичні
висновки, завершуючи їх узагальненням,
осмислювати історичний матеріал.

Провідною рисою розумової діяльності
одинадцятикласників є здатність до
творчості та пов'язаний із цим високий
рівень критичного мислення. Прагнення
до творчої діяльності в цьому віці зумов�
лене, на думку психологів, потребою в
пошуковій активності, спрямованій на
зміну існуючої ситуації або самого суб'єк�
та. 

Оптимальні умови для реалізації всьо�
го комплексу переваг творчої діяльності,
що їх дає виконання лабораторно�прак�
тичної роботи, створені у викладі теми 62
авторським колективом підручника "Іс�
торія Полтавщини". Це, зокрема, поєд�
нання вже відомого матеріалу з невідо�
мим, наявність великої кількості різнома�
нітних свідчень як основи для аналізу,
зіставлення, висновків, проблемний вик�
лад теми, що спонукає учнів до роздумів і
самостійного пошуку. Власне, сама
структура й характер матеріалу підруч�
ника "підказують" учителеві методичний
варіант уроку у вигляді лабораторно�
практичної роботи.

У сучасній методиці під лабораторно�
практичним заняттям розуміють форму
уроку, яка характеризується самостій�
ним вивченням школярами нового мате�
ріалу за допомогою підручника, докумен�
тів та інших історичних джерел [7, с. 248].
Проведення лабораторно�практичного

заняття за підручником є обґрунтованим,
якщо: 

� матеріал підручника змістовно, гли�
боко, оригінальним чином розкриває тему
заняття;

� підручник відображає різні точки зо�
ру на історичні факти, аналізує й аргу�
ментує їх, зіставляє різні підходи, запро�
шує до наукової дискусії з проблеми уро�
ку [7, с. 249].

Виконання лабораторно�практичних
завдань пов'язане з великими  витратами
часу, тож учителю варто поєднувати ін�
дивідуальну і групову, домашню і класну
форми організації діяльності учнів. Орі�
єнтовна структура уроку може бути та�
кою:

Тема: "Громовиці літа 1941 р. Трагіч�
ний вересень 1941 р.".

Очікувані результати. Після цього
уроку учні зможуть на основі опрацюван�
ня різних джерел інформації (тексту під�
ручника, свідчень 33�95, фотодокументів,
ілюстрацій)

� формулювати причини трагедії, що
розгорнулася на Правобережній Україні
влітку 1941 р., розкривати кожну з них на
конкретних прикладах;

� описувати героїчні дії Кременчуць�
кої дивізії народного ополчення та зведе�
ного полку Полтавського тракторного
училища в липні�серпні 1941 р.;

� відтворювати та локалізувати на
карті обставини катастрофи Південно�
Західного фронту;

� характеризувати діяльність коман�
дуючого фронтом генерал�полковника
М.П.Кирпоноса;

� формулювати узагальнюючі виснов�
ки щодо обставин і причин вересневої ка�
тастрофи 1941 р. (Київський котел, кап�
кан в урочищі Шумейкове);

� висловлювати власне ставлення до
подій літа�осені 1941 р.

Хід роботи:
1. Ознайомлення з джерелами і зав�

даннями.
2. Визначення шляхів їх виконання та

основних етапів роботи.
3. Аналіз матеріалу підручника і дже�

рел, фіксація його результатів.
4. Узагальнення у вигляді висновків.
5. Звіт (усний чи письмовий) про вико�

нану роботу.
Великий обсяг матеріалу, запланова�

ного на урок, брак навчального часу не
дають змоги організувати лабораторно�
практичну роботу тільки в межах уроку.
Тому основним варіантом її виконання
буде випереджаюче домашнє завдання зі
звітом під час вивчення цієї теми. 

Власне, звітну діяльність учнів у ме�
жах уроку слід умотивувати і спрямува�
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ти вчителеві, чиє вступне слово може
містити такі настанови: "Велика Вітчиз�
няна війна вступила на полтавську зем�
лю майже одразу після її початку. За�
гальновідомо, якими трагічними подіями
були позначені перші місяці війни для
Червоної Армії, і одна з них завершилася
саме на Полтавщині. Мова  про трагедію
Південно�Західного фронту на чолі з
М.П.Кирпоносом. І хоча офіційна радян�
ська історіографія, правда, з певними за�
увагами, змушена була визнати сам факт
катастрофи цілого фронту і описати цю
непросту сторінку воєнної історії, вона
сором'язливо оминала кілька принципо�
вих моментів, що залишили в історії на�
багато серйозніший слід: це причини тра�
гедії, їх наслідки для Червоної Армії, а
найголовніше – вплив затяжної агонії
Південно�Західного фронту на весь пере�
біг подій у Другій світовій війні та її місце
у всесвітній воєнній історії. Адже знище�
но було п'ять армій повністю, а ще дві
серйозно пошарпані, при цьому мільйони
солдат та офіцерів загинули, отримали
поранення, розсіялись чи потрапили у
полон.

Водночас, на думку Г.Гудеріана, війну
німці програли саме в 1941 р. під Києвом,
коли його танкова армада була знята з
вістря атаки на Москву і на два місяці
змушена була затриматись в Україні, а
саме у нас, на Полтавщині, добиваючи
армії генерала М.П.Кирпоноса, які чини�
ли шалений опір. Таким чином, можна го�
ворити про те, що саме на полтавській
землі було започатковано ту тріщину у
плані "Барбаросса", яка широко дала про
себе знати в битві за Москву, а далі – в
кампанії під Сталінградом [10, с. 406�407]. 

У своїх дослідницьких завданнях кож�
на учнівська мікрогрупа опрацьовувала
джерела й літературу, і тепер ми ознайо�
мимося з результатами виконаних лабо�
раторно�практичних робіт".

Орієнтовні завдання для лабораторно�
практичної роботи можна виокремити у
чотири блоки, над кожним з яких працю�
ватиме одна учнівська мікрогрупа (кіль�
кість мікрогруп має відповідати кількості
блоків). Тематика досліджень з теми уро�
ку може бути такою:

1. Втрата Правобережжя (п. 62.2.1.,
свідчення 33�44).

2. Оборонні бої на Лівобережжі. Геро�
їчна історія Кременчуцької дивізії народ�
ного ополчення та зведеного полку Пол�
тавського тракторного училища (п. 62.2.2.
– 62.2.5., свідчення 45�46).

3. Зародження Київського котла. Ото�
чення Південно�Західного фронту (п. 62.2.6. –
62.3.5., свідчення 47�78).

4. Капкан в урочищі Шумейкове. Ціна
поразки (п. 62.3.5. – 62.3.8., свідчення 79�
95).

Завдання для кожного з тематичних
блоків лабораторно�практичної роботи
учитель може сформулювати сам або ви�
користати вміщені на с. 87 підручника за�
питання 15�37.  Відповіді на пропоновані
авторами завдання наразі й передбача�
ють уважне вивчення, осмислення, порів�
няння наведених у підручнику свідчень,
текстової інформації, фотодокументів як
об'єкту учнівських досліджень у процесі
виконання лабораторно�практичної робо�
ти.

Третій, заключний урок теми охоплює
події вересня�жовтня 1941 р. (п. 62.4.1. –
62.5.2.). Для школярів міста прийнятним
варіантом проведення цього уроку може
бути поєднання опрацювання підручника
із навчальною екскурсією у Полтавський
краєзнавчий музей (у його експозиції по�
діям Другої світової війни на Полтавщині
присвячено зал № 17).

Тема: "Бої на полтавському напрямі.
Втрата Полтави".

Очікувані результати. Після цього
уроку учні зможуть на основі опрацюван�
ня підручника та знайомства з розділом
експозиції "Полтавщина в роки Другої
світової війни" у краєзнавчому музеї:

� прослідковувати, хронологічно та те�
риторіально співвідносити воєнні дії на
Полтавському напрямі у вересні�жовтні
1941 р.;

� характеризувати на основі конкрет�
них прикладів героїчні зусилля радян�
ських військ в оборонних боях під Полта�
вою;

� уявляти і відтворювати картини
життя міста в драматичні вересневі дні
1941 р.;

� аналізувати і порівнювати інформа�
цію підручника зі змістом музейної екс�
позиції;

� давати власні оцінки подіям осені
1941 р. на Полтавщині у звітах, складе�
них на основі відвідування краєзнавчого
музею.

Хід уроку%екскурсії:
1. Наступ на Полтаву.
2. Злам радянської оборони. Втрата

міста.
3. Бойові операції на території Полтав�

щини. Окупація Полтавської області.
Уроки�екскурсії – одна з найулюбле�

ніших учнями форм організації навчання.
Вони мають велике освітньо�виховне
значення: сприяють конкретизації, пог�
либленню і розширенню знань школярів
з певних розділів історії, перетворенню
знань на переконання. Історичні екскур�
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воїнів, які загинули на теренах Полтав�
щини у перший найтрагічніший період
війни. У 35�ту річницю розгрому Півден�
но�Західного фронту (вересень 1976 р.) в
урочищі Шумейкове Лохвицького району
було відкрито монумент скульпторів
А.Білостоцького, В.Винайкіна та архітек�
торів Т.Довженко, К.Сидорова [8, с.489]. З
1985 р. щорічно напередодні Дня Перемо�
ги проводиться легкоатлетичний пробіг
довжиною 400 км Полтава – Шумейкове –
Полтава  пам'яті Героя Радянського Союзу ге�
нерал�полковника М.П.Кирпоноса.

Пропонований варіант вивчення теми
є лише одним із можливих методичних
шляхів використання багатого навчаль�
но�виховного потенціалу, що його містить
підручник "Історія Полтавщини" для 11 кла�
су. Широта поглядів і незаангажованість
авторів, глибина і різновекторність реп�
резентованого фактичного матеріалу
створюють сприятливі умови для реалі�
зації вчителями історії найсміливіших
методичних задумів, проектів, новацій.
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сії сприяють також виробленню в учнів
дослідницьких і практичних навичок.

Ефект екскурсії залежить від її зміс�
ту, чіткого визначення теми і мети, дот�
римання педагогічно обґрунтованих
принципів її організації. До останніх на�
лежать:

� доступність екскурсійних об'єктів
для сприйняття учнівською аудиторією;

� зв'язок візуального спостереження з
уявленнями і знаннями учнів;

� ґрунтовність висновків і узагальнень,
якими має завершуватися екскурсія [9,
с.108�109].

Властивістю історичної екскурсії є
підвищений інтерес до емоційної сторони
об'єктів, що слід враховувати вчителю,
звертаючи увагу не на показне, зовнішнє,
а на істотне, що характеризує історичну
пам'ятку.

Після завершення екскурсії закінчу�
ється лише перший її етап. Як засвоїли
матеріал учні, якими навичками і уміння�
ми оволоділи, як екскурсія сприяла кон�
кретизації і поглибленню знань – про це
буде відомо із звітів, що їх мають підготу�
вати школярі, тобто на другому етапі ро�
боти. Звіти можуть мати вигляд рефера�
тів, есе, відгуків, доповідей, рецензій, від�
повідей на запитання анкети тощо. Влас�
не, проведенню уроку�екскурсії може пе�
редувати оголошення конкурсу на кра�
щий учнівський звіт, критеріями оцінки
якого є точність, детальність відтворення
одержаної інформації, наявність самос�
тійних оціночних суджень.

Важливими для забезпечення ціле�
спрямованої діяльності учнів у час екс�
курсії є також пізнавальні завдання,
спрямовані на формування в екскурсан�
тів умінь і навичок досліджувати екскур�
сійний матеріал, відкривати нові для себе
істини, співвідносити й актуалізувати по�
передньо одержані знання з конкретно�
образним матеріалом музейної експози�
ції. Ці завдання можуть бути як елемен�
тарними, що передбачають відтворення
екскурсійної інформації (які види зброї
представлені серед експонатів музею, які
військові операції відображені, де і коли
прогримів на Полтавщині один із перших
ракетних залпів "катюш"), так і доволі
складними, розрахованими на виявлення
причинно�наслідкових зв'язків, розв'язан�
ня суперечливих питань теми (чому, не�
зважаючи на відчутну перевагу в танках
і героїзм воїнів, у підсумку бій під Полта�
вою склався не на користь радянських
військ?).

Підбиваючи підсумки трьох уроків те�
ми 62 – "Початок війни. Трагедія Півден�
ного�Західного фронту", варто нагадати
учням про увічнення пам'яті радянських
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Для визначення методологічних основ досліджуваного педа�
гогічного явища чи процесу мають значення: історичний етап
розвитку суспільства, його соціально�економічні умови, певний
історико�педагогічний період. "Проблема періодизації – одна з
найголовніших наукових проблем педагогіки", – стверджує
О.В.Сухомлинська [12, с. 38]. Методологічним орієнтиром для те�
орії і практики виховання є праці класиків педагогіки, фунда�
ментальні дослідження з філософії, політології, історії, історії
педагогіки, психології. Своєю чергою, педагогічні висновки й
узагальнення слугують методологічним покажчиком для всіх
наук про людину. Педагогіка має визначальний та інтегративний
характер щодо виховання, навчання, формування і розвитку
людини. Звичайно, не в кожному дослідженні і тим більше не в
кожному науковому аналізі можуть ставитися проблеми, що
потребують найвищого рівня узагальнення. Все ж розуміння цих
питань ученим визначає головний напрям дослідження, науко�
вий і практичний рівень роботи. 

