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ПЕРЕДМОВА 
 

Шановні читачі! 
 

Цей збірник презентує доробки учасників науково-практичного семінару 
“Педагогічна компаративістика – 2011”, який, після започаткування у 2010 р. як 
професійного зібрання компаративістів в рамках Національної академії 
педагогічних наук України, у 2011 р. перетворився на всеукраїнську зустріч 
багатьох вітчизняних шкіл педагогічної компаративістики. До організаторів – 
лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, відділу 
підтримки обдарованості та міжнародної співпраці Інституту обдарованої дитини 
НАПН України, лабораторії професійної порівняльної педагогіки Інституту 
професійної освіти та освіти дорослих НАПН України, інформаційно-
аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” 
НАПН України та їх партнерів: Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя – долучилися Національний педагогічний університет імені 
М. Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка, Глухівський національний педагогічний університет імені 
О. Довженка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Хмельницький 
національний університет, Ужгородський національний університет, Уманський 
національний університет садівництва, Рівненський державний гуманітарний 
університет, Київський славістичний університет. Подільський аграрно-технічний 
університет. 

На семінарі у компаративному вимірі обговорювалися тенденції розвитку 
шкільної освіти, трансформації вищої освіти, здобутки освіти дорослих та 
створення умов для розкриття талантів кожної дитини у контексті глобалізації та 
інтеграції.  

Важливим напрямом дискусій стали методологічні підходи до порівняльно-
педагогічних досліджень в Україні, їх співвіднесення з сучасною зарубіжною 
практикою. З метою узгодження методології національних порівняльно-
педагогічних розвідок провідними українськими компаративістами було 
розроблено Рекомендації до виконання дисертаційних робіт у галузі порівняльної 
педагогіки, схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції “Розбудова 
освіти для суспільства знань: мова, полікультурність, особистість”, що 
відбулася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини 27-28 травня 2010 р., та опубліковані у випуску журналу “Порівняльно-
педагогічні студії” № 1–2, 2010 (електронна адреса журналу на сайті 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppstud/index.html). У цьому збірнику ми 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppstud/index.html


знову публікуємо зазначені рекомендації з метою якнайширшого ознайомлення з 
ними української педагогічної громадськості.  

Широка підтримка українськими педагогами-компаративістами цих 
рекомендацій, продемонстрована на цьогорічному семінарі, є важливим кроком у 
напрямі узгодження параметрів наукового пошуку досі розрізнених порівняльно-
педагогічних шкіл в Україні. Наступним кроком має бути створення національної 
професійної організації, яка покликана покласти теоретичні розвідки на 
практичний грунт, відкривши реальні перспективи виходу українських 
компаративістів на міжнародну арену. Тому, одним з результатів роботи семінару 
стало планування дій задля створення Всеукраїнської асоціації порівняльної 
педагогіки, розпочато роботу з формування регіональних осередків. Тож 
приєднуйтесь! (За детальною інформацією звертатися до лабораторії порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (О. І. Локшина, 
luve2001@hotmail.com, 066-448-18-50). 

Сподіваємось, що презентовані у збірнику матеріали зацікавлять вітчизняну 
педагогічну громадськість, стануть у нагоді усім тим, хто плідно працює над 
модернізацією української освіти. 
  
Завідувач лабораторії порівняльної педагогіки  
Інституту педагогіки НАПНУ 
 

 
О. І. Локшина, д.п.н. 

Завідувач відділу підтримки обдарованості та 
міжнародної співпраці  
Інституту обдарованої дитини НАПНУ 

 
 

 Н.І. Поліхун, к.п.н. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА 

УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ 
Проаналізовано еволюцію методологічних засад порівняльної педагогіки; 

висвітлено сучасні характеристики і проблеми педагогічної компаративістики 
світового рівня; запропоновано рекомендації до виконання порівняльно-
педагогічних досліджень в Україні. 

Ключові слова: порівняльна педагогіка, методологічні засади, методи. 
Проанализирована эволюция методологических основ сравнительной 

педагогики; представлены современные характеристики и проблемы 
педагогической компаративистики мирового уровня, предложены рекомендации 
по выполнению сравнительно-педагогических исследований в Украине. 

Ключевые слова: сравнительная педагогика, методологические основы, 
методы. 

The author analyses the evolution of the methodological foundations of 
comparative education; highlights modern characteristics and problems of the world 
level pedagogical comparativistics; sugests recommendations for research in 
comparative education in Ukraine. 

Key words: comparative education, methodological foundations, methods.  
 

Зникнення залізної завіси та стрімкий розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій сприяли інтенсивній розбудові вітчизняної 
порівняльної педагогіки в інституційному та концептуальному вимірах. Поряд з 
школою компаративістики в Інституті педагогіки, історія якої налічує не одне 
десятиліття, виникають численні осередки порівняльно-педагогічних студій у 
багатьох регіонах України, науковці яких вивчають різні аспекти освітніх 
феноменів, виокремлюють тенденції їх розвитку в умовах глобалізаційних 
процесів. Водночас, лише окремі дослідження присвячено методологічним 
засадам компаративістики, хоча дисертаційний “бум” у царині порівняльної 
педагогіки, спричинений пошуком національною освітою найкращих зарубіжних 
взірців задля входження в єдиний європейський та світовий освітній простори, 
надзвичайно пріоритизує це завдання.  

Методологічні питання порівняльної педагогіки аналізуються у працях 
таких українських компаративістів, як А. Василюк, Г. Єгоров, К. Корсак, 



Н. Лавриченко, Л. Пуховська, А. Сбруєва, в яких характеризуються етапи її 
розвитку, формулюються мета, завдання, методи дослідження. Метою цієї статті є 
виокремлення особливостей розвитку світової педагогічної компаративістики у 
ХХІ ст., акцентування сучасних підходів зарубіжних вчених до порівняльних 
досліджень, презентація рекомендацій для українських дослідників. Необхідність 
цього обумовлюється змінами концептуальних підходів до компаративних 
досліджень в зарубіжжі. Народившись у ХІХ ст., після оприлюднення “батьком 
порівняльної педагогіки” Марком-Антуаном Жюльєном Паризьким (Marc-Antoine 
Jullien de Paris) праці “Нариси і попередні нотатки до дослідження з порівняльної 
педагогіки” (Esquisse et Vues Preliminaires d'un Ouvrage sur l'Education Comparee, 
1817), порівняльна педагогіка перебуває у постійному розвитку з метою 
відповідності запитам суспільств.  

Додатковим рушієм розвитку порівняльної педагогіки як науки завжди 
виступала потреба у розв’язанні таких ключових для неї питань, як вибір 
адекватної термінології, валідної методології, дослідницьких парадигм, 
теоретичних конструктів, ролі і місця серед інших суспільних та педагогічних 
наук. Так, після перекладу у США праці М.-А. Ж. Паризького У. Т. Гарріс 
(William T. Harris) у 1888 р. порушив питання щодо застосування терміну 
“порівняльна педагогіка” замість “порівняльна освіта” як такого, що більш 
прийнятний для англійської мови.  

Німецькі вчені (Ф. Хілкер /Franz Hilker, 1926; Ф. Шнайдер /Friedrich 
Schneider, 1961), у свою чергу, розпочали дискусію щодо кращого варіанту 
перекладу з французької мови на німецьку з таких двох як “порівняльна 
педагогічна наука” (Vergleichende Erziehungswissenschaft) та “порівняльна 
педагогіка” (Vegleichende Padagogik) [9, с. 122]. 

Не менш активно стартували дискусії науковців стосовно предмету 
дослідження порівняльної педагогіки. Запропонована М.-А. Ж. Паризьким 
національна освітня система як базова одиниця аналізу поступово була розширена 
до двох та більше освітніх систем. Особливо це стало масовим наприкінці ХХ ст. 
в умовах глобалізації, яка спричиняє уніфікацію параметрів різних систем освіти.  

А Б. Холмз (Brian Holmes) у 60-х роках ХХ ст. взагалі проголосив метою 
порівняльної педагогіки “дослідження специфічних освітніх проблем для того, 
щоб їх зрозуміти і пояснити” [5, с. 63].  

Еволюціонують і методологічні засади порівняльної педагогіки. Це, зокрема 
відзначають Г. Келлі (Gail P. Kelly, 1992), М. Кросслі (Michael Crossley, 2002), 
М. Брей (Mark Bray, 2003), Д. Філліпс (David Phillips, 2006), С. Уолхантер 
(C. Wolhunter, 2008), Д. Маттеоу (Dimitris Mattheou), В. Міттер (Wolfgang Mitter), 
В. Раст (Val D. Rust), Б. Джонстоун (Brian Johnstone), К. Аллаф (Carine Allaf, 2009) 
[4, 3, 2, 8, 10, 5, 6, 9]. Так, піонери-компаративісти – представники 
гуманістичної/ідеалістичної парадигми порівняльно-педагогічних досліджень – 
А. Кендел (Isaac Kendel), Н. Ганс (Nicholas Hans), М. Седлер (Michael Sadler), 
Р. Уліч (Robert Ulich), Ф. Шнайдер (Friedrich Schneider), У. Брікман (William 
Brickman) (30-і - 50-і роки ХХ ст.) – були переконані, що освіта не є ізольованою 
від суспільства та перебуває під впливом усіх трансформацій, які характеризують 
його розвиток. Вишукуючи “невловимі духовні та культурні сили, які формують 



освітню систему”, вони визначали мету порівняльної педагогіки як “детальний 
опис національних систем освіти у соціальному, політичному, економічному, 
культурному контекстах” [4, с. 14].  

Крім того, деякі з них (Р. Уліч, У. Брікман), які отримали назву “історики”, 
наполягали на обов’язковому дослідженні історії країни, система освіти якої була 
предметом розгляду, трактуючи роль порівняльної педагогіки як “пояснення”, що 
автоматично відносило її до рангу історії освіти [Там само]. 

Втім, наприкінці 50-х, в результаті активних дискусій відбувається зміна 
гуманістичної парадигми на наукову – нова генерація компаративістів, серед яких 
Г. Ноах (Harold Hoah), М. Екштайн (Max Eckstein), А. Казаміас (Andreas Kazamias) 
та ін., відзначали, що в умовах швидкого економічного розвитку, відкриттів в 
точних науках та демократизації країн Європи, Америки та інших континентів 
історико-гуманістичний підхід до проведення порівняльно-педагогічних 
досліджень був:  

– “надто макроскопічним у своїй перспективі, надто амбіційним у своїх 
цілях, надто якісним у своїх методах, та, передусім, не відповідав новим потребам 
тогочасних суспільств” [5, с. 60];  

– “ненауковим та, відповідно, не міг встановити причинно-наслідкові 
зв’язки і забезпечити базу для покращення функціонування власної системи 
освіти” [4, с. 14].  

В цих умовах науковий метод з його прогностичною функцією, точними 
дослідницькими технологіями, ретельною емпіричною перевіркою гіпотези, 
валідними вимірниками став розглядатися багатьма компаративістами як 
найефективніший. А його прихильними, не відмовляючись від амбітної мети 
порівняльної педагогіки “досліджувати та пояснювати особливості систем 
освіти”, пропонували це робити, базуючись не як раніше на інтуїції 
компаративістів, а на науковій теорії, що визначається законами, кількісними 
даними та тестами. Так, Г. Ноах і М. Екштайн (1969) формулювали мету 
порівняльної педагогіки як “надання добре тестованих та уточнених 
узагальнень”, розуміючи під “узагальненнями" “функціональні взаємозв’язки між 
залежними і незалежними змінними, представленими у пропорціях, які мають 
математичний формат” [5, с. 62].  

Позиція відомого компаративіста того часу Дж. Біредея (George Bereday) 
була своєрідним містком між “істориками-гуманістами” та “науковцями” – його 
алгоритм порівняльно-педагогічного дослідження поєднував історичну та наукову 
парадигми, передбачаючи на початку розуміння та пояснення специфічних 
освітніх феноменів, а потім – “аналіз, спрямований на виявлення загальних сил, 
що визначають сутність системи освіти”. Це забезпечує, за Дж. Біредеєм, 
“формулювання законів або типологій, які уможливлюють розуміння феноменів 
міжнародного масштабу та визначення комплексу взаємозв’язків між школою та 
людьми, для яких вона функціонує” [Там само]. Такий підхід до дослідження 
отримав назву “індуктивний”, оскільки Дж. Біредей та інші прихильники 
індуктивної порівняльної методології рухаючись від конкретного до загального:  

– описували освітні системи; 



– аналізували вплив соціально-економічного контексту на розвиток освітніх 
систем; 

– порівнювали між собою дані, що характеризують кожну країну для 
виведення узагальнень. 

Б. Холмз, критикуючи колег за відсутність теоретичного підґрунтя на 
початку дослідження, запропонував “гіпотетично-дедуктивний” підхід, який, на 
його думку, апріорі вбудовував порівняльний аналіз у наукову рамку, що 
забезпечувала можливість отримання вивірених результатів. 

Загалом, представники наукової парадигми, на відміну від гуманістів, були 
прагматистами – за Б. Холмзсом, вони “намагались формулювати альтернативні 
варіанти політики до ретельно проаналізованих проблем, відкидаючи менш 
прийнятні” з метою надання реальної допомоги розробникам освітньої політики 
[5, с. 64].  

З середини 70-х розпочинається новий етап в еволюції методологічних 
засад світової компаративістики – структурний функціоналізм, набуваючи все 
масштабнішого впливу на галузь порівняльної педагогіки, спрямовував 
порівняльно-педагогічні дослідження на врахування аспектів соціуму та його 
впливу на функціонування системи освіти. Мета порівняльної педагогіки у такому 
вимірі трактувалась у модернізаційному ракурсі – компаративістика 
позиціонувалась як інструмент не лише модернізації системи освіти, а й 
суспільства взагалі (A. Казаміас / Andreas Kazamias,  К. Шварц / Karl Schwartz, 
1977) [9, с. 132].  

Що ж стосується методів дослідження, то вони, зазначає Г. Келлі, ставали 
ще “науковішими”, перетворюючи компаративістику на аналог статистики з її 
залежністю від кількісних даних [4, с. 15].  

Темами дослідження порівняльної педагогіки в цей період були: “вплив 
освіти на економіку країни”, “регулювання школами соціального статусу”, 
“продукування школами існуючих нерівностей в суспільстві” тощо. 

Цілком очевидно, що такий крен у соціологію дуже швидко став предметом 
жорсткої критики, передусім за фокусування порівняльної педагогіки лише на 
політичних, соціальних та економічних результатах освіти та нехтування 
когнітивними. У 80-х, у контексті діяльності Міжнародної асоціації з оцінювання 
навчальних досягнень (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement – IEA), вчені-компаративісти розпочали дослідження екзаменаційних 
систем, оцінних технологій, які, у свою чергу актуалізували такі напрями, як зміст 
освіти, підручники, підготовка вчителів.  

З 90-х років під патронатом міжнародних організацій, які на той час 
опікувались проблемами планування та фінансування освіти, – Світового банку та 
ЮНЕСКО – стартує новий напрям порівняльно-педагогічних досліджень, 
теоретичним підґрунтям для яких слугує теорія людського капіталу. Традиційне 
поле компаративного аналізу збагачується такими “ринковими” темами, як 
ефективність державної освіти, приватні навчальні заклади, фінансування освіти, 
ефективність використання вкладених ресурсів, освітній менеджмент. 

У ХХІ столітті глобалізація формує нове середовище для порівняльно-
педагогічних студій, в якому модернізуються існуючі та народжуються нові 
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напрями і методи світової компаративістики. Відбувається трансформація 
простору компаративних досліджень. По-перше, модифікується традиційна рамка 
порівняння: система освіти = система освіти.  

Глобальні фактори провокують виникнення цілої низки феноменів, які 
потребують дослідження крім горизонтальних (міжнаціональних) характеристик 
вертикальних (наднаціональних) уніфікаторів з метою виявлення спільних 
тенденцій розвитку – “Глобалізація вимагає нової геополітичної картографії, яка 
формує нові потоки глобальних ефектів та приклади імітації, домінування і 
субординації в освітній політиці і практиці”, – відзначає М. Брей (Mark Brey), 
розмірковуючи над завданнями порівняльної педагогіки у новому тисячолітті [2, 
с. 219]. За нових умов все більш уможливлюється розв’язання такого складного 
для компаративістики питання, як порівняння між собою апріорі різних за 
характеристиками одиниць, що є продуктом різних культур, історії, впливу 
економічних та суспільних чинників.  

По-друге, на тлі політичних трансформацій в Європі та на інших 
континентах починає застосовуватися рамка регіональних порівнянь – активно 
досліджуються освітні процеси, що є спільними для груп країн – Східної Європи, 
скандинавських, Латинської Америки, Африки. Йдеться передусім про реформи, 
які у нових умовах розглядаються як інструмент підвищення ефективності освіти 
та забезпечення рівного доступу до освітніх послуг.  

По-третє, в умовах боротьби за підвищення конкурентоспроможності все 
більшої значущості набувають так звані крос-національні порівняльні 
дослідження. Йдеться про міжнародні порівняльні дослідження навчальних 
досягнень учнів (TIMSS, PISA, PIRLS та ін.), де на основі кількісних даних 
вибудовуються порівняльні таблиці ефективності систем освіти країн-учасниць. 

Узагальнений погляд на рівні, що були предметом аналізу світових 
компаративістів протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст., викладено у 
дослідженні С.С. Уолхантера, який проаналізував статті, опубліковані у 
провідному журналі педагогічної компаративістики світового рівня “Огляд 
проблем порівняльної педагогіки” (Comparative Education Review) протягом 
п'ятдесяти років його існування (1957-2006 роки, номери 1-50). Як відмічає автор, 
рівень аналізу національної системи освіти й досі залишається домінуючим в 
порівняльно-педагогічних дослідженнях. При цьому чітко прослідковується 
тенденція зростання уваги до світових (вплив глобалізації на освіту, спільні 
виклики в умовах глобалізації тощо) та регіональних (спільні тенденції розвитку, 
спільності та відмінності освітніх реформ тощо) освітніх проблем [10, с. 325]. 

Продовжують розширюватися і напрями порівняльно-педагогічних 
досліджень – традиційний фокус на аналіз національних/державних 
характеристик системи освіти все частіше зміщується на міжнаціональну 
багатовимірність, що актуалізує компаративні розвідки у царині мовної освіти, 
міжкультурного виховання.  

Важливою характеристикою сучасних порівняльно-педагогічних 
досліджень, відмічає В. Міттер, є практико-зорієнтованість – актуальними є теми 
“навчальні результати” та “технології їх оцінювання” [6, с. 96]. 



В. Раст, Б. Джонстоун та К. Аллаф відмічають розширення переліку 
компаративних методів. Окрім аналізу першоджерел, аналітики та монографічних 
досліджень сучасні компаративісти почали використовувати інтерв’ю, 
опитувальники, спостереження, контент-аналіз текстів тощо. 

Д. Філіпс (David Phillips) зазначає з цього приводу, що трансформації 
торкнулися власне і самих баз даних, які стали електронними, що відкрило доступ 
до інформації усьому світу [8, с. 308]. Такі організації як ЮНЕСКО, ОЕСР та ЄС, 
започаткувавши спеціальні програми/бази/мережі з питань організації освіти в 
різних країнах, відкрили кардинально нові можливості для порівняльно-
педагогічних досліджень. Сьогодні, наприклад, Мережа з освітніх систем та 
політик в Європі Eurydice є наймасштабнішим джерелом найновіших валідних 
даних про освіту країн ЄС.  

Відбулася, на думку В. Раста, Б. Джонстоуна та К. Аллаф, і гармонізація 
між використанням якісних та кількісних даних, що уможливлює отримання 
цілісного погляду на досліджуваний феномен [9, с. 130].  

Отже, порівняльна педагогіка на сучасному етапі, активно розвиваючись під 
впливом глобалізаційних факторів, збагачується новими характеристиками, 
примножуючи старі. Так, сьогодні знову “золотим” правилом для кожного 
компаративіста став розгляд освітнього феномену в історико-соціально-
економіко-культурному контексті; збережено правило, сформульоване 
“науковцями“, щодо обов’язковості виведення спільних тенденцій/законів 
розвитку; посилено практико-зорієнтованість порівняльно-педагогічних розвідок 
через імператив надання рекомендацій розробникам освітньої політики для 
удосконалення національної освіти; у багатьох з них робляться спроби виходу на 
прогноз. Ілюстрацією сказаного може бути визначення, сформульоване 
Х.В. Даелом (Henk van Dael) у трактуванні Г. Єгорова і Н. Лавриченко, де 
порівняльна педагогіка позиціонується як: 

– міждисциплінарна складова педагогічної науки; 
– яка вивчає педагогічні явища і факти; 
– у взаємозв’язку з соціальним, політичним, економічним і культурним 

контекстом; 
– у їх порівнянні за принципами подібності і відмінності в двох чи більше 

країнах, регіонах, континентах або ж загалом у світовому вимірі; 
– з метою усвідомлення унікальних особливостей власної освітньої системи 

та встановлення загальних чи універсальних законів (фактів) як корисних для цієї 
системи; 

– для її вдосконалення [1, с. 20]. 
Втім, динамічний розвиток педагогічної компаративістики у ХХІ ст. досі не 

уможливив подолання низки серйозних проблем цієї галузі. Д. Філіпс, зокрема, 
пише про проблему так званого етноцентризму, за якого компаративіст досліджує 
освітнє явище в іншій країні з позиції власної ідеології та кваліфікаційного рівня, 
що може призвести до певних викривлень у висновках [8, с. 311]. 

Інша проблема – мовна. У різних мовах, наприклад, один і той самий термін 
може мати різні значення, зокрема термін “вища освіта” буде охоплювати різні 
категорії навчальних закладів у різних країнах. Іноді надзвичайно важко віднайти 



мовний еквівалент освітнього феномену в іншій мові. Це, зокрема, німецький 
термін kindergarten або англійський performance.  

Не менш серйозною називається проблема правильного вибору базової 
одиниці аналізу. Навіть така традиційна одиниця, як національна система освіти 
на практиці може складатися з підсистем, що характерно для Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яке складається з Англії, 
Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Підходи до організації освіти у цих 
частинах країни можуть відрізнятися, що особливо характерно для Шотландії. 
Аналогічна ситуація існує у США (в яких освітня політика визначається на рівні 
кожного штату, а федеральний уряд формулює рекомендаційні стратегії розвитку 
освіти) та деяких інших країнах світу. 

Х.В. Даел порушує проблему “порівнюваності” – вибір освітнього 
феномену для порівняння, наголошує вчений, має бути обґрунтовано 
історичними, культурними та синхронними категоріями філософсько-
педагогічного бачення проблеми [1, с. 20]. 

В Україні, де наразі відбувається процес розбудови національної школи 
порівняльної педагогіки, вітчизняні компаративісти стикаються з аналогічними 
проблемами. Крім того, у стадії становлення знаходиться алгоритм проведення 
порівняльно-педагогічних досліджень, досі залишаються не узгодженими формат 
побудови рекомендацій та ступінь використання зарубіжних запозичень. З цією 
метою у випуску журналу “Порівняльно-педагогічні студії” № 1–2, 2010 були 
опубліковані Рекомендації до виконання дисертаційних робіт у галузі 
порівняльної педагогіки (електронна адреса журналу на сайті Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppstud/index.html), які є напрацюванням 
представників провідних в Україні шкіл педагогічної компаративістики 
(Н. Лавриченко, О. Локшиної, Л. Пуховської, А. Сбруєвої, О. Заболотної). 
Рекомендації схвалено на Міжнародній науково-практичній конференції 
“Розбудова освіти для суспільства знань: мова, полі культурність, особистість” 
(27-28 травня 2010 р., Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини) (У цьому збірнику Рекомендації подано в авторському варіанті 
О.І. Локшиної).  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ 

ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
1. У формулюванні теми порівняльно-педагогічного дослідження уточнення 

хронологічних меж (у дужках після назви роботи) не робиться, оскільки порівняльно-
педагогічне дослідження здійснюється (на відміну від історико-педагогічного) у 
сучасному вимірі. Водночас, хронологічні межі дослідження є вкрай необхідним 
компонентом наукового апарату дисертації та автореферату, формуючи чітку рамку, 
яка забезпечує досліднику можливість для концентрації на процесах та явищах, які 
відбуваються у чітко визначений період сучасності, убезпечує від перестрибування з 
одного часового проміжку на інший. 

2. Доцільним є формулювання територіальних меж, у разі, якщо освітній 
феномен, що досліджується, проектується більш ніж на одну зарубіжну країну. 

3. Актуальність дослідження важливо визначати з урахуванням нагальних 
потреб і перспектив розбудови вітчизняної освіти в контексті європейського і світового 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppstud/index.html


освітніх просторів. Суперечності розвитку досліджуваних педагогічних явищ і процесів 
слід обґрунтовувати як передумову і рушій одержання нових знань та інформації, 
необхідних для поступу вітчизняної педагогічної науки й практики. У викладі 
актуальності дослідження доцільно спиратися на офіційні документи (закони, 
постанови, доктрини тощо) як окремих країн, так і наддержавних структур та 
міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, ЄС, РЄ, ОЕСР). 

4. Мета дослідження має узгоджуватися з предметом дослідження. 
Обов’язковою складовою мети повинно бути окреслення перспектив/надання 
пропозицій/рекомендацій з використання зарубіжного досвіду в Україні. Відповідно така 
позиція має бути відображена в одному з завдань дисертації. 

5. Завдання дослідження слід формулювати таким чином, щоб вони 
презентували головні структурні підрозділи дисертаційної роботи. Завдання, що 
стосуються аналізу стану розроблення наукової проблеми у вітчизняній та зарубіжній 
педагогіці, а також порівняльного аналізу педагогічних шляхів її розв’язання, слід 
розглядати як пріоритетні для порівняльно-педагогічних досліджень. Загальна кількість 
завдань для кандидатської дисертації не повинна перевищувати 5-ти, а докторської – 8-
ми.  