Як і в будь�якому явищі, у вихованні є традиційне, вічне, що
соціально�історично склалося й передається від одного поколін�
ня до іншого, і сучасне, інноваційне, що затребується і особливо
яскраво виявляється на певному етапі розвитку суспільства. Во�
но, як правило, пов'язане з глобальними якісними змінами в
життєдіяльності народу і країни. Його новими, суголосними ча�
сові фундаментальними ідеями визначаються оновлені парадиг�
мальні основи практичної виховної діяльності. Проте не слід за�
бувати, що в інноваційному завжди мають місце узагальнені, пе�
ревірені часом, вічні ідеї і цінності соціально�культурного спад�
ку. Отже, у традиційному зберігається те, що сприяє кристалі�
зації і творчому розвитку сучасного, новаторського, слугує його
підґрунтям. Варто підкреслити, що у поєднанні новаторства і
традиційності криються великі потенційні можливості методо�
логічного знання, виявлення і формування всього багатства інте�
лектуальних і духовно�моральних якостей молодого покоління.
Не можна не погодитись, що саме через брак конструктивних
ідей та інноваційних підходів у першій половині 90�х років ми�
нулого століття і легковажне ставлення до накопиченого тради�
ційного досвіду виховної роботи значно загальмувалося визна�
чення пріоритетів і ціннісних орієнтирів оновлення виховання на
демократичних засадах. Таким чином, новаторство у вихованні
не заперечує традиційного, воно діалектично утримує його в
знятому вигляді, створюючи на цій основі нові прогресивні нау�
кові теорії і практичні технології діяльності. Отже, важливість
проблеми не означає її методологічності, хоча методологічний
рівень розгляду проблеми робить її, як правило, важливою.

Коли розглядаємо питання теорії виховання, то беремо до
уваги в індивідуумі те, що здобуто в ході біологічної еволюції
людства, а також ті характерні риси й ознаки, що сформовані в
результаті діяльності, спілкування і відносин, тобто соціальних
самозмін особистості. Виховання передбачає гармонізацію осо�
бистісного і соціального факторів, а отже, як уже говорилося, ви�
ховання – це особистісно�соціальний феномен. Воно виконує
об'єктивну функцію взаємодії між поколіннями, забезпечує ін�

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА
ВИХОВАННЯ – ЄДИНА СИСТЕМА *
(продовження)**

А.М. Бойко 

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

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

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

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
*У статті використані матеріали праці автора "Виховання людини: нове і вічне". –
Полтава, 2006. – 566 с.
** Початок див. у № 3 (74), 2007, С. 10 – 13.



дивідуальне становлення людини й пов�
ноцінну життєдіяльність у всі її вікові пе�
ріоди, впевнене входження та повну
адаптацію до життя в певних соціально�
економічних реаліях. Таким чином, вихо�
вання об'єднує у спеціально організова�
ній діяльності, спілкуванні й відносинах
не лише загальну соціалізацію дитини, а
передусім виявлення, розвиток і станов�
лення її неповторності й унікальності,
спрямовуючи процес виховання на зміни
біологічного і соціального рівнів у форму�
ванні людської особистості. 

За даними нашого дослідження, по�
няття "виховання" у його найширшому
розумінні включає поняття "соціаліза�
ція". А отже, виховання в навчальному
закладі як спеціально організований ці�
леспрямований процес забезпечує водно�
час соціалізацію й спеціально організова�
ну особистісно орієнтовану діяльність
щодо формування кожної особистості, її
індивідуального розвитку, становлення
суб'єктності. Буття людини зводиться не
тільки до утилітарного, як адаптуватися,
а передусім – як і при яких умовах забез�
печити власне самовдосконалення, роз�
виток і реалізацію потенційних можли�
востей, що закладені в нашій природі. Во�
но відповідає на запитання: яким чином
удосконалити природу "в собі" і "для се�
бе", але також і "для суспільства", бо жи�
вемо в певному соціумі, творимо його,
відчуваємо його вплив і відповідальність
за нього. У сучасних умовах є теоретичні
розходження, що стосуються як власне
тлумачення терміна "соціалізація", так і
його співвідношення з базовими поняття�
ми педагогіки – "вихованням" і "освітою".
Деякі дослідники висловлюють занепоко�
єння щодо наявності протилежних тен�
денцій – підміни "соціалізацією" "вихо�
вання" чи "педагогізацією" – "соціаліза�
ції". 

Інші вчені зосереджують увагу на то�
му, що оскільки до виховання входить і
самовиховання, то відбувається взаємо�
дія соціалізації й самовиховання, що опо�
середковується діяльністю педагога, яка
полягає в координації процесів самовихо�
вання і соціалізації особистості. Таким
чином, виховання і його складник – соці�
алізація – це поступове набуття індиві�
дуумом у процесі діяльності, спілкування
і відносин особистісних, духовно�мораль�
них якостей, соціального досвіду, культу�
ри і багатства людських взаємин, розши�
рення його комунікативної сфери, ста�
новлення самосвідомості, доброчинної
життєвої позиції. Головним джерелом
виховання є сама дитина, її потреби й
можливості, самовідносини, життєва са�
моактивність. Взаємодіють внутрішні

природні сили дитини і її самоактивність
у контексті певної системи відносин соці�
ально�культурного середовища, керова�
ного дорослими, на основі чого відбува�
ється її виховання, а отже – розвиток.
Виховання відіграє провідну роль і щодо
розвитку, оскільки визначає його реаль�
ність, темпи і саморозвиток.

Виховання відбувається у процесі ді�
яльності. Педагогічна діяльність, як пра�
вило, – професійна діяльність, що здій�
снюється педагогами, найважливішою
структурною ланкою якої є мета. Метою
визначається процес, зміст, методи, фор�
ми і види взаємодії, що суттєво впливає
на результативність педагогічної діяль�
ності і виховання. Не можна не погодити�
ся, що педагогічна діяльність виникає в
системі виховання, вона є його суб'єктив�
ним відображенням і розвивається в про�
цесі педагогічної практики  відповідно до
визначеної мети. Виховання і педагогічна
діяльність єдині тоді, коли маємо на увазі
виховання як спеціально організований
процес у певному навчально�виховному
закладі. Якщо ж будемо розглядати ви�
ховання у його широкому розумінні як
процес, що здійснюється усім суспіль�
ством, "на кожному квадратному метрі",
то педагогічна діяльність буде одним із
його засобів. 

Оскільки впливи різних видів діяль�
ності охоплюють усе життя людини, зу�
пиняємося лише на педагогічній діяль�
ності, хоч загальне наукове тло у розроб�
ці теорії діяльності має велику цінність
для педагогіки. Зокрема, це становлення
людини як суб'єкта діяльності; відносини
людей, які виникають у процесі діяльнос�
ті, від яких залежить її результат; єд�
ність свідомості й практичної діяльності;
детермінація діяльності активністю лю�
дини; взаємозумовленість у процесі ді�
яльності, спілкування і відносин тощо.

На наш погляд, у процесі вивчення ре�
зультативності педагогічної діяльності
сучасні дослідники захоплюються мето�
дами математичної статистики, форму�
лами і кількісними обрахунками. Щодо
педагогічної теорії і практики – це не до�
сить переконливо. Не відкидаючи педаго�
гічного експерименту, зазначимо, що
найбільші узагальнення здійснено на ос�
нові педагогічного включеного спостере�
ження (Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко,
В.О.Сухомлинський, О.А.Захаренко та ін.). 

У педагогічній діяльності вчителі
прагнуть до інноваційності, а для цього
звертаються до наукових досягнень, від�
бирають найбільш ефективні технології,
форми і види діяльності, хоча витоки всіх
новацій знаходяться у практиці. Специ�
фіка педагогічної діяльності, як свідчить
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ми педагогічної практики. У розв'язанні
проблеми співвідношення методології,
теорії і практики виховання містяться ве�
личезні резерви їх подальшого розвитку,
дослідження перспективних наукових
ідей, зародження передового педагогіч�
ного досвіду, інноваційних педагогічних
технологій, а отже, підвищення ефектив�
ності навчання і виховання в усіх типах
сучасних навчально�виховних закладів, а
відтак, формування у молоді здатності до
інноваційного типу життя.

Шкільна практика є первинною від�
носно педагогічної теорії тому, що вона є
формою відображення реальної дійснос�
ті, виступає основою і критерієм науко�
вих теоретичних пошуків. Ось чому вче�
ному належить постійно вивчати педаго�
гічну практику, відчувати потреби і змі�
ни, які в ній відбуваються, а вчителеві –
удосконалювати свою практичну діяль�
ність на основі нових досягнень педагогіч�
ної науки. Практику, яка дає  порівняно з
масовою більш високу ефективність і
якість розв'язання виховних завдань і, як
правило, має у своєму змісті нову педаго�
гічну ідею, називаємо передовим педаго�
гічним досвідом, у такому досвіді часто
народжуються і формуються інноваційні
педагогічні технології. Якщо масовий пе�
дагогічний досвід, як і традиційна техно�
логія, розкриває те, що характеризує пе�
дагогічну практику і є в ній сьогодні, то
передовий педагогічний досвід й іннова�
ційні технології переконливо показують
те, чого можна досягти в практиці, на ос�
нові яких засобів і за яких умов. Тому пе�
редовий досвід чи інноваційна технологія
з більшою довірою сприймаються педаго�
гічними колективами, узагальнюються й
оперативніше впроваджуються. Отже, ін�
новаційна педагогічна технологія найчас�
тіше виникає на основі нової наукової ідеї
чи інноваційної думки, виведеної із досві�
ду. Передовий педагогічний досвід і педа�
гогічні технології можуть також ціле�
спрямовано конструюватися під керів�
ництвом учених і методичних працівни�
ків. Не можна ігнорувати передовий дос�
від, як і зводити його до механічної ре�
цептури. Основоположник наукової педа�
гогіки К.Д.Ушинський попереджав, що
"передається думка, виведена із досвіду",
а не копіюється діяльність учителя.

Педагогічна наука й інноваційні прак�
тичні надбання вчителя – взаємозумов�
лені явища. Виведена із передового досві�
ду вчителя чи його педагогічної техноло�
гії узагальнююча думка є тим раціональ�
ним зерном, що становить їх сутність і
нерідко виявляється новою ідеєю, новим
науковим знанням, складником педаго�
гічної теорії. Практика стимулює і спря�
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практика, полягає в тому, що вона може
випереджати об'єктивний закономірний
процес виховання, коли, наприклад, ви�
никає передовий педагогічний досвід чи
інноваційна технологія, але може й від�
ставати від нього, заходити в суперечнос�
ті з прогресивними соціально�педагогіч�
ними тенденціями. Тому для подолання
таких суперечностей педагогічна теорія
покликана повніше виконувати свою
прогностичну функцію, удосконалювати
зміст і засоби діяльності, надавати педа�
гогам нові знання для того, щоб їх діяль�
ність набувала особистісно орієнтованого
спрямування. Позитивні практичні ре�
зультати одержують ті педагоги, які пос�
тійно об'єднують свою добросовісну пра�
цю з новими досягненнями науки; прак�
тичні узагальнення, до яких прийшли, –
з досвідом; інноваційну думку – з експе�
риментом. 

Виховання у широкому розумінні цьо�
го поняття може здійснюватися і без спе�
ціально організованої педагогічної діяль�
ності, а отже, і без свідомого вникнення у
виховний процес. Останнім часом з'яви�
лося поняття "інноваційна педагогічна ді�
яльність". Це такий вид педагогічної ді�
яльності, який спрямовується на кон�
струювання, створення, апробацію, впро�
вадження чи поширення досягнень педа�
гогічної науки, технологій, передового
досвіду. "Педагогічна діяльність" є родо�
вим поняттям відносно поняття "іннова�
ційна діяльність", що виступає засобом її
удосконалення й успішного здійснення в
сучасних умовах.

Педагогічна діяльність є суспільно�іс�
торичним явищем. В умовах демократи�
зації суспільства, гармонізації системи
відносин у ньому, забезпечення в педаго�
гічному процесі суб'єкт�суб'єктних відно�
син відбувається наближення явищ "ви�
ховання" і "педагогічна діяльність", ото�
тожнення виховання в широкому його ро�
зумінні й виховання як спеціально орга�
нізованого цілеспрямованого процесу, а
отже, – і виховної педагогічної діяльнос�
ті. Таким чином, для забезпечення осо�
бистісно�соціального виховання необхід�
на особистісно орієнтована інноваційна
педагогічна діяльність учителя�вихова�
теля. Це означає, що в сучасних умовах
педагогічна діяльність мусить бути осо�
бистісно і соціально орієнтованою, ґрун�
туватися передусім на пізнанні й само�
пізнанні суб'єктів виховного процесу, щоб
забезпечити ефективне виховання і са�
мовиховання кожної особистості. 

Сучасний етап соціально�економічного
розвитку України, світові глобалізаційні
процеси постмодернізму, "обвальна інно�
ваційність" загострили інтерес до пробле�
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мовує розвиток педагогічної теорії, а її
передові технології в досвіді вчителя
сприяють піднесенню творчої активності
педагогів, зростанню їх педагогічної
культури, зародженню новаторства й ін�
новаційних педагогічних ідей, а також
слугують зразком творчого і добросовіс�
ного ставлення до праці. "Передовий пе�
дагогічний досвід" може також ототож�
нюватися чи включатися в поняття "інно�
ваційна технологія". Своєю чергою, інно�
ваційна технологія, як уже наголошува�
лося, може входити до передового змісту
педагогічного досвіду. А разом вони є
складниками більш широкої категорії –
"педагогічна практика". Отже, досвід бу�
ває масовим і передовим, інколи – нега�
тивним.

Наприкінці 90�х років ХХ ст. з'явився
термін "педагогічна інноватика", що
трактується як нововведення в педагогіч�
ній теорії і практиці. Нововведення відбу�
ваються в процесі інноваційної педагогіч�
ної діяльності, що спрямована на ство�
рення, а частіше –  впровадження чи по�
ширення нового у масовій практиці. По�
няття "нове", "новації", "інновації" най�
частіше вживаються вченими і практика�
ми як синонімічні. Обґрунтування нового
чи новації потребує насамперед співвід�
несення його з актуальними тенденціями
соціально�педагогічного розвитку. Варто
наголосити, що справжньою новацією мо�
же й не бути нове лише за хронологією.
Головним є не час його виникнення, а те,
як новація слугує практиці, особистісним
і соціальним цілям та цінностям. Нове не�
рідко переосмислює минуле і сприяє роз�
виткові відомого, традиційного, вивірено�
го часом у нових соціально�педагогічних
реаліях і можливостях. Відродження
продуктивних наукових ідей, розвиток їх
на основі останніх досягнень науки, зба�
гачення практикою, а також перевірка їх
на більш високому рівні узагальнень –
також новаторство і потребує значних
творчих зусиль.

Методологія, теорія, практика розгля�
даються нами в органічній єдності як діа�
лектично взаємопов'язані форми люд�
ської діяльності, що визначають духовні
й матеріальні аспекти єдиного поняття.
Правильною на всі часи є теза, що, вирос�
таючи із практики, теорія перетворюєть�
ся на практику, одночасно удосконалюю�
чи її, і, збагачена практикою, виступає
започаткуванням нового наукового від�
криття, що можна представити схемою
"практика – наука – практика". Отже,
базуючись на сьогоднішній практиці, тео�
рія відкриває перспективи розвитку, її
велика перетворювальна сила полягає в
тому, що вона вказує практиці шляхи по�

зитивних змін та удосконалення. Сприй�
няття, усвідомлення і засвоєння реальної
педагогічної дійсності необхідне вченому
для подальшого розвитку методологіч�
них, теоретичних і практичних основ ви�
ховання.

Узагальнюючи дані дослідників В.В.Кра�
євського, Є.В. Бережнової [5], враховуючи
власний науковий досвід, абстрагуємо
деякі причини недостатнього впливу пе�
дагогічної науки на практику. По�перше,
перебільшення вчителями ролі даних,
одержаних емпіричним шляхом, недоо�
цінка теоретичного знання, яке виходить
за межі досвіду; по�друге, відірваність
нового наукового знання від практичних
потреб школи і вчителя; по�третє, брак
критеріїв відбору новацій для впровад�
ження; по�четверте, підміна власне педа�
гогічної теорії психологічною, філософ�
ською чи соціологічною, що не повністю
сприймається вчителями�практиками у
зв'язку з їх недостатньою теоретичною
підготовкою; по�п'яте, нерозробленість
поетапності процесу впровадження й
достатньої підготовки новацій і практики
до впровадження; по�шосте, брак еконо�
мічного забезпечення впровадження.

Слід зважати на те, що повної єдності
педагогічної теорії й шкільної практики
досягнути майже неможливо. Подолання
суперечності між ними потребує сумлін�
ної праці, елективності, певних матері�
альних затрат, оцінювання і постійного
відбору нового для використання у прак�
тиці, а отже, найважливішим чинником
їх єдності є впровадження нових досяг�
нень педагогічної науки, досвіду і техно�
логій у практику. Практична діяльність
може бути успішною і відповідати рівневі
розвитку науки  тією мірою, якою педаго�
ги, використовуючи досвід, уже накопи�
чений раніше, кожного разу приводять
його у відповідність з новими досягнення�
ми науки і передової практики. Тому за�
слуговує на розвиток науковий висновок
О.Я. Савченко, що впровадження потре�
бує системного підходу і має охоплювати
нормативний, науковий і економічний ас�
пекти" [10].

Зі сказаного видно, що практика є ру�
шійною силою і кінцевою причиною успі�
хів у вихованні, але першоумовою прог�
ресу в розвитку педагогічної теорії і
шкільної практики є впровадження но�
вих досягнень педагогічної науки, пере�
дового досвіду, педагогічних технологій у
навчання й виховання. Тому організація
оперативного і повного впровадження
слугує оптимізації зв'язку теорії і прак�
тики, регулюванню їх єдності. 

Звичайно, не всі, особливо фундамен�
тальні роботи, підлягають негайному
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впровадженню, але на їх основі мусять
вестися прикладні дослідження і мето�
дичні розробки. Учений несе моральну
відповідальність за те, щоб результати
його наукових пошуків не залишалися
мертвим вантажем. Але обсяг наукових
знань мусить бути більшим, ніж можна
використати на практиці. Це тому, що пе�
дагогічні мета і завдання – не тотожні,
учителі, батьки, вихованці – неповторні,
а оскільки з'явилися навчальні заклади
різних типів, то виховні ситуації, що ви�
никають, ще більш різноманітні, а отже,
теорія не завжди може дати відповідь, як
діяти в конкретному випадку. Велике
значення мають: досягнутий рівень вихо�
ваності кожного учня, особистісні якості
вчителя, його професійна компетент�
ність, уміння оцінити й відібрати в ново�
му науковому знанні те, що стане в нагоді
у певному індивідуальному випадку.

Загальною умовою успішного існуван�
ня складної системи "методологія – тео�
рія – практика" є якомога глибше, всебіч�
не пізнання явищ і процесів, що дослід�
жуються, і на цій основі здійснення їх
творчого переосмислення і розвитку. В
сучасних умовах інтерес учителів до нау�
ки зростає. Їх дедалі більше хвилюють
питання "що?" "як?" "де?" і "чому?" Тео�
рія мусить якнайповніше задовольнити
ці запити. 

У зв'язку з цим постають такі пробле�
ми: по�перше, оцінювання і відбір новації
для впровадження у практику; по�друге,
розроблення для цього критеріїв оцінки і
відбору; по�третє, психологічна й мето�
дична підготовка педагогічних колективів
і кожного вчителя до впровадження до�
сягнень науки й інноваційних технологій;
по�четверте, організація процесу впро�
вадження, обґрунтування його етапів; по�
п'яте, підготовка нового наукового знання
(фундаментального чи прикладного) до
використання на практиці. 

Практика ставить дедалі вищі вимоги
до вчених. Вони повинні готувати свої на�
укові результати до впровадження в
практику. Отже, впровадження нового
зміцнює й удосконалює систему "методо�
логія – теорія – практика", об'єднує зу�
силля вчителів і вчених, робить їх співу�
часниками інноваційного навчально�ви�
ховного процесу. Методологія, теорія і
практика – єдина система.
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Становлення особистості учня в нав�
чальному процесі загальноосвітньої шко�
ли має багато аспектів, напрямів, рівнів.
Важливе місце у такому становленні зай�
має предметно�методичний аспект та ас�
пект управління�спілкування навчаль�
ним процесом. Ми спробуємо проілюс�
трувати модель навчального процесу у
школі, зосередивши увагу на певних
особливостях методів і форм навчання,
спілкування, які сприяють формуванню в
учнів складних здібностей.

На погляд авторів статті, є цілий пласт
невикористаних можливостей: методів,
форм, прийомів, засобів викладання й
спілкування вчителів та учнів, які значно
покращили б рівень математичної підго�
товки школярів.

У короткій статті немає змоги широко
дослідити поставлену проблему. Тому ми
покажемо її суть та зміст в окремих мо�
ментах педагогічного процесу загально�
освітніх закладів.

Одним із таких моментів є вплив зас�
тосування комп'ютерів та сучасних ін�
формаційних технологій на навчальний
процес у школі з метою поліпшення його
ефективності. Зокрема, розглянемо це на
прикладі навчання математичної статис�
тики учнів старших класів.

Сучасні навчальні плани й програми
профільних (математичних) шкіл побу�
довані так, що їх виконання дає учням
розрізнені знання з різних дисциплін, які
мало пов'язані між собою і ще менше зо�
рієнтовані на єдину ідею – підготовку
школярів до практичної діяльності. Зок�
рема, навчання математичної статистики
практично дуже мало пов'язане з іншими

шкільними предметами. Ще менше за�
няття з математичної статистики зорієн�
товані на підготовку до майбутньої діяль�
ності учнів як організаторів, майбутніх
керівників.

Ми виділяємо декілька рівнів викла�
дання (і відповідно навчання) математич�
ної статистики у школі, які пов'язані з
професійною орієнтацію навчального
процесу. Чільне місце займає викорис�
тання інформаційної технології Exel [4],
що передбачена навчальними програма�
ми шкіл і викладається в курсі інформа�
тики.

Викладання математичної статистики
передбачає формування в учнів 11 класів
основних понять математичної статисти�
ки (середнього значення, дисперсії, се�
реднього квадратичного відхилення, кое�
фіцієнта кореляції, ліній регресії, часо�
вих рядів, статистик тощо) та їх застосу�
вання до розв'язування конкретних за�
дач. При цьому виникає ціла низка проб�
лем і труднощів: низьке забезпечення
методичними розробками навчання мате�
матичної статистики з використанням
міжпредметних зв'язків; недостатнє за�
безпечення навчального процесу  сучас�
ними комп'ютерами й інформаційними
технологіями; низький рівень засвоєння
знань учнями з комп'ютерних та інфор�
маційних технологій; мала кількість го�
дин на вивчення математичної статисти�
ки у навчальних планах тощо. 

Першим рівнем навчання математич�
ної статистики є рівень, на якому
комп'ютери взагалі не використовуються.
На цьому рівні складні арифметичні об�
числення виконуються вручну чи із зас�

Розглядаються шляхи вдосконалення педагогічного процесу загальноосвітньої школи в напрямку
його більшої професійної спрямованості, зокрема, при навчанні математичної статистики учнів
старших класів.

Рассматриваются пути усовершенствования учебного процесса общеобразовательной школы в
направлении усиления его профессиональной направленности, в частности, при обучении учащих"
ся старших классов математической статистике.

The ways to improve the pedagogical process in the comprehensive schools towards its more professional
direction including teaching mathematical statistics to the students of senior classes will be considered.

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
СКЛАДНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ
МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
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нє арифметичне значення даних вибірки,
знайти відхилення від середнього, а потім
корінь квадратний із середнього арифме�
тичного квадратів відхилень. Отже:

На цьому етапі всі обчислення здій�
снюються вручну чи за допомогою каль�
куляторів.

Наступні рівні навчання учнів матема�
тичної статистики пов'язані з викорис�
танням комп'ютерів та інформаційної
технології Exel [4]. 

Другий рівень навчання математичної
статистики характеризується викорис�
танням Exel�технології практично з тим
же методичним забезпеченням, що й пер�
ший рівень навчання. Переваги другого
такі. Обчислення не займають провідного
місця за часовими й енергетичними зат�
ратами; вибірки можуть бути значного
розміру, реально розв'язується проблема
формування в учнів понять математичної
статистики, статистичного аналізу, фак�
тично формування нового жанру мислен�
ня. Кількість розв'язаних прикладів і за�
дач завдяки комп'ютеру може зрости у
декілька разів порівняно з безкомп'ютер�
ним навчанням, що дає змогу значно під�
вищити формування аналітико�опера�
ційних здібностей школярів. При цьому
Exel�технологія [4] дає змогу здійснювати
різні обчислення (середнє значення, дис�
персія, стандартне відхилення, коефіці�
єнт кореляції, рівняння лінії регресії, різ�
них статистик тощо) двома шляхами: за
формулами, які учень набирає в Exel, що
допомагає краще запам'ятати формули
математичної статистики та зрозуміти їх
зміст; користуватися майстром функцій
(статистичні функції), тобто готовим ре�
зультатом. 

Exel�технологія має потужні графічні
можливості, що дає змогу отримувати
якісні графічні зображення у вигляді різ�
них діаграм. Так, при вивченні регресив�
ного аналізу й побудові лінії регресії для
двох величин можна графічно досліджу�
вані величини зобразити точками, а рів�

няння лінії регресії
(прямої) автоматично
знаходить комп'ютер та
зображає її на рисунку,
що дозволяє візуально

тосуванням калькуляторів та різноманіт�
них таблиць. При цьому за часом, затра�
тами сил і енергії технічні обчислення
займають левову частку в навчанні, що
значно гальмує формування в учнів сут�
ності та змісту відповідних понять мате�
матичної статистики, суттєво знижує
розвиток їх творчих здібностей (обчис�
лення виконуються за відомими алгорит�
мами, формулами за мінімальної твор�
чості), затримує формування практичних
умінь і навичок при розв'язанні задач ма�
тематичної статистики, задач статистич�
ного аналізу, фактично не дає змоги
розв'язувати задачі прикладного харак�
теру. 

Зокрема, вибірки для навчальних за�
дач беруться малого розміру, що приво�
дить до значної статистичної похибки і
спотворює уявлення про відповідне по�
няття (наприклад, середнє квадратичне
відхилення, частотний розподіл, статис�
тичну рівність чи відмінність дисперсій
чи середніх значень). Більшість підруч�
ників, довідників і посібників, збірників
задач і вправ із математичної статистики
написані  відповідно до програм навчаль�
них закладів фізико�математичного про�
філю, які не відображають специфіки за�
дач статистичного аналізу за іншими фа�
хами. Тому професійна орієнтація в плані
підготовки майбутніх хіміків, біологів, ге�
ографів, психологів, соціологів, економіс�
тів, менеджерів, журналістів на заняттях
із математичної статистики практично
дуже мала, а то й зовсім її немає. Усе це
призводить до того, що засвоєння знань із
математичної статистики учнями репро�
дуктивне, формальне, без належного
зв'язку з іншими дисциплінами і майбут�
ньою професійною діяльністю. Наведений
рівень навчання не забезпечує потрібною
мірою формування в учнів нового жанру
мислення, пов'язаного із розумінням
певних явищ математичної статистики.

Розглянемо задачу 1. За даними таб�
лиці 1 про врожайність пшениці за остан�
ні 25 років на певній ділянці землі знайти
середнє квадратичне відхилення вро�
жайності.

З точки зору статистики ця задача не
є складною, але для її розв'язання слід
здійснити такі обчислення: знайти серед�
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оцінити розкидання точок відносно лінії
регресії, її кут нахилу до осі абсцис. 

Ще краще досліджувати за допомогою
Exel�технології етапи розвитку певних
випадкових процесів. Саме лінія регресії
показує тенденцію розвитку процесу в
часі, швидкість його зміни, коливання.
Так можна досліджувати, наприклад,
тенденції розвитку прибутків фірми,
кількості захворювань на певну хворобу,
урожайності сільськогосподарських
культур, народжуваності дітей, особли�
вості виборчих процесів, інфляції, зміни
температури тощо. Лінія регресії допома�
гає здійснювати прогноз на основі ліній�
ної (чи нелінійної) інтерполяції.