6. Новизна дослідження має ґрунтуватися на нових фактах, теоретичних 
узагальненнях, особливостях, тенденціях, виявлених у ході порівняльно-педагогічного 
дослідження освітніх явищ і процесів в одній, кількох (або більше) країнах, містити 
вказівку на автентичні наукові матеріали, терміни й поняття, що вперше вводяться 
автором дисертаційного дослідження у науковий обіг вітчизняної педагогіки. 

7. При наданні рекомендацій/пропозицій слід передусім керуватися 
доцільністю, а політичні, соціальні, культурні умови розглядати як тло, що може сприяти 
або перешкоджати впровадженню прогресивного педагогічного досвіду. 
Рекомендації/пропозиції мають бути реалістичними і стосуватися педагогічної галузі в 
Україні. 

8. Для надання реалістичних та дійсно потрібних українській педагогіці і 
суспільству рекомендацій необхідним є ретельне дослідження стану та тенденцій 
розвитку досліджуваного феномену в Україні, що має бути викладено в окремому 
параграфі. Лише за таких умов можливе формулювання валідних рекомендацій, які 
доцільніше презентувати окремим (невеликим) параграфом.  

9. Сьогодні в Україні вже накопичено досить значний масив досліджень з 
порівняльної педагогіки. Тому параграф “Стан дослідженості проблеми у вітчизняній 
порівняльній педагогіці” (передусім для докторських дисертацій), де зроблено 
ретельний огляд попередніх досліджень вітчизняних компаративістів з теми дисертації, 
сприяє аналізу дійсно нових аспектів обраного науковцем педагогічного явища. Для 
кандидатських дисертацій такий огляд може бути складовою параграфу, що 
присвячується розгляду досліджуваного феномену в Україні або відкривати параграф, 
який містить рекомендації/пропозиції. 

10. Структура роботи з порівняльної педагогіки складається, як правило, з 
двох або трьох розділів для кандидатської дисертації і чотирьох і більше розділів – для 
докторської. Вона має відображати:  

• теоретичні аспекти досліджуваної проблеми (методологію, історію, 
теорії, концепції) (для кандидатської – Розділ 1);  

• практичні шляхи її педагогічного розв’язання: зміст, форми, методи, 
технології, засоби, а також обґрунтовану оцінку їх ефективності (для кандидатської – 
Розділ 2); 

• перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні (для 
кандидатської – Розділ 3, який містить параграф, присвячений розвитку досліджуваного 
феномену в Україні, та параграф, що містить пропозиції/рекомендації). 



11. Логічним завершенням кожного розділу мають бути висновки (2-3 
сторінки), а дисертації – загальні висновки (5-7 сторінок).  

12. Джерельна база дослідження повинна містити такі пункти: 
• закони і підзаконні акти певної країни (групи країн);  
• офіційні документи міжнародних організацій; 
• монографічні дослідження зарубіжних та вітчизняних дослідників,  
• періодичні видання (зарубіжні та вітчизняні); 
• аналітичні матеріали дослідницьких центрів (університетських, 

регіональних, міжнародних), громадських, політичних організацій;  
• статистичні дані національних та міжнародних інституцій; 
• навчальні плани, програми та інші документи, що забезпечують перебіг 

педагогічного процесу у навчальних закладах певних рівнів і типів (відповідно до теми 
дослідження). 

13. Список використаних джерел має налічувати щонайменше 200 
найменувань для кандидатської дисертації та 500 – для докторської, переважна їх 
кількість (дві третини) – іноземними мовами. 

14. Додатки в порівняльно-педагогічній дисертації набувають особливої ваги, 
оскільки дають змогу ознайомитися з оригіналами документів, навчальних програм, 
методик тощо. Залучення оригінальних текстів має обов’язково супроводжуватись їх 
україномовною версією.  

15. “Словник іншомовних понять і термінів” слід розглядати як 
обов’язковий для будь-якого порівняльно-педагогічного дослідження додаток. 

 
Широка підтримка українськими педагогами-компаративістами цих 

рекомендацій, продемонстрована на конференції, є важливим кроком у напрямі 
узгодження позицій наукового пошуку досі розрізнених порівняльно-
педагогічних шкіл в Україні. Наступним кроком має бути створення національної 
асоціації порівняльної педагогіки, яка покликана покласти теоретичні розвідки на 
практичний грунт, відкривши реальні перспективи виходу українських 
компаративістів на міжнародну арену. Лабораторія порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України спільно з Уманським державним 
педагогічним університетом імені Павла Тичини, Сумським державним 
педагогічним університетом імені А. С. Макаренка та Ніжинським державним 
університетом імені Миколи Гоголя вже робить перші кроки у цьому напрямі. 
Тож приєднуйтесь! 
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ГРЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОСВІТИ:  
ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

У статті стверджується, що для сучасного періоду розвитку світової 
освіти характерним є посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів у 
педагогіці, а саме, відбувається бурхливий розвиток таких форм міжкультурної 
взаємодії як започаткування численних наукових асоціацій, проведення 
міжнародних конгресів, семінарів, симпозіумів, конференцій, спільних досліджень 
дослідників різних країн. Зокрема, в сучасних умовах суспільства знань 
порівняльна педагогіка як галузь педагогіки має посісти належне місце в 
структурі гуманітарних наук, а порівняльно-педагогічні дослідження – 
отримати пріоритетність і цільову підтримку з боку науковців, практиків, 
управлінців та політиків у галузі освіти. 

Ключові слова: порівняльна педагогіка, грецьке товариство порівняльної 
педагогіки. 

В статье утверждается, что для современного периода развития 
мирового образования характерно усиление интеграционных и глобализационных 



процессов в педагогике, а именно, происходит бурное развитие таких форм 
межкультурного взаимодействия как начало многочисленных научных 
ассоциаций, проведение международных конгрессов, семинаров, симпозиумов, 
конференций, совместных исследований исследователей разных стран. В 
частности, в современных условиях общества знаний сравнительная педагогика 
как отрасль педагогики должен занять надлежащее место в структуре 
гуманитарных наук, а сравнительно-педагогические исследования - получить 
приоритетность и целевую поддержку со стороны ученых, практиков, 
руководителей и политиков в области образования. 

Ключевые слова: сравнительная педагогика, греческое общество 
сравнительной педагогики. 

The article argues that the modern period of world education is typical to 
enhance integration and globalization processes in pedagogy, namely, there is rapid 
development of such forms of cultural interaction as the creation of numerous scientific 
associations, holding of international congresses, seminars, symposiums, conferences, 
joint research scholars different countries. In particular, in modern terms the 
knowledge society comparative education as a branch of pedagogy would benefit from 
the structure of the humanities and comparative educational research - get the priority 
and targeted support from academics, practitioners, administrators and policymakers in 
education. 

Key words: comparative education, the Greek Society of Comparative Education. 
 
Постановка проблеми. Новітні часи ознаменувались такими явищами, як 

культурна дифузія, міграційні хвилі, збільшення транспарентності міждержавних 
кордонів, посилення транснаціональної взаємозалежності – економічної, 
екологічної, соціальної. Глобалізаційні процеси об’єктивно позначаються й на 
освіті. Міжнародні педагогічні зв’язки та обмін досвідом стають дедалі 
інтенсивнішими, і це спонукає педагогів-компаративістів розглядати освітню 
діяльність як глобальне явище. Освіта не тільки опиняється у центрі 
інтеграційних та глобалізаційних процесів, але й перетворюється, по-суті, на їх 
провідника [5, c. 7]. 

В Україні висхідна установка формування новітньої парадигми розвитку 
освіти значною мірою пов’язується з утвердженням нашої країни не лише як 
локальної, але й як європейської і світової цивілізації з власною ідентичністю, 
національним характером і культурою. Вибудова свого власного державного дому 
актуалізує потребу виховання нового покоління еліти, яка стане українською за 
спадщиною і культурною приналежністю і глобальною за рівнем компетенції і 
перспективам. Важливим джерелом такого розвитку є вивчення, аналіз, 
осмислення й запровадження на вітчизняних теренах передових ідей зарубіжної 
освіти й педагогіки [8, c. 8]. 

Зокрема, за твердженням компаративіста Коуена (1980 р.) прогрес, успіх і 
виживання порівняльної освіти в Європі головним чином має бути приписаний до 
стратегічних зусиль активних та далекоглядних осіб, наявності інституційних 
робочих місць. Ці переваги, однак, потребують підкріплення, що забезпечується 
профільними професійними організаціями [2, с. 91]. 



Аналіз останніх досліджень та публікацій. У контексті сучасних викликів 
та тенденцій розвитку зарубіжної освіти білоруська дослідниця В. Капранова 
зазначає, що друга половина ХХ – початок ХХІ ст. відмічена посиленням зв’язків 
порівняьної педагогіки з іншими науками (філософією, історією, соціологією), 
широким використанням їх методів в порівняльно-педагогічних дослідженнях. У 
світі створюються національні та інтернаціональні організації, дослідницькі 
центри, котрі займаються проблемами порівняльної педагогіки. В ряді 
університетів світу функціонують кафедри порівняльної педагогіки, курс лекцій з 
цієї дисципліни читається студентам в якості обов’язкового на педагогічних 
потоках [4, c. 10]. 

Інший вітчизняний компаративіст А. Сбруєва відзначила, що 80-ті рр. 
ХХ ст., згідно термінології Д. Вільсона – це період теоретичних змагань, для 
якого є характерним розширення об’єкта дослідження (перш за все у 
просторовому полі: вони охоплюють не тільки Північно-Американський та 
Європейський континенти, а всі регіони світу) та кількості дослідників [10, c.26]. 

Впродовж останніх декад ХХ ст. відбувся значний прогрес у розвитку 
порівняльно-педагогічних досліджень. Порівняльна освіта Західної Європи 
поповнюється списком визначних постатей. Зокрема, у Італії, – це Ламберто 
Боргі, Альдо Вісалбергі, Мауро Лаєнг, Вітторіо Тельмон, Донателло Паломба, в 
Іспанії – Віктор Гарсіа Хоз, Хуан Тускетс, Рікардо Марін, Хосе-Луїс 
Гарсіа Гаррідо, Мігель Перейра. Серед південно-європейських “новоприбульців” 
Греція зайняла стабільне й почесне місце (завдяки відомим постатям в царині 
порівняльної освіти – Андреасу Казаміасу та Димитріосу Матсеу), її традиції 
наслідувалися Мальтою в особі професора Мальтійського університету 
Рональда Султани [2, с. 91]. 

Таким чином, метою наукової розвідки є історико-педагогічний аналіз 
становлення й діяльності Грецького товариства порівняльної освіти. Завдання 
дослідження – обґрунтувати можливості запозичення прагматичного 
педагогічного досвіду грецьких науковців у теорію і практику розвитку 
вітчизняної порівняльної педагогіки. Починаючи з раннього національного 
періоду, наприкінці 1820-х років ХІХ ст. грецьке суспільство було відкрито для 
зовнішнього світу. По-перше, багато хто з його найбільш відомих членів 
(інтелігенція, державні діячі, купці) жили, працювали і/або заробили свої статки в 
зарубіжних країнах, перш ніж повернутися і оселитися у новій національній 
державі. 

За твердженням грецьких учених Тсукаласа (1975) та Свороноса (1978) свій 
вклад у історію створення порівняльної освіти у Греції привнесли також і 
звичайні люди, в основному, переміщені фермери, які їхали за кордон, щоб 
шукати щастя в громаді грецької діаспори, в результаті чого повертались назад із 
новими враженнями й свіжою, різноманітною культурною перспективою. По-
друге, слабкість нової національної держави зробила її залежною від таких 
великих європейських держав, як Англія, Франція та Росія. Вони увели свого 
першого короля на престол Греції (1832) і його наступника (1864), й неодноразово 
втручалися, щоб нав'язати свою волю і захистити власні інтереси. За даними 



Герінга (2004), перші грецькі політичні партії під повноваженнями цих країн 
насправді і були названі як англійська, французька та російська партії.  

Згідно досліджень Коккіноса (1971) та Mаркезиніса (1966), вищі соціальні 
класи із свого боку імітували європейський спосіб життя, університетські 
професори навчалися у Німеччині й Франції, в той час як Мюнхенська школа 
мистецтв була колискою сучасного грецького живопису. Після ХІХ століття 
зберігалося панування модної практики освітніх запозичень, що породила грецьку 
систему освіти, яка сама була побудована за баварським Регенсом у 1830-і роки, 
наслідуючи образ німецького прототипу (Бузакіс, 1991; Дімарас, 1973, Матсеу, 
2001, 1997) [6]. 

За даними грецького дослідника Казаміаса (1995), якщо обмежитися тільки 
періодом по закінченню Другої світової війни, то не було ні однієї основної 
доповіді про освіту, Закону про освітню реформу або громадських дебатів, у які б 
не були включені аргументація чи посилання, пов'язані з формуванням тенденцій 
і політики в Європі. Це особливо вірно стосовно важливої Доповіді про освіту 
1958 р., Закону про реформу освіти 1965 р. та Закону про освіту 1976 р., а також 
реформи “епізодів” у 80-х і 90-х рр. ХХ ст. [3].  

Міжнародні організації, у свою чергу, не могли не тримати в полі зору 
нагальні проблеми грецької освіти. Наприклад, Світовий банк був головним 
прихильником Центрів передової технічної і професійної освіти (Κέντρα Ανωτέρας 
Τεχνικής και επαγγελματική Εκπαίδευση, KATEE) у Греції наприкінці 60-х рр. 
ХХ ст., у той час як ОЕСР була відповідальною за Середземноморський 
регіональний проект в 60-х рр. ХХ ст., фінансовим спонсором дослідження у 
сфері пост-середньої освіти на чолі з Андреасом Казаміасом та Джорджем 
Псахаропулосом в кінці 70-х рр. ХХ ст. й національні огляди в галузі освіти у 
1979 і 1995 рр. Слід зазначити, що з 1981 р., коли Греція вступила в Європейський 
союз (ЄС) цей інтерес прийняв якісний поворот. Незважаючи на те, що освіта в 
ЄС де-юре була прерогативою держав-членів (так званий принцип 
субсидіарності), прийняття рішень в Брюсселі не могли не відбитися на 
громадських і державних інтересах у сфері освітніх подій за кордоном.  

Саме на цьому тлі гострих викликів та важливих подій в сфері зарубіжної 
освіти в Європі було створено Грецьке товариство порівняльної освіти (The Greek 
Society of Comparative Education, GCES) у 1991 р. ХХ ст., чому сприяли загальні 
обставини того часу. Уже тода були зроблені посилання на постійний інтерес до 
освіти в інших країнах й значення ролі Європейської комісії. Програми ЄС, 
зокрема Еразмус та Коменіус уже відбувалися повним ходом, тоді як підготовка 
до реалізації першої “Оперативної програми для початкової освіти та підготовки 
“Operational Program for Initial Education and Training” (OPIET) – підтримка 
Національного плану з освіти, субсидованих ЄС, перебувала на своєму 
заключному етапі.  

Усі ці ініціативи підкреслили важливість систематичного порівняльного 
дослідження освіти, допомагаючи педагогам більше усвідомлювати необхідність 
розвитку професійного органу експертів у цій галузі. На внутрішньому фронті, 
великі реформи освіти в 80-х рр. ХХ ст. були на стадії дозрівання, і вони також 
закликали до порівняльної переоцінки курсу з урахуванням нових знань 



суспільства та хвилі глобалізації. У цьому контексті одна із конкретних реформ, 
можливо, була найвпливовішою. У 1985 р. у всіх дев’яти університетах країни 
було створено два Відділення: Департамент дошкільної освіти та Департамент 
елементарної освіти. Саме в цих відділеннях уперше в історії розвитку грецької 
освіти порівняльна освіта стала частиною академічного курсу. Кількість 
професорів у галузі порівняльної освіти призначалися поступово таким чином, що 
до середини 1990-х рр. ХХ ст. щонайменше десять професорів уже перебували на 
своїх посадах.  

Незабаром після першої магістерської програми з порівняльної освіти 
(M. A. programme in Comparative Education) в Департамент початкової освіти 
Афінського університету прийшли на навчання перші аспіранти для здійснення 
післядипломних дисертаційних досліджень. Приблизно в той же час, за ініціативи 
професора Афінського університету Димитріоса Mатсеу було створено Центр 
порівняльної та міжнародної освіти, освітньої політики й комунікації (Centre of 
Comparative and International Education, Education Policy and Communication). 
Таким чином, академічна інфраструктура, як людська, так й організаційна, 
дозволили й навіть закликали до створення товариства компаративістів в країні 
[6]. 

Ініціативу взяли на себе два відомі компаративісти – професор Андреас 
Казаміас із Університету Вісконсін-Медісон й Афінського університету, й 
професор Марія Еліу, спершу з університету м. Яніни, а потім й Афінського 
університету. За допомогою новопризначеного професора Димітріса Maтсеу, 
А. Казаміас та М. Еліу створили “Грецьке Товариство Порівняльної Освіти”. До 
складу його першого органу управління були включені професор Андреас 
Казаміас – на посаді президента, а професор Марія Еліу як віце-президент, 
Димитріс Матсеу як генеральний секретар, Христос Саїтіс - в якості скарбника та 
Алексіс Дімарас як член Товариства. 

Більшість (80%) його членів-засновників були професорами в п’яти із 12 
грецьких університетів, що спеціалізуються як в галузі Порівняльної освіти, так і 
в Історії, Соціології, Політичній та Економічних науках. До діяльності Товариства 
були залучені й інші провідні науковці. Склад Установчого органу був 
символічним, принаймні в трьох відношеннях. По-перше, він продемонстрував 
наміри ініціаторів з розробки професійної організації високих академічних 
стандартів, які можуть сприяти (стаття 2 Конституції): а) “поліпшенню становища 
порівняльної освіти й порівняльних досліджень” у Греції; б) “дослідженню та 
науковому аналізу проблеми грецької освіти”; с) “артикуляції альтернативних 
пропозицій політики в галузі освіти шляхом використання відповідного 
міжнародного досвіду”; д) “розвитку схем співробітництва із відповідними 
зарубіжними науковими установами”. По-друге, він визнав міждисциплінарний 
характер порівняльної освіти, по-третє, він дав зрозуміти, що всі регіони країни 
й кваліфіковані сектори суспільного життя повинні бути представлені в 
суспільстві. 

Членами товариства було засвідчено, що саме якість, а не кількість повинна 
визначати суспільне визнання суспільства та впливу. З іншого боку, високі 
академічні стандарти у порівняльних дослідженнях були лише захистом від 



переважаючого свавілля у використанні порівняльних даних в публічному 
дискурсі і, отже, Грецьке товариство порівняльної освіти разом з університетами, 
повинні були стати опікунами й гарантами справжньої порівняльної роботи в 
країні. Іншим питанням, яке піднімалося на той час і має критично 
обговорюватися на міжнародному рівні й сьогодні, це міждисциплінарний 
характер порівняльної освіти та її епістемологічні й методологічні основи [6]. 

Питанням, яке привертало увагу з самого початку, і як це було прямо 
пов'язано з назвою товариства, був зв'язок порівняльної освіти з педагогікою. 
Зокрема, нова галузь (і, отже, товариство) називається (по-грецьки) “συγκριτικη 
παιδαγωγικη” (порівняльна педагогіка), так як вона була відома у грецьких вузах, 
або “συγκριτικη εκπαιδευση” (порівняльна освіта), що було терміном, який 
переважав на міжнародному рівні. Поверхнева, як може здатися на перший 
погляд, різниця не була питанням простої термінології, але вона мала важливі 
концептуальні та епістемологічні трактування [9, c. 102, 194, 239].  

Для тих дослідників, хто надавав перевагу “Педагогіці” порівняно з 
“Освітою”, педагогіка мала ширший термін, що позначає цілі, принципи, зміст, 
організацію та засоби скерування дитини з метою досягнення нею 
інтелектуальної, моральної та естетичної зрілості як шляхом формальної шкільної 
освіти, так і в рамках сім’ї та суспільства в цілому [6]. 

Відображалися центральні європейські традиції тих німецьких педагогів, 
котрі розглядали культивування розуму і душі як автономне явище менш 
залежними від, наприклад, соціального контексту, в тому сенсі, що цілі освіти 
самі по собі були багаторічними, основоположними й поділялися суспільством в 
цілому. Відповідно до їх способу мислення, “Освіта” кодифікувала інституційну 
реалізацію педагогічних цілей і в цьому сенсі еквівалентно шкільну освіту та 
навчання, в той час як вона надавала надмірної уваги парафіяльній освіті, а не 
загальній й багаторічній. Ті, хто надавав перевагу терміну “Порівняльна Освіта” 
розглядали це найменування ширше, ніж “порівняльна педагогіка”. Відповідно 
використання останньої завжди повинно бути чітким, незалежно від того, чи буде 
воно відноситися до “дидактики” або до порівняльного вивчення й аналізу 
освітньої реальності так, як вона побудована в різних соціальних, економічних, 
політичних, історичних і культурних контекстах [1, c. 13]; відмінності набагато 
ближчі до традиції порівняльної освіти у англосаксонському світі.  

У підсумку було вирішено, що саме термін “порівняльна освіта” слід 
використовувати у назві товариства. Сама галузь стосовно викладання й навчання 
відійшла від традицій грецьких педагогів з їх акцентом на педагогічні принципи і 
теорії великих педагогів минулого (зокрема, Руссо, Песталоцці, Фребеля) та їх 
сучасних аналогів (наприклад, Дьюї, Делмузоса, Папанутсоса), з їх головною 
турботою викладанням та навчанням, захопленням психологією та моральною 
філософією. Порівняльні дослідження, натомість, повинні “придивитися” до 
освіти в її більш широкому контексті, соціальних, політичних, економічних та 
культурних чинників, які впливали на грецьку та інші системи освіти протягом 
десятиліть. Вони зосереджені на виробленні політики та прийнятті рішень, на 
політиці реформ, питаннях політичної економії епізодичних реформ освіти й 



взаємодії традиції зі змінами. Більш глибоке розуміння й пояснення різних явищ 
освіти були в центрі усього цього порівняльного дослідження [6]. 

Отже, порівняльна освіта поступово набула більш теоретичного та 
роз’яснювального характеру, зайнявши в той же час критичну позицію щодо 
актуальних питань вироблення політики, хоча багато членів Грецького товариства 
порівняльної освіти по кілька разів працювали у виробленні політики комітетів й 
займали високі посади в державних закладах освіти та організаціях. Незважаючи 
на загальну згоду щодо загальної спрямованості галузі порівняльної педагогіки в 
Греції, не можна однозначно стверджувати, що там існувала конкретна 
переважаюча школа поглядів. Відмінності були очевидні щодо питань 
методології, теорії пізнання і відношення між порівняльною освітою, історією та 
соціальними науками. У ряді випадків на форумах і в кількох конференціях, 
організованих Товариством за період між 1993 і 1998 рр. ХХ ст. такі питання були 
докладно дискутованими.  

Наприклад, професор Казаміас незмінно виступав за порівняльно-
історичний підхід і необхідність об’єднання історичного підходу в порівняльній 
освіті із соціально науковим підходом, “розплутування” порівняльної освіти від 
політичних вимог і відповідностей, з акцентом на гуманістичних засадах самої 
галузі, дійсно для звільнення порівняльної освіти від епістемологічних кайданів 
сцієнтизму в дусі ліберальних мистецтв й гуманітарних наук. 

З протилежного боку, Джордж Псахаралопулос, грецький економіст, 
виступає за “соціально наукову”, прикладну форму порівняльної освіти, тип 
порівняльної роботи, що має справу з реальними сучасними проблемами освіти у 
спробі знайти практичні шляхи їх вирішення, а не з метою роз'яснення та їх 
розуміння.  

Захищаючи серединні підстави порівняльної освіти, грецький 
компаративіст Матсеу вважає розуміння не лише як самоціль, а розглядає його 
також в якості попередньої умови для успішної політики. До того ж історія 
зберігає в стоку дорогоцінні події для розуміння й пояснення не тільки минулого, 
але й сучасних обставин та подій, а також й деякою мірою оцінки можливих 
короткострокових результатів політичних рішень, тому що останні залежать від 
минулого через вплив тривалих традицій та звичаїв; розуміння настільки 
дорогоцінні для успіху та довговічності реформи. Крім університетів, Товариство 
було професійним органом, який приймав й закликав до плідних дискусій з таких 
важливих питань [6]. 

З огляду на це, на думку української дослідниці О. Огієнко, основним 
методом діяльності міжнародних організацій є постійна практика дебатів з 
кожного проблемного питання, досягнення розуміння цілей та консенсусу на 
основі поваги та збереження відмінностей [7, c. 130]. 

Сучасний період становлення і розвитку Грецького товариства датовано 
2002 роком, коли було додано нову форму дискурсу. Грецьке товариство 
порівняльної освіти, разом з новоствореним Центром порівняльної освіти, 
міжнародної освітньої політики і зв’язку (Centre of Comparative Education, 
International Education Policy and Communication), опублікували дворічний журнал 
“Огляд порівняльної й міжнародної освіти” (Comparative and International 



Education Review, CIER), в якому знаходяться статті видатних учених грецькою та 
англійською мовами, а також книги відгуків. Він також надає інформацію із 
критичними зауваженнями про основні події освіти в окремих країнах й 
продовжує інформувати своїх читачів про діяльність грецького та інших 
міжнародних товариств порівняльної освіти. Хоча журнал і новий, але CIER 
високо цінується грецькою академічною спільнотою завдяки своїм високим 
стандартам.  

Грецьке товариство порівняльної освіти має свою власну домашню сторінку 
(http://elese.uoa.gr), англійський варіант якої перебуває на стадії конструювання, а 
також з використанням телематичних та публікаційних можливостей Центру 
Афінського університету, який є його найближчим академічним партнером.  