Продемонструємо використання тех�
нології Exel у процесі розв'язування зада�
чі 1. Дані задачі представлені у вигляді
таблиці розподілу врожайності за роками.
Вимога задачі виконана шляхом викорис�

тання при розв'язуванні стандартних ста�
тистичних функцій, які повертають знай�
дене середнє арифметичне масиву чисел
та квадратичне відхилення масиву чисел
(табл. 2). На рисунку 1 зображена лінія
регресії, яка наочно ілюструє тенденцію
розвитку описуваного процесу.

На наш погляд, головним недоліком
другого рівня викладання математичної
статистики є його відірваність від цілісно�
го процесу формування майбутнього фа�
хівця з хімії, біології, психології, економі�
ки тощо. Брак спеціального методичного
забезпечення призводить до того, що учні
не виходять за поле можливостей, окрес�
лених математикою, математичною ста�
тистикою й інформатикою. Їх знання слаб�
ко інтегруються в цілісний процес профе�
сійної підготовки майбутнього фахівця.

Третім рівнем навчання математичної
статистики ми вважаємо вихід у між�

48

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Ðîêè 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Âðîæàéí³ñòü 20 25 30 35 20 50 25 50 45 35 30 40 35

Ðîêè 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Âðîæàéí³ñòü 40 30 45 25 35 40 30 35 30 45 40 35

34.80

1724

8.304

Ñåðåäíÿ âðîæàéí³ñòü

Êâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ 
ñåðåäíüî¿ âðîæàéíîñò³

Ñåðåäíº êâàäðàòè÷íå 
â³äõèëåííÿ âðîæàéíîñò³

0

10

20

30

40

50

60

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ðÿä1

Ëèíåéíûé (Ðÿä1)



Поява нового виміру (спеціального ме�
тодичного забезпечення) у процесі нав�
чання математичної статистики дає змо�
гу формувати міжпредметні зв'язки,
створювати проблемні ситуації у вигляді
ділової гри, формувати у школярів сис�
темно�інтегративні знання. Одним із го�
ловних позитивів такого підходу є ство�
рення та розв'язання проблемної ситуа�
ції.

Для ілюстрації цього рівня змінимо
умову задачі 1: проаналізувати таблицю 3
щодо зв'язку між кількістю опадів та
врожайністю пшениці. Результати аналі�
зу підтвердити статистичними розрахун�
ками коефіцієнта кореляції.

Звернемо увагу на аспект аналізу таб�
лиці 3, що стосується ілюстративного
компоненту формулювання висновків.
Залежність урожайності від кількості
опадів можна зобразити, побудувавши
лінію регресії (рис. 2), яка наочно ілюс�

предметні зв'язки, коли буде створене
методичне забезпечення, яке дасть змогу
розв'язувати задачі з хімії, біології, еко�
номіки, географії за допомогою матема�
тичної статистики з використанням
комп'ютерів. При створенні таких посіб�
ників потрібно об'єднати зусилля викла�
дачів математики, інформатики та відпо�
відного фаху (хіміка, біолога, економіста,
географа). Наголос занять буде зміщений
на розв'язання "фахової проблеми", а не
проблеми математичної статистики чи
інформатики. Тоді відбудеться розши�
рення поля можливостей допрофесійної
підготовки учнів. Математична статисти�
ка відіграватиме роль інструмента
розв'язання задач, пов'язаних із майбут�
ньою професійною діяльністю. При цьому
не знижується увага до формування у
школярів основних понять математичної
статистики, понять статистичного аналі�
зу, аналітичних і операційних здібностей.
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трує тенденцію розвитку процесу, швид�
кість його зміни, дає змогу здійснити
прогноз урожайності. Але очевидним є
факт, що кількість опадів – це лише один
із багатьох факторів, що впливають на
врожайність пшениці. Тому у процесі
формулювання висновків треба обумов�
лювати їх справедливість при позитивно�
му впливі решти факторів.

Четвертим рівнем навчання матема�
тичної статистики можна вважати рівень
розв'язання задачі в реальних умовах,
коли учні, отримуючи завдання, самос�
тійно здійснюють експерименти щодо
збору статистичних даних із дальшим їх
опрацюванням за допомогою математич�
ної статистики з використанням інфор�
маційних технологій, зокрема Exel�тех�
нології, STATISTIKA, SPSS тощо. Так,
при вивченні середніх значень, дисперсії,
середнього квадратичного відхилення,
коефіцієнта кореляції, лінії регресії чи
тенденцій розвитку якогось процесу учні
отримують відповідні завдання з метою
побудови відповідної вибірки експери�
ментальним шляхом із дальшою оброб�
кою вибірки за допомогою комп'ютера.
При цьому виконання завдань має харак�
тер невеликого самостійного наукового
дослідження. У такий спосіб формується
фахівець із інтегративними знаннями,
складними здібностями, гуманітарним
мисленням, а навчання математичної
статистики стає органічною складовою
процесу підготовки майбутнього фахівця.

Завдання учням для цього рівня може
бути таким: зібравши необхідні дані про
врожайність пшениці в Кіровоградській
області за останні 25 років, зробити обґ�
рунтовані статистичними розрахунками
висновки про вплив кількості опадів в
цьому регіоні на кількісні характеристи�
ки врожайності.

Одним із напрямів підготовки учнів за�
гальноосвітніх навчальних закладів є збіль�
шення уваги до організації їх самостійної
роботи, самовизначення й саморозвитку
особистості майбутнього фахівця. Зрозумі�
ло, що третій і четвертий рівень навчання
розділу "Вступ до статистики" курсу "Ал�
гебра і початки аналізу" для 11 класу ство�
рить досить широке поле можливостей
для такої самореалізації учнів. Однак оз�
начений підхід до навчання основ статис�
тики потребуватиме координації на�
вчальних планів і програм з інформати�
ки, математики та "нематематичних"
дисциплін. Перший наш досвід навчання
основ математичної статистики учнів

класів природничого спрямування за
другим, третім і четвертим рівнями обна�
дійливий. 
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У редакцію надійшли нові книги

Жук В.Н.
Долею пов’язані з
Україною. Нариси з
історії німецьких ко�
лоністів на Полтав�
щині, про долю їх
нащадків і відрод�
ження німецьких то�
вариств у краї. – Пол�
тава: Дивосвіт, 2006. –
330 с. + 16 вкл.

КНИГА В.Н.ЖУК "ДОЛЕЮ ПОВ'ЯЗАНІ
З УКРАЇНОЮ

Р.І.Стовбун

2006 року у полтавському видавництві "Дивосвіт"   вийшла дру�
ком книга В.Н.Жук "Долею пов'язані з Україною".  Віра Никанорів�
на Жук – знана в Україні та поза її межами історик�дослідник,
кандидат історичних наук, заслужений працівник культури Украї�
ни, неперевершений знавець Полтавського краю. У передмові вона
визначає тему свого дослідження як нариси з історії німецьких ко�
лоністів на Полтавщині,  ставить за мету висвітлити долю їх на�
щадків і відродження німецьких товариств у краї в наш час.

Обрана авторкою тема стосується актуальних проблем сього�
дення. По�перше,  проблеми відносин між різними народами. Насе�
лення земної кулі сягає сьогодні понад 6 млрд осіб і охоплює більше
ніж 2 тис.  народів. Кожен із них має свою історію, звичаї, культуру.
Держав з однорідним національним складом  населення майже не
збереглося. Отже, люди різних національностей приречені  жити
поряд і бути толерантними у відносинах. Саме так, на основі друж�
би, як видно із рецензованої книги, будують свої відносини  сучас�
ний український і німецький народи.

Друга, не менш значуща проблема, порушена в книзі, – це проб�
лема прав людини. Вони особливо жорстоко і цинічно порушуються
в умовах тоталітарних держав, яким був багатонаціональний Ра�
дянський Союз. Встановлений у ньому сталінський режим вико�
ристовував найрізноманітніші нелюдські форми боротьби з влас�
ним народом: братовбивчі війни, голодомори, катівні, концтабори
(ГУЛАГи), вигаданий буржуазний націоналізм і шпигунство, розс�
тріли  невинних людей на підставі вироків "трійок". Разом з україн�
ськими та всіма іншими народами цих знущань зазнали і нащадки
німецьких колоністів.

Ще одна важлива проблема, що висвітлюється у монографії,  –
це доля радянських людей німецької національності під час війни
1941 – 1945 рр. Після нападу фашистської Німеччини 22 червня
1941 року на СРСР їх становище стало нестерпним. Радянські нім�
ці, згідно з урядовими указами, потрапили в категорію "фашистів" і
"ворогів народу", які підлягали насильницькій масовій депортації в
Сибір, Казахстан, на Алтай, в трудармію, частково в ГУЛАГи на
каторжні роботи. У нових місцях їх поселення владні органи нама�
галися розпалювати до німців почуття ненависті як до фашистів.
Однак, працелюбність і порядність прибулих викликали повагу.
Непоодинокими були навіть змішані шлюби. Людська мораль – цей
найсильніший регулятор життя людського суспільства – навіть у
тих нелюдських умовах виявила свою незламну силу.

Розкриттю названих проблем найкращим чином відповідає ком�
позиція книги. Вона включає, крім вступу, дві частини. Перша май�
же цілком належить перу В.Н.Жук. Із властивою їй науковою дос�
товірністю вона описує історію німецьких колоній на Полтавщині,
починаючи із часів Катерини ІІ в 1765 – 1766 роках. У той час на
запрошення імперського уряду прибули сім'ї німецьких землеро�
бів, які осіли й в Україні, зокрема на Полтавщині, трохи пізніше
прибули  німці�каменярі, муляри, теслярі.

Друга хвиля німецьких поселень на Полтавщині була пов'язана
з війнами Наполеона у Європі. Через оголошену ним континенталь�
ну блокаду Англії Росія не могла купувати в останньої сукно для
своєї армії. Тогочасний прогресивний державний діяч, малоросій�



ський генерал�губернатор О.Б.Куракін у
1808 р. запропонував Олександрові І запро�
сити на Полтавщину майстрів суконної
справи із різних німецьких князівств, щоб
виготовляти сукно для російських військо�
вих. Таким чином, розповідаючи про ні�
мецьких колоністів, авторка відтворює ши�
року картину господарського, державного і
культурного будівництва на полтавських
землях, показує перетворення Полтави із
невеликого провінційного містечка на гу�
бернське місто, появу в ньому нових ву�
лиць: Колонійської і Фабрикантської, де
мешкали німці�колоністи, відкриття гро�
мадського саду, пізніше – приміщення ду�
ховного училища і духовної семінарії тощо.

Читач також має змогу довідатися про
тогочасних російських державних діячів,
архітекторів, учених, пов'язаних з Полтав�
щиною, одержати статистичні дані про за�
гальну кількість громадян німецької націо�
нальності, які жили на Полтавщині, точні
місця їх розселення, умови наділення зем�
лею, оплату праці, моральні закони їх жит�
тя, збереження  ними культури, традицій
на теренах Російської імперії і безпосеред�
ньо на Полтавщині.

Цікавими з�поміж багатьох інших є ма�
теріали про внесок німецьких колоністів у
розвиток легкої промисловості в Кремен�
чуці, про їх досвід ведення рентабельного
сільськогосподарського виробництва на
прикладі Карлівської економії великої кня�
гині Олени Павлівни (німкені за національ�
ністю) та її нащадків, про відомого кремен�
чуцького садівника Бера, полтавського
благодійника Байєра, вченого�дослідника
давньоіндійського епосу, уродженця Чуто�
вого Ріттера, про дружину відомого укра�
їнського письменника П.Мирного Олексан�
дру Шейдеман, ігуменю Феофанію
(Є.В.Зон), про історію ослов'янення родини
Ганів.

Подаючи картину життя німецьких ко�
лоністів Полтавщини в динаміці, авторка
показує поступову трансформацію їх у ро�
сійських та українських громадян, почина�
ючи з 1867 року. Саме тоді на основі нового
законодавства німецькі колонії ліквідову�
валися, а поселенці за бажанням могли  по�
вернутися до Німеччини або приписатися
до міських чи сільських громад за місцем
проживання. Доля тих, хто залишився в
Російській імперії, у майбутньому, після
революції 1917 року, була цілковито такою,
як і  трагічна доля всіх народів СРСР.

Завершує першу частину книги розпо�
відь В.Н.Жук про історію створення і діяль�
ність Полтавського обласного і міського то�
вариств німців "Wiedergeburt" ("Відрод�
ження") у 1991 р. на основі нових законо�
давчих актів, зокрема "Декларації прав на�
ціональностей України", статті якої ствер�

джують, що Українська держава гарантує
всім народам, національним групам, грома�
дам, які проживають на її території, рівні
політичні, економічні, соціальні та куль�
турні права і право створювати свої куль�
турні центри, товариства, земляцтва,
об'єднання, які можуть вести діяльність з
метою розвитку своєї культури.

Одразу ж після появи нових законів, на�
голошує автор, з'явилися перші ентузіасти
й у Полтаві, які започаткували німецьке
товариство "Відродження". Особливо від�
значається роль завідувача кафедри іно�
земних мов Полтавського педінституту (те�
пер педуніверситет імені В.Г.Короленка)
С.І.Олексієнка, мати якого походила із на�
щадків німців�колоністів. С.І.Олексієнко,
крім організаційної роботи, проводив із ти�
ми, хто приходив на перші зібрання, уро�
ки�заняття з німецької мови, розповідав
про культурну спадщину німецького наро�
ду. Згодом з'явилися й інші ентузіасти, які
офіційно створили товариство, статут яко�
го було затверджено місцевими органами
влади.

У 1991 – 2006 роках, як видно з першої
частини книги, відбулося значне кількісне
зростання німецького товариства, на його
базі утворюється центр німецької культу�
ри м. Полтави та лютеранська релігійна об�
щина, урізноманітнюється зміст їх роботи,
налагоджуються контакти з німецькими
товариствами інших міст України та  Ні�
меччиною.

Про всі ці події детально розповідають у
своїх нарисах Олександр Штро, Іван Гак,
Ерна Шмаль та інші. Їх публікації
доповнюють першу частину книги. Читач
довідується про наполегливу роботу членів
товариства "Відродження" щодо залучення
до громади нових людей, про різні форми
їх згуртування, про налагодження контак�
тів із містами�побратимами у Німеччині,
про спільне вивчення Біблії у євангелічно�
лютеранській общині м. Полтави, про бо�
гослужіння у лютеранській церкві та від�
значення десятирічного ювілею лютеран�
ської общини.

Друга частина книги – це  спогади 17�ти
осіб, людей старшого покоління, які зде�
більшого були депортовані сталінським ре�
жимом в дитячому чи підлітковому віці ра�
зом із батьками із рідних домівок і яким по�
щастило вижити у роки страшного лихо�
ліття. Кожен розділ�спогад має заголовок,
фото автора та ілюстрований цінними істо�
ричними фотографіями, що відображають
життя німців Полтавщини від початку ХХ ст.
до ХХІ ст. У кожному із спогадів читач зус�
трічається з прикладами жорстокості і не�
людськими умовами життя німецьких пе�
реселенців після їх насильницької депор�
тації, ці рядки неможливо читати без хви�
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лювання. Однак, не менше місце посідають
і приклади взаємодопомоги, людяності, а
часто і любові між людьми різних націо�
нальностей. Тому книга сприймається як
оптимістична. Вона закликає не до помсти,
а до того, що закладено у кожного в душі, –
до любові. Ось як переконливо звучить ця
ідея у спогадах Бондарчук (В.А.Кольман)
про її рідних. Вивезений до Сибіру із По�
волжя 15�річним підлітком разом із бать�
ками, батько В.А.Кольман Антон Антоно�
вич Кольман завдяки цілеспрямованості й
трудовому вихованню в сім'ї зумів добре
працювати скрізь, де було потрібно, ство�
рити багатодітну власну сім'ю, виховати
розумних, працьовитих і добрих дітей. І ко�
ли  змінилося ставлення до людей німець�
кої національності, коли діти роз'їхалися:
одні – в Україну, інші повернулися на свою
історичну батьківщину, в Німеччину,
А.А.Кольман  і далі  живе на своїй другій
батьківщині, в селі Суми Каргатинського
району Новосибірської області (Російська
Федерація). На пропозицію дітей перебра�
тися до когось із них він говорив: "Здесь, в
Сибири, я Кольман Антон Антонович, а кто
я буду в Германии или у вас в незнакомом
месте?". Взаєморозуміння і дружба з місце�
вими жителями, де проминула більша час�
тина життя цієї літньої людини, де він був
визнаний як особистість, стали визначаль�
ним фактором при виборі ним батьківщини.
Хоча, зрозуміло, що і Німеччину, звідки
прийшли його далекі предки, він не забу�
вав (помер нещодавно).

Мажорного тону дослідженню В.Н.Жук
надає також вміщена в ньому поезія на�
щадків колишніх німецьких колоністів,
зокрема Євгена фон Блюме, який такими
словами передає своє ставлення до Украї�
ни:

Мы все остаёмся попрежнему немцы,
И с родиной предков едины поныне,
Но разум, и труд, и горячее сердце
Связали с твоею судьбой, Украина!
Привертає увагу до проблеми долі ра�

дянських німців під час Великої Вітчизня�
ної війни також насичений поезією нащад�
ків колоністів сценарій вечора, присвяче�
ного Дню пам'яті депортованих сталін�
ським режимом радянських німців 28
серпня 2004 року, підготовлений Зінаїдою
Калинівною Шмідт. Дібрана нею  поезія
спрямована на збереження в народі пам'яті
про трагедію депортації німецького народу
під час війни, про загиблих у  ті страшні ча�
си.  Наприкінці сценарист звертається до
поезії класика німецької літератури Гете,
який мріяв побачити вільну німецьку дер�
жаву і вільний німецький народ. Саме ці
великі цінності сьогодні є реальністю. Тому
матеріал сценарію теж сприймається з оп�
тимізмом.

Оптимістичну ноту всій книзі надають
також численні фотоілюстрації. Їх можна
назвати літописом Полтавського обласного
і міського товариств німців "Відродження"
та євангелічно�лютеранської общини. Ці
фотографії всебічно висвітлюють  їх жит�
тя: працю, відпочинок, зустрічі з різними
людьми, колективами, громадськими і ре�
лігійними діячами, зокрема з Німеччини. 

Рецензована книга В.Н.Жук "Долею
пов'язані з Україною" започатковує висвіт�
лення в сучасній історичній літературі вза�
ємозв'язків між українськими і німецькими
народами протягом тривалого часу: із сере�
дини ХVІІІ до початку ХХІ століття. Бага�
то фактичного матеріалу, який спирається
на широку джерельну базу і є маловідомим
для загалу, робить книгу важливим джере�
лом знань вітчизняної історії. Перефразу�
вавши сказане про відомого російського
драматурга ХІХ ст. О.М.Островського, яко�
го назвали Колумбом купецького Замос�
кворіччя, можна назвати історика В.Н.Жук
Колумбом українсько�німецьких (Полтав�
щини і Німеччини) економічних і культур�
них зв'язків у згаданий період.

Книга В.Н.Жук буде цікавою для учнів і
шкільних педагогів,  студентів і викладачів
ВНЗ, збагатить і розширить кругозір усіх,
хто цікавиться історією. Найголовніше ж
те, що  вся рецензована монографія про�
сякнута духом високої моральності, закли�
кає до взаємоповаги і взаєморозуміння між
людьми і народами.  Її виховний потенціал
може бути широко використаний у роботі
педагогів з молоддю.

Урядові укази тоталітарного режиму,
які оголошували радянських німців "фа�
шистами" і "ворогами народу" після почат�
ку війни 1941�1945 років, на основі яких бу�
ла здійснена їх масова насильницька де�
портація, фактично не досягли своєї мети.
Місцеве населення сприйняло їх як собі по�
дібних, оцінило їхню любов до праці, по�
рядку, вміння мирно жити з сусідами.
Штучно створена антилюдська мораль
сталінізму розбилася об непорушні основи
споконвічних людських стосунків.

до статті В.Н.Жук "Полтавська область: історія
адміністративно�територіального поділу і демо�
графічна ситуація" у Постметодиці № 3 (74),
2007. С. 3, колонка 2, абзац 3 згори, останнє
речення, треба читати: "Пік репресій, як і по всій
країні , тут припав на 1937 – 1938 рр., коли в
Українській РСР було заарештовано 267 579
громадян". С.6, колонка 1, абзац 1 згори, перед�
останній рядок, замість "Золотоніський" треба
"Шрамківський".  

ПОПРАВКА
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БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА У ШВЕЦІЇ

Бібліотечна справа – один з пріори�
тетних напрямів політики шведського
уряду. Головною стратегічною лінією є
підтримка бібліотек у сфері освітніх
процесів, сприяння зростанню інформа�
ційного забезпечення населення. Там�
тешня бібліотечна галузь – це, певно ж,
розгалужена система бібліотек різного
рівня, за принцип організації яких пок�
ладено тематичний склад каталогів, що
цілеспрямовано формуються.

Найбільша книгозбірня
Швеції – Національна
(Королівська) бібліотека.
Тут містяться каталоги
друкованих матеріалів,
що публікуються в краї"
ні. У структурі бібліотеки
діє ВІДДІЛ ВІВSАМ
(ВІДДІЛ з питань націо"
нальної координації і
розвитку). Ним здійсню"
ється національна екс"
пертиза бібліотек у спра"
ві використання й адап"
тації автоматизованих
систем, проводиться нав"
чання з різних питань
бібліотечної справи та ін"
формаційної науки; на"
даються гранти для під"
тримки проектів, спря"
мованих на розвиток інформаційних ре"
сурсів у шведських бібліотеках. Статус
університетських, спеціальних та публіч"
них бібліотек визначається напрямом або
профілюванням у царині формування ре"
сурсів (фондів) і категорією користувачів.
Публічні бібліотеки формують універ"
сальні фонди для місцевого населення,
спеціальні бібліотеки формують каталоги
з огляду на їхню специфіку (наприклад,
каталоги мистецтва, права, соціальних
наук тощо), університетські бібліотеки
формують каталоги з напрямів освітньої
діяльності навчального закладу та для
обслуговування населення.

Стратегічним курсом уряду щодо ком"
плектування бібліотек є виділення кош"
тів на книги, але останнім часом урядовці

займаються також організацією доступу
до електронних Інтернет"ресурсів. Серед
національних програм цієї сфери відзна"
чимо створення відкритих місць для дос"
тупу до електронних публікацій, зокрема
публікацій наукових праць викладачів
університетів.

Введення в систему електронних публі"
кацій досліджень наукових співробітни"
ків зумовлене такими чинниками, як ви"
сока ціна на друковану продукцію, ситуа"
ція, коли видавництва здобувають усі ав"
торські права на публікацію. "Електронне

сховище" дає змогу збе"
рігати авторське право
за автором тієї чи тієї
праці, відкриває широ"
кий доступ для читаць"
кої аудиторії, регулює
цінову політику на ви"
дання – і для автора, і
для читача. Отже, впро"
вадження цієї системи
сприяє зростанню кіль"
кості публікацій, а також
вільному доступу до неї
кожного відвідувача. Над
проектом працює відділ
Національної координа"
ції при Королівській біб"
ліотеці та академічні
(університетські) бібліо"
теки Швеції, на базі яких
планується створити
"електронне сховище"

наукових публікацій. Дана система ство"
рюватиметься на базі національного пор"
талу на єдиній технічній і технологічній
платформі.

3"поміж пріоритетів державної політи"
ки у сфері бібліотечної справи відзначи"
мо підтримку освіти і комплексне спри"
яння поширенню інформаційної грамот"
ності населення. Незважаючи на це, в
Швеції, як і в більшості країн, спостеріга"
ється процес відчуження від книги. Тому
існують державні програми підтримки
культури читання. Популяризація бібліо"
тек і читання починається від народжен"
ня дитини. У публічних бібліотеках є кни"
ги, які дарують дитині, коли вона з'явля"
ється на світ. У 6 років дитину обов'язко"
во приводять у бібліотеку для першого

Про те, як організоване бібліотечне обслуговування у Швеції – у цій статті.

О том, как организовано библитечное обслуживание в Швеции – в этой статье.

This article is about organizing Librarian service in Sweden.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОРОЛІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ
С.Сокол



(комп'ютер, усілякі пристрої тощо). Біблі"
отечні меблі, зазвичай, мають конкретне
призначення. Вони виготовлені і для
книг, аудіо"книг, аудіовізуальних доку"
ментів, і для зберігання мап та інших ма"
теріалів. Окремі меблі виготовлено для
роботи бібліотекарів.

В університетах на кожного студента
створено секретарську базу даних, в якій
відстежується весь процес його підготов"
ки. Автоматизована система присвоює
йому спеціальний ідентифікаційний но"
мер, що його студент також використовує
для отримання необхідних послуг. Ос"
кільки навчання безплатне, уряд виділяє
кожному студенту кошти на проживан"
ня, харчування, придбання навчальних
матеріалів та необхідного для навчання
обладнання. Щороку кожен студент зві"
тує перед урядом за своє навчання.

Останніми роками в університетах
впроваджено дистанційну освіту студен"
тів. Ця гнучка система дає змогу не лише
не покидати стін рідної домівки, а й спіл"
куватися з викладачем на відстані за до"
помогою електронної пошти. Один з та"
ких центрів розміщено у публічній бібліо"
теці містечка Оруст. Студенти цього на�
селеного пункту (близько 50 осіб) навча�
ються у Ґетеборзькому університеті.
У визначені дні й години відбувається
віртуальна зустріч викладачів із студен"
тами. Таким чином студенти отримують
консультації, завдання тощо. Багато лек"
ційних матеріалів можна знайти на сайті
університету.

Професія бібліотекаря у Швеції досить
престижна, позаяк статус бібліотек висо"
кий. Щорічно бібліотечна школа (факуль"
тет) університетського коледжу м. Борос
набирає близько 230 студентів, які мають
бажання отримати професію бібліотека"
ря. І це не випадково. Адже грамотно і
професійно організоване бібліотечне обс"
луговування викликає глибоку повагу в
суспільстві.

"Книжковий клуб +", 2006, № 12
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знайомства. Цікаво, що вона на гостинець
отримує книжку.

Перед бібліотекарями Швеції стоїть
важливе завдання – навчити кожного,
використовуючи бібліотеку і її можли"
вості, самостійно шукати інформацію і
брати тільки те, що необхідно. Підтриму"
ється процес взаємодопомоги користува"
чів: як знайти інформацію та як користу"
ватися послугами бібліотеки. Бібліотекарі
проводять уроки з інформаційної грамот"
ності: вони розповідають, як влаштована
бібліотека, як знаходити інформацію чи
працювати в Інтернеті тощо.

Як приклад, незабутнє враження
справляє бібліотека університетського
коледжу, що в м. Борос. Це місто відоме
своїми університетами та текстильною
промисловістю, які мають глибокі істо"
ричні корені. У цій бібліотеці два відділи:
читацький і для службового апарату біб"
ліотеки.

У великих і добре освітлених залах роз"
ташовано відкритий фонд друкованих
видань. Між стелажами, оснащеними
електричним освітленням,  – значна від"
стань, що дає змогу працювати водночас
кільком читачам. Поряд маємо столи для
читання. Локальними "острівцями" у залі
бачимо комп'ютери для роботи користу"
вачів: відтак є доступ до електронного ка"
талогу, до віддалених баз даних, Інтерне"
ту, сайту бібліотеки, на якому розміщено
довідкову інформацію.