З 1994 р. GCES став членом (The World Council of Comparative Education 
Societies, WCCES). Багато хто з його членів є також активними членами 
Європейського товариства порівняльної освіти (Comparative Education Society of 
Europe (CESE), в той час як його президент, професор Димітріс Матсеу, в даний 
час є віце-президентом CESE. Грецьке товариство порівняльної освіти також 
приймало й розміщувало учасників XVII конференції Європейського товариства 
порівняльної освіти в Афінах у 1996 році, темою якої була визначена як “Освіта 
та структурування Європейського Простору: Центр - Периферія, Північ - Південь, 
Ідентичність - Інакшість”. У ній взяли участь більше 300 компаративістів із 33 
країн, а вчений А. Казаміас у співпраці з М. Спіллейн опублікували у 1998 р. 
матеріали цієї конференції. Грецьке товариство порівняльної освіти налічує 
більше 90 членів і його керівний орган складається з Д. Матсеу (професор, 
Університет м. Афіни), як президента, П. Калоянакі (професора Університету 
Криту) в якості віце-президента, Е. Фіррипіса (доцента Університету Афін), як 
генерального секретаря, К. Фазуліса (лектора Університету м. Афіни) в якості 
скарбника та Є. Проку (лектора Університету Пантеон) в якості члена. Дуже 
активне Грецьке товариство порівняльної освіти дивиться в майбутнє з 
оптимізмом [6]. 

Таким чином, проведений історико-педагогічний аналіз засвідчив, що у 
ХХ ст. на розвиток порівняльної педагогіки вплинули теорії й концепції 
соціальних наук, а всезагальне визнання отримала точка зору, яка розглядає 
розвиток освіти як вклад нації в соціальний, економічний та політичний розвиток 
країни. Крім того, як наголошує українська дослідниця О. Старовойтова, 
результати компаративних досліджень мають виконувати не тільки 
рекомендаційну, скільки координаційно-регулятивну функцію, звичайно за умови 
готовності з боку європейських урядовців це визнати і цим скористатись. Адже 
саме системне дослідження спільностей та відмінностей у європейських освітніх 
системах та найбільш чутливих точок їх дотику може надати підстави для 
здійснення науково виваженої й раціонально обгрунтованої політики в царині 
формування європейського освітнього простору [11, c.47-50]. 

На нашу думку, механізмами діяльності міжнародних організацій, на зразок 
Грецького товариства порівняльної освіти, є розробка та здійснення проектної 
діяльності в галузі порівняльної освіти, вивчення та узагальнення ідй, 
прагматичного досвіду та результатів досліджень, розвиток партнерства, 

http://elese.uoa.gr/


видавництво матеріаів наукових розвідок, співпраця з іншими міжнародними 
організаціями у сфері порівняльної освіти, проведення конференцій, семінарів, 
круглих столів тощо. Отримані результати не вичерпують проблематики 
наукового пошуку і можуть стати корисними для розвитку порівняльно-
педагогічних досліджень в Україні.  
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У статті аналізується праця професора університету Гонконгу М. Брея 
“Порівняльна педагогіка в умовах глобалізації: еволюція, цілі та значення”, 
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В статье анализируется исследование профессора университета Гонконга 
М. Брэя “Сравнительная педагогика в условиях глобализации: эволюция, цели и 
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M. Bray “Comparative Education in the Era of Globalisation: Evolution, Missions and 
Roles”, published in 2002-2006 in several scientific magazines and translated into 
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Сьогодення нашої країни характеризується двома взаємопов’язаними 
тенденціями розвитку: зміцненням України як незалежної держави та її 
інтеграцією у глобальні процеси. Цілком ймовірно, що дослідження вітчизняних 
освітян-компаративістів мають стати в нагоді у набутті нашою країною статусу 
повноправного члена світової спільноти. З огляду на це заслуговує на увагу думка 
знаного фахівця в галузі міжнародної освіти Марка Брея: “Царина порівняльної 
педагогіки може вважатися більш пов’язаною із міжнародними інтеграційними 
процесами, ніж більшість інших галузей наукового пізнання” [7, с. 35]. Про 
актуальність відповідних досліджень для сучасної шкільно-університетської 
освіти України свідчать його українські колеги, зокрема, старший науковий 
співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Іван Єрмаков: 
“Усі говорять, що треба інтегруватися в Європу, але небагато людей знають, які 
інноваційні процеси, зокрема в освітній сфері, відбуваються в світі” [5]. 

Запропонована проблема розглядалася в окремих роботах вітчизняних 
компаративістів. Зокрема, здійснюючи історико-методологічний аналіз 
закордонних порівняльно-педагогічних досліджень, Н. Лавриченко зазначає: 
“…порівняльна педагогіка перебуває на марші… І головним рушієм її розвитку 
залишається необхідність гнучко реагувати на виклики часу й водночас зберігати 
свою дисциплінарну ідентичність, напрацьовуючи адекватний і необхідний для 
реалізації власних науково-пошукових завдань концептуальний фонд” [2, с. 23]. 



Спираючись на рішення Міжнародної науково-практичної конференції 
“Розбудова освіти для суспільства знань: мова, полікультурність, особистість” 
(Умань, 2010 р.), О. Локшина закликає до уніфікації вимог до виконання 
дисертаційних робіт у галузі порівняльної педагогіки, що “сприятиме об’єднанню 
зусиль досі розрізнених порівняльно-педагогічних шкіл задля ефективного 
розвитку національної освіти” [3, с. 14]. Увагу вітчизняних освітян до 
оригінальної “ієрархії рівнів досліджень” сучасної компаративістики привертає 
К. Корсак [1, с. 8-9]. 

Зважаючи на те, що у вищезазначених дослідженнях не було детально 
висвітлено аналіз історії та перспектив порівняльно-педагогічних студій одного із 
найвідоміших сучасних компаративістів, професора університету Гонконгу 
М. Брея, вбачається доцільною мета даної статті: аналіз праці професора 
“Порівняльна педагогіка в умовах глобалізації: еволюція, цілі та значення” [7]. у 
2002-2006 рр. опублікованої у чотирьох різних закордонних галузевих виданнях, 
при чому в одному з них – у перекладі китайською мовою [9]. 

Біографія професора Брея є уособленням сучасних можливостей 
мобільності освітянина-компаративіста. Отримавши університетські ступені у 
Великобританії за різними на перший погляд фахами: економіка, 
африканознавство та педагогіка, М. Брей почав свою професійну діяльність у 
закладах освіти Кенії та Нігерії. Повернувшись на батьківщину до рідного 
університету Единбургу, викладав педагогіку. Аналогічний проміжок часу, що і в 
Единбурзі, було присвячено викладанню в університеті Нової Гвінеї. Знов 
повернувшись до туманного Альбіону, професор працював на факультеті 
міжнародної освіти та порівняльної педагогіки університету Лондону. З 1986 р. 
М. Брей працює в університеті Гонконгу, де стає деканом педагогічного 
факультету і професором honoris causa кафедри порівняльної педагогіки. З 2000-
го по 2007 р. – генеральний секретар, президент Міжнародної ради порівняльно-
педагогічних товариств. Він також екс-президент Порівняльно-педагогічного 
товариства Гонконгу (Comparative Education Society of Hong Kong) та 
Порівняльно-педагогічної спілки Азії (Comparative Education Society of Asia). У 
2006-2010 рр. М. Брей був директором Міжнародного Інституту планування в 
освіті ЮНЕСКО. 

Як і будь-яка інша наука, порівняльна педагогіка має різновекторну 
динаміку свого розвитку. На думку М. Брея, така динаміка знаходиться у прямій 
залежності від різних поглядів науковців на природу глобалізаційних процесів: 

– так звані гіперглобалісти (hyperglobalists) наголошують на важливості 
економічних впливів, денаціоналізації економічних систем, встановленні 
міжнародних мереж виробництва, торгівлі та фінансів. У такій “економіці без 
кордонів” національні уряди стають лише інституціями-посередниками, 
затиснутими між могутніми місцевими, регіональними та міжнародними 
механізмами управління; 

– скептики (sceptics) стверджують, що сучасна економічна 
взаємозалежність не є історично безпрецедентною, наводячи приклад подібної 
економічної інтеграції ХІХ століття. Скептики наполягають, що національні 
уряди відіграють важливу роль у регулюванні міжнародної економічної 



активності, визнають потужність впливу на світову економічну систему процесу 
регіоналізації. При цьому, порівнюючи вплив старих світових імперій, вони 
вважають, що нинішня міжнародна економіка стала менш глобальною у своєму 
географічному вимірі. 

– реформісти (transformationalists) подібно до гіперглобалістів розглядають 
глобалізацію як основну рушійну силу динамічних соціально-політичних та 
економічних перетворень у світовому суспільстві. Проте, для них існування 
глобальної системи не є результатом конвергенції або становлення єдиної світової 
спільноти. Сучасні міжнародні процеси реформісти трактують як встановлення 
“світової стратифікації”, згідно якої одні держави стають більш 
“глобалізованими”, а інші набувають статусу “маргінальних”. Отже, на думку 
реформістів, існуючий поділ країн на перший, другий та третій світи зазнаватиме 
відчутних змін.  

Різні погляди на природу розгортання процесу глобалізації зумовлюють 
розбіжність у тенденціях розвитку навіть фундаментальних наук. Оскільки ж 
порівняльна педагогіка є міждисциплінарною галуззю досліджень, такі 
розбіжності можуть призвести до плутанини. З іншого боку, на думку М. Брея, 
аналіз різних педагогічних систем стає цінним джерелом встановлення 
перспектив їхнього подальшого розвитку. 

Місце і роль порівняльно-педагогічних досліджень у сучасних 
інтеграційних процесах підкреслює історія розвитку цієї наукової галузі. 
Вважається загальновизнаним, що витоки освітньої компаративістики слід 
шукати у працях “батька порівняльної педагогіки” М. Жульєна Паризького. 
М. Брей погоджується, що європейські та американські освітяни ХІХ століття 
зробили значний внесок у становлення порівняльної педагогіки, зазначаючи при 
цьому, що у інших регіонах світу теж з’являлись праці подібного характеру [8, 
с. 38].  

Двадцяте століття, за висловом М. Брея, стало “часом повноцінного 
розвитку галузі”. Важливою віхою у еволюції порівняльно-педагогічних 
досліджень стали започаткування університетського курсу “Порівняльна 
педагогіка” (Нью-Йорк, США) та промова М. Седлера у Великобританії. Серед 
перших спеціалізованих праць – книга Н. Накаджіми (Nanjiro Nakajima) 
“Порівняльні студії національних систем освіти Німеччини, Франції, Британії та 
США”, опублікована ним у 1916 р. японською мовою і наступного року 
перекладена китайською; робота групи британських науковців під головуванням 
П. Сендіфорда (Peter Sandiford) “Порівняльна педагогіка: дослідження систем 
освіти шести сучасних держав” (1918 р.), “Порівняльно-педагогічні студії” (1935) 
співвітчизника П. Сендіфорда А. Кендела, який згодом емігрував до США.  

Оцінюючи “глобальний” вимір ранніх праць, М. Брей вказує, що робота 
Жульєна, яку він закінчив ймовірно (питання дати публікації є дискутивним – 
А.Т.) у 1817 р., стосувалась європейських країн, що для того часу могло бути 
“досить широким полотном”. М. Седлер використовував приклади як Західної 
Європи, так і Північної Америки, японець Н.Накаджіма не концентрував уваги на 
своїй країні, проте Дж. Йю (Ji Yu) – автор перекладу книги Накаджіми, додав 
деякий матеріал про Китай. Н. Накаджіма, П. Сендіфорд та А. Кендел 



зосереджували свою увагу на Німеччині, Франції, Британії та США, водночас 
П. Сендіфорд також здійснив огляд систем освіти Канади та Данії, А. Кендел – 
Італії та Росії. 

Другу половину ХХ століття М. Брей характеризує як період розквіту 
галузі, що відбувався значною мірою завдяки різноманітним періодичним 
виданням. 

Таблиця 1 
Хронологія заснування галузевих періодичних видань (1931-1998 рр.) 
Назва видання 

латиницею 
Назва видання 

українською мовою 
Країна, рік 

початку/ 
призупинення 

випуску 

Мова видання 

Internationale Zeitschrift fur 
Erziehungswissenschaft/ 
International Education 

Review/ Revue International 
de Pedagogie (1955 - 

International Review of 
Education) 

“Ревю міжнародної 
освіти” 

Німеччина, 
1931/1939, 

1947/1951, 1955 

німецька, англійська, 
французька 

Comparative Education 
Review 

“Порівняльно-
педагогічне ревю” 

США, 1957 англійська 

Comparative Education “Порівняльна 
педагогіка” 

Великобританія, 
1964 

англійська 

Foreign Education 
Conditions (1992 -

Comparative Education 
Review) 

“Кондиції зарубіжної 
педагогіки” 

“Порівняльно-
педагогічне ревю” 

Китай, 1965  
 
 

з 1992 р. 

китайська 

Compare: A Journal of 
Comparative Education 

“Порівнюй: Журнал 
освітньої 

компаративістики” 

Великобританія, 
1968 

англійська 

Prospects: Quarterly 
Review of Education (1995 - 

Quarterly Review of 
Comparative Education) 

“Перспективи: 
квартальне 

педагогічне ревю” 
(1995 – “Квартальне 
ревю порівняльної 

педагогіки”) 

Франція, 1971 англійська, 
французька, з 1973 р. 

– іспанська 
(додатково), 1990 –
арабська, китайська, 

російська (додатково) 
Canadian and International 

Education/Education 
Canadienne et Internationale 

“Канадська та 
міжнародна освіта” 

Канада, 1971 англійська та 
французька 

Comparative Education 
Research 

“Порівняльно-
педагогічний дослід” 

Японія, 1975 японська 

International Journal of 
Educational Development 

“Міжнародний 
журнал розвитку 

освіти” 

Великобританія, 
1981 

англійська 

Journal of Comparative 
Education 

“Журнал з освітньої 
компаратвістики” 

Тайвань, 1982 китайська 

Educazione Comparata “Порівняльна освіта” Італія, 1990 італійська 
Current Issues in 

Comparative Education 
“Поточні питання з 

порівняльної 
педагогіки” 

США, 1998 англійська 



 
Професор Брей не включив до цього переліку “Іспанське ревю освітньої 

компаративістики” (Revista Española de Educacion Comparada) – видання 
іспанською мовою, яке у 1995-2010 рр. виходило щорічно, а у поточному році 
з’явились уже дві частини журналу. Cеред його переваг є те, що всі числа “Ревю” 
є доступними в електронному варіанті [10]. 

Маємо нагоду додати, що починаючи з 2009 р. про результати вітчизняних 
та зарубіжних досліджень з освітньої компаративістики освітяни України 
дізнаються також із науково-педагогічного журналу “Порівняльно-педагогічні 
студії”, співзасновниками якого є Інститут педагогіки НАПНУ та Уманський 
державний педагогічний університет (УДПІ) імені Павла Тичини. Однією з 
особливостей цього видання є те, що поряд з україномовними знаходимо праці 
англійською, польською та російською мовами. 

Характерною ознакою повоєнного періоду за М. Бреєм став також вихід 
низки видань, які використовувались як навчальні посібники з порівняльної 
педагогіки. Серед англомовних праць виділяються підручники Н. Генса, Е. Кінга 
(Edmund King), Дж. Бередея та Р. Гевінгьорста (Robert Havinghurst). Характерною 
ознакою цих досліджень є розширення кола систем освіти країн, що розглядалися. 
Окрім країн, системи освіти яких раніше уже були у полі зору компаративістів, 
було розглянуто Бразилію, Гану, Індію, Колумбію, Нову Зеландію, ПАР, Польщу, 
Судан, Туреччину. Р. Гевінгьорст включив до своєї праці і такі розділи: “Індіанці 
США”, “Епоха монархії Тюдорів (Англія – XV–XVI століття)”. Таке динамічне 
розширення дослідницьких інтересів компаративістів другої половини ХХ 
століття М. Брей справедливо розцінює як ще одну ознаку впливу глобалізаційних 
процесів. 

Висвітлюючи еволюцію методології порівняльно-педагогічних досліджень, 
автор аналізованої праці припускає, що ця галузь людського пізнання має 
суспільствознавче коріння. Цілком логічно, за його висновком, що зрушення у 
домінуючих парадигмах суспільних наук відображаються на змінах у проведенні 
досліджень з освітньої компаративістики. Як приклад наводяться вплив 
позитивізму 60-х – 70-х років та постмодернізму двох останніх десятиліть ХХ 
століття. Водночас М. Брей акцентує увагу на досить обмеженій кількості 
дослідницьких методів компаративістів того часу у порівнянні з іншими 
суспільствознавчими науками. Книги та журнальні статті аналізованого проміжку 
часу містили здебільшого коментарі, що базувались на огляді літературних 
джерел, тоді як дослідження з використання соціологічного опитування були 
рідкісним явищем, а експериментальна методика майже зовсім не застосовувалась 
[3, с. 9].  

З метою більш детального аналізу еволюції методології порівняло-
педагогічних студій група дослідників на чолі з В. Растом розглянула змістове 
наповнення найавторитетніших англомовних журналів. Зауважимо, що про деякі 
висновки цього дослідження повідомляє у своїй статті О. Локшина [3, с. 12]. 
Звернімо увагу на резюме дослідження В. Раста, яке дозволяє висвітлити його 
точку зору на досліджувані явища: “Освітяни-компаративісти базують свої 
дослідження на схожих філософських засадах. Що стосується їхньої точки зору на 



природу реальності, вони мають тенденцію бачити її як щось суб’єктивне та 
неоднорідне…За означенням, компаративісти мають прагнути до того, щоб 
досліджували власну освітню діяльність, а не до незалежної від іншого контексту 
методики досліджень” [7, с. 42]. Підтвердженням справедливості цієї думки є 
спостереження М. Брея, що географічні акценти уваги праць американських та 
британських галузевих видань другої половини ХХ століття поступово 
зміщуються від розгляду економічно розвинутих країн (себто країн англомовного 
світу, з яких і походять автори аналізованих праць) до все більшої зацікавленості 
у розгляді освітніх явищ економічно відсталих країн. 

М. Брей також розглядає погляд на сучасну методологію порівняло-
педагогічних досліджень Р. Коувена (Robert Cowen). Р. Ковен висуває ідею 
співіснування “багатьох різних порівняльних педагогік” (multiple comparative 
educations), маючи на увазі, що з одного боку наявні різні групи компаративістів з 
різними методами та цілями досліджень в межах однієї країни, які можуть 
спілкуватись між собою або не здійснювати такого спілкування, а з іншого - різні 
групи “порівняльщиків”, які перебувають у різних мовно-культурних 
середовищах, які, як і попередні спільноти, контактують між собою або не 
здійснюють такого зв’язку. 

Ілюструючи таке різноманіття дослідницьких традицій, М. Брей порівнює 
цикли робіт Х. Ноа та М. Екштайна з працями Г. Мінг’юаня (Gu Mingyuan), 
опублікованими в одному і тому ж виданні (“Порівняльно-педагогічне ревю” 
(США) у період із середини 70-х років до кінця ХХ століття.  

Х. Ноа та М. Екштайн – американські дослідники, чиї праці базувались на 
засадах позитивізму та розглядали академічні проблеми країн “першого” світу. У 
полі зору ж праць китайського науковця Г. Мінг’юаня – російсько- та 
китайськомовне освітні середовища. Умови роботи американських дослідників та 
їхнього китайського колеги значно відрізнялись особливо протягом 70-80-х років 
ХХ століття, що знайшло відображення у розглянутих статтях. Починаючи з 
останнього десятиліття минулого століття середовища, в яких працювали ці та 
інші американські та китайські дослідники, зазнали певної “конвергенції”: 
академічна взаємодія між двома культурами ставала все більш інтенсивною, про 
що свідчить зростання кількості перекладених видань та закордонних візитів 
науковців. Значно меншої уваги китайському досвідові на сучасному етапі 
приділяють західні дослідники, таке ж саме явище констатує М. Брей і щодо 
тематики робіт китайських компаративістів щодо менш розвинутих країн Азії, 
Африки та Латинської Америки [7, с. 44]. 

Поряд із все більшою актуальністю “конвергенції двох світів” має місце 
значна варіативність у тематиці досліджень компаративістів різних частин світу. 
Проблема гендерної рівності, наприклад, є набагато більш обговорюваною у 
країнах західної півкулі, ніж країнах Азії; нерівноцінної уваги приділяють 
науковці різних країн постколоніалізмові, полікультурності, міжнародним 
проектам Світового банку, тощо. 

Окремий розділ у праці М. Брея присвячено еволюції діяльності 
Міжнародної ради порівняльно-педагогічних товариств (МРППТ). Віддаючи 
належне цій асоціації, а також її чисельним спілкам-членам, які “сприяють 



глобалізації”, автор зазначає, що можливості порівняльно-педагогічних студій не 
є однорідними у різних частинах світу. Зокрема, аналізуючи хронологію 
заснування порівняльно-педагогічних товариств у 1956-2007 рр., констатується 
кількісна нерівномірність розміщення спілок країн-членів МРППТ [6, с. 22]. 

Піднімаючи питання перспектив впливу інтеграційних процесів на 
порівняльно-педагогічні дослідження, автор цитує п’ять аспектів відповідної 
взаємодії, представлених у роботі С. Маргінсона (Simon Marginson) та М. Молліс 
(Marcela Mollis): 

– межі досліджень. Компаративісти лише починають заміну порівнянь 
однієї системи з іншою на ширший діапазон співставлень. При цьому слід 
зважати на різнорідний характер глобалізаційних процесів у різних державах, 
регіонах та інституціях [3, с. 10]; 

– одиниці порівняння. Глобалізаційні процеси роблять можливим 
“розв’язання такого складного для компаративістики питання, як порівняння між 
собою апріорі різних за характеристиками одиниць, які є продуктом різних 
культур, історії впливу економічних та суспільних чинників” [3, с. 11]; 

– все більш важливим стає дослідження явищ академічної мобільності, 
дистанційної освіти, суперечностей між сучасною педпрактикою та 
національними традиціями; 

– глобалізація надає можливість для якісно нового погляду на феномен 
національної ідентичності. Більшої уваги приділятиметься ролі наднаціональних 
культурних та релігійних, а також регіональних функцій освіти; 

– стануть необхідними дослідження освітніх реформ з точки зору впливу на 
них міжнародних освітніх агенцій, інших закордонних професійних організацій. 

Резюмуючи, М. Брей підкреслює безпосередній зв’язок глобалізаційних 
процесів та еволюції порівняльно-педагогічних досліджень. Тенденції так званих 
крос-національних педагогічних студій відображаються у тематиці та методології 
досліджень з освітянської компаративістики. Огляд історії галузі засвідчує 
зміщення акцентів у відповідних дослідженнях до все більш “глобальних”. 
Характеристику глобалізації як “детериторизації простору” М. Брей надає і 
еволюції порівняльної педагогіки як наукової галузі [7, с. 46]. 

М. Брей припускає, що серед дослідників міжнародної освіти є незначна 
частина “гіперглобалістів”, які ставлять під сумнів роль національних урядів у 
формуванні освітньої політики своїх країн. Більшість же науковців, на його 
думку, визнаючи значення “крос-національних сил”, залишають за національними 
урядами провідну роль у формуванні освітньої політики. 

Професор Брей наголошує на великому значенні порівняльно-педагогічних 
досліджень для аналізу “діалектики глобального та місцевого”: 
міждисциплінарних студій, націлених на вивчення наднаціональних, 
національних та регіональних впливів, що їх зазнають освітні системи різних 
країн. 

На жаль, Україна залишається однією із небагатьох європейських країн, в 
яких немає національної спілки педагогів-компаративістів. Проте, у напрямі 
становлення такої спільноти є позитивні зрушення, зокрема, стали традиційними 
щорічні Всеукраїнські наукові семінари “Розвиток порівняльної педагогіки в 



Україні: стан, проблеми і перспективи”, які згодом переросли у міжнародні 
наукові конференції УДПІ імені П. Тичини за сприяння лабораторії порівняльної 
педагогіки НАПНУ [4, с. 8]. 

Огляд тенденцій розвитку освітньої компаративістики та її зв’язку із 
сучасними міжнародними процесами професора Гонконзького університету 
М. Бреєм дає можливість оцінити високий філософсько-гуманістичного потенціал 
порівняльної педагогіки у розв’язанні актуальних світових завдань в галузі 
освітньої політики. Залишається висловити надію, що до вивчення цього 
потенціалу долучиться і широкий загал українських освітян. 
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Стаття присвячена питанню ролі Східного партнерства в розвитку освіти країн-

учасниць цього об’єднання. Автори розглядають європейський освітній напрям країн Східного 
партнерства, аналізуючи його цілі, завдання та перспективи на теренах Європейського Союзу. 
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Статья посвящена вопросу роли Восточного партнерства в развитии образования 

стран-учасниц этого объединения. Авторы рассматривают европейское образовательное 
направление стран Восточного партнерства, анализируя его цели, задачи и перспективы. 
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the Eastern Partnership countries by analyzing its objectives, mission and perspectives. 
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Українська педагогічна наука і освітня практика шукають шляхи 

забезпечення оновлення якості освіти через осмислення інтеграційних процесів, 
які проходять в європейській освіті. В кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
вітчизняними вченими напрацьовано значний загал наукових розвідок щодо 
сучасних тенденцій та особливостей розвитку освіти в європейських країнах. 
Особлива увага надавалась країнам Європейського Союзу, вивченню 
національних стратегій модернізації різних ланок освіти (середньої, професійної, 
вищої, післядипломної) в умовах європейської інтеграції (Абашкіна Н., 
Алексеєва О., Василюк А., Єгоров Г., Каплун А., Лавриченко Н., Локшина О., 
Луговий В., Матвієнко О., Мілютіна О., Огієнко О., Першукова О., Сбруєва А., 
ін.). Як окремий напрям, почали розвиватися дослідження європейської 
педагогічної освіти з проекцією на систему педагогічної освіти України та її 
модернізацію з урахуванням кращих європейських практик (Авшенюк Н., 
Базелюк Н., Волошина О., Кіщенко Ю., Клименко Ю., Пуховська Л., Чулкова Т., 
ін.). 