У цій бібліотеці самообслуговування:
від самостійної реєстрації в базі даних
для отримання читацького квитка (у пуб"
лічних бібліотеках завжди поруч кон"
сультант) – до самостійного отримання та
повернення книг. Всі процеси автомати"
зовані, використовується єдине для всіх
книгозбірень програмне забезпечення.
Більша частина комп'ютерної техніки дає
змогу бібліотечним працівникам вико"
ристовувати автоматизацію на всіх ета"
пах самообслуговування. Прочитану кни"
гу відносять у внутрішні приміщення і
знову кладуть на полиці відкритого дос"
тупу.

На кожному поверсі обладнано місця
для самостійного копіювання документів:
багатофункціональний копіювальний
апарат, ящик для використаного паперу.
Всі поверхи бібліотеки мають однотипні
зали, бібліотечні фонди, а місця загально"
го користування розміщені так, щоб чи"
тачі легко могли орієнтуватися на будь"
якому поверсі. Останній поверх має
комп'ютерну залу на 50 місць і окремі ка"
бінети, які читачі замовляють для самос"
тійної роботи протягом доби: для окре"
мих відвідувачів у кабінеті може бути
встановлено додаткове обладнання
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УКРАЇНА 
Полтавська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти  імені  М.В.Остроградського 

Україна, 36029, м. Полтава, тел. (05322) 7�26�08,  факс  50�80�85
вул. Жовтнева, 64 e�mail: root@pei.poltava.ua

26.09.07  № 1083

Начальникам районних (міських) 
відділів (управлінь) освіти

Завідуючим районними (міськими)
методичними кабінетами

У зв'язку з численними  запитаннями щодо заповнення клас�
них журналів із навчальних дисциплін суспільно�гуманітарного
циклу (історія, правознавство, основи філософії, "Людина і світ",
"Людина і суспільство") ПОІППО надсилає роз'яснення.

Відповідно до методичних рекомендацій МОН України ос�
новною формою оцінювання навчальних досягнень учнів є тема�
тичне оцінювання. Поточне оцінювання може здійснюватися  на
розсуд учителя і слугувати як індикативний і стимулюючий
фактор. Тематичне оцінювання проводиться згідно з програмою.
На правій сторінці журналу записується дата проведення тема�
тичного оцінювання, вказується тема тематичного оцінювання
та форма його проведення. (Наприклад, 12/09. Тематичне оціню�
вання з теми "Життя людей за первісних часів" (усне опитуван�
ня)). На лівій сторінці журналу під датою, що відповідає даті
проведення тематичного оцінювання, вчитель відмічає відсутніх
на уроці учнів і виставляє оцінки за т/о решті учням. У наступ�
ній колонці (без дати) виставляється тематичний бал усім учням
(ТБ), далі слідує колонка повторного оцінювання (ПО).

З метою формування  просторових компетенцій, визначених
Державними вимогами щодо освітньої підготовки учнів, наголо�
шуємо на необхідності організації вчителем  відповідної  роботи
з контурними картами і атласами на кожному уроці історії. Кон�
турні карти оцінюються в межах від 1 до 10 балів. Бал за контур�
ну карту виставляється в журнал один раз на семестр.

Зошити переглядаються  вчителем один раз на семестр, бал
за ведення зошита може (за бажанням учителя) виставлятись  в
класний журнал. 

Ректор П.І.Матвієнко



року більш як удесятеро перевищать показ�
ник 1997 року.

Суттєво посилилася роль інвестицій у
економічному зростанні. Якщо 1997 року від�
ношення інвестицій у ВВП становило 21,4 %,
то 2007 року, за нашими оцінками, воно ста�
новитиме 28,3 %. Водночас роль приватного
споживання – найбільшого складника ВВП –
практично не змінилася за ці десять років.

Через випереджальну динаміку зростан�
ня імпорту впродовж кількох останніх років
від'ємний баланс зовнішньої торгівлі України
перевищив значення, що спостерігалися де�
сять років тому. За нашим прогнозом, дефі�
цит поточного рахунку платіжного балансу
2007 року становитиме 4 % ВВП, тим часом
як 1997 року – 2,7 % ВВП.

Водночас упродовж 1999�2005 років збері�
гався високий (понад 3 %) профіцит поточного
рахунку, зумовлений, зокрема, сильною де�
вальвацією гривні у 1998 – 1999 роках.

Завдяки активному припливу капіталу та
макрофінансовій стабільності впродовж ос�
танніх років ситуація з можливостями цент�
рального банку регулювати валютний ринок
докорінно змінилася. Якщо 1997 року резер�
ви НБУ становили 5,5 тижнів імпорту, то
2007 року – 22.

Стабілізація інфляційних тенденцій, роз�
виток конкуренції в банківському секторі та
посилення його доступу до іноземного капіта�
лу зумовили радикальне зниження процент�
них ставок. Якщо 1997 року комерційні банки
видавали кредити у гривні під 45� 50 % річ�
них, то 2007 року – під 14 – 15 % річних.

ЯЯккооюю  ббууддее  ееккооннооммііккаа  ччеерреезз  ддеессяяттьь  ррооккіівв??
Ми вбачаємо два сценарії розвитку укра�

їнської економіки в довгостроковій перспек�
тиві:

Збереження статус,кво – продовження
нинішнього сценарію – без використання
потенційних можливостей розвитку. 

ЕЕккооннооммііккаа  11999977  ррооккуу
Десять років тому українська економіка

була цілком іншою. Процеси приватизації
тільки набирали обертів, бартерні операції
підміняли грошові розрахунки в багатьох га�
лузях (зокрема 1997 року грошима було оп�
лачено лише 18 % поставленої електроенер�
гії), у паливно�енергетичному секторі була
гостра криза неплатежів, офіційна середня
зарплата становила близько 80 доларів США.

1997 року економіка відчувала негативні
наслідки трансформації, що почалася з роз�
падом Радянського Союзу та руйнуванням
командно�адміністративної економіки. Три�
вав економічний спад, заробітна плата в ре�
альному вираженні не зростала. Україна у
той рік готувала остаточне завершення сер�
тифікатної приватизації та формувала по�
тужний перелік великих об'єктів на конкурс�
ний продаж, передусім у електроенергетиці
та агропромисловому комплексі. Суттєво
розширювався перелік об'єктів, що підляга�
ють приватизації, – у нього вносили нові гру�
пи підприємств, роздержавлення яких рані�
ше було неможливим.

Система державних фінансів працювала в
умовах хронічного браку коштів. Бюджетний
дефіцит становив більш як 5 % ВВП, уряд
постійно вдавався до великих запозичень. Ця
м'яка бюджетна політика згодом стала одним
із чинників фінансової кризи 1998 року.

Поза тим, 1997 рік вигідно відрізнявся від
попередніх у сенсі макроекономічної стабіль�
ності: інфляція скоротилася від астрономіч�
них значень середини 1990�х років до помір�
них 10 %, обмінний курс стабілізувався.

ВВііддччууттнниийй  ппррооггрреесс
Відтоді українська економіка суттєво змі�

нилася. Порівняно з 1997 роком обсяги укра�
їнської економіки збільшилися на 74 % у реаль�
ному вираженні, у доларовому вираженні –
більш як у 2,5 раза. За нашим прогнозом, над�
ходження прямих іноземних інвестицій 2007
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Вийшло друком чергове число регулярної публікації "Квартальні передбачення", що знаменує де#
сять років регулярного  макроекономічного прогнозування в Міжнародному центрі перспективних
досліджень (МЦПД). За ці десять років в українській економіці відбулися докорінні зміни. За Ін#
формаційним бюлетенем МЦПД (число 32 (379), 1 жовтня 2007 року) подаємо стислий огляд еко#
номічних досягнень України за цей час, а також оцінку можливостей, якими Україна може скорис#
татися в майбутньому.

Вышло из печати очередное число регулярной публикации "Квартальные прогнозы", что знамену#
ет десять лет регулярного макроэкономического прогнозирования в Международном центре пер#
спективных исследований (МЦПИ). За эти 10 лет в украинской экономике произошли коренные
изменения. На основе информационного бюлетеня МЦПИ (номер 32 (379), 1 октября 2007 г. )
представляем краткий обзор экономических достижений Украины за это время, а также оценку
возможностей, какими Украина может воспользоваться в будущем.

There has been issued the next issue of "Quarterly Predictions" which celebrates ten years of the regular
macroeconomics forecasting in the International Centre for Policy Studies (ICPS). During these 10 years
Ukrainian economy has been changed fundamentally. We present overviews of Ukrainian today's economic
achievements and foresight with regard to future dynamics of Ukraine's economic processes by ICPS Infor#
mational Bulletin (October, 1, 2007, N32 (379).

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА: ДЕСЯТЬ РОКІВ ВІДТОДІ



У цьому разі економіка України в серед�
ньостроковій перспективі щорічно зростати�
ме на 4 – 6 %. Економіка переважно орієнту�
ватиметься на експорт товарів з низькою до�
даною вартістю, диверсифікація імпорту бу�
де слабкою. Залежність економіки від зов�
нішніх чинників буде високою.

Такий шлях розвитку є тупиковим, ос�
кільки: 

Резерв зростання економіки України на
основі радянських промислових потужностей
майже вичерпано.

Україна поступово втратить зовнішні
ринки, зокрема СНД, з приєднанням країни
до СОТ і посиленням конкуренції.

Українська економіка – одна з найбільш
енерговитратних у світі. Підвищення цін на
енергоносії, зокрема на природний газ, зро�
бить більшість галузей економіки неконку�
рентоспроможними на світових ринках.

Демографічна ситуація скоро призведе
до того, що Україна втратить таку перевагу,
як кваліфікована та недорога робоча сила.

Наявна структура економіки з переваж�
ною часткою виробництва сировини в прин�
ципі не спроможна забезпечити потужне
зростання економіки впродовж кількох років.

Розвиток з використанням потенційних
можливостей. 

Якщо перехід до цієї моделі розвитку буде
забезпечено в найближчі два�три роки, через
шість�вісім років щорічний приріст ВВП ста�
новитиме 6 – 10 %. Відбудеться зміна струк�
тури економіки в бік збільшення частки пос�
луг і високих технологій.

Потенційні можливості розвитку економі�
ки України:

Технологічні інновації.
Високий науково�технічний потенціал

України може забезпечити успішні розробки
в царині енергетики, матеріалів, інформацій�
но�комунікаційних технологій, на ринках па�
тентів, високотехнологічної продукції та пос�
луг.

Пошук розвиненими країнами можли,
востей для послуг аутсорсингу прийнятної
якості.

Якщо від самого початку аутсорсинг за�
мовляли на ринках країн Азії з огляду на де�
шевизну тамтешньої робочої сили, то нині
посилюється розуміння того, що відмінності в
культурі, часових поясах і високі транспортні
витрати роблять країни Центральної та
Східної Європи привабливою альтернативою.

Водночас зростання витрат у центрально�
європейських "ветеранах" цього бізнесу зму�
шує інвесторів придивлятися до можливос�
тей за межами ЄС.
 Освоєння транспортних магістралей

"Європа – Азія".
Європа є найбільшим споживачем у світі,

Азія – найбільшим виробником і потенцій�
ним споживачем, що швидко зростає. Украї�
на, яка лежить на прямій лінії між цими дво�
ма центрами глобальної економіки, поклика�
на стати головними транспортними воротами
цього коридору. Розвиток сучасних тран�
спортних шляхів дасть суттєвий поштовх
для розвитку супутнього бізнесу: придорож�
ня інфраструктура, обслуговування шляхів
сполучення.

Інноваційний розвиток сільського гос,
подарства. 

У зв'язку зі зростанням чисельності світо�
вого населення та рівня його доходів (тобто і
зі змінами у структурі споживання) приваб�
ливість  сільськогосподарського бізнесу зали�
шається високою. Зростання попиту на про�
дукцію органічного сільського господарства
(як альтернатива технологіям вирощування
індустріальної доби) та на послуги "зеленого
туризму" в Європі, а також зростання чи�
сельності / доходів населення Азії забезпе�
чують широкі можливості для інноваційного
розвитку цього сектору. 

З поглядом МЦПД на потенціал розвит�
ку української економіки в довгостроковій
перспективі можна ознайомитися у публі�
кації "Майбутнє економіки України", дос�
тупній за адресою: http://www.icps.
com.ua/doc/FutureEconomyUkraine
%20U.pdf.
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їх виконання треба мати під рукою різні
джерела інформації. Такі завдання є за�
надто  складними для учнів 7 класів. Ду�
же мало тренувальних вправ. Завдання
до  параграфів не передбачають дифе�
ренціації. Автор занадто часто викорис�
товує уривки з художніх творів, що від�
волікає увагу учнів від основного матері�
алу.

Підручник перенасичений яскравими
графічними елементами, що заважає
сприйняттю матеріалу; містить значну
кількість малюнків,  не пов'язаних із вив�
ченням хімії, багато з них є незрозуміли�
ми; багато непродуманих схем.

У періодичній системі  хімічних еле�
ментів Д.І.Менделєєва на форзаці у хіміч�
ному символі Гелію допущена помилка.
Замість  символу Не вказано символ Н.
На сьогоднішній день  відомо 115 хіміч�
них елементів, але в періодичній системі
цього підручника це не відображено, хоча
підручник видано у 2007 році.   

Підручник має забезпечувати потреби
в знаннях різних за рівнем компетент�
ності учнів, як тих, хто бажає продовжу�
вати навчання у ВНЗ відповідного профі�
лю, так і тих, кому певні знання в житті
потрібні будуть епізодично. І цьому, ма�
буть, має сприяти замовлення підручни�
ків – найголовніший і найдоступніший
спосіб комплектування фонду шкільної
бібліотеки та його поповнення.