Багатоманітність тематики досліджень зумовлена суперечностями, 
пов’язаними зі специфікою розвитку Європи у напрямі відкритого 
полікультурного суспільства, що передбачає посилення інтеграційних процесів в 
усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту. Загострилися суперечності 
між:  

– глобальними потребами європейського суспільства в об’єднанні і 
локальними потребами кожної національної культури; 



– необхідністю оновлення якості освіти відповідно до потреб відкритого 
європейського суспільства і традиційними підходами до цієї проблеми в системах 
освіти Європейських країн; 

– значним потенціалом освіти щодо формування готовності громадян 
Європи до міжкультурної взаємодії і частковим використанням цього потенціалу 
в окремих країнах; 
 – зростаючими можливостями міжкультурної взаємодії, обумовленої 
розвитком політики Європейського Союзу в галузі освіти і неготовністю фахівців 
(політиків освіти, адміністративного персоналу, викладачів, вчителів, інших) до її 
здійснення; 
 – посиленням виховної функції сучасної освіти і недостатньо адекватною 
діяльністю педагогів щодо підготовки в умовах національної системи освіти 
громадянина Європи, який, зберігаючи свою національно-культурну ідентичність, 
одночасно є готовим до життя і діяльності у відкритому суспільстві на різних 
рівнях – локальному, регіональному, національному, загальноєвропейському, 
світовому.  

Історія розвитку порівняльних педагогічних досліджень в Україні свідчить 
про те, що ця наукова галузь успішно еволюціонує на вітчизняних теренах, 
осучаснює і урізноманітнює свою методологію, намагаючись виконувати 
прогностичну функцію – обґрунтовувати наукові рекомендації щодо 
використання позитивного досвіду розвитку освіти в зарубіжних країнах. Як 
правило, в дослідження освіти європейських країн українські дослідники 
виходять на європейський вимір освіти у контексті широких соціальних 
трансформацій. 

Новим імпульсом розвитку досліджень з європейської проблематики є 
започаткування на Празькому Саміті (7 травня 2009 р.) спільного проекту країн-
членів ЄС та їх східноєвропейських партнерів: України, Білорусії, Молдови, 
Грузії, Азербайджану, Вірменії. В спільній Декларації Празького Саміту 
зазначалося, що головною метою Східного Партнерства є створення умов для 
активізації політичних взаємостосунків і подальшої економічної інтеграції між 
ЄС і зацікавленими країнами-членами. Значне посилення політики ЄС відносно 
країн-партнерів буде здійснюватися шляхом розвитку особливого східного 
напрямку Європейської Політики Добросусідства, підтримки реформ в країнах-
партнерах і сприяння їх наближенню до Європейського Союзу заради 
стабільності, безпеки і процвітання всього Європейського континенту [1]. 

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики 
сусідства Беніта Ферреро-Вальднер наголошує на тому, що Східне партнерство 
орієнтоване на розвиток двосторонніх відносин країн-учасниць ЄС, проте 
водночас воно являє собою нову форму багатостороннього співробітництва, 
побудованого в сучасних умовах на чотирьох платформах-напрямах: 1) 
демократія, належне державне управління та стабільність; 2) економічна 
інтеграція і зближення з політичним курсом ЄС; 3) енергетична безпека; 4) 
міжлюдські контакти. Питанням розвитку та реформування освіти присвячена 
четверта платформа, ключовими словами якої є: культура, молодь, інформаційне 
суспільство та дослідження [1, с. 14]. 



Аналіз напрацьованих документів показав, що стратегія розвитку Східного 
партнерства щодо освіти і науки вибудовується навколо таких пріоритетних 
завдань:  

– заохочення урядів країн Східного партнерства щодо підтримки освіти і 
навчання дорослих, а також сприяння реформам у руслі Болонського процесу; 

– активізація шкільних програм обміну і дистанційного навчання; надання 
допомоги людям (дітям) з обмеженими можливостями в отриманні освіти; 
підвищення участі громадських організацій в освітніх програмах ЄС; 

– значне збільшення фінансування волонтерських програм та стажувань для 
молоді з метою допомоги молодому поколінню в досягненні успіхів у 
працевлаштуванні в межах, та поза межами формального навчання, розширення 
визнання неформальної освіти у країнах Східного партнерства і налагодження 
зв’язків з європейськими організаціями, які забезпечують неформальну освіту; 
підтримка країн Східного партнерства в ході розбудови структур неформальної 
освіти та гарантування її якості [3, с. 12]. 

Як бачимо, Європа збирає воєдино свої ресурси у сфері освіти. Включення 
України у ці процеси пов’язане з загальним комплексом завдань модернізації, які 
стоять перед нашою країною сьогодні. Конкретні кроки щодо Східного 
партнерства обговорювалися на семінарі “Східне партнерство і стратегія Європи 
2020: досягнення і перспективи” в рамках програми Жана Моне в Україні: 

Крок 1: Широка інформація про Східне Партнерство, його цілі та очікувані 
результати в Україні, Білорусії, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані. 

Крок 2: Вирішення деяких завдань у сфері освіти: 
– Введення положень правового й інституційного регулювання, економічної 

і соціальної політики в обов’язкові стандарти шкільної і вищої освіти. 
– Створення спеціальних відділень в університетах, розширення і 

поглиблення вивчення в школах матеріалів щодо ЄС. 
– Збільшення видань педагогічної і довідкової літератури з проблем 

європейської інтеграції. 
– Поширення навчальних модулів з проблем європейської інтеграції за 

програмою Жана Моне через відділи і центри Жана Моне в університетах. 
– Неперервна освіта для підняття готовності та розуміння різними групами 

населення цілей і цінностей європейської інтеграції. 
Крок 3: Участь України, Білорусії, Молдови, Грузії, Азербайджану, 

Вірменії в Європейській стратегії “Європа – 2020”. Головні форми участі в 
програмі “Інноваційний альянс”: 

– Участь в європейському просторі досліджень та інновацій. 
– Наукове партнерство та співробітництво в освіті, бізнесі, дослідженнях та 

інноваціях. 
Крок 4: Університети як інформаційні, організаційні, освітні і наукові 

центри програми “Східне партнерство”.  
Інформаційні та організаційні функції:  
– поширення інформації серед студентства (свого міста чи регіону) про 

європейську інтеграцію; 



– об’єднання зусиль професійних груп (шкільні вчителі, журналісти, 
експерти, інші) для супроводу програм діяльності в межах Східного партнерства; 

– формування мобільності управлінського персоналу шляхом підвищення 
рівня володіння мовами та управління якістю; 

– участь в програмах ЄС: Жана Моне, Еразмус, Леонардо да Вінчі, Темпус; 
– створення центрів міжнародної освіти; 
– пошук зарубіжних університетів-партнерів; участь в міжнародних 

асоціаціях. 
Освітні функції: 
– збільшення інтеграції в освіті, науці й культурі і межах 

загальноєвропейского освітнього простору, обмін педагогічним досвідом; 
– підтримка мобільності, обмін інформацією про міжнародні програми 

тощо; 
– організація форумів для обговорення проблем участі університетів в 

Європейській інтеграції; 
– додаткова освіта (бізнес-освіта, іноземні мови, програми академічної 

мобільності тощо); 
– підприємницька освіта в межах Європейського пілотного проекту “Вища 

освіта і підприємництво”. 
Наукові функції: 
– створення дослідницьких колективів на міждисциплінарних засадах; 
– використання зв’язків із навчальними закладами зарубіжних країн для 

проведення досліджень, які не можуть бути виконаними в межах лише 
національного контексту; 

– розвиток інноваційного знання за участю вчених/вчителів різних країн; 
проведення досліджень з використанням міжнародних дослідницьких грантів. 

Крок 5: Моніторинг розвитку процесу запровадження Східного партнерства 
і включення партнерів в Європейську стратегію “Європа-2020” [4]. 

Ми вдалися до детального висвітлення пропонованих кроків запровадження 
стратегії Східного партнерства в країнах-членах цього об’єднання тому, що 
входження України в європейський освітній простір передбачає теоретичну і 
практичну розробку певних механізмів (процедур) реалізації інтеграційних 
процесів на рівні освітньої політики, в також освітньої практики. 

В Україні вже накопичено певний досвід євроінтеграційної діяльності в 
освіті, зокрема, у системі післядипломної педагогічної освіти, науково-методичну 
координацію якою традиційно здійснює Центральний інститут післядипломної 
педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України. На базі 
університету започатковано науково-методичний Центр європейської інтеграції, 
що розпочав свою роботу за декількома напрямами. Як зазначається в Положенні, 
діяльність Центру спрямовується на: 

– Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема, 
вивчення й аналіз світових та європейських тенденцій розвитку університетської 
освіти, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах 
інтернаціоналізації та глобалізаційних впливів, а також узагальнення кращих 



освітніх практик і педагогічного досвіду у світовому і європейському 
педагогічних просторах.  

– Здійснення інформаційної діяльності з проблем європейської інтеграції 
шляхом надання слухачам, студентам, аспірантам, докторантам, а також науково-
педагогічним кадрам університету знань про ЄС, європейські цінності, програми 
співробітництва для формування загальноєвропейського простору освіти тощо. 

– Забезпечення умов для підготовки магістрантів, аспірантів і докторантів 
відповідно до головних напрямів наукової діяльності Центру й вимог 
інноваційного розвитку освіти. 

– Підготовка науково-методичної бази зокрема, монографій, підручників, 
посібників, наукових статей, методичних рекомендацій з питань європейських 
цінностей та євроінтеграційної діяльності для працівників системи ППО, 
студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх 
шкіл України; переклад і підготовка до друку праць зарубіжних вчених з 
євроінтеграційної тематики тощо. 

– Створення Інтернет-середовища з євроінтеграційної тематики шляхом 
приєднання до вітчизняних і зарубіжних тематичних мереж, проведення он-лайн 
Інтернет-конференцій, надання інформаційних матеріалів про діяльність Центру 
для розміщення на веб-ресурсах ДВНЗ УМО АПН України та інших сайтах тощо. 

– Проведення соціологічних досліджень з проблеми європейської інтеграції, 
зокрема, для виявлення ставлення керівних кадрів освіти і науково-педагогічних 
працівників системи післядипломної педагогічної освіти до сприйняття 
європейських цінностей.  

– Налагодження і розвиток міжнародного наукового співробітництва з 
проблем, що належать до сфери діяльності Центру. 

Ідея створення Центру виросла на базі багаторічних досліджень викладачів 
університету, які системно працюють над проблемами порівняльної педагогіки 
(наукові теми: “Зміст та науково-методичне забезпечення курсів з євроінтеграції в 
системі післядипломної педагогічної освіти” (2006-2008 рр.), “Формування 
готовності працівників післядипломної педагогічної освіти до сприйняття 
європейських цінностей” (2009-2011 рр.) ін.). 

Спрямовуючи свої зусилля на теоретико-методичне обґрунтування розвитку 
післядипломної педагогічної освіти в умовах світової та європейської інтеграції, 
дослідники спираються на такі положення: євроінтеграція як міждисциплінарний 
концепт і соціально-освітній феномен; категорія “цінності” у вітчизняній і 
зарубіжній науці; освіта як загальнолюдська цінність; вчитель як співтворець 
європейської освіти; європейський вимір педагогічної освіти; аксіологічний підхід 
у вивченні ППО; інструментарій забезпечення досліджень ціннісних орієнтацій 
педперсоналу: можливості та механізми використання вітчизняних та зарубіжних 
методик; формування готовності педагогічних працівників до інновацій як умова 
прийняття євроінтеграційних цінностей. На базі цих матеріалів обґрунтовано 
ціннісний портрет працівника ППО України в умовах світової та європейської 
інтеграції.  

Експериментальне дослідження ціннісної складової готовності майбутніх та 
діючих педагогів до євроінтеграції (вивчення особливостей ціннісних орієнтацій 



педагогів, ступеню їх підтримки сучасних європейських цінностей тощо) 
проводиться на базі ЦІППО УМО АПН України, Сумського, Донецького, 
Херсонського, Севастопольського міського, Хмельницького, Дніпропетровського, 
Львівського ОІППО. 

З огляду на завдання щодо реалізації положень Східного партнерства 
необхідно відзначити, що результати дослідження вже було представлено на 
Щорічній конференції Європейської асоціації дослідників у сфері освіти “Освіта і 
культура” (24–27 серпня 2010 р., Гельсінський університет). Тема доповіді 
“Модель запровадження європейського виміру освіти в систему післядипломної 
педагогічної освіти України”, обговорювалася на секції 10. “Дослідження у сфері 
педагогічної освіти” [5]. Учасники обговорення дійшли згоди, що інтеграція 
спрямовується на розвиток якості європейської освіти з новими параметрами, в 
основі визначення яких є культурні цінності (демократія, права людини, 
громадянськість, свобода, рівність, моральність) та принципи сучасної 
педагогічної діяльності (відкритість, толерантність, діалог, довіра, 
справедливість) тощо. На нашу думку, ці ідеї є повністю в руслі положень 
провідного документа Європейської Комісії щодо підвищення якості педагогічної 
освіти [6]. 

Необхідно погодитися з думкою експертів Європейської Комісії, що 
Європейський вимір в освіті є надзвичайно важливим для вчителів з причини їх 
подвійної включеності в освітній процес: як молодого покоління громадян 
Європи і як дійових осіб неперервної педагогічної освіти. Феномен європейського 
виміру в освіті має багато граней: 

– Європейська ідентичність (European identity) передбачає, що для 
європейського вчителя характерні певні цінності, які свідчать, що він (вона) є не 
тільки національним вчителем, але й таким, який працює “над національним 
курикулумом”. Він (вона) відчуває національне коріння своєї країни, але 
одночасно належить усій Європі. Це співіснування національної ідентичності і 
транснаціональної свідомості є перспективним для вирішення проблем 
гетерогенності й різнорідності. Тому єдність у розмаїтті є ключовим положенням 
розвитку європейської ідентичності. 

– Європейські знання (European knowledge) вчителя включають певні знання 
про системи освіти і політику в сфері освіти в різних країнах Європи. 
Європейський вчитель цінує систему освіти своєї країни і бачить її пов’язаність з 
іншими країнами Європи. Він (вона) володіє знаннями справ Європи і всього 
світу. Вчитель-європеєць обізнаний з європейською історією та її впливом на 
сучасне європейське суспільство. 

– Європейська полікультурність (European multiculturalism) вчителя 
зумовлюється багатокультурною природою європейського суспільства. Вчитель-
європеєць є носієм власної культури і одночасно є відкритим до інших культур. 
Він (вона) знає як виявляти себе в інших культурах, не домінуючи в них. В роботі 
з гетерогенними групами вчитель-європеєць розглядає багатоманітність як 
цінність і вияв відмінності. Він (вона) долає виклики, які створюються 
мультикультурними аспектами суспільства Знань і працює задля утвердження в 
суспільстві рівних можливостей. 



– Європейська мовна компетентність (European language competence) 
вчителя виявляється в тому, що він (вона) розмовляє більш ніж однією 
європейською мовою, використовує іноземну мову в оволодінні педагогічною 
професією і в подальшому педагогічному розвитку. Він працює деякий час в 
країні, де мова є відмінною від його рідної мови, а також спілкується на декількох 
мовах з своїми колегами й іншими людьми із зарубіжних країн. 

– Європейський професіоналізм (European professionalism) пов’язаний з 
такою освітою вчителя, яка дозволяє йому (їй) працювати в любій країні Європи. 
Вчитель-європеєць володіє “європейським підходом” у сфері свого предмета 
викладання, розглядаючи стрижневі теми курикулуму в європейській перспективі. 
Він (вона) обмінюються змістом і методикою викладання свого предмета з 
колегами з інших європейських країн та одночасно надає увагу вивченню 
традицій навчання і виховання в різних країнах. Європейський вчитель 
використовує результати досліджень педагогів різних країн для того, щоб 
зрозуміти і пояснити сучасні професійні проблеми та вчасно скорегувати свою 
практичну діяльність. Педагогічна освіта в наш час рухається шляхами нового 
професіоналізму з європейською перспективою, тобто, навчальна практика 
виходить за межі національних кордонів. Багато навчальних предметів вже 
будуються на основі багатої історії європейських традицій і цей досвід необхідно 
збагачувати. Розвиток європейського професіоналізму стимулюється введенням 
спільних міжнародних програм і ступенів, які започатковуються в країнах 
Європи. Багато можливостей щодо розвитку європейського професіоналізму 
створює застосування сучасних педагогічних технологій. 

– Європейське громадянство (European citizenship) вчителя полягає в тому, 
що він поводить себе як громадянин Європи. Він виявляє солідарність з 
громадянами інших Європейських країн і поділяє з ними цінності демократії, 
свободи. поваги прав людини. Європейський вчитель спрямовую свою роботу на 
розвиток автономії, відповідальності і активного громадянства в майбутній 
Європі. В шкільному курікулумі має розвиватися новий напрям – так звані 
“європейські студії” (European studies), які будуть відбивати динаміку розвитку 
європейського громадянства. 

– Європейcька якість (European quality) передбачає існування певних 
шляхів порівняння систем педагогічної освіти в різних країнах Європи. 
Пропонується відходити від формальних оцінок систем педагогічної освіти і 
розширювати сферу неформальних обмінів і кроскультурних візитів. Болонський 
процес є найважливішим кроком до гармонізації академічних і кваліфікаційних 
проблем. Збільшення порівнюваності й прозорості в кваліфікаціях та дипломах 
буде сприяти до зняття перепон щодо мобільності вчителів. 

Необхідно відзначити, що Директоратом у сфері освіти і культури 
Європейської Комісії вже започатковано низку ініціатив щодо залучення країн-
членів Східного партнерства до процесів європейської інтеграції у сфері 
педагогічної освіти. В числі перших – дослідження педагогічної освіти вчителів 
початкової і середньої школи в чотирьох країнах Східного Партнерства: Україні, 
Вірменії, Азербайджані, Молдові. Загальна мета цієї роботи полягає в тому, щоб 
здійснити порівняльний аналіз організації педагогічної освіти вчителів початкової 



і середньої школи в цих країнах у контексті сучасних змін в освіті. Частиною 
цього дослідження є збір інформації щодо: найважливіших проблем політики у 
сфері педагогічної освіти, ключових програмам і кваліфікаційних систем в 
педагогічній освіті, механізмів оцінки якості, вступу молодих вчителів у професію 
і їх неперервному розвитку. Результати дослідження мають лягти в основу 
своєрідного “путівника” для формування політики Східного партнерства ЄС у 
сфері педагогічної освіти. 

Цілком логічно, що саме з Вчителями, їх підготовкою, підвищенням 
кваліфікації та професійним розвитком пов’язуються перші кроки реалізації 
стратегії Східного партнерства. Активне включення вчителів у процеси побудови 
європейського спільного простору допоможе у вихованні нового покоління 
молоді, яке стане українським – за спадщиною й культурною приналежністю, а 
також європейським – за рівнем компетентності й перспективам. 
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У статті з’ясовано суть концепції мультикультуралізму як моделі 

полікультурного суспільства, а також розглянуто особливості становлення і 
розвитку мультикультуралізму в Австралії. 
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населення, імміграційна політика. 

В статье определена суть концепции мультикультурализма как модели 
поликультурного общества, а также рассмотрены особенности становления и 
развития мультикультурализма в Австралии. 

Ключевые слова: мультикультурализм, поликультурное общество, 
коренное население, иммиграционная политика. 

This article finds out the essence of the concept of multiculturalism as the model 
of multicultural society. Also the peculiarities of formation and development of 
multiculturalism in Australia are revealed. 

Key words: multiculturalism, multicultural society, Indigenous people, 
immigration policy. 

 
Постановка проблеми. У сучасному світі практично немає суспільств, 

монолітних за своїм складом. Навряд чи можна знайти хоча б одну державу з 
однорідним населенням. Готовність і бажання країни захищати інтереси усіх 
етнічних спільнот, які проживають на її території є показником рівня 
цивілізованості суспільства. Будь-яка демократична держава піклується про честь 
і гідність людей усіх національностей, про збереження їх національної та етнічної 
культури.  

За останні 100 років Австралія пройшла тернистий шлях від політики 
геноциду, расизму, сегрегації та асиміляції до впровадження мультикультуралізму 
як сучасної моделі полікультурного суспільства. На думку австралійських 
соціологів, з кінця ХІХ і до початку ХХ ст. політика Австралії еволюціонувала від 
прорасистської політики “білої Австралії” до концепції “мультикультуралізму”. 
Тому, ми вважаємо досвід цієї країни цікавим і корисним для України, на 
території якої теж проживають представники різних етнічних, мовних та 
релігійних груп. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема мультикультуралізму 
є настільки актуальною, що досліджується вченими, мабуть, усіх країн. Різні аспекти 
міжетнічних та міжрасових стосунків у контексті мультикультуралізму 
представлені у працях Б. Беррі, Т. Герана, А. Грегга, М. Дево, В. Кимлічки, 
Д. Месона, Б. Пареха, Ч. Тейлора, Г. Тернборна, М. Уолцера, П. Шеффера. У них 
розглядаються існуючі моделі розвитку поліетнічних суспільств. Основна увага 
приділяється мультикультуралізму. Він розглядається як спосіб перемогти 
монокультуралізм та асиміляцію, а також як основний інструмент вирішення 
проблем поліетнічних і полікультурних суспільств. 

Чималий внесок в розробку теорії мультикультуралізму, осмислення його 
особливостей та протиріч зробили російські учені, зокрема, В. Антонова, 
О. Баришева, В. Галецький, В. Малахов, Л. Нізамова, Е. Павлова, М. Тлостанова, 
Н. Скоробогатих. 

Останнім часом зросла увага до феномену мультикультуралізму і в Україні. 
Необхідність впровадження мультикультурної політики в українському 
полікультурному суспільстві розглядається в роботах сучасних вітчизняних 



дослідників: С. Бондарука, В. Бражевського, С. Дрожжиної, В. Дудченка, 
О. Караманова, В. Корнієнка, Т. Кулікової, М. Михальченка, О. Поліщука. 

Метою дослідження є вивчення особливостей становлення і розвитку 
мультикультуралізму в Австралії як моделі полікультурного суспільства.  

Визначена мета дослідження зумовила постановку та вирішення таких 
завдань: розкрити суть концепції мультикультуралізму як моделі полікультурного 
суспільства; розглянути особливості становлення і розвитку мультикультуралізму в 
Австралії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін “мультикультуралізм” 
з’явився в Канаді в 1960-х рр. під час пошуку шляхів вирішення напруженої 
ситуації у Квебеку та управління бікультурною на той час (англо-французькою) 
країною. Офіційне політичне визнання він отримав у 1971 р. В Австралії це 
поняття стало вживатися, починаючи з 1970-х років. Саме Канада і Австралія 
були першими країнами, які зробили мультикультуралізм офіційною політикою 
своїх держав.  

Термін “мультикультуралізм”, а також ряд концепцій, наукових підходів, 
які він визначає, використовувався переважно на Заході: у США, Австралії, 
Канаді, Західній Європі. Він вживався паралельно з іншими поняттями, такими як 
“етнічність”, “етнічна та національна ідентичність”, “нація”, “етнічне 
середовище”, “національні меншини”, які широко використовувались для 
описування нових етносоціальних процесів. Навіть зараз у сучасній науковій 
літературі термін “мультикультуралізм” підмінюється словом “полікультурність”. 
Доречно зауважити, що ці поняття різні за значенням, бо полікультурність – це 
реальний стан суспільства, а мультикультуралізм – це певна політика в такому 
суспільстві [2]. Мультикультуралізм – це стан, процеси, погляди, політика 
культурно неоднорідного суспільства, орієнтовані на свободу вираження 
культурного досвіду, визнання культурного різноманіття; культурний, 
політичний, ідеологічний, релігійний плюралізм, визнання прав меншин як на 
суспільному, так і на державному рівні [2]. 

На думку професора Кембриджського університету, Герана Терборна, 
термін “мультикультуралізм” (“мультикультурний”) вживається у трьох різних 
контекстах: політичному, емпіричному і філософському [4, c. 5]. 

Концепція мультикультуралізму вже більше двох десятиліть знаходиться у 
центрі уваги академічних, політичних і суспільних дискусій. Багато дослідників 
використовують це поняття у різних значеннях і надають йому відповідних 
особливих ознак. Мультикультуралізм передбачає мирне співіснування різних 
культур в одній країні. Ця концепція визнає, що усі культури рівні і мають 
однакове право на існування. Як показує міжнародний досвід, асиміляція, як 
стратегія щодо іммігрантських культур у більшості випадків себе не виправдала. 
Ксенофобія, фанатизм, фундаменталізм, радикалізм, екстремізм, тероризм — ось 
лише деякі побічні результати спроб запровадити подібну стратегію в 
поліетнічному суспільстві. Мультикультуралізм пропонує інтеграцію культур без 
їх асиміляції. Він пропонує повну свободу індивідуума стосовно культури. 
Індивід не зобов’язаний дотримуватися звичаїв і цінностей власної етнічної 
групи, йому не повинні насильно нав’язуватись культурні цінності більшості. 



Людина не має страждати від будь-якої дискримінації за етнічним принципом, і 
разом з тим має бути захищена від неприязні етнічних співвітчизників, якщо не 
хоче дотримуватися їх звичаїв і традицій. Кожен може вільно сповідувати власну 
етнічну культуру чи відхилятися від неї, використовувати культуру іншої групи 
або змішувати різні культури – людина має керуватися лише власними 
індивідуальними уподобаннями. Згідно з концепцією мультикультуралізму, 
країна може приймати представників різних культур, і при цьому спокійно 
ставитись до того, що меншість залишається “неінтегрованою”. Необхідно 
відкрити двері для всіх, хто хоче стати членом суспільства, а ступінь асиміляції 
має визначатися бажанням і здатністю кожного окремого індивіда [3]. 

Мультикультуралізм визнає не лише право на існування різних культур, але 
й право її представників користуватися рівними громадянськими правами і 
свободами. Концепція мультикультуралізму наголошує на важливості захисту 
прав людини, соціального піклування і рівності, але разом з цим – збереження 
етнічних груп і міжгрупову терпимість. Толерантність і терпимість - ось основа 
мультикультуралізму. Ця толерантність базується на державній політиці, мета 
якої через систему субсидій, грантів, через комісії з прав людини, програми 
рівності в усіх сферах привести суспільство до справедливості і рівності [3].  

Однією з основних цілей політики мультикультуралізму є створення так 
званої початкової впевненості. Якщо людина впевнена у власному місці в 
суспільстві, вона легше приймає права членів інших груп мати власні погляди, 
позицію і місце в тому самому суспільстві. Така політика, на думку держави, 
допомагає перебороти як сепаратизм, так і сегрегацію [3]. 

Досвід країн, які успішно здійснюють політику мультикультуралізму, 
доводить, що вона безпосередньо сприяє політичній і культурній інтеграції 
населення. Нині австралійський досвід мультикультуралізму вважається найбільш 
вдалим, оскільки він не створює систему специфічних групових прав, які б 
ускладнювали консолідацію громадян усієї країни. 

Австралія – одне з найбільш космополітичних і динамічних суспільств у 
світі. За даними перепису населення 2006 р. населення Австралійського Союзу 
становило близько 20 мільйонів, серед яких є представники 200 країн. Так, 
більшість населення Австралійського Союзу складають емігранти, які є 
представниками різних рас, етносів, релігій. Найбільше вихідців з Великобританії 
(5,2%), Нової Зеландії (2%), Китаю (1%), Італії (1%), В’єтнаму (0,8%). На 
території країни проживають також корінні (тубільні) народи, які становлять 2,3% 
від загальної кількості населення Австралії [5].  

Крім багатонаціонального, Зелений континент може похвалитися і мовним 
різноманіття. Хоча офіційною мовою є англійська, австралійці розмовляють 200 
різними мовами і діалектами, включаючи 45 мов, якими користуються 
представники тубільного населення [5]. 

Австралія характеризується і релігійним розмаїттям. Крім християн 
(близько 13 млн.), які становлять більшість населення, є також буддисти, 
мусульмани, індуси та іудеї [5]. 

Нині 40 відсотків австралійців – це люди, які народилися за океаном, або їх 
нащадки. Усі вони проживають згідно з традиційно усталеним принципом: люди 



всіх національностей повинні мати рівні можливості. Мультикультурним 
суспільством вважають Австралію 93% її населення [3]. Культурна 
різноманітність є головною ознакою національної ідентичністі в Австралії [5]. 
Однак, за минулі 100 років ця країна не оминула расових і національних проблем.  

В Австралії поворот до мультикультуралізму був частиною великих змін в 
моделях імміграції та у державній політиці щодо корінного населення. 

На території Австралії ще задовго до створення Австралійського Союзу 
проживало корінне населення. Як свідчать дані археологічних розкопок, 
територію Австралії заселяли предки теперішніх тубільних народів ще 60 000 
років тому [5]. На початку заселення Зеленого континенту європейцями (1788 р.) 
населення Австралії було однорідним. Основною расовою проблемою були 
стосунки білих та аборигенів. Перші зіткнення з аборигенами розпочалися в 
1788 р. В 1830 р. острів Тасманія зазнав страшного геноциду: було винищено 
майже все небіле населення. Внаслідок цілеспрямованого винищення та через 
хвороби, привезені на Зелений континент емігрантами з європейських країн, 
популяція аборигенів швидко скорочувалась.  

Впродовж тривалого часу корінний народ Австралії жив ізольовано і 
зазнавав утисків. Згідно зі ст. 51 (пункт 26) Конституції, яка була прийнята одразу 
після створення Австралійського Союзу, у 1900 р., федеральний Парламент мав 
право встановлювати закони для людей будь-якої раси, крім аборигенів, для яких 
повинні бути створені особливі закони у кожному штаті. Відповідно до ст. 127 тієї 
ж Конституції, під час перепису населення країни аборигени не враховувались [6]. 
Ці дві статті Конституції фактично позбавляли аборигенів права громадянства в 
новоутвореній державі. Впродовж 60 років в аборигенів силою відбирали дітей і 
віддавали їх під опіку уряду. Їх селили, так би мовити, “на перевиховання” у 
спеціальні дитячі будинки. Подібна практика тривала до 1972 р. включно. Це так 
зване “украдене покоління” [5]. 

З початком втілення в життя ідей мультикультуралізму в австралійському 
суспільстві, державна політика стосовно аборигенів зазнала колосальних змін. В 
1962 р. вони отримали право голосу, в 1967 р. – право вибирати в органи влади 
своїх представників. У тому ж 1967 р. Всенародним референдумом було 
затверджено право аборигенів на австралійське громадянство. Тобто, лише у 
1967 р. австралійські аборигени стали повноправними громадянами своєї країни. 

У 1992 р. Вищий суд Австралії визнав незаконність гонінь аборигенів з так 
званої “нічийної землі” (terra nullius) [5]. Таким формулюванням користувались 
колоністи для її захоплення: якщо вона ніким не оброблялась, то вважалась 
“нічийною” і її можна було захоплювати. 

13 серпня 1997 року Парламент Тасманії прийняв Заяву про вибачення 
перед аборигенами за колишню політику вилучення дітей з їхніх сімей. В грудні 
2006 р. Тасманія перша з австралійських штатів почала виплачувати компенсації 
“украденому поколінню”. В 1999 р. австралійський Парламент покаявся у 
жорстокому ставленні до корінних австралійців, а. через рік, у 2001 р., відбулася 
церемонія примирення з аборигенами у Канберрі. 13 лютого 2008 р. офіційні 
вибачення “украденим поколенням” від імені уряду Австралії висловив Прем’єр-
міністр Кевін Радд. Крім того, К. Радд пообіцяв, що слова будуть підкріплені 



справами. В найближчих планах уряду – реалізація програм з охорони здоров’я та 
освіти, спрямованих на лікування і ліквідацію безграмотності серед аборигенів 
[5]. 

Впродовж 20 років, з 1970 по 1990 рр., Національний комітет з питань 
освіти аборигенів (NAEC) визначив необхідність враховувати культурні традиції 
корінного населення, розвивати його природний потенціал. Уроки культури і 
побуту аборигенів оголосили частиною обов'язкової навчальної програми для всіх 
австралійців. Відповідно до стратегії мультикультуралізму, зросла увага офіційної 
влади до освітніх потреб аборигенів. Почали розроблятись програми навчання з 
урахуванням звичаїв і культури корінних жителів континенту. Заохочувалось їх 
навчання в середніх школах шляхом збільшення для них кількості стипендій. У 
2007 р. в країні з’явилося Національне телебачення аборигенів Австралії, яке 
дозволяє за допомогою телеуроків вивчати мови аборигенів. Один з коледжів 
Північної території готує спеціалістів із числа корінних жителів Австралії. В 
2010 р. вперше в історії країни депутатом Парламенту став корінний австралієць.  

Нині уряд робить усе можливе, аби інтегрувати корінні народи в 
австралійське суспільство та зменшити величезний розрив між корінним і 
некорінним населенням Австралії.  

Імміграційна політика Австралії теж пройшла ряд етапів. Австралійський 
Союз було створено у 1900 р. і офіційно визнано Британською королевою 1 січня 
1901 р. В Австралії був відкрито проголошений принцип “Збережемо Австралію 
білою!”. Політика “Білої Австралії” була реалізована першим актом 
австралійського парламенту — Законом про імміграцію 1901 р. Згідно з цим 
законом, лише люди білої раси могли селитися в Австралії на постійне місце 
проживання. Перевагу віддавали британцям, на другому місці були уродженці 
Північної Європи. В’їзд жителів південно-європейських країн був менш бажаним, 
а вихідці з Азії та інші представники небілих рас вважалися абсолютно 
небажаними мігрантами. У результаті мігрантам з категорії “бажаних” надавались 
фінансові стимули для переїзду в Австралію, а жителів азійських країн туди не 
допускали [7, c. 43]. Австралієць англо-кельського походження був ідеалом 
громадянина у цій країні до 1948 р. 

Характерною ознакою імміграційної політики австралійського уряду була 
асиміляція мігрантів з англо-кельтським населенням. Оскільки перевага 
віддавалась іммігрантам з Великобританії, то вихідці з інших країн повинні були 
запозичувати мову і культуру представників цієї країни. 

Підсумки Другої світової війни призвели до запуску широкомасштабної 
імміграційної програми, яка змінила демографічний склад населення Австралії та 
її економіку. Та все ж більшість австралійських політичних партій підтримували 
політику так званої “білої Австралії”. Перші хвилі масової післявоєнної імміграції 
не були позбавлені обмежень за расовою ознакою – перші мігранти повинні були 
прибути з країн Північної Європи, лише потім черга повинна була дійти до 
вихідців з країн Південної Європи. Австралійський уряд продовжував політику 
асиміляції щодо іммігрантів, які до того ж не повинні були бути людьми 
інтелектуальної сфери.  



У 1966 р. уряд Роберта Мензиса відмовився від політики “Білої Австралії”. 
Неофіційно цієї політики дотримувались до 70-х рр.  

Брак переселенців з Європи змусив уряд на початку 1970-х рр. відкрити 
країну для мігрантів з В’єтнаму, Тайвані, Філіппін, Китаю, Індії, Чилі, Кореї та 
островів Фіджі. Щоб уникнути формування етнічних анклавів, уряд слідкував за 
тим, щоб іммігранти селились і працювали серед австралійців. Але це не 
допомагало, і з’являлись чисельні общини. У них були свої школи, клуби, церкви, 
культурні центри. Державна політика асиміляції тільки посилювала роль таких 
общин у суспільному, політичному та культурному житті емігрантів. І общини 
стали своєрідним “буфером”, який допомагав новачкам поступово адаптуватися 
до життя в новій для них країні. Та все ж соціалізація новоприбулих іммігрантів 
була складним процесом. Вони селились у передмістях великих міст, що лише 
посилювало ізоляцію і призводило до загострення етнічних протиріч. Навіть 
висококваліфіковані емігранти автоматично опинялись на низькооплачуваних 
посадах, оскільки австралійські чиновники не визнавали їхніх дипломів. 

В рамках асиміляційного підходу було вжито державних заходів щодо 
соціальної адаптації мігрантів: створено курси англійської мови, комітети 
підтвердження дипломів, телефонну службу допомоги перекладачів. Однак 
установка на асиміляцію все більше загрожувала країні вичерпанням 
імміграційного потоку. Переломний момент у цій сфері настав, коли з’ясувалося, 
що багато іммігрантів думають про повернення в Європу, переконавшись, що їх 
культурні традиції та уявлення сприймаються в Австралії негативно. Це стало 
одним із факторів, які обумовили переосмислення державної політики — відмову 
від асимілювання на користь більш плюралістичного курсу.  

У грудні 1972 р. до влади в Австралії прийшов уряд лейбористів. Міністром 
у справах імміграції став Ал Грассбі. Його метою було змінити ворожі стосунки 
між англо-кельтським населенням Австралії і новими австралійцями, пом’якшити 
проблеми у сфері політики і культури. Він використовував будь-яку можливість, 
щоб підкреслити неоціненний внесок іммігрантів у розвиток австралійського 
суспільства і засуджував короткозорість населення, яке щосили намагалось не 
помічати цей внесок. Завдяки політичним ініціативам Грассбі, у 1973 р. було 
запроваджено Службу телефонну перекладу, а також відбір і працевлаштування 
кадрового персоналу, який би володів кількома мовами, для здійснення 
соціального страхування [1]. 

Саме з ім’ям Грассбі пов’язують введення в політичний обіг терміну 
“мультикультуралізм” в 1973 р. Саме з цього часу мультикультуралізм був 
визнаний офіційним курсом держави щодо іммігрантів та корінних жителів 
країни. Були створені інститути підтримки етнічних меншин. Багатомовним 
стали: освіта, телебачення і радіо. Крім того, вступ Великобританії до 
європейської спільноти в 1973 р. сприяв переорієнтації австралійської торгівлі і 
міжнародної політики у напрямку азійських країн. Розвиток економічних зв’язків 
з Азійсько-Тихо-океанським регіоном і відмова від політики “білої Австралії” 
змусили лібералізувати імміграційну політику цієї країни. В 1979 р. за 
ініціативою уряду був створений Австралійський інститут з питань культурного 
різноманіття. 



Спираючись на канадський досвід, політика мультикультуралізму в 
Австралії була націлена на збереження і посилення етнічної ідентичності 
спільнот, утворених іммігрантами небританського походження. Вона передбачала 
також серію антидискримінаційних заходів щодо корінного населення, визнання 
за аборигенами права на землю, цілу низку освітніх і телерадіомовних програм, 
призначених для конкретних культурних спільнот.  

Однак модель мультикультуралізму, яка функціонувала в Австралії з 
середини 1970-х до середини 1980-х рр., базувалась на ставленні до етнічних 
меншин, як до замкнених утворень. Цей підхід зазнав радикальних змін в другій 
половині 80-х років. Етноцентриська модель мультикультуралізму була замінена 
громадянською. Відбулося зміщення акцентів з групових на індивідуальні права 
громадян. Замість підтримки етнічних меншин уряд віддав перевагу забезпеченню 
конституційних прав, головним чином, соціальних. 

У 1987 р. було створено Управління з проблем мультикультуралізму, яке 
пізніше увійшло до структури Департаменту імміграції. У тому ж році з метою 
розробки політичних рекомендацій на наступне десятиліття і реалізації заходів 
щодо сприяння розвитку культурного різноманіття урядом Австралії була 
створена Національна консультативна рада з питань мультикультуралізму. 

У 1989 р. урядом була прийнята Національна програма на підтримку 
мультикультурної Австралії. Цей документ гарантував громадянам можливість 
вільної культурної реалізації в умовах правових гарантій, соціальну рівність, 
відсутність дискримінації, а також сприяння талановитим громадянам для 
найбільшої економічної вигоди суспільства. У грудні 1999 р. Парламентом країни 
був прийнятий ще один важливий документ, яка отримав назву “Новий порядок 
денний для мультикультурної Австралії”. Він націлював на створення такої 
адміністративної, соціальної та економічної інфраструктури, яка б відповідала 
потребам багатонаціонального населення країни; на досягнення соціальної 
гармонії між представниками різних культур; на використання переваг 
культурного різноманіття населення на користь усіх австралійців. Реалізація цієї 
програми була продовжена на період з 2003 по 2006 рр. 

Нині австралійський уряд робить усе можливе, аби представники усіх рас, 
які проживають у цій країні, почували себе комфортно. Так, Служба телефонного 
перекладу повністю фінансується державою. Австралійські газети друкуються 30 
мовами. Радіопередачі транслюються 60 мовами [3]. 

В основі сучасної політики інтеграції іммігрантів та корінних жителів 
Австралії нині лежить визнання державою культурного різноманіття 
австралійського суспільства.  

Висновок. Австралія – полікультурна та поліетнічна держава з 
високорозвиненою економікою та широким колом демократичних свобод. У 
своєму історичному розвитку вона пройшла непростий шлях від геноциду, 
асиміляції та сегрегації до політики мультикультуралізму як оптимального 
способу гармонійного співіснування різноманітних культур у полікультурному 
суспільстві.  

Мультикультуралізм є найбільш прийнятною формою організації державної 
політики і суспільного життя у поліетнічному та полікультурному суспільстві, бо 



саме така модель враховує інтереси усіх етнічних груп, рас та національностей, 
які проживають на території країни. Принципове питання сучасної політики 
мультикультуралізму – побудова полікультурного суспільства на демократичних 
засадах. 

Досвід впровадження мультикультуралізму в Австралії може бути 
корисним для України, яка шукає нових шляхів ведення внутрішньої політики у 
світлі демократичних перетворень та прагненні інтегруватися у Європейське 
співтовариство. 
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представники меншини та інші. Охарактеризовані бар’єри, на яких ґрунтується 
освітня нерівність.  

Ключові слова: нерівність у доступі до освіти, освітні можливості, 
скандинавські країни. 

В статье описаны основные факторы, порождающие неравенство в 
доступе к образованию и образовательных возможностях таких категорий 
населения, как инвалиды, взрослые, женщины, дети из малообеспеченных семей, 
иммигранты, представители меньшинств и другие. Охарактеризованы барьеры, 
на которых основывается образовательное неравенство. 

Ключевые слова: неравенство в доступе к образованию, образовательные 
возможности, сканжинавские страны. 

The main factors that generate inequality in access to education and educational 
opportunities for such categories of people as disabled, adults, women, children from 
poor families, immigrants, minorities and others are described in the article. Barriers 
on which the educational inequality is based are characterized. 

Key words: inequality in access to education, educational opportunities, 
Scandinavian countries.  

 
Постановка проблеми. Проблема доступності освіти не є новою, але в 

останні роки вона все більше привертає увагу дослідників та розробників 
соціальної політики. Високий рівень освіченості населення, з одного боку, 
підвищує економічний потенціал усього суспільства, з другого – підвищує 
благоустрій людей, їх соціальний статус, сприяє подоланню нерівності. На 
сьогодні ця проблема загострилась у зв’язку з нестабільністю соціальних 
структур, інтенсивним переміщенням людей по сходах соціальної ієрархії, 
зменшенням залежності між рівнем освіти та доходами [8]. 

Як соціологічні теорії (функціоналізм, відтворення культури та соціальної 
структури), так й економічні теорії (теорія людських ресурсів) визнають, що 
справедливість доступу до освіти виражається в мінімізації залежності освітніх 
можливостей від соціального походження та в максимізації їх залежності від 
здібностей та умінь учасників навчального процесу. В іншому випадку освіта 
закріплює та посилює існуючу нерівність [6, c. 71]. 

Зв’язок із важливими завданнями. Демократичне суспільство не може 
бути сформоване, якщо усі бажаючі, незалежно від віку, статі, соціального та 
матеріального становища, не матимуть можливості отримати освіту. Процес 
створення такого суспільства супроводжується формуванням загального 
освітнього та наукового простору, де якість та доступність вищої освіти є 
основою, а подолання освітньої нерівності є запорукою утвердження 
демократичних принципів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доступ до освіти та нерівність 
освітніх можливостей є предметом розвідок широкого кола як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців. Так український дослідник, консультант Міжнародного 
центру перспективних досліджень В. Нікітін акцентує увагу на вимірах якості 
освіти як основи для постановки та визначення напрямів її трансформації в 
умовах демократизації суспільства [4]. Відомий британський учений професор 



Стенфордського університету М. Карной стверджує, що якість – це не завжди 
кількість, і розкриває суть економічного фактору як однієї з головних перешкод 
на шляху до отримання якісної освіти [7]. Російський дослідник В. Ільїн у своїх 
працях характеризує соціальний фактор як бар’єр до отримання освіти [1], а його 
співвітчизниця А. Орлова показує механізми, які розширюють доступ до освіти 
вихідцям із багатодітних сімей в умовах реформування системи освіти [5]. Серед 
зарубіжних учених проблемами нерівності в освіті також займалися: 
Ф. Балабанов, Д. Константіновський, Л. Овчарова, В. Солодова, А. Уткіна, 
В. Харчева та інші. 

Мета статті – охарактеризувати причини освітньої нерівності та бар’єри, що 
перешкоджають доступу до якісної освіти. Основні завдання дослідження 
полягають у тому, щоб проаналізувати основні чинники освітньої нерівності та 
визначити основні бар’єри, які перешкоджають отриманню якісної освіти.  

Виклад основного матеріалу. На виникнення нерівності в освіті впливає 
низка чинників, що можуть породжувати як пряму, так і відносну нерівність 
доступу до освіти. Пряма нерівність означає повну відсутність можливості 
отримати освіту. Відносна нерівність визначається неможливістю доступу до 
освіти високої якості або невідповідністю форм та видів послуг споживацьким 
вимогам [3]. 

Забезпечення доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів 
освітньої політики скандинавських країн. Вирішуючи завдання доступності освіти 
там, зазвичай, фокусують увагу на так званих соціально вразливих групах 
населення – людях із обмеженими можливостями, дітях, позбавлених батьківської 
опіки, представниках меншин, дорослих, жінках та ін. Особлива увага до них 
зумовлена тим, що в суспільстві сформувалася думка про необхідність 
підвищення доступності освіти для тих соціальних груп, які мають заздалегідь 
гірші можливості соціальної участі. У сучасних умовах такі рамки аналізу 
доступності освіти є невиправдано вузькими. На сьогодні ця проблема перестає 
бути проблемою виключно соціально вразливих прошарків населення. Вона 
повинна розглядатися перш за все з точки зору специфічних потреб і 
можливостей в галузі освіти різних груп населення, які диференціюються за 
низкою соціальних та економічних параметрів. 

Унаслідок співставлення результатів освітніх досліджень, нам удалося 
виявити такі групи чинників, які найчастіше виокремлюють їх автори: гендерний, 
економічний, географічний, соціальний, фізичний і віковий. 



 
Мал. 1. 

Чинники виникнення  нерівності в освіті 
Кожен чинник призводить до порушення права на рівний доступ до освіти 

певної категорії населення. Розглянемо детальніше кожен чинник.  
Зважаючи на гендерний чинник, можемо припустити, що жінки у 

скандинавських країнах мали нерівні освітні можливості порівняно з чоловіками. 
Це частково пов’язано з тим, що в цих країнах відносились до емансипації жінок 
тільки як до справи “маргіналізованих жіночих груп” і взагалі не розглядали як 
гостру соціальну проблему. Гендерний чинник перешкоджає досягненню рівних 
освітніх можливостей, рівності у навчанні та професійній підготовці, обранню 
спеціальності та подальшому працевлаштуванню. 

На нерівний доступ до освіти та нерівність освітніх можливостей впливає 
також віковий чинник, який насамперед виявляється в участі такої кризової 
категорії населення, як дорослі. Відомий дослідник та професор освіти 
К. Рубенсон зазначає, що нерівність в освіті дорослих віддзеркалює розподіл 
соціальної влади та ресурсів, а, точніше, ілюструє ступінь, в якій справедливість, 
права й обов'язки переважають в конкретній країні [9]. Нерівна участь в освіті має 
багато причин, починаючи від тих, які ґрунтуються на індивідуальних 
особливостях кожного, та тих, які прослідковуються в інституційному та 
культурному контекстах. Існує три типи бар’єрів, що перешкоджають рівній 
участі дорослих в освіті, а саме: інституційні, ситуаційні та диспозиційні [10]. 

Фізичний чинник перешкоджає участі в освіті такій категорії населення, як 
люди з особливими потребами, які через фізичні вади не можуть повноцінно 
навчатися та часто не мають доступу до бажаного навчального закладу і 
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подальшого працевлаштування. Цей чинник можна пояснити через бар’єри, які 
впливають на доступність неповносправних, а саме: установочні, фізичні бар’єри, 
невідповідний навчальний розклад як бар’єр, непідготовлені вчителі як бар’єр й 
організація освітньої системи як бар’єр.  

Соціальний чинник виявляється в нерівності доступу до освіти осіб із 
низьким соціальним статусом і дітей, батьки яких займають невисокі посади або 
взагалі безробітні. Залежність освітніх досягнень від соціального походження вже 
давно була предметом соціологічних досліджень, як фундаментальний індикатор 
нерівності в індустріальних суспільствах. Хоча існування міцного зв’язку між 
соціально-економічним становищем батьків та освітою їхніх дітей є 
загальновизнаним фактом, але з плином часу прослідковується певні розбіжності 
з цього приводу. 

Віковий чинник перешкоджає доступу такої категорії населення, як дорослі, 
які через вікові обмеження не можуть вступити до навчального закладу або 
завершити навчання після довгої перерви, адже багато з них отримали лише 
початкову або середню освіту.  

Освітню нерівність породжує також географічний чинник, під вплив якого 
підпадають особи, що живуть далеко від освітніх центрів, а обраний навчальний 
заклад знаходиться далеко від місця проживання.  

Останнім чинником є економічний, що унеможливлює участь у освіті 
вихідців із бідних сімей, які через брак коштів не можуть отримати рівні освітні 
можливості.  

Усі перераховані вище чинники частково взаємодіють між собою, а саме ця 
взаємодія проявляється через бар’єри, що породжують нерівність. Бар’єр – 
сукупність чинників, що перешкоджають отриманню освіти людиною, яка не має 
того чи іншого ресурсу. Ключова характеристика будь-якого бар’єру – його 
висота, тобто ступінь виявлення. Висота визначається вірогідністю успішного 
вступу та закінчення навчання людиною, яка не має ресурсів для подолання цього 
бар’єру. Бар’єри можуть бути інваріантними (ті, що характерні лише для 
високорозвинених шкіл, гімназій, ліцеїв) та специфічними (ті, які проявляються в 
навчальних закладах незалежно від рівня якості освіти в них). Риси 
специфічності\інваріантності відбивають розподіл бар’єрів – динамічну 
характеристику нерівності життєвих шансів. Поряд з їх висотою, розподіл є 
ключовим показником доступності. Бар’єри диференціюють на соціокультурний, 
територіальний, економічний, інституціональний, інформаційний і мотиваційний 
[2]. Усі вони є підґрунтям для нерівності у доступі до освіти та освітніх 
можливостей. 

Висновки. На рівність доступу до освіти та отримання рівних освітніх 
можливостей у скандинавських країнах впливає низка чинників (гендерний, 
економічний, географічний, соціальний, фізичний і віковий), що частково 
взаємодіють та породжують освітню нерівність. Ці чинники ґрунтуються на 
певних бар’єрах, а саме: соціокультурному, територіальному, економічному, 
інституціональному, інформаційному, мотиваційному. Суперечності між 
потребою у досягненні рівних освітніх можливостей проблемних категорій 
населення та їх повною або частковою відсутністю викликають потребу в 



розробленні стратегій подолання цієї проблеми на державному рівні, що й є 
тематикою наших подальших розвідок.  
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ: 

КОМПАРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
У статті розглядається сутність поняття “комунікативна культура”. 

Автор визначає основні складові структури комунікативної культури. Автор 
акцентує увагу на доцільності використання компаративного аналітичного 
метода для досліджень явищ комунікативної культури. Автор формує 
пріоритетні напрями у використанні компаративного аналізу з метою вивчення 
феномену комунікативної культури. 
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Ключові слова: комунікативна культура, компаративний аналітичний 
метод. 