Процес замовлення потребує відпові�
дального ставлення. Шкільний бібліоте�
кар має провести дослідження, під час
якого з'ясувати запити учнів,  потреби

Останнім часом гріх скаржитися на
брак підручників – щороку  низка  їх   ап�
робується в школах. Але при  детальному
аналізі підручників починаєш відчувати
прикрість і навіть  образу  за авторів і ви�
давництва: і матеріал викладений із за�
лученням заскладної термінології, до то�
го ж сам виклад часто позбавлений логі�
ки, послідовності, доступності для чітко�
го, усвідомленого сприймання; і програмі
не завжди відповідає, хоча, здається,
державних освітніх стандартів дотрима�
но; і  ілюстративний матеріал часто пере�
насичений не зовсім доречними і склад�
ними для сприймання колажами чи ма�
люнками або фотографіями, які інколи
або занадто великі, або занадто малі, та й,
трапляється, недостатньо чіткі.

Не завжди підручник позначений ду�
хом творчості, не завжди він спонукає до
допитливості, потреби не зупинятися на
досягнутому. 

Приклад – підручник з хімії для 7�го
класу автора Г.А.Лашевської. Дуже
прикро, що вчителі Оржицького району
в один голос сказали: "Оце так нам "по�
щастило" з підручником". Хоча він і від�
повідає програмі "Хімія 7�11 класи для
загальноосвітніх навчальних закладів"
(2005 р.), але, на жаль, має багато недолі�
ків.

У тексті підручника важко вибрати
найголовніше. Недосконало зроблені вис�
новки до кожного параграфа. Автор на�
магався використати творчі завдання,
але завдання є такими, що їх не доцільно
використовувати на уроках,  тому що для
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Висвітлюються проблеми, з якими стикаються шкільні бібліотекарі та методисти бібфондів
Полтавської області, замовляючи підручники: неможливість ознайомитися з підручником перед
замовленням; брак наступності у викладі навчального матеріалу у підручнику; невчасність над!
ходження підручників; невідповідність отриманих підручників навчальній програмі; надходження
підручників без урахування замовлення; замалі тиражі підручників; брак підручників для поглибле!
ного вивчення тощо.

Освещаются проблемы, с которыми сталкиваются школьные библиотекари и методисты
бибфондов Полтавской области, заказывая учебники: невозможность ознакомиться с учебником
перед заказом; отсутствие последовательности в изложении учебного материала в учебнике;
несвоевременность поступления учебников; несоответствие полученных учебников программе;
поступление учебников без учета заказа; слишком маленькие тиражи учебников; нехватка
учебников для углубленного изучения и т.д.

This article highlights the problems are challenging Poltava region school librarians and methodologists in
library resources while they order textbooks: impossibility to take a closer look at textbook before its order!
ing; lack of logicality in the textbook's learning material; untimely textbooks supplying;  lack of correspon!
dence between supplied textbook and curriculum; supplying textbooks ignoring their ordering; too little text!
books editions; lack of textbooks for deep study and so on. 

СПЛУТАЛИ ГЕЛІЙ З ВОДНЕМ... 
ЩО ДАЛІ НАМ ГОТУЄ УКРАЇНСЬКИЙ ПІДРУЧНИК?

І.І.Семперович

ССККААРРГГАА ДДИИДДААССККААЛЛАА
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ком учителі виносять несхвальний вер�
дикт щодо його подальшого використан�
ня, особливо якщо рік перед цим вони ви�
користовували в навчальному процесі
підручник іншого автора, який сподобав�
ся більше.

Наприклад, у 2005 – 2006 н.р. для 5 кла�
су в Полтавській області школи замовля�
ли підручники з англійської мови авторів
О.Д.Карп'юк та А.М.Несвіт. Більшість
навчальних закладів замовили підручни�
ки О.Д.Карп'юк (17 128 примірників,  з
яких надійшло 10 000). Замовлення вчи�
телів частково збіглося з визначеними
МОН тиражами (підручник О.Д.Карп'юк
надійшов на 60 % до контингенту учнів;
підручник А.М.Несвіт  – на 40 %). У 2006
– 2007 н.р.  відділи освіти, які  за розна�
рядкою для 5 класу отримали підручник
О.Д.Карп'юк, здійснюючи замовлення на
підручник з англійської мови на 6�й клас,
у примітках зазначали, що вони замовля�
ють саме підручник О.Д.Карп'юк, хоча в
Бланку замовлення авторів уже вказано
не було. МОН визначив тиражі підручни�
ків з англійської мови не відповідно до їх
місця, визначеного у "Висновках конкурс�
них комісій про переможців Всеукраїн�
ського конкурсу рукописів підручників
для 6 класу". Так, 1 місце посів підручник
автора А.М. Несвіт, вид�во "Генеза (над�
ходження на Полтавську область – 5 200
екз., 2 місце – підручник автора

вчителів. Але інформація про нові видан�
ня надходить далеко не  повною мірою
або її взагалі немає.

Тому під час проведення замовлення
методисти бібліотечних фондів, шкільні
бібліотекарі вже кілька років поспіль
стикаються з низкою проблем під час йо�
го формування.

11..  ЗЗааммооввлляяєєммоо  ппііддррууччннииккии,,  ннааввііттьь  ннее  ззннааююччии
ііммеенніі  ааввттоорраа..

Якщо у Бланку замовлення на 2005 –
2006 н.р. для 5�го класу вказувалися ав�
тори підручників, то у Бланках замов�
лення на 2006�2007 н.р., 2007�2008, 2008�
2009 н.р. відповідно для 6, 7, 8�х класів
вказуються тільки назви предметів,  ав�
тори невідомі. Незважаючи на те, що кон�
курс підручників відбувається всередині
навчального року, а Бланк замовлення
заповнюється навчальними закладами
раніше, все�таки бажано зазначати в
Бланку не лише предмет, а й авторів під�
ручників (хоча б перспективно). Учителі
та методисти, замовляючи підручник,
мають на увазі автора, за яким читався
предмет у попередньому класі, щоб збе�
регти наступність і послідовність у вик�
ладі матеріалу. Та при наявній формі
держзамовлення дотримуватися цього
принципу навчання неможливо.

Інколи ситуація протилежна. Уже че�
рез 1 рік навчання за певним підручни�

На форзаці підручника з хімії Г.А.Лашевської у періодичній системі Менделєєва 
замість символа Гелію Не вказано символ Н



Конкурс підручників відбувається за�
пізно і дуже формально. Це довів Всеук�
раїнський конкурс рукописів підручни�
ків, що вперше відбувся у  2005 році і за
результатами якого випустили підручни�
ки 46 авторів лише для 5 класу. Як вия�
вилося, "із цієї кількості, за оцінками,  44
підручники�переможці потребують дооп�
рацювання, з них 23 – ґрунтовного" (з ма�
теріалів прес�конференції Української
асоціації видавців та книгорозповсюджу�
вачів в "Укрінформі").  Цікаво, хто є чле�
нами журі цього конкурсу? І чи знають
вони хоча б зміст перших сторінок того
чи  іншого конкурсного підручника? Пос�
тає питання: чи потрібен узагалі конкурс
підручників? Можливо, треба створити
постійні незалежні експертні центри
шкільних підручників, які б стали деякою
мірою стимулом авторам для написання
підручників.

33..  ББрраакк  ннаассттууппннооссттіі  уу  ввииккллааддіі  ннааввччааллььннооггоо
ммааттееррііааллуу  уу  ппііддррууччннииккуу

Автори по�різному викладають на�
вчальний матеріал. На цій проблемі не
раз наголошують учителі�предметники
під час педрад, засідань райметодоб'єд�
нань, творчих груп  тощо. У 2002 р. надій�
шов підручник із зарубіжної літератури
для 9 класу автора Б.Б.Шалагінова, 5�й
рік замовляємо "Хрестоматію із зарубіж�
ної літератури" цього ж автора, а отрима�
ли хрестоматію В.Я.Звиняцьковського.

Аналізуючи висновки конкурсних ко�
місій про переможців Всеукраїнського
конкурсу рукописів підручників для 6 кла�
су загальноосвітніх навчальних закладів
відповідно до Державного стандарту за�
гальної середньої освіти,  слід відзначи�
ти, що переможцями і призерами стали
підручники одних  авторів, а отримали
підручники інших авторів. Так, з німець�
кої  мови (5�й рік навчання) отримали
підручник А.Ф.Гергель, а у "Висновках"
вказані  Р.О.Кириленко, З.Л.Павлюк,
Н.П.Басай (відповідно перші  три місця), у
5�му класі навчалися за підручником
З.Л.Павлюк, який зовсім не надійшов для
6 класу.  

44..  ННееввччаассннііссттьь  ннааддххоодджжеенннняя  ппііддррууччннииккіівв  
У вересні 2007 р. Міністр освіти і науки

заявив про 100�відсоткове забезпечення
підручниками учнів 7�го класу. На нас�
тупний день після такої заяви у телефон�
них розмовах батьки і вчителі почали
звинувачувати начальників відділів осві�
ти, методистів із бібліотечних фондів у
безвідповідальності  щодо питань забез�
печення дітей навчальною літературою.
А як можна забезпечити 7�класників
підручниками, яких немає на складах

О.Д.Карп'юк,  якого область  сподівалася
отримати в кількості, що відповідала над�
ходженню за 5 клас, але його надійшло
лише 2 303 примірників.  3 місце  виборов
підручник автора Л.В.Биркун, але саме
його чомусь надійшла найбільша кіль�
кість – 11 269 примірників. Отже, підруч�
ники автора Л.В.Биркун отримали  і ті,
хто навчався у 5 класі за автором
О.Д.Карп'юк. Яка ж мова про наступ�
ність?

Слід зазначити, що ні у початковій шко�
лі, ні в 5 класі за підручником Л.В.Биркун
не навчалися, апробації цього видання не
було, і не зрозуміло, чому підручник, що
посів 3 місце, вийшов найбільшим тира�
жем. Унаслідок учителі без дотримання
принципу наступності були змушені нав�
чати 6�класників за підручником
Л.В.Биркун. 

На відміну від підручника О.Д.Карп'юк,
підручник Л.В.Биркун отримав набагато
менше схвалення учителів. Тому, замов�
ляючи підручники на 7�й клас, учителі
англійської мови відзначали, що вони за�
мовляють підручник саме автора
О.Д.Карп'юк, за яким діти навчалися в 5
класі. Але знову у Бланку замовлення ав�
тори підручників вказані не були. Тому
для 7 класу знову отримали підручник
Л.В.Биркун в пропорціях, що відповідали
надходженню на 6 клас  (10 911 примір�
ників). Наступність з 6 класу збережена,
а от бажання вчителів працювати за виб�
раним ще для 5 класу підручником
О.Д.Карп'юк не враховано вже другий рік
поспіль.  І  на  2007 – 2008  н.р. в область
надійшло лише 2 487 примірників підруч�
ників з англійської мови О.Д.Карп'юк. Не
враховується не лише наступність, а й
результати апробації. У деяких районах
батьки купували дітям підручники з анг�
лійської мови автора О.Д. Карпюк, щоб
зберегти наступність і послідовність вик�
ладу матеріалу. І цей перелік можна про�
довжувати. Коли МОН визначає тиражі
підручників, то  результатів апробації
ще немає, то чи не варто вже всередині
навчального року формувати хоча б по"
передньо думку вчителів про переваги
підручників того чи іншого автора.

22..  ППііддррууччннииккіівв  ннее  ббааччааттьь  нніі  ввччииттеелліі,,  нніі  ббііббллііоо��
ттееккаарріі,,  нніі  ммееттооддииссттии  ннаа  ммооммееннтт  ззааммооввллеенннняя..

Раніше замовлення здійснювалася за
бібліографічними покажчиками. Зараз їх
не  видають, тому слід випускати катало�
ги, рекламні проспекти, буклети, публі�
кувати анотації, відгуки, випускати і пе�
редавати на школи пробні екземпляри
для ознайомлення, особливо якщо є кіль�
ка авторів підручника.
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"Освітитехпостач"? За станом на 15.10.07
7�класники Оржицького району були за�
безпечені підручниками на 55,3 %. Не ма�
ли підручників з української, зарубіжної
літератури, всесвітньої історії та історії
України. Підручників з української мови
замість 367 примірників отримали лише
80, а з основ здоров'я – аж 1.

При підрахунку відсотка забезпече�
ності учнів ЗНЗ навчальною літературою
хотілося б спиратися на чітку Інструкцію
забезпеченості підручниками та навчаль�
ними посібниками, якою б користувалися
всі, починаючи з Міністерства і закінчую�
чи методистами з бібфондів та шкільни�
ми бібліотекарями.

Особливе незадоволення учнів, бать�
ків, учителів викликає брак підручника із
зарубіжної літератури, оскільки біль�
шість творів учні та їх батьки не можуть
знайти через те, що їх просто немає у
шкільній чи то сільській бібліотеці. І вчи�
телям інколи несолодко в пошуках окре�
мих творів.

55..    ННееввііддппооввііддннііссттьь  ооттррииммааннооггоо  ппііддррууччннииккаа
ппррооггрраамміі,,  ззаа  яяккооюю  ввииввччааєєттььссяя  ппррееддммеетт

У 2005�2006 н.р. на Оржицький район
за замовленням надійшли підручники  з
російської мови Н.Ф.Баландіної.  У 2006�
2007 н.р. отримали підручник для 6�го
класу автора І.Ф.Гудзик, а навчаються
учні за програмою  Н.Ф.Баландіної. А
сталося це тому, що на підручнику
І.Ф.Гудзик вказано:"Учебник для 6�го
класса общеобразовательных заведений
с украинским языком обучения (второй
год обучения)". А в підручниках з росій�
ської мови для 5 класу обох авторів рік
навчання не зазначений. До того ж біль�
шість викладає російську мову за програ�
мою Н.Ф.Баландіної; структура програм
І.Ф.Гудзик і  Н.Ф.Баландіної  різна. Вчи�
телі "перемучились" рік у надії, що для
7�го класу отримають довгоочікуваний
підручник Н.Ф.Баландіної. Але для 7 кла�
су знову отримали підручники І.Ф.Ґуд�
зик, бо замовлення здійснювалося не за
авторами і район замовив лише певну
кількість для контингенту учнів 7 класу
третього року вивчення російської мови. 