В статье рассматривается суть понятия “коммуникативная культура”. 
Автор определяет основные составляющие структуры коммуникативной 
культуры. Автор акцентирует внимание на целесообразности использования 
компаративного аналитического метода для исследований явлений 
коммуникативной культуры. Автор формулирует приоритетные направления в 
использовании компаративного анализа с целью изучения феномена 
коммуникативной культуры.  

Ключевые слова: коммуникативная культура, компаративный 
аналитический метод. 

The article deals with the essence of the concept of “communicative culture”. The 
author defines the main components of the structure of the communicative culture. The 
author focuses on the feasibility of using analytical comparative method for research of 
the phenomenon of communicative culture. The author formulated the priorities in 
the use of the comparative analysis to explore the phenomenon of communicative 
culture. 

Key words: communicative culture, analytical comparative method. 
 
Актуальність теми. У сучасному суспільстві, в епоху інформатизації та 

поширення всесвітніх комунікацій, однією із найбільш значущих проблем стає 
потреба у вивченні всезростаючих процесів глобалізації та інтеграції людства, що 
охоплюють практично всі аспекти соціального життя. Комунікативний поворот у 
західноєвропейській науці 60 – 90-х років є, мабуть, найголовнішим висновком 
внутрішньої логіки розвитку академічної наукової думки, ознакою глибинних 
зрушень у повоєнному суспільному житті кожної людини й цілого людства [11]. 

Людина за своєю суттю є істотою соціальною, її розвиток та формування як 
особистості не можливий без соціуму. Аналіз уявлень про природу особистості, 
неможливість повноцінного людського розвитку поза соціуму вимагає 
актуалізації основних механізмів і рушійних сил, що об’єднують людей у 
соціальні спільноти. Наслідком об’єднання людей в різні соціальні спільноти і 
спільної соціальної діяльності є культура. Різноманітність виявів людського духу, 
життєвих і практичних установок, традицій та звичаїв акумулюється у 
спілкуванні та взаємодії і через них здійснюється, відтворюючи реалії соціального 
буття. Процеси глобалізації та інтеграції супроводжується поширенням 
кроскультурних зразків з одночасним абстрагуванням від етнічних особливостей, 
що є безпосередньою загрозою занедбання і втрати національних традицій, 
історичних культурних надбань та цінностей. Саме тому, аналізуючи сучасні 
теоретичні та методологічні аспекти комунікативної культури, слід приділяти 
особливу увагу співвідношенню між феноменами комунікативної культури і 
традиції. З цією метою найбільш доцільним є застосування компаративного 
методу в дослідженнях та аналізі існуючих здобутків щодо культурних феноменів 
у різних галузях гуманітарного знання.  

Оскільки всі вищезазначені суспільні тенденції загострюють проблематику 
досліджень комунікативної культури, її функцій, методів формування та розвитку, 



чимало науковців та дослідників з таких споріднених наукових галузей, як 
філософія, культурологія, психологія, педагогіка та соціологія присвячують свої 
наукові праці тим або іншим аспектам комунікативної культури і її значенню у 
сучасному, як українському, так і світовому суспільстві. Щодо зазначеної 
тематики, наразі можемо зауважити, що неодноразові спроби визначення 
феномену комунікативної культури як культури спілкування, у галузі 
гуманітарних досліджень, мають досить довготривалу та складну за змістом 
історію розвитку. 

Аналіз досліджуваної проблеми свідчить про те, що для вітчизняних та 
іноземних науковців характерна різноманітність поглядів на феномен як самої 
комунікативної культури, так і різноманітних комунікативних феноменів, так або 
інакше пов’язаних із нею: комунікативного потенціалу, комунікативної 
компетентності, комунікативної готовності, культури спілкування, 
комунікативного простору і часу, комунікативних здібностей і компетенцій та ін. 
Особливості формування як сучасної комунікативної культури особистості, так і 
окремих її компонентів у різних вікових та професійно-соціальних категоріях 
відображені в численних структурно-змістовних моделях і схемах, представлених 
в роботах як вітчизняних, так і іноземних науковців. Використовуючи 
компаративний метод для порівняння різних структурно-змістовних моделей 
комунікативної культури, представлених дослідниками цього феномену ми 
отримуємо можливість виявити загальне та особливе щодо комунікативної 
культури і її складових у різних національних і суспільних спільнотах, виявити 
спільні кроскультурні риси та виявити її специфіку. Порівняльно-історичний 
метод дозволяє виявити генезис і розповсюдження щодо типологічних 
особливостей, з’ясувати структурні компоненти такого складного історико-
соціального феномену, як комунікативна культура особистості. Аналіз наукової 
літератури дозволяє констатувати той факт, що дослідження, які присвячені 
проблемі формування комунікативної культури особистості, ведуться в різних 
освітніх галузях, свідченням чого є наукові здобутки таких сучасних вітчизняних 
вчених, як О. О. Гаврилюк, Т. І. Гончар, О. М. Корніяка, І. А. Мамчур, 
Л. Е. Орбан-Лембрик, І. А. Сайтарлі, С. О. Сарновська, Н. В. Юрченко. 

Відповідно до зазначенної проблеми, мета наших досліджень полягала в 
компаративному аналізі концептуальних засад феноменології комунікативної 
культури в галузі філософських, педагогічних, культурологічних і психологічних 
знань, в теоретико-методологічному дослідженні концепцій комунікативної 
культури.  

Об’єктом дослідженя виступав феномен комунікативної культури. 
Предметом дослідження є компаративний потенціал комунікативної 

культури. 
Виходячи із мети, об’єкту та предмету нашого дослідження були поставлені 

наступні завдання: 
• розкрити сучасні підходи до вивчення комунікативної культури в її 

співвідношенні до особистості, соціуму, традицій, етносу тощо;  
• проаналізувати і узагальнити сучасні та існуючи концептуальні засади 

феноменології комунікативної культури у галузі гуманітарних знань; 



• застосувати компаративний метод для створенння моделей 
комунікативної культури. 

Теоретичними і методологічними засадами наших досліджень 
виступають представлені в класичній та сучасній науковій літературі 
напрацювання, ідеї і концепції спілкування, теоретичні поняття комунікативної 
філософії та дискурсивної етики. Одним із основних методологічних положень є 
соціо-культурний принцип дослідження спілкування як теоретико-
методологічного і суспільного явища. При цьому враховано, що соціальне, тобто 
таке, що відповідає суспільній, насамперед моральній сутності людини, розуміння 
комунікації в сучасній соціально-філософській теорії доповнюється 
екзистенційно-антропологічним розумінням людських стосунків і відносин, при 
яких суть і саме існування комунікації визначається фактом присутності в них 
людини, її інтересами і потребами, ціннісними орієнтаціями і цільовими 
настановами [4,6, 11]. Іншим, не менш важливим положенням, яке також виступає 
як методологічна настанова, є діяльнісний підхід до розуміння сутності 
взаємовідносин людей, оскільки спілкування є специфічно людським видом 
діяльності. 

В нашому дослідженні використовувались наступні загальнонаукові 
методи: аналізу, компаративного і порівняльного аналізу, систематизації, синтезу. 
Оскільки актуальним теоретичним завданням дослідження є подолання певного 
протиставлення соціально-філософського, антропологічно-екзистенціального, 
аксіолого-етичного і соціально-психологічного статусів проблеми спілкування, то 
плідними для розв’язання цього завдання є методологічні можливості сучасного 
синтетичного та синергетичного підходу до аналізованих питань, принципу 
доповнюваності, тобто органічного поєднання різних методів аналізу.  

Фундаментом щодо розуміння феномену комунікативної культури 
особистості О. М. Корніякою виступають дві сторони комунікативної культури 
особистості, щодо характерних рис психічних явищ: об’єктивна і суб’єктивна. 
Для першої притаманне трактування комунікативної культури як системи 
характеристик, ознак, що у своїй сукупності свідчать про її комунікативну 
довершеність – структурованість, системність, вмотивованість, комунікативність, 
вербалізованість, спрямованість, правильність, урегульованість та ін. Для другої 
притаманне її трактуванні як системи вмотивованих і морально зорієнтованих 
якостей і вмінь людини, що забезпечують комунікативно ефективну та 
психологічно комфортну взаємодію, обмін інформацією, взаємовплив і 
взаєморозуміння. У загальному вигляді комунікативну культуру можна 
розглядати як систему сформованих в індивіда в процесі міжособистісної 
взаємодії якостей, навичок і вмінь, що дає йому змогу (в межах комунікативних 
здібностей, вікового розвитку і соціального статусу) досягати успішної соціальної 
адаптації, здійснювати ефективну комунікативну і предметну діяльність, 
забезпечувати психологічно комфортну інтерсуб’єктивну взаємодію і досягати 
взаєморозуміння [3]. Запропонована О. М. Корніякою внутрішня організація 
психологічної структури комунікативної культури має двовимірну, 
“горизонтально-вертикальну” будову (подібна двовимірність характеризує 
структуру особистості за Ф. Лершем, Г. С. Костюком і В. В. Рибалкою). 



Діяльнісний аспект (або “горизонтальний вимір”) внутрішньої змістової 
структури комунікативної культури утворюють чотири компоненти: 
мотиваційний, пізнавальний, вольовий і поведінковий (операційний), що 
складаються і розвиваються у особистості в процесі діяльності та спілкування з 
оточенням. “Вертикальний вимір”, який уособлює індивідуальні особистісні 
особливості комунікативної культури, виступає як внутрішній результат 
“горизонтальної” комунікативної діяльності людини. В реальному процесі 
спілкування, вважає О. М. Корніяка, всі структурні компоненти комунікативної 
культури особистості взаємопов'язані та взаємопронизують одне одного. Разом із 
тим, вони перебувають у певному співвідношенні один з одним: мотиваційному, 
пізнавальному і вольовому компонентам належить первинна роль щодо 
поведінкового (операційного) її компонента. Теоретичний аналіз проблеми 
становлення комунікативної культури дає змогу дійти висновку, що всі названі 
компоненти мають динамічний характер у часовому комунікативному вимірі. 

Змістовним, на наш погляд, є також бачення структури комунікативної 
культури представлене Н. В. Юрченко, яка виділяє в комунікативній культурі три 
складових компонента: інваріантний (аксіологічний), що включає у себе основні 
цінності комунікативної культури, технологічний, який відображає 
операціональну сторону спілкування та варіативний компонент, що включає 
комунікативно-значущі якості особистості. Дані компоненти знаходяться у 
взаємодії та утворюють динамічну структуру комунікативної культури 
особистості [12]. Доповнює цілісні моделі комунікативної культури особистості. 
що представлені попередніми дослідниками, структура комунікативного 
потенціалу особистості сформульована і описана Л. Е. Орбан-Лембрик в роботі 
присвяченій різнобічним аспектам професійної комунікації. Так, структура 
комунікативного потенціалу особистості, розглянута як складова комунікативної 
культури особистості. (її варіативного та операційного компонентів), виступає як 
наявність певних специфічних особистісних якостей, здібностей, комунікативних 
компетенцій, мотивів, які у системі складають комунікативну структуру 
особистості, її комунікативне ядро та комунікативний світ) [7, 8]. Комунікативний 
потенціал особистості виявляється у комунікативній діяльності та набуває свого 
якісного втілення в системі комунікативної культурі особистості, а також включає 
у себе актуальні і потенціальні комунікативні можливості індивіда, які 
особистість може використовувати в конкретній формі спілкування, а також у 
власному подальшому розвитку з метою максимальної комунікативної реалізації 
та соціальної адаптації. Комунікативний потенціал має динамічний характер щодо 
набуття особистістю певного рівня комунікативної культури як складної 
системної ознаки особистості [1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12].  

Слід зазначити, що з кінця ХХ сторіччя стало актуальним у суміжних 
галузях педагогіки, психолінгвістики, культурології, а особливо філософії 
розглядати концепт комунікативної культури у її діалогічному звучанні, що 
сприяло ще більш глибокому аналізу виявів комунікативної культури як в її 
особистісному так і в соціальному вимірах. 

В цілому, узагальнення сучасних підходів до моделювання як 
комунікативної культури особистості, так і окремих її складових дає підставу 



стверджувати, що цей процес зумовлений становленням як самої комунікативної 
культури українського суспільства в цілому як складного соціокультурного 
феномену, так і розвитком наукового пізнання цього багатогранного і 
надважливого у сучасному інформаційно-комунікативному суспільстві феномену. 
Саме тому, використання компаративного методу з метою виявлення специфіки 
структури комунікативної культури особистості щодо її належності до 
української культурної традиції виявляє свою доцільність і перспективність. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити що: 
1. Актуальність досліджень комунікативної культури зумовлено новим 

етапом розвитку світової наукової думки, що передбачає особливу увагу до явищ 
культури у її взаємозв’язку із феноменом комунікації, культурного діалогу як в 
широкому філософському, так і в більш вузьких прикладних аспектах. 

2. Подальшого розкриття і уточнення потребують як кроскультурні 
феномени комунікації, так і національно зорієнтовані риси комунікативної 
культури. 

3. Використання порівняльно-історичного компаративного методу є 
перспективним щодо вивчення походження та формування етнічної 
комунікативної культури на Україні та виявлення спільних кроскультурних 
особливостей комунікативної культури сучасного глобалізованого світового 
суспільства. 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
В КРАЇНАХ ЗАРУБІЖЖЯ 

Стаття висвітлює актуальні питання стандартизації інформаційно-
комунікаційних компетентостей в країнах зарубіжжя. Проаналізовано 
зарубіжний та вітчизняний досвід розробки основних підходів до створення  
індикаторів успішності в сфері ІКТ через призму компетентнісного підходу. 
Подано визначення поняття ІКТ компетентності.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ 
компетентність, стандарти, технології інформаційного суспільства.  

Статья отражает актуальные вопросы стандартизации ИКТ 
компетентностей в зарубежных странах. Проанализировано зарубежный и 
отечественный опит разработки основных подходов к созданию индикаторов 
успешности в сфере ИКТ через призму компетентностного похода. Подано 
определение понятия ИКТ компетентности.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологи, ИКТ 
компетентность, стандарты, технологии информационного общества.   

The article deals with the modern issues of ICT competencies standardization in 
foreign countries. The foreign and domestic experience of education achievements 
indicators development is analyzed. ICT competence notion is highlighted in the article.   

Key words: information and communication technologies, standards, ICT 
competence, information society technologies.  

 
Покращення якості освіти через використання ІКТ та мультимедійних 

засобів є одним з пріоритетів європейських освітніх стратегій співробітництва. 
Важливим для розвитку освіти є сфера інформаційної грамотності та 
запровадження ІКТ починаючи від процесу навчання до процесів управління 
освітою та моніторингу освітніх результатів. Велика увага сьогодні приділяється 
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розробці стандартів ІКТ в освіті завдяки інтеграції України у загальносвітові 
освітні процеси та мережі. Дані процеси пов’язані з питаннями рівного доступу до 
якісної освіти загалом та до ІКТ зокрема.  

Сьогодні в Україні триває період перегляду стандартів загальної середньої 
освіти, вищої та професійної освіти, стандартів у галузі післядипломної 
педагогічної освіти. Перш за все зміни до підходів формування та передачі знань 
спричинені швидким розвитком інформаційних технологій, трансформаційними 
процесами в суспільстві, змінами на геополітичній карті світу, відкриттям 
кордонів для великої кількості європейських країн, науковими винаходами та 
іншими чинниками, які вплинули на вимоги, що стоять перед системами освіти 
останні десятиліття.  

Формування сучасних освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на 
міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти та цілі 
проголошуються в міжнародних конвенціях і документах і є стратегічними 
орієнтирами міжнародної спільноти. 

У більшості економічно розвинених країн з високими освітніми 
показниками це пов’язано з такими чинниками, як [2]:  

- перехід до нової форми сучасного суспільства — інформаційного 
суспільства, де значущою одиницею є не просто інформація, а вміння оперувати 
нею, застосувати її для власного розвитку, для життя, що потребує від громадян 
нових вмінь та знань, що дозволяють швидко, мобільно та ефективно 
використовувати інформацію для власного добробуту, розвитку та навчання;  

- встановлення більш високих стандартів в освіті та у всіх галузях 
життя. Цього потребує ринок праці, у зв’язку з цим встановлюються нові вимоги 
до навчальних дисциплін, до системи оцінювання навчальних досягнень, до 
якості освітніх послуг взагалі;  

- відкриття кордонів між країнами та інтеграція освітніх систем до 
світового освітнього простору. Важливим чинником перегляду змісту освіти у 
багатьох країнах є розширення кордонів та тих можливостей, що відкриваються 
перед молоддю. В умовах сучасної міграції в рамках не тільки країни, а й регіонів 
виникає необхідність швидкої адаптації для отримання навчання та роботи, що 
спонукають суспільство до необхідних змін;  

- потреба у нових компонентах знань, необхідних для успішного життя в 
суспільстві, що дає можливість людині орієнтуватись у сучасному суспільстві, 
інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому 
здобутті освіти.  

Сьогодні європейські країни розглядають стратегії впровадження ІКТ у 
галузь освіти, як невід’ємну складову державної політики. До них відносяться: 
комп’ютеризація шкіл, навчання всіх вчителів та учнів комп’ютерної грамотності, 
створення нових освітніх програмних засобів, просування технологій, що 
сприяють швидкому та ефективному набуттю ІКТ-компетентностей населенням. 
Слід зазначити, що дані пріоритети закладені у Лісабонській стратегії, і які країни 
Європейського Союзу мали досягти ще до кінця 2010 року. Лісабонська 
декларація, Копенгагенська Декларація, що стратегічними для країн ЄС, 
передбачають, що формування інформаційної культури (e-Learning culture) у 



школах має забезпечити застосування ІКТ у викладанні та навчанні через всі 
навчальні програми. Це стосується професійного розвитку та підготовки вчителів, 
підтримки розвитку шкільних бездротових мереж, технічної підтримки та вимог 
щодо оновлення техніки та програмного забезпечення, а також інформаційного 
змісту навчання. І, хоча, рівень комп’ютеризації навчальних закладів різниться у 
даних країнах, слід визначити, що дані країни досягли значних зрушень у даній 
сфері [4].  

Важливим є виявлення, аналіз та узагальнення досвіду країн ЄС та США, 
вагомих міжнародних організацій та ініціатив (ЮНЕСКО, ECDL, MICROSOFT, 
INTEL та ін.) В таких країнах ЄС, як Велика Британія, Польща, Німеччина та ін., а 
також США розроблено та впроваджуються стандарти ІКТ-грамотності на всіх 
рівнях освіти, існують системи обов’язкового моніторингу та сертифікації ІКТ-
компетентностей учнів, вчителів та керівників навчальних закладів[5].  

В контексті стратегії ЄС навчання впродовж життя, країнами-членами ЄС 
було визначено 8 основних галузей ключових компетентностей, серед яких одна з 
основних — ІКТ-навички та використання технологій. Орієнтуючись на сучасний 
ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими 
технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, 
підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві [6].  

Існують різні підходи до визначень ІКТ-компетентностей. Компетентності з 
інформаційних та комунікаційних технологій передбачають здатності та уміння 
орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти та оперувати, оцінювати та 
використовувати інформацію у відповідності до потреб ринку праці, володіти та 
застосовувати ІКТ. Інформаційно-комунікаційна компетентність – підтверджена 
здатність особистості застосовувати на практиці інформаційно-комунікаційні 
технології для задоволення власних потреб і розв’язування суспільно-значущих, 
зокрема, професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності 
(О. М. Спірін) [3]. 

Інформаційно-комунікаційна компетентність включає свідоме та критичне 
застосування технологій інформаційного суспільства для роботи, навчання, 
відпочинку та спілкування. Вона побудована на застосуванні базових ІК-навичок: 
використання комп’ютерів для доступу, накопичення, вироблення, представлення 
та обміну інформацією та для спілкування і участі у спільнотах через мережу 
Інтернет [3]. ІКT-компетентність вимагає свідомого розуміння та знання природи, 
ролі та можливостей технологій інформаційного суспільства у щоденному 
контексті: у особистісному та соціальному житті, навчанні та роботі. Це включає 
використання комп’ютерних технологій, як, наприклад, текстових редакторів, 
spreadsheets, баз даних, масивів інформації та управління. Розуміння можливостей 
та потенціальних ризиків Інтернету та спілкування через електронні медіа (e-mail, 
network tools) для роботи, навчання, відпочинку, обмін інформацією та 
колаборативного мережного спілкування, навчання та дослідження.  

Таким чином, учні та дорослі повинні також усвідомлювати, як технології 
інформаційного суспільства можуть підтримувати творчість та іноваційність, бути 
обізнаними про валідність та відповідність інформації.  

ІКТ-вміння передбачають здатність знаходити, збирати та обробляти 



інформацію та використовувати її систематичним та критичним способом, у 
відповідності до реального та віртуального середовища та посилань. Учні  
повинні володіти вміннями використовувати засоби для розробки, представлення 
та усвідомлення комплексу інформації та здатністю до доступу, пошуку та 
використання сервісів мережі Інтернет.  

Також учні та дорослі повинні бути здатними використовувати технології 
інформаційного суспільства для підтримки критичного мислення та відповідного 
ставлення до доступної інформації та відповідально використовувати інтерактивні 
медіа. Також ІКТ-компетентність передбачає здатність входження до соціальних, 
культурних, професійних спільнот та мереж. Особистості також повинні бути 
здатними використовувати ІКТ для підтримки критичного мислення, творчості та 
інновацій.[3; 7].  

Серед основних орієнтирів стандартизації ІКТ компетентностей виступають 
міжнародні організації, що сьогодні створюють політику у даній галузі. Значну 
роботу з питань впровадження стандартів ІКТ компетентності здійснює 
Міжнародна спільнота за технології в освіті (ІSTE (International society for 
technology on education) [8]. Так, на основі її підходу слід виділити такі складові 
ІКТ-компететності: 

1. ІКТ-бачення: розуміння та усвідомлення ролі та значення ІКТ для 
роботи та навчання впродовж життя. 

2. ІКТ-культура: спосіб розуміння, конструювання, світоглядного 
бачення цифрових технологій для життя та діяльності в інформаційному 
суспільстві. 

3. ІКТ-знання: набір фактичних та теоретичних знань, що відображають 
галузь ІКТ для навчання та практичної діяльності. 

4. ІКТ-практика: практика застосування знань, вмінь, навичок у галузі 
ІКТ для особистих та суспільних професійних та навчальних цілей. 

5. ІКТ-удосконалення: здатність удосконалювати, розвивати, генерувати 
нове у сфері ІКТ та засобами ІКТ для навчання, професійної діяльності, 
особистого розвитку. 

6. ІКТ-громадянськість: підтверджена якість особистості демонструвати 
свідоме ставлення через дію, пов’язану з застосуванням ІКТ для відповідальної 
соціальної взаємодії та поведінки.   

Слід зазначити, що важливим є те, щоб вищезгадані характеристики були 
максимально можливо відображені наскрізно і на всіх рівнях ІКТ 
компетентностей у прогресі їх набуття в освітніх стандартах. 

Україна здійснює поступові кроки до інтеграції вітчизняної освіти до 
світових та європейських освітніх процесів. З прийняттям Верховною Радою 
України Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про стандарти, 
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 31 травня 2007 року 
№ 1107-V, згідно із яким “національні стандарти, регламенти та процедури оцінки 
відповідності мають розроблятися на основі міжнародних стандартів, якщо вони 
вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення”. Кабінет 
Міністрів України у серпні 2010 р. прийняв Концепцію Державної цільової 
програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 



навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на 
період до 2015 року.  

Розробка змісту освіти залишається пріоритетною для багатьох систем 
освіти, в тому числі й для України. Варто визначити, що питання стандартизації 
ІКТ-компетентностей є сьогодні нагальною вимогою часу та освітніх стратегій. У 
даному питанні педагогічній громадськості важливим є не тільки усвідомлення 
міжнародного досвіду, а й також вітчизняної практики розробки стандартів та, 
зокрема, стандартів ІКТ-компетеностей, а також відповідного навчально-
методичного забезпечення.  
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Статтю присвячено висвітленню актуальних проблем дотримання 
авторських прав в системі освіти. Проаналізований вітчизняний та зарубіжний 
досвід з питань дотримання авторських прав в умовах використання 
інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу визначити основні проблеми 
та підходи, що існують в сфері охорони інтелектуальної власності в системі 
освіти. Запропоновано основні напрями використання зарубіжного досвіду для 
підвищення обізнаності та компетентності педагогів щодо дотримання 
авторського права. 

Ключові слова: інтелектуальна власність в системі освіти, 
компетентність педагогів у галузі дотримання авторського права, вітчизняна 
та зарубіжна система охорони авторського права. 

Статья посвящена освещению актуальных проблем соблюдения авторских 
прав в системе образования. Проанализированный отечественный и зарубежный 
опыт по вопросам соблюдения авторских прав в условиях использования 
информационно-коммуникационных технологий дает возможность определить 
основные проблемы и подходы, существующие в сфере охраны интеллектуальной 
собственности в системе образования. Предложены основные направления 
использования зарубежного опыта для системы повышения компетентности и 
осведомленности педагогов по соблюдению авторского права. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность в системе образования, 
компетентность педагогов в области соблюдения авторского права, 
отечественная и зарубежная система охраны авторского права. 

Article is devoted illumination of actual problems of observance of copyrights in 
an education system. Domestic and foreign experience concerning observance of 
copyrights in the conditions of use of information-communication technologies is 
analysed and gives the chance to define the basic problems and approaches which exist 
in sphere of protection of intellectual property in an education system. The basic 
directions of use of foreign experience for system of increase of competence and 
awareness of teachers concerning copyright observance are offered. 

Keywords: intellectual property in an education system, competence in branch of 
observance of the copyright, domestic and foreign system of protection of the copyright. 
 

Постановка проблеми. Актуальним для освіти і науки України на 
сучасному етапі її розвитку є проблема дотримання авторських прав та захист 
інтересів освітян в умовах використання інформаційно-комунікаційних 
технологій.  

Національною доктриною розвитку освіти України у XXI ст. визначено, що 
важливим пріоритетом розвитку освіти є запровадження освітніх інновацій, 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтеграція вітчизняної освіти 
до європейського та світового освітніх просторів, де одним з основних чинників 
модернізації та розвитку освіти виступає правовий захист освітніх інновацій та 
результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності.  

Проблеми впливу нових технологій на авторське право привертають увагу 
таких міжнародних організацій, як Всесвітня організація інтелектуальної 
власності, Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 



(ЮНЕСКО), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) т. ін. 
З появою та стрімким розвитком інформаційних і комунікаційних технологій 
перед сучасною системою авторського права постало завдання не тільки 
адаптувати правове середовище інтелектуальної власності до нових вимог 
інформаційного суспільства, а й питання підвищення обізнаності педагогічної 
громадськості щодо використання та захисту авторського права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та зарубіжній 
педагогічній науці проблеми, пов’язані з дотриманням авторських прав в 
інформаційному просторі є надзвичайно актуальними.  

Вміння освітян та науковців дотримуватись авторського права при 
використанні об’єктів інтелектуальної власності розглядається як одна із 
складових ІКТ-компетентності педагога, що зазначено в Національному 
освітньому технологічному стандарті для вчителів (National Educational 
Technology Standards for Teachers) [11], Державних стандартах використання 
технологій/Стандарти вчителів (State Standards for Technology Use/ Teacher 
Standards) [12] та Стандартах ІКТ-компетенцій для вчителів (ЮНЕСКО) [10]. 

Загальні проблеми авторського права та передового зарубіжного досвіду в 
цій галузі присвячені праці Валє В., Дроб’язко Р. В., Рузакової О. А., 
Абдулліна А. І.; Антонова В. М., Сударіков С. А., Пастухов О. М., Колос В. В., 
Афанас’єва Ю. А., Коскінен-Олссон Т., Бойков О. Ф., Ващинець І. І.  

Серед зарубіжних науковців проблемами охорони інтелектуальної власності 
в інформаційному середовищі займаються Бентлі Л., Шерман Б., Ульмер Е., 
Ханс О., Дюсольє С., Люка А. та ін. 

Торкаючись проблем охорони авторських прав такі російські науковці як 
В. В. Бєліч та В. П. Сімонов розглядають публікації у відкритій пресі, як єдиний 
спосіб захисту інтелектуальних розробок педагогічних та науково-педагогічних 
працівників[5]. Наприклад, З. Ф. Мазур аналізує засоби навчання як 
інтелектуальну власність в педагогіці на основі практичного досвіду отримання 
патенту на корисні моделі, що використовуються в навчально-виховному процесі 
середньої школи [5]. На даний час лише Матюшенко С. В. зроблена спроба 
виявити та теоретично обґрунтувати сутність та види інтелектуальної власності в 
педагогічній галузі. 

Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, яким 
присвячена означена стаття. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці в своїх дослідженнях здебільшого 
розглядають окремі аспекти проблем охорони авторського права в 
інформаційному просторі, підкреслюючи важливість реформування 
національного та міжнародного законодавства під впливом інформаційних 
технологій на усі сфери діяльності суспільства. 

Актуальним залишається питання впровадження системного вивчення 
елементів права інтелектуальної власності в умовах використання інформаційно-
комунікаційних технологій та формування компетентності педагогічних та 
науково-педагогічних працівників у даній сфері.  

Метою статті є визначити основні поняття в галузі захисту інтелектуальної 
власності та здійснити огляд вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо науково-



педагогічних та правових засад застосування педагогами та науковцями засобів 
дотримання та охорони авторського права в умовах використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів.  

Проблема полягає в тому що більшість працівників в галузі освіти 
недостатньо поінформовані в питаннях охорони авторського права, недостатньо 
володіють навичками захисту авторського права та його дотримання. Зважаючи 
на особливий, стрімкий розвиток новітніх цифрових засобів стає складніше 
використовувати як класичні, так і нові методи захисту авторського права [6]. 
Саме тому основним завданням для сучасного інформаційного суспільства та 
системи авторського права є дотримання певного балансу між інтересами авторів 
та потребами користувачів (педагогів, науковців, учнів, студентів та інших 
учасників навчально-виховного процесу).  

Зупинимось детальніше на основних поняттях, що стосуються сфери 
дотримання авторського права. Поняття авторське право виділяють в 
об’єктивному і суб’єктивному розумінні. В об’єктивному розумінні авторське 
право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають 
внаслідок створення і використання творів науки, літератури та мистецтва. У 
суб’єктивному розумінні авторське право – це сукупність прав, які належать 
автору або його правонаступникам у зв’язку зі створенням та використанням 
твору науки, літератури та мистецтва. Авторське право є галуззю права 
інтелектуальної власності. Відповідно до статті 418 Цивільного кодексу України 
право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності [8]. Точніше – це закріплені законом права на результати 
творчої діяльності у виробничій, науковій, художній та інших сферах. 

Питання вивчення та підвищення кваліфікації педагогів та науковців з 
питань охорони авторського права слід почати з основних міжнародних 
договорів, які регулюють авторсько-правові відносини, серед яких Всесвітня 
конвенція про авторське право (Женевська конвенція) та Бернська конвенція про 
охорону літературних і художніх творів, учасницею якої є Україна. Принципи та 
положення цих конвенцій дозволили більшості країн створити сучасну систему 
охорони авторського права. 

Документи, прийняті Європейським Союзом, серед яких Директива Ради 
Європи від 14 травня 1991 року № 91/250 про правову охорону комп’ютерних 
програм, Директива Європейського парламенту і Ради Європи від 11 березня 1996 
року № 96/9 про правову охорону баз даних, значно вплинули на розробку 
національних законодавчих актів України. 

Сучасну систему законодавства України в сфері авторського права 
складають Конституція України, Цивільний кодекс України, книга IV Право 
інтелектуальної власності, Закон України “Про авторське право і суміжні права” 
та інші підзаконні нормативні акти.  

Безпосередньо у галузі освіти питання права інтелектуальної власності та 
дотримання авторських прав регулюються окремими статтями законодавчих 
актів, зокрема статтями 5 та 42 Закону України “Про наукову і науково-технічну 



діяльність” визначають зобов’язання вченого “додержуватись етичних норм 
наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність” [3] при 
здійснені науково-педагогічної діяльності та захищати право інтелектуальної 
власності у разі їх порушення [3]. Положення про дистанційну освіту серед 
основних напрямків науково-методичного забезпечення дистанційного навчання 
визначає “участь у створенні науково-методичних основ функціонування банку 
атестованих дистанційних курсів, які, в свою чергу, сприяють забезпеченню 
захисту авторських та майнових прав їх розробників” [2]. Закон України “Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” 
наголошує на необхідності “удосконалення захисту прав інтелектуальної 
власності, в тому числі авторського права при розміщені та використані творів в 
мережі Інтернет, про охорону баз даних, дистанційне навчання” [4].  

Для усвідомлення підходів вільного використання (без згоди автора та без 
виплати йому авторської винагороди) об’єктів авторського права важливо 
розглянути зарубіжний досвід. Так, відповідно до Акту про авторське право США 
1976 р. [9] для встановлення факту добросовісного використання розглядаються 
такі чотири фактори: 

– мета і характер використання, включаючи питання про те, чи носить 
використання комерційний характер або має на меті виключно некомерційну 
освітню діяльність; 

– походження авторського твору (визначає оригінальність твору); 
– обсяг використання об’єкту авторського права; 
– вплив від використання твору на ринок. 

Даним документом визначено обсяг твору, що може бути скопійований для 
освітньої мети: 

– 1000 слів або 10% прози як цитати; 
– одна ілюстрація, діаграма на книгу або періодичне видання; 
– короткий опис обсягом менше за 250 слів або цитата не більше ніж 250 слів. 

Важливим дослідженням стосовно авторського права і суміжних прав в 
інформаційному просторі є “Зелена книга”, прийнята Комісією Європейського 
Співтовариства 19 липня 1995 року. В цьому документі розглядаються питання 
застосування авторського права і суміжних прав щодо охорони нових творів та 
послуг в інформаційному суспільстві, включаючи певні правові та технічні 
аспекти, які нерозривно пов’язані з ефективним дотриманням цих прав [1]. 

Для контролю та запобіганню порушень використовуються такі технічні та 
правові засоби захисту: криптографічні конверти - програмне забезпечення, яке 
зашифровує твори так, щоб доступ до них може бути отриманий лише із 
застосуванням належного ключа шифру; аналогічна система з більш широкими 
можливостями - конверти управління правами - “конверт” зв’язується і з сервером 
для перевірки заданих ним параметрів використання твору; контракти – 
найефективніший засіб запобіганню порушень на електроні матеріали в мережі 
Інтернет; коди доступу дозволяють використовувати такі захисні механізми, як 
функціональні та часові обмеження; методи захисту, засновані на апаратних 
засобах - вимагають від користувача придбання та встановлення певного 
пристрою, який рахує епізоди використання твору; цифрові сертифікати - при 



застосуванні технологій цифрового підпису сертифікаційний орган видає 
користувачу електронний файл – цифровий сертифікат, яким користувач 
посвідчується як власник публічного ключа, тощо [7]. 

Всі ці та інші засоби захисту інформації є важливими для науковців та 
педагогів, що постійно працюють з інформацією: досліджують, вивчають, 
створюють, поширюють, користуються. Саме тому важливо знайомитись з 
законодавством, що дозволяє захищати та дотримуватись етики використання 
авторської інформації. В Україні існує практика вивчення відповідного 
законодавства. Зупинимось детальніше на тих навчальних курсах, що є 
доступними для майбутніх педагогів у системі вищої освіти. Так, в педагогічних 
ВНЗ курс з основ інтелектуальної власності запроваджений з метою забезпечення 
виконання Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 “Про 
заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” та Наказу Міністерства 
освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 811, де зазначено, що вищі навчальні 
заклади ІІІ-ІV рівня акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності, зобов’язані запровадити з 2005/2006 року для студентів, які навчаються 
за освітньо-професійними програмами спеціаліста і магістра, навчальну 
дисципліну “Інтелектуальна власність”. На данний час право інтелектуальної 
власності вивчається в більшості вищих педагогічних навчальних закладах 
України. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. 
№ 811 Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни 
“Інтелектуальна власність” з метою якісного проведення навчальних занять 
необхідно забезпечити підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
у сфері інтелектуальної власності. Наприклад, Академією Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності було запроваджено дистанційний курс DL-101 “Основи 
інтелектуальної власності” для самоосвіти педагогічних працівників в системі 
післядипломної педагогічної освіти, програми якого мають на меті задовольнити 
потреби освітян в знаннях та навичках в галузі інтелектуальної власності.  

Всі ці та інші джерела свідчать про певні кроки на шляху впровадження 
знань про захист інтелектуальної власності засобами інформаційних технологій. 
Однак, вони є, на наш погляд, недостатніми.  

Слід зазначити, що сучасна система освіти України не достатньо озброєна 
необхідними навчально-методичними та інформаційно-комунікаційними 
засобами для дотримання авторського права саме на електронні матеріали, а 
питання дотримання авторського права у цифровому середовищі досі не є 
предметом широкої підготовки та підвищення кваліфікації педагогів. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. 

Питання обізнаності педагогів у галузі дотримання авторських прав та 
захисту інтелектуальної власності в системі освіти є невід’ємною частиною 
освітньої політики у країнах зарубіжжя. Україна, хоча і приймає міжнародні 
угоди в даній галузі, досі системно не запровадила у систему освіти педагогів та 
діяльність науково-педагогічних установ необхідних курсів та відомостей. 



Міжнародне та українське законодавство створило нормативно-правове 
підґрунтя для дотримання авторських прав. Сформульовано певні правові засади 
побудови інформаційного суспільства: прийнято ряд нормативно-правових актів, 
які регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних 
ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси. Однак, широкого 
поширення у освітньому середовищі, особливо серед вчителів, системі освіти 
педагогів та їх підвищення кваліфікації дані засоби досі не отримали.  

Питання дотримання авторських прав в умовах використання 
інформаційно-комунікаційних технологій не достатньо представлені у навчальних 
програмах підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та в 
науково-педагогічній літературі. Саме тому важливим для сучасної системи 
освіти України залишається впровадження системного вивчення елементів 
дотримання авторських прав в умовах використання інформаційно-
комунікаційних технологій та формування компетентності педагогічних та 
науково-педагогічних працівників у даній сфері.  
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РОЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ПЕДАГОГА ДЖОНА ХОЛТА (1923-1985) в 
ОСВІТНІЙ РЕФОРМІ США 

У статті розглядається вплив американського педагога Джона Холта на 
освітню реформу США. Описано його роль у демократизації освіти в США, 
зокрема легалізації домашнього навчання.  
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В статье рассматривается влияние американского педагога Джона Холта 
на образовательную реформу США. Описано его роль в демократизации 
образования в США, в частности легализации домашнего обучения. 

Ключевые слова: Джон Холт, реформирование, система образования, 
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The article deals with John Holt’s influence on educational reform in the USA. 
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Постановка проблеми. У 60-70-х роках ХХ століття значна кількість 

американських родин була незадоволена державною системою шкільної освіти. 
Батьки почали шукати способи дати своїм дітям освіту кращу, ніж ту, що 
пропонується школою. Вони почали забирати дітей зі шкіл і навчати їх вдома.  

У дискусіях про державну систему освіти з’явилося питання про посилення 
автономії шкіл з одночасним розширенням прав учителів й батьків. Ініціатором 
такого незвичайного на той час підходу був Джон Холт [5]. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf
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http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/netts/netts-vol1.doc
http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/netts/netts-vol1.doc


Мета статті – дослідити роль американського педагога Дж. Холта у 
освітній реформі США.  

У кінці 60-х років Дж. Холт висловив думку про те, що одна з головних 
причин невдач шкіл полягає в самій ідеї школи як навчального закладу. Дж. Холт 
став запеклим критиком всієї системи обов’язкового шкільного навчання. Різкі 
висловлювання Дж. Холта виштовхнули його на арену популярних телепередач і 
зробили частим гостем на головному телешоу країни “Сказати правду”. Дж. Холт 
написав декілька статей для журналу “Life”, в яких він говорив про відсутність 
гуманного відношення до школярів, навіть, здавалося б, в школах з досить 
ліберальним підходом до навчання. Він також писав: “Якщо розглядати систему 
обов’язкового шкільного навчання в її чистому вигляді, погодьтеся, що, коли 
держава змушує вас проводити 180 днів на рік по шість, а то й більше годин в 
одному і тому ж місці протягом довгих років й робити те, що вам говорять інші 
люди, ви відчуєте, що ваші громадянські права порушуються” [3]. Важко не 
погодитися з такою точкою зору.  

Аналіз досліджень за проблемою. Дослідженням педагогічної спадщини та 
життєвого шляху Дж. Холта займалися такі автори: П. Фаренга (P. Farenga, 
США), С. Роджерс (C. Rodgers, США), Р. Міллер (R. Miller, США), К. Муртон 
(C. Murton, Великобританія), Т. Спіглер (T. Spiegler, Німеччина), Л. Дянкова 
(Росія), Н. Геда (Росія), Н. Крилова (Росія), А. Рогозянський (Росія) та інші. В 
Україні поза увагою спадщина Дж. Холта. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом 60-х років ідея про 
те, що в освіті повинна бути більша свобода поширилася як на спроби 
реформаторів шкільної системи зробити традиційні класні кімнати більш 
відкритими, так і на спроби створити те, що стали називати “вільними школами”. 
Дж. Холт був задіяним в обох спробах. Він відносив себе до вчителів в 
традиційних класах, пропонуючи зміни, які ці вчителі могли зробити у класах 
(книга “Що я робитиму в понеділок?” (What do I do Monday?) є зібранням таких 
пропозицій). Дж. Холт відвідував вільні школи по всій країні, виявляв цікавість до 
тих, які здавалися успішними, і активно брав участь в обговореннях руху вільних 
шкіл [11, с. 3].  

Так, педагог констатував: “Багато людей здається зацікавилися ідеєю 
перетворити школи на місця, де діти будуть незалежними учнями. На деякий час 
мені й моїм однодумцям здалося, що через декілька років такі зміни відбудуться в 
багатьох школах, а з часом, навіть у більшості” [11, с. 4].  

У середині 70-х років, коли з моменту першого видання книги “Причини 
дитячих невдач” (How children fail) пройшло десять років, а ім’я Дж. Холт стало 
широко відоме, педагог здавалося, поставив крапку на школах. Учитель, який так 
палко бажав зробити школи кращим місцем для навчання дітей, здавалося втратив 
інтерес. Він більше не брав участі у зустрічах, темою яких була реформа шкільної 
освіти. Він писав про суспільство без шкіл, а не про суспільство з кращими 
школами. Багатьом його слухачам і читачам, а також його колегам по реформі 
здавалося, що Дж. Холт залишив боротьбу. Але він не залишив боротьбу, а 
переосмислив її, переглянув ті положення, які необхідно було зробити [11, с. 1].  

http://www.childlib.ru/dep-sprawka/question-answer-31.htm
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У передмові до книги “Життя варте того, щоб жити; вибрані листи Джона 
Холта” (A life worth living; Selected letters of John Holt) Сюзанна Шеффер 
(Susannah Sheffer) відмічала: “Для того, щоб зрозуміти Джона Холта, нам 
необхідно зрозуміти чому він був переконаний, що повинен переключити свою 
увагу з реформи шкільної освіти і здобуття освіти у класі на освіту у суспільстві в 
цілому. Ми повинні зрозуміти анатомію цього рішення, подивитися на те, що він 
сам говорив про нього, місце цього рішення в контексті освітньої діяльності того 
часу, в якому він його прийняв” [11, с. 1].  

У середині 70-х років більшість вільних шкіл закрилися через брак коштів; 
зміни, що здавалися такими багатообіцяючими, виявилися швидкоплинними; 
вчителі, які спробували нові методики викладання, досягли успіху в них і 
написали про свої досягнення, були звільнені з посад, аудиторія почала гірше 
сприймати матеріал [11, с. 4].  

У книзі “Навчи себе” (Teach your own) Дж. Холт підкреслював: “На початку 
70-х років я почав помічати, що рух у підтримку шкільної реформи був 
здебільшого дивацтвом й ілюзією. Лише декілька людей (у школі, або поза нею) 
виявляли бажання підтримувати, чи навіть допускати, надання дітям більшої 
свободи вибору. Але ті декілька проявляли це бажання не тому, що вони вірили, 
що діти насправді хотіли досліджувати світ самостійно, а тому що думали, що 
давши дітям видимість свободи (дозволяючи їм носити старий одяг, бігати, 
кричати, писати на стінах і т. д.), вони змусять їх робити те, що хочуть школи – 
вчити шкільні предмети, вступати до хороших коледжів і т.д. Свобода – це 
несерйозний спосіб жити і працювати, а лише хитрість, “метод мотивації”. Коли 
реформа шкільної системи не принесла бажаних результатів, педагоги не 
шкодуючи відмовилися від неї” [8, с. xxviii]. 

Дж. Холт був не один хто думав, що рух шкільної реформи провалився, і 
провалився не через брак зусиль, а тому що більшість людей не хотіли (не 
дивлячись на те, що говорили навпаки) змін у освіті. Що є цікавим, так це реакція 
Дж. Холта на цей провал. Деякі реформатори реагували на провал руху тим, що 
продовжували робити те, що робили раніше – працювали над тим, щоб зробити 
класні кімнати і школи кращим місцем для навчання учнів. Інші – зазвичай ті, хто 
ніколи не підтримували рух – скористалися провалом, щоб оголосити про рух 80-
х років [11, с. 4].  

У листі Едгару Фрайденбергу (Edgar Friedenberg), Дж. Холт писав: “Що 
найбільше мене непокоїть, так це відчуття того, що я чужоземець (педагог мав на 
увазі у своїй власній країні), який прибув з іншої планети, і який блукає 
замаскованим, і якого місцеві люди розірвали б на частини, якби знали, що він 
насправді прибув із якоїсь зірки. Протягом двадцяти п’яти років я усвідомлював, 
що якби вони знали, що коїться у моїй голові, то більша частина моїх 
співгромадян із задоволенням посадила б мене до в’язниці, якщо не вбила б мене” 
[11, с. 80].  

У 70-х роках третя група реформаторів почала говорити і писати про 
“обезшколення” (deschooling). Як саме слово, так й ідея обезшколення вперше 
були впроваджені Іваном Іллічем (Ivan Illich), хто, можливо, найбільше вплинув 
на Дж. Холта.  



У листі Джеймсу Херндону (James Herndon), Дж. Холт писав: “Праці 
Джорджа Деннісона (George Dennison) й Івана Ілліча просунули моє мислення, 
але їхні думки є логічним завершенням моїх власних. Насправді, дуже важко 
визначити де мої думки закінчуються, а їхні починаються” [11, с. 37]. Ілліч і його 
колеги стверджували, що центральне запитання руху шкільної системи – “Як 
зробити школи кращим місцем для навчання учнів?” – було невірним. Воно було 
невірним не тому, що було недієвим, а тому що шкільна освіта (schooling) не 
мала ні освітнього, ні політичного сенсу, і була насправді шкідливою і в 
освітньому, і в політичному сенсі. Пізніше Дж. Холт напише: “Це не рух шкільної 
реформи провалився, це шкільна освіта зазнала провалу” [11, с. 4].  

Крім того, підтримуючи точку зору Ілліча і його однодумців, Дж. Холт 
наголошував: “Що насправді негаразд із системою освіти і нашим суспільством – 
так це те, що суспільство не є освітнім. Насправді, воно є анти освітнім” [11, 
с. 63].  

Перша книга Ілліча, присвячена реформі шкільної освіти –“Звільнення від 
шкіл” (Deschooling society) (1970). Він сподівався, що американський уряд 
відреагує на його критику. На жаль, державна система освіти залишилася без 
змін, але у багатьох батьків виникла ідея навчати дітей вдома. Так, це був початок 
зародження домашньої освіти в Америці та інших країнах [2]. 

Одночасно із критикою Ілліча виникає окрема галузь педагогіки, яка 
відрізняється від його філософії – Дж. Холт і його однодумці розпочали свою 
власну критику шкільної системи. Педагог переконував, що обов’язкове шкільне 
навчання завдає величезної шкоди здоров’ю і психіці дитини. Дж. Холт 
констатував, що необхідно зробити школу не просто необов’язковою, а взагалі від 
неї позбутися, тобто, припинити систематичне навчання як таке [2]. 

У книзі “Замість школи” (Instead of education), педагог написав про своє 
переконання, що у своїй основі школи мають погану ціль і не можуть бути 
хорошим місцем для навчання дітей доти, доки вони матимуть цю ціль. Дж. Холт 
підкреслював: “Ймовірно, що не існує людей, котрі розділяють мою точку. Але, 
якщо такі люди існують, то я сподіваюся з’ясувати хто вони такі за допомогою 
своєї книги”. На той час, коли книга була опублікована у 1976 році, педагог 
насправді знайшов людей, які розділяли його точку зору і були серйозно 
зацікавленими у викладанні й навчанні поза школою [11, с. 140].  

У 70-х роках, педагог дійшов висновку, що він більше не думає про освіту 
як про щось, що в першу чергу стосується навчання дітей. Його почала турбувати 
якість освіти усього суспільства. Він констатував: “Я не думаю, що ми можемо 
запропонувати хорошу систему освіти дітям у суспільстві, в якому життя загалом 
є безглуздим. І я переконаний, що навіть у випадку дітей, суспільство в цілому 
навчає набагато більше, ніж будь-яка школа. Нічого у майбутньому не є певним, 
але єдине у чому я впевнений, так це тому, що через двадцять п’ять чи навіть 
десять років, школи не користуватимуться такою популярністю у американському 
житті, якою вони користуються зараз” [11, с. 65].  

У першій частині книги “Свобода і все, що проти неї” (Freedom and beyond) 
Дж. Холт піднімає питання влади, свободи, структури, вибору і т. д. – те, що 
хвилює людей, коли вони думають про не примусову систему освіти. Остання 



части книги розширює питання звільнення суспільства від шкіл, – питання, яке 
підтримував Ілліч [11, с. 67].  

У листі лінгвісту і соціальному критику Ноаму Хомскі (Noam Chomsky), 
Дж. Холт писав: “Я вирішив припинити писати про школи, реформу шкільної 
освіти і т.д. Моя нова книга “Свобода і все, що проти неї” починається із розповіді 
про дітей і навчання, але переходить до обговорення політики й економіки, і зараз 
це саме те, про що я збираюся писати” [11, с. 72].  

Дж. Холт був противником обов’язкового шкільного навчання, чи будь-
якого навчання, що базується на примушуванні, підкупі чи залякуванні. Педагог 
підкреслював, що школи робить обов’язковими той факт, що вони мають уявну 
монополію ступенів, оцінок, протоколів, дипломів, які повинні мати люди, щоб 
знайти шановану і добре оплачувану роботу [11, с. 137-139].  

Дж. Холт відділяв традиційну педагогіку і шкільну систему від домашньої 
освіти. Так, у кінці 70-х років він придумав і використовував термін “нешкільна” 
(“unschooling”), тобто домашня освіта.  

Домашня освіта (“анскулинг”, “нешкільна”) – це практика освіти, коли 
дитина навчається без відриву від сім’ї, спираючись на досвід свого 
повсякденного, часто досить різноманітного життя, задаючи запитання, 
отримуючи чи самостійно знаходячи відповіді на них [1].  

Дж. Холт відмічав, що найкраще діти вчаться на власному досвіді. Він 
закликав батьків жити одним життям зі своїми дітьми, а не створювати їм 
“штучні” умови для навчання [7]. У листі своїй бабусі педагог писав: “Я не можу 
тобі пояснити як мені шкода, що коли я зростав, то не мав можливості вчитися на 
тому, що я щось виготовляю чи ремонтую” [11, с. 13]. Дж. Холт зростав у родині 
заможних батьків, тому до восьмирічного віку, педагога виховувала няня. Так як 
батьки педагога вели досить насичене соціальне життя багатих людей ХХ 
століття, педагог фактично їх не бачив. Лише, коли Дж. Холту виповнилося 
дев’ять років, він почав частіше бачитися з ними. Пізніше, педагог зрозумів, що 
брак батьківської уваги залишив відбиток на ньому та його сестрі [11, с. 28].  

Ідея домашньої освіти привернула увагу педагога тим, що по-перше, сім’ї 
могли навчати своїх дітей вдома, не чекаючи на когось, хто розділить їхню точку 
зору, а по-друге, вона демонструвала те, як люди могли навчати, навчатися і 
знаходити роботу без школи. Якщо Ілліч вважав, що наша уява більше ув’язнена 
школою, ніж тілом, то Дж. Холт хотів розширити нашу уяву, показавши нам – як 
завжди, на прикладах, – що життя без школи може існувати [11, с. 4].  

Дж. Холт виділяв три причини того, чому батьки вирішують навчати свої 
дітей вдома: по-перше, вони вважають, що вихованням дитини повинні займатися 
вони самі, а не держава; по-друге, їм подобається знаходитися поруч зі своїми 
дітьми, спостерігати за ними, допомагати їм навчатися; по-третє, вони хочуть 
утримати їх подалі від шкоди: психічної, фізичної і моральної [8, с. 1].  

Коли батьки скаржилися Дж. Холту, що вони незадоволені навчанням дітей 
у школах, він радив їм створювати комітети, проводити зустрічі, проводити 
організаційні заходи у підтримку шкільної реформи, чинити тиск керівництву 
шкіл і за необхідності обирати нове. У деяких випадках батьки так і чинили [8, 
с. xxvi]. 

http://ru.wikipedia.org/


Патрік Фаренга (Patrick Farenga) згадував: “Для мене було задоволенням 
прийти до офісу, коли Дж. Холт був на роботі, але з огляду на те, що він був 
активним письменником і лектором, його можна було не побачити на місці 
протягом тижня (а то й більше) кожного місяця. На щастя, я отримував 
задоволення від спілкування із колегами по роботі, хто розділяв із Дж. Холтом 
ідеї про освіту, від спілкування із прихильниками домашнього навчання і усіма 
тими, хто відвідував Асоціацію Джона Холта (Holt Associates). Зрештою, я почав 
визнавати домашнє навчання як правильний освітній вибір. Однак, 
пропрацювавши два роки в Асоціації, ми з дружиною все ж були непевні чи 
готові ми навчати своїх майбутніх дітей вдома” [8, с. xiv]. Однак, незважаючи ні 
на що, Патрік Фаренга все ж таки навчав своїх трьох дочок вдома, яким уже 
виповнилося 23, 20 і 17 років [10]. 

Патрік Фаренга тісно співпрацював із автором і педагогом Дж. Холтом. Він 
є президентом Асоціації Джона Холта і був видавцем журналу “Особистісний ріст 
без шкільної освіти” (Growing Without Schooling) з 1985 року. Журнал припинив 
свою діяльність у листопаді 2001 року. Журнал “Особистісний ріст без шкільної 
освіти” був першим періодичним журналом про домашню освіту, що був 
заснованим Дж. Холтом у 1977 році.  

Можливість домашнього навчання як альтернативи шкільному отримала 
широке розповсюдження в США. Виникла ціла низка асоціацій, що надають 
підтримку сім’ям, діти яких навчаються вдома. Ці асоціації можуть надати 
рекомендації методичного характеру, можуть надати інформацію, що стосується 
правових основ домашнього навчання в тому чи іншому штаті. Збільшилась 
кількість програм і підручників для домашнього навчання.  

Згідно докладу Національного центру статистики в сфері освіти США, 
причини з яких батьки бажають навчати дітей вдома, найчастіше, – це бажання 
дати дітям кращу освіту, ніж ту, яку вони могли б отримати в школі [6].  

У 1980 році Дж. Холт читав лекції в Каліфорнії, де він дав інтерв’ю для 
журналу “Mothering”. На питання про сутність філософії навчання, Дж. Холт 
відповідав, що “людина – це істота, якій подобається вчитися, їй необхідно 
вчитися і в неї це добре виходить. Процес навчання вбиває спроба втручання і 
контролю” [9].  

В цьому ж інтерв’ю, Дж. Холт підкреслював, що навчаючись вдома, ви 
контролюєте свій час, маєте гнучкий графік навчання, здатність відповідати 
потребам вашої дитини. Якщо дитина втомлена, неенергійна, ви можете взяти 
перерву. І навпаки, якщо дитина повна енергії, ви енергійно можете взятися за 
серйозні проекти, розглянути складніші теми. В школі дитина не має такої 
можливості. На думку Дж. Холта, дім – це правильна база для дослідження світу і 
навчання дитини. Якою б хорошою не була школа, дім – це найкраще місце для 
навчання. Школа – це штучний заклад, на відміну від дому. Дім – це центр сфери, 
з якої ти рухаєшся в усіх напрямках [9].  

Дитині притаманно від природи прагнути до пізнання, і тому їй не потрібна 
ніяка спеціальна організація своєї пізнавальної діяльності. Дитині потрібно, щоб 
їй не заважали пізнавати світ. На думку Дж. Холта, дитина, яка “звільнена від 
школа”, росте в сім’ї вільно; вона сама обирає для себе предмет направлення своєї 



пізнавальної активності, що пов’язана з практичною стороною сімейного життя. 
Так, дитина вчиться читати і писати, тому що вона повинна допомагати батькам 
вести господарство; вона вчить природничі науки в рамках своїх обов’язків по 
роботі вдома і в саду, а гуманітарні – на дозвіллі чи тоді, коли у неї виникає до 
цього спеціальний інтерес [2].  

Прихильники домашнього навчання гостро критикували Дж. Холта й інших 
педагогів за те, що вони не знають, що це таке бути з дитиною двадцять чотири 
години на добу, адже вони не мають своїх власних дітей [8, с. xx]. 

Дж. Холт наголошував: “Я чую роздратовані голоси близько мільйона 
матерів, які говорять: “Холту легко говорити, що він любить дітей. Йому не 
потрібно піклуватися про них, готувати для них їжу тричі на день, прибирати 
після них, слухати їхні суперечки і т.д.”. Звичайно, вони повністю праві. Я думаю, 
що був би хорошим батьком. Хоча, хто знає?” [11, с. 157-158].  

Останню книгу “Навчи себе”, Дж. Холт написав за чотири роки до своєї 
смерті. Ця книга присвячена безпосередньо проблемі домашнього навчання. В ній 
він висловив надію на те, що реформа освіти США буде доведена до логічного 
кінця і принесе кінцевий, позитивний результат [4, с. 236]. 

Прогнози Дж. Холта справдилися. В кінці 80-х років ХХ століття відбулася 
повна легалізація та інституціалізація домашнього навчання у США, а на початку 
ХХІ століття в багатьох країнах світу (Великобританія, Канада, Австралія, 
Франція, Польща, Росія та інші). За даними Міністерства освіти США, з 1999 по 
2003 рік число дітей, які навчаються вдома, збільшилося на 30% – з 850 тисяч до 1 
млн. 100 тисяч. Однак, фахівці вважають, що ця цифра може сягати 2 млн., 
оскільки не в усіх штатах необхідно сповіщати органи про те, що дитина отримує 
освіту вдома. Для порівняння: у приватних і загальних школах США в 2006 році 
навчалося 55 млн. дітей [6]. 

Коли Дж. Холт писав свою книгу “Навчи себе”, домашнє навчання було 
сірою плямою у законі США, а у деяких штатах нею й залишилася. Всупереч 
загальнопоширеному міфу, ніколи не було законів, що забороняють домашнє 
навчання у США. Якщо прихильники домашнього навчання потрапляли до суду, 
то зазвичай тому, що вони зневажали закони обов’язкової освіти. Деякі штати все 
ще не мають окремого закону про домашню освіту, тоді як інші мають належні 
закони, а деякі мають закони, що обмежують домашнє навчання. Існують 
розбіжності щодо того, як відбувається домашнє навчання і як воно описується у 
кожному штаті, але навчання дітей вдома є легальним у будь-якому штаті, навіть 
якщо воно офіційно не називається “домашнє навчання” [8, с. 207-208]. 

Висновки. Сутність філософії навчання Дж. Холт вбачав у тому, що для 
людини пізнання є природним процесом, їй подобається вчитися, їй необхідно 
вчитися і в неї це добре виходить. Процес навчання вбиває спроба втручання і 
контролю. Дж. Холт переконував, що дім – це найкраще місце для навчання і 
розвитку дитини. Він підкреслював, що якою б хорошою не була школа, вона є 
штучним навчальним закладом, на відміну від дому.  

Подальшого вивчення потребує вплив ідей педагога на розвиток освіти в 
країнах пострадянського простору. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОСВІТНЬО-ПОЛІТИЧНІ ТА НАУКОВІ 
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ОСВІТНІХ ЗМІН  

(ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). 
У статті досліджуються соціально-економічні, освітньо-політичні та 

наукові чинники, що зумовили становлення і подальший розвиток теорії освітніх 
змін у педагогічній думці розвинених англомовних країн в останній чверті ХХ ст. 
– на початку ХХІ ст. Схарактеризовано етапи розвитку теорії освітніх змін у 
зарубіжній педагогічній думці.  

Ключові слова: теорія освітніх змін, англомовні країни 
В статье исследуются социально-экономические, образовательно-

политические и научные факторы, обусловившие становление и дальнейшее 
развитие теории образовательных изменений в педагогической науке развитых 
англоязычных стран в последней четверти ХХ ст. – в начале ХХІ ст. Определены 
этапы развития теории образовательных изменений в зарубежной 
педагогической науке. 

Ключевые слова: теория образовательных изменений, англоязычные 
страны. 

The article investigates the socio-economic, educational, political and scientific 
factors which influenced the establishment and further development of the theory of 
educational change in pedagogycal science of the developed English-speaking countries 
in the last quarter of the twentieth century – at the beginning of the 21st century. Stages 
of the theory of educational change development in the foreign educational science are 
identified. 

Key words: theory of educational change, English-speaking countries.  
 
Постановка проблеми. Теорія освітніх змін, становлення та формування 

якої відбулося у зарубіжній педагогічній думці в останні десятиліття ХХ ст. – на 
початку ХХІ ст., є результатом спільної роботи інтернаціональної освітньо-
політичної спільноти. Теоретичні узагальнення досвіду реформаційних процесів у 
шкільній освіті базуються на розумінні того факту, що освітні зміни відбуваються 
у певному економічному, політичному, соціальному та культурному контексті [2, 
c. 18], отже, зазнають впливу широкої сукупності чинників соціально-
економічного, освітньо-політичного та наукового характеру. Такі чинники стали 
поштовхом не лише для започаткування та поширення процесів реформування 
середньої освіти у розвинених англомовних країнах, а й відіграли провідну роль у 
становленні та розвитку власне теорії освітніх змін. Остання на кожному етапі 
своєї еволюції накопичувала досвід осмислення інноваційних перетворень, зміст 
яких був обумовлений впливом важливих подій у політичному, економічному та 
науковому житті країн.  

Метою дослідження є визначення провідних соціально-економічних, 
освітньо-політичних і наукових чинників, що зумовили розвиток теорії освітніх 
змін у педагогічній думці розвинених англомовних країн у останній чверті ХХ ст. 
– на початку ХХІ ст. 

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у формуванні теорії, що стала 
предметом нашого дослідження, належить науковцям-освітянам США, Канади та 



Великої Британії. Саме ці країни в останні десятиліття відзначаються схожістю 
реформаційних перетворень, що обумовлено спільними ідеологічними засадами 
політичних процесів, тісними контактами урядів у сфері освітньої політики, 
фактором мовної єдності, що і призводить до запровадження “близьких за 
змістовими та процесуальними характеристиками реформаційних програм і 
стратегій” [2, с. 6].  

Аналізу загальних передумов виникнення теорії освітніх змін присвячені 
роботи цілої низки дослідників, зокрема Ч. Веббера, М. Генсона, Е. Ліберман, 
Д. Лортіє, Дж. Лупарта, М. Майлса, П. Мортімора, С. Сарасона, М. Фуллана, 
М. Холмса та інших. Сучасний етап розвитку теорії висвітлюється вченими-
дослідниками різнопланово, шляхом детального аналізу широкого кола факторів. 
Так, нове розуміння сутності знання та інформації, їх роль у новому типі 
суспільства досліджується у роботах К. Берейтера, Дж. Брунера, П. Друкера, 
М. Скардамалії ті інших. Вплив компьютерних технологій на характер 
реформаційних процесів в умовах переходу до суспільства знань вивчається у 
працях А. Баланкаста, Л. Дарлінг-Хаммонд, Л. Кубана, Р. Козмана, Дж. Уілсона та 
інших. Процеси “економізації” сфери освіти, поширення ринкових відносин на 
освіту досліджують А. Бекман, Д. Боуер, К. Голдспінк, К. Купер, С. Тулей та інші 
вчені. Вплив глобалізаційних процесів на реформування середньої освіти 
вивчають Дж. Брукс, Е. Вебер , А. Нормор, Дж. Спрінг, Н. Стромквіст та інші. 

У розвитку теорії освітніх змін провідні англомовні науковці М. Фуллан, 
Д. Харгрівс (Канада), Е. Ліберман (США), Д. Хопкінс (Англія) визначають 
декілька етапів. На першому етапі (50 – 60 рр. ХХ ст.) поштовхом до початку та 
розповсюдження різного типу шкільних трансформацій стали демократизаційні 
процеси, що відбувалися в умовах стрімкого та стабільного економічного 
розвитку розвинених країн. Це був час після другої світової війни, період 
швидкого розширення систем освіти у США та Канаді, коли існувало 
переконання, що через освіту учні, чисельність яких швидко зростала, а також 
солдати, які поверталися додому, могли успішно інтегруватися в соціально-
економічну структуру суспільства. Освіта почала вважатися не тільки важливим 
засобом вдосконалення особистості, а й чинником, що зумовлює 
конкурентоспроможність країн. У цей же час прослідковувалося незадоволення 
батьків учнів діяльністю школи: вони розглядали якісну освіту як “соціальний 
ліфт” для дітини, тобто шанс для отримання нею хорошої роботи в майбутньому 
та можливість піднятися вгору по соціальній драбині і отримати більш високий 
соціальний статус. Державний Науковий Фонд США та ряд приватних фондів 
почали фінансувати освітні проекти, спрямовані на вдосконалення шкільних 
програм і покращення навчального процесу у школах. Освітяни стали задавати 
питання, що свідчили про зростаючий інтерес до освітніх змін: хто повинен 
відповідати за зміни? Як вони повинні були здійснюватися? Які умови потрібно 
було створити для підтримки та успішного впровадження реформ? [9, с. 2]  

Важливою науковою подією вважається організація у 1959 р. Національною 
Академією Наук конференції в містечку Вудс Хоул. Оновлення змісту освіти 
шляхом вдосконалення шкільних навчальних програм було головним напрямком 
роботи конференції. Підводячі її підсумки, відомий учений-психолог Дж. Брунер 



у своїй книзі “Процес навчання” (1962) підкреслював, що шкільний предмет 
повинен викладатися за допомогою таких матеріалів і практичних дій, які 
заохочують учнів до експериментального навчання та концептуального 
осмислення його змісту. Вчений наполягав на тому, що обов’язком шкіл є не 
тільки трансляція основних знань про предмет, а й демонстрація процесу 
розвитку наукової думки, навчання учнів ставити запитання та знаходити можливі 
рішення [4, c. 14]. Для втілення у навчальний процес підходу, що отримав назву 
“навчання як дослідження” (Discovery Learning) ним була створена програма 
“Людина: курс навчання” (MACOS), за якою університетська професура 
проводила тренінги для вчителів у літніх таборах по всій країні.  

Ще одним важливим соціально-політичним процесом, що відіграв суттєву 
роль у поширенні реформаційних дій у США та Канаді, став рух за громадянські 
права людини: він вплинув на всі сторони життя суспільств і привернув увагу 
суспільств до питань нерівності, несправедливості на робочих місцях, у школах і 
у повсякденному житті афроамериканців та інших національних і расових 
меншин Канади та Америки. Була проголошена “війна з бідністю”, а Федеральний 
уряд та уряди штатів почали шукати шляхи десегрегації шкіл для забезпечення 
кращої освіти для учнів. 

Закон 1965 р. “Про початкову та середню освіту” забезпечив надходження 
грошей для розробки нових навчальних програм і покращення роботи школи. 
Міністерство освіти почало фінансування досліджень, спрямованих на вивчення 
питання про роль освіти у подоланні бідності, її вплив на малозабезпечених учнів. 

Аналіз питань фінансової діяльності школи, особливостей запровадження 
нових навчальних програм, спроби осмислення ролі школи у подоланні бідності 
підвели вчених-освітян до висновку про складність та догматичний характер 
шкільної освітньої системи, яка зазнає великих труднощів при впровадженні 
різних змін. У роботах науковців цього періоду вперше були сформульовані 
погляди на школу як на організацію, що має свою організаційну та професійну 
культуру. Дослідники почали вивчати школу з середини, намагаючись оцінити, як 
організована її робота на рівні загальношкільного керівництва та на рівні класу, 
як вчителі взаємодіють з учнями та між собою, які фактори прискорюють або 
заважають покращенню роботи вчителів. Зацікавленість викликало питання, чому 
школи з однаковою кількістю учнів та однаковими навчальними програмами 
працюють по-різному та мають якісно відмінні навчальні результати. 

Отже, перший етап розвитку теорії можна визначити як підготовчий. На 
думку дослідниці Е. Ліберман, він дав поштовх і спрямував подальші наукові 
дослідження процесів впровадження змін у школах [9, с. ХIII].  

1970-ті рр. стали наступним, другим, етапом у становленні та розвитку 
теорії освітніх змін. Вони характеризуються вцілому як невдала спроба 
розповсюдження інноваційних ідей у формі широкомасштабних освітніх проектів. 
За визначенням учених, це був період зниження реформаційної активності, 
оскільки більшість реформ зупинялися на стадії пристосування до конкретного 
шкільного оточення та не призводили до успішних результатів [7, с. 2]. Поразки 
під час реформування середньої освіти за допомогою масштабних проектів 
спричинили дискредитацію самої ідеї про можливі зміни школи. Такі процеси в 



освіті стали наслідком об’єктивних факторів: економічного спаду, зростання рівня 
інфляції та безробіття. Серед інших причин, що викликали недовіру суспільства 
до реформ та інновацій, були соціальні фактори, що безпосередньо залежали від 
економічних чинників. Канадські дослідники середньої освіти Дж. Лупарт і 
Ч. Веббер виділили декілька важливих соціальних чинників, що вплинули у 1970-
х рр. на трансформацію ролі школи в американському та канадському 
суспільствах. На їх думку, суттєвим фактором, була, по-перше, зміна ролей у 
межах родини: ситуація, коли обоє батьків вимушені були працювати, стала 
нормою для дітей. По-друге, спостерігалося зростання кількості дітей із неповних 
сімей. Ці дві умови призвели до зменшення ролі батьків у вихованні дітей. 
Знизився авторитет релігії у житті дитини настільки, що “взагалі перестав 
відігравати освітню функцію для більшості молоді”. Змінився механізм 
соціалізації дітей: збільшився вплив електронних засобів інформації на 
формування у молоді життєвих цінностей. Посилювалася критика батьками 
низької якості шкільної освіти. Це, в свою чергу, призвело до послаблення 
зв’язку сім’ї та школи заради досягнення спільних навчальних і виховних цілей 
[3, с. 12].  

Незважаючи на реформаційні невдачі, вчені-освітяни продовжили 
дослідження феномену освітніх змін. Науковців вже цікавило не стільки 
питання про вплив освітньої політики на розвиток шкіл, скільки діяльність 
учителів-практиків, їх навчальна робота в класах, їх взаємодія з іншими 
учасниками навчального процесу, їх емоції, що виникають у процесі 
навчання та спілкування з учнями, їх оцінка змін [9, с. 4].  

Суттєвим внеском у розвиток науки про освітні зміни в цей період 
вважається книга С. Сарасона “Культура школи та проблема змін” (1971). Автор 
висловлює переконання у тому, що школи є складними організаціями зі 
специфічним типом культури, зміна якої є тривалим процесом, а точка зору, 
згідно з якою нові навчальні програми або нові педагогічні технології при 
впровадженні автоматично зможуть змінити цю культуру, запровадити нові 
форми навчальної діяльності вчителів, не є правильною. Витоки нового погляду 
на школу як на складну організацію мали місце уже у 60-х роках, коли виникла 
нова теорія організації – теорія відкритих систем, автори якої розглядали будь-яку 
організацію не як замкнену систему, ізольовану від довкілля, що було 
характерним для попередніх теорій – класичної та соціальних систем, а як групу 
взаємопов’язаних частин, що взаємодіють з довкіллям майже як живе створіння 
[1, с. 17-18]. Практика підтверджувала нові знання: в той час, як реформатори 
наполягали на точному відтворенні вчителями та адміністрацією запланованих 
“згори” змін у школах, учителі намагались пристосувати нововведення до 
традиційної усталеної навчальної діяльності і, як наслідок, школи, на які 
покладали великі надії, демонстрували незначні зміни. У зв’язку з такими 
результатами перед педагогами-теоретиками та освітніми політиками постали 
принципові питання: чи потрібно організовувати запровадження змін таким 
чином, щоб повністю виключити вплив вчителя, тобто зробити зміну 
“захищеною” від тих осіб, які будуть запроваджувати ці зміни в життя? Чи можна 
запровадити зміну без врахування практичних потреб та можливостей шкіл? Чи є 



причиною невдач відсутність розуміння ролі вчителя та шкільної культури у 
реформаційному процесі? [9, с. 5]. 

Інші значні наукові здобутки, такі як результати чотирьохрічного 
дослідження шкільних змін освітньою корпорацією RAND (1978), або 
п’ятирічного спостереження за роботою шкіл в умовах змін у Південній 
Каліфорнії (1974), дозволили дійти схожих висновків: зміна школи – довгий 
процес, який включає осмислення як освітньої політики уряду, так і розуміння 
місцевих потреб школи, її культури та врахування особистості вчителя. 

Науковим підґрунтям для розвитку теорії освітніх змін, стали роботи 
соціологів і психологів В. Бенніса, К. Бенне, А. Зандера, Д. Картрайта, Р. Чіна та 
інших, які у 70-х роках, незалежно від реформаційних процесів в освіті, 
проводили свої власні дослідження впливу змін, що відбуваються в громаді та 
сім’ї. Так, цікавим здобутком учених була запропонована ними модель 
впровадження запланованої зміни в соціумі (RD&D) як послідовного руху від її 
вивчення (Research) до розвитку (Development) та поширення (Dissemination). І 
хоча така модель проіснувала декілька десятиліть, з боку теоретиків-освітян вона 
піддалась значній критиці, одним із суттєвих компонентів якої було звинувачення 
у “гіпер-раціональності”, нечутливості до унікальних особливостей шкільної 
культури. Науковець Е.Ліберман, підкреслюючи значення таких праць, визначає 
їх як “фермент, що створив стимул освітянам для подальшого дослідження змін” 
[9, с. 7].  

Кінець 1970-х – початок 80-х рр. ХХ ст. став третім етапом розвитку теорії 
освітніх змін. У США, Великій Британії та Канаді прийшли до влади 
консервативні уряди, почався перехід від політики соціальної справедливості в 
освіті до політики запровадження ринкових менханізмів. Цей період став часом 
активного реформування школи у розвинених англомовних країнах, а англійські 
освітні реформи, які усвідомлювались розробниками як невід’ємна складова 
цілого комплексу соціально-економічних змін, навіть вважаються 
найрадикальнішими в історії шкільництва цієї країни. Уряди США, Канади та 
Великої Британії категорично наполягали на кращих результатах діяльності 
освітньої системи, центральною вимогою стало досягнення якості навчання 
світового рівня. “Якщо раніше, – стверджує відомий британський освітній політик 
М. Барбер, – уряди вели мову про кількість місць у школах, то тепер вони 
вимагали якісних результатів їх роботи” [4, с. 261]. У 1983 році Національна 
Комісія США із забезпечення якості освіти подала у Конгрес звіт “Нація на межі 
ризику: мандат на освітні зміни”, який вважається найвагомішим документом 
освітньої політики США у 80-х рр. ХХ ст. Звинувачення проти неякісних шкіл, 
навчальних програм, некомпетентних учителів висувалися в цьому звіті. Він був 
“у більшій мірі політичною заявою, наповненою полемічною термінологією та 
перебільшеннями, аби попередити американців про небезпеку та зміцнити рух на 
підтримку реструктуризації в освіті” [3, с. 16]. Як зазначає М. Барбер, саме з цього 
моменту постала гостра необхідність розуміння освітньої зміни як явища та 
процесу, і саме цей період мав важливе значення для збагачення знання про зміни 
та чинники, що сприяють їх успішній реалізації [4, c. 262].  



Науковці вважають, що освітні реформи цього періоду мали позитивні 
результати. Деякі масштабні дослідження особливостей функціонування 
високоефективних шкіл (School Effectiveness Theory), розпочаті у кінці 70-х р. р., 
були завершені на початку 80-х р. р. Вагомим внеском у розвиток теорії 
ефективної школи як чинника шкільних реорганізацій зробили відомі англійські 
науковці М. Раттер, Б. Моен, П. Мортімор, які визначили за мету ефективної 
школи створення такої атмосфери, що спонукає адміністрацію, учнів і вчителів 
бути зацікавленими у високому рівні знань. У дослідженні вчених С. Перкі та 
М. Сміта чинниками, що зумовлюють ефективність діяльності школи, вважались 
орієнтація політики школи на результат, атмосфера співробітництва, професійний 
розвиток учителів, організація систематичної зовнішньої оцінки знань учнів тощо. 

Подальший розвиток теорії освітніх змін спрямували системні реформи: із 
середини 80-х р.р. та протягом наступного десятиліття освітні системи багатьох 
країн знаходились у процесі постійних змін. Як зазначалось вище, політичним 
поштовхом у США у 1983 р. став звіт під назвою “Нація на межі ризику”, а у 
Великій Британії у 1988 р. був прийнятий Акт Бейкера, який став легітимною 
основою проведених консервативними