За думкою багатьох учителів росій�
ської мови, підручник Н.Ф. Баландіної є
вдалішим, і в 5 класі більшість учителів
використовували його як такий, що приз�
начений для першого року навчання.

Сама ж автор стверджує, що її підруч�
ник є універсальним, може використову�
ватися як з 5 класу, так і для тих, хто
вивчав російську мову у початковій шко�
лі – чи не це є тією основною причиною, з
якої у підручнику для 5 класу не було
зазначено, для першого чи четвертого ро�
ку навчання він призначений. А вже з 6

класу в підручниках зазначено: підруч�
ник Н.Ф. Баландіної не для тих, хто почи�
нає вивчати російську мову з 5 класу, а
для тих, хто вивчав у початковій школі. 

Виявляється, що іншого виходу, як пе�
рехід на програму І.Ф.Гудзик із 6�го кла�
су, на сьогодні немає. 

66..  ННааддххоодджжеенннняя  ппооззаа  ззааммооввллеенннняямм  іі  ннееннаадд��
ххоодджжеенннняя  ззаа  ззааммооввллеенннняямм

Отримуємо підручники, яких не за�
мовляли і за якими не навчаємося: на�
приклад,  Олійник О.Б., Українська мова,
8 клас; Гончаренко С.У., Фізика, 9 клас
(підручник для поглибленого вивчення).
Вони використовувалися як додаткова
література при вивченні окремих тем. У
початковій ланці така ж ситуація з під�
ручниками з основ здоров'я та  фізичної
культури авторів О.Б.Качерова,
В.Г.Ареф'єва, адже це інтегрований курс,
і вивчається він далеко не  в усіх школах
(бо основний предмет "Основи здоров'я").
У нас їх використовують лише вчителі. 

Однак бібліотекарям треба "розіпхати"
ті підручники, що не використовуються,
оскільки будуть проблеми при перевірці
контрольно�ревізійним управлінням  ви�
користання державних коштів на забез�
печення навчальною літературою ЗНЗ. У
2006�2007 навчальному році методисти з
бібфондів області стомилися тримати на�
валу перевірок КРУ із цього питання   і
повністю були вибиті з робочої колії. Та й
люди, яких направляли на перевірки, са�
мі не знали, що їм треба перевіряти.

У Бланку замовлення підручників і
навчальних посібників на 2005�2006 н.р.
коштом державного бюджету у початко�
вих класах  були вказані посібники для
позакласного читання В.О.Мартиненко
"Читаю сам"; І.П.Січовик "Першоклас�
ник", "Сонячне перевесло"; А. Костецько�
го (навіть по батькові не вказано) "Мої та
твої таємниці. Вірші та казки", 3�4 класи;
Я.Стельмах "Голодний, злий і дуже не�
безпечний" (сама назва викликає у дітей
негативні емоції), 3�4 класи; А.Мовчун
"Шкільний театр. П'єси�казки", 3�4 кла�
си, але й на сьогоднішній день я не бачи�
ла жодного примірника цих посібників.
Дуже цікаво, як вивчався попит на них
(про що вказано в примітці до Бланку) і
чи існують взагалі ці посібники? Вважаю,
що навчальними посібниками з позаклас�
ного читання учні початкових класів
обов'язково мають бути забезпечені.

77..  ЗЗааммаалліі  ттиирраажжіі  ппііддррууччннииккіівв
Хотілося б зазначити, що ми замовля�

ємо на 120 % підручники з образотворчо�
го мистецтва та  музики, трудового на�
вчання, а отримуємо по декілька екзем�
плярів на район. Бажано, щоб на 2 учнів
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"Українська мова", "Українська літера�
тура", "Алгебра", "Геометрія",  підручни�
ки з іноземної мови для спеціалізованих
шкіл.

При вивченні фізики, хімії, геометрії
значну допомогу надавали збірники
вправ і задач із фізики (автор А.П.Римке�
вич), найновіші 1993 р.в., збірники вправ і
задач з хімії (автор Ю.В.Ходаков) – 1990�
1991 р.в., чотиризначні таблиці В.М.Бра�
діса – 1989�1990 р.в. Новіших видань по�
сібників із практичними завданнями для
учнів немає.

99..  ББрраакк  уу  ББллааннккуу  ззааммооввллеенннняя  ххууддоожжннііхх  ттввоо��
рріівв  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ввииммоогг  ппррооггррааммии  зз  ууккррааїїннссььккооїї
ттаа  ззааррууббііжжннооїї  ллііттееррааттууррии

А діти часто запитують твори таких
авторів, як Т.Осьмачка, Є.Гуцало, М.Хви�
льовий, Й.Гех та ін. Навіть творів
Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, які за ра�
дянських часів не видавалися, а тепер
вивчаються у рамках шкільної програми,
у шкільній бібліотеці немає. І тут на допо�
могу могли б прийти хрестоматії, яких
теж не вистачає, особливо із зарубіжної
літератури.

Колись була популярною серія
"Шкільна бібліотека", де друкувалися
твори класиків і сучасних письменників.
На жаль, зараз кількість творів  цієї серії
обмежена, художня література майже не
надходить у фонди шкільних бібліотек.
Це ж стосується і науково�популярної лі�
тератури, енциклопедичних видань. Ді�
тей цікавлять сучасні  досягнення науки,
техніки, медицини, нові дослідження з іс�
торії, космосу тощо, а натомість їм пропо�
нують матеріали 20�40�річної давнини. Ці
питання вирішилося б, якби сільські
шкільні бібліотеки мали комп'ютери і бу�
ли під’єднані до мережі Інтернет.

Викликає тривогу також і забезпечен�
ня учителів підручниками. Коли МОН не
враховує потреб учителів при формуван�
ні тиражів підручників, то вчителі зму�
шені їх купувати за власний кошт. Так
було з підручниками для 5 класу у 2005 –
2006 н.р. Така ж ситуація і тепер щодо за�
безпечення підручниками 9 – 11 класів у
2007 – 2008 н.р., більшої частини з них не
вистачає для вчителів. 

Усе частіше ми спостерігаємо, як з то�
го чи іншого предмета видаються не
просто підручники, а навчально�мето�
дичні комплекти: власне підручник, збір�
ник  практичних завдань для учнів та ме�
тодичний посібник для вчителя. Це різко
підвищує витрати на  підручники, а якщо
вчитель працює у сільській школі і йому
доводиться купувати по кілька таких
комплектів для різних класів, то це сут�

припадало хоча б по одному підручнику,
адже вони виконують роль наочного ма�
теріалу, якого і так не вистачає із цих
предметів. На початку 2006�2007 н.р., а
саме в серпні, на район надійшло 54 під�
ручники Б.М.Терещука з трудового на�
вчання (технічні види праці) для 6 класу.
Роздали їх на 4 школи згідно з контин�
гентом учнів в надії на те, що решта під�
ручників надійде пізніше, та згодом вия�
вилося: їх не буде. Після відповідної ін�
формації від МОН (уточнення Планів
доставки підручників)  методист із тру�
дового навчання ПОІППО повідомила
відділи освіти, що підручники надійшли
лише в кількості, розрахованій для вчи�
телів. Забрати ж у дітей видані на руки
підручники – справа складна, тож біль�
шість учителів району перший семестр
працювали не маючи підручника навіть
для себе.

Дуже прикро, що в Бланку замовлен�
ня на 2008�2009 н.р. вказані підручники
тільки для 2 та 8 класів ЗНЗ. А як же бу�
ти з поповненням кількості підручників
для старшої школи?

Уже декілька років поспіль на момент
замовлення навчальної літератури ми от�
римуємо одні Бланки, а в травні надхо�
дять незрозумілі "уточнені", з яких вилу�
чаються ті, що не дійшли до адресата,
тобто маємо 100 % виконання держзамов�
лення. Та насправді замість конкретної
організаторської  роботи, яка передбача�
ла б участь громадськості у вирішенні
питань і забезпечення прозорості відпо�
відних процедур, обходилися лише піар�
кампаніями – "ми працюємо краще за
всіх, ми працюємо краще за всі попередні
склади Міністерства освіти".

88..  ББрраакк  ппііддррууччннииккіівв  ддлляя  ппооггллииббллееннооггоо  ввиивв��
ччеенннняя,,  ппррооффііллььннооггоо  ввииввччеенннняя

Останній раз підручники для поглибле�
ного вивчення української мови у 8�9 класах
шкільні бібліотекарі отримали у 1991 році,
тобто 16 років тому. Вражаючий факт, чи
не правда? Щороку ми робимо на них за�
мовлення, але до нас вони не надходять,
тому учні змушені купувати їх на базар�
них полицях за чималу ціну батьківським
коштом.

Підручники з фізики для профільного
навчання для 10, 11 класів останній раз
отримали у 1995 році. Зате в 2006 р. без
замовлень управлінь освіти МОН видало
підручник з поглибленим вивченням фі�
зики для 9 класу тиражем, який в декіль�
ка разів перевищував контингенти учнів
з поглибленим вивчення фізики.

А на ці кошти чи не варто було б вида�
ти підручники для поглибленого вивчен�
ня, яких гостро не вистачає з 2001 року –
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тєво  позначиться на його сімейному бюд�
жеті.

Про методичну підтримку навчальних
програм. Абсолютній більшості вчителів
важко об'єктивно оцінити переваги чи не�
доліки сучасних шкільних підручників.
Освітяни не мають змоги порівнювати їх
із підручниками інших країн. А ось Мі�
ністерство освіти і науки могло б закупи�
ти за  кордоном партію таких підручників
для бібліотек інститутів післядипломної
освіти.

Добре, що у нас з'явилася велика кіль�
кість фахових журналів та газет, на
шпальтах яких кращі вчителі пропону�
ють продукти власної  креативності. Але
було б цікаво запозичити педагогічні "ноу�
хау" тих же російських педагогів. Але не
кожен з учителів може дозволити собі
передплатити іноземне періодичне ви�
дання. Інститути післядипломної педаго�
гічної освіти повинні за державної під�
тримки у фінансуванні мати у розпоряд�
женні такі іноземні передплатні видання,
які під час курсової перепідготовки могли
б переглянути всі вчителі.

Якщо при формуванні законодавчої
бази в галузі освіти ми прагнемо викорис�
тати кращий досвід, то чому не можна та�
ким же чином підійти і у  справі створен�
ня  підручників, безумовно, враховуючи
національні особливості?

Інтеграція України у європейський
економічний простір неодмінно поставить
в однакові умови випускників освітніх
закладів України  з їх ровесниками з  Ні�
меччини чи Франції або  Росії. Тому слід
вже сьогодні не "винаходити велосипед",
а узагальнити досвід створення  підруч�
ників у країнах, які свого часу здійснили
прорив у сфері високих технологій.

У нас достатньо методистів високого
рівня, які б змогли вирішити проблему
розроблення не просто конкурентоспро�
можних підручників, а навіть кращих за
підручники європейських країн. На мій
погляд, найсуттєвішими перешкодами
тут, напевне, є бюрократичність чинов�
ницького апарату та низька матеріальна
винагорода за цю працю.

Цілком зрозуміло, що педагогічний за�
гал і не має перейматися механізмом ви�
дання підручників та шляхами забезпе�
чення ними освітніх закладів – для цього
у нас  існує більш ніж достатня кількість
відповідних установ, організацій, коміте�
тів, а органи влади  мають достатньо ва�
желів впливу на них, щоб цей процес не
відбувався безконтрольно. Але дедалі
частіше спостерігаємо  одну й ту ж кар�
тину: навчальний рік розпочався, а необ�
хідні підручники так і не надійшли в
шкільні бібліотеки.

Зате перевіряючим інстанціям (КРУ,
прокуратурі, антимонопольному коміте�

ту, комітету з контролю за цінами і навіть
Секретаріату Президента) подається ба�
гато звітів, інформацій, уточнень про
потребу в підручниках та їх фактичну
кількість, наче це хоч трохи вплине на
прискорення їх надходження в школи.

Можливо, слід зменшити кількість пе�
ревірок КРУ, а більш дієво проводити ау�
дит ефективності використання бюджет�
них коштів, виділених  на видання, прид�
бання і зберігання підручників та посіб�
ників. І не треба шукати на місцях вирі�
шення проблем, пов'язаних з Міністер�
ством освіти і науки.  А хочеться запита�
ти в тих, кому офіційно надано право кон�
тролю за діяльністю Міносвіти: "Коли
врешті�решт порівняєте реальну ситуа�
цію з підручниками і використання кош�
тів на їх виготовлення з тими піарівськи�
ми рапортами, які подає в інформаційний
простір  міністерство?"

На жаль, недостатньо підстав ствер�
джувати, що задекларовані освітянські
реформи суттєво поглибили увагу сус�
пільства до стану педагогічної системи
країни загалом і проблеми забезпечення
саме необхідними підручниками загаль�
ноосвітніх навчальних закладів. Політич�
на популяризація інститутів  влади не
створює атмосфери впевненості в тому,
що команда, яка в результаті виборів
прийшла до влади, не буде і далі продов�
жувати втілювати в життя недосконалі
освітні доктрини своїх попередників.

РР..SS..  Сподіваюся, що в редакцію "Постмето�
дики" надійдуть відгуки небайдужих учителів�
предметників, шкільних бібліотекарів, методис�
тів з бібфондів, батьків, і відповідні органи вла�
ди будуть змушені прислухатися до громадської
думки щодо якості національної освіти, зокрема
забезпечення шкіл якісними підручниками, які б
відповідали вимогам сучасності та розвитку на�
уки.
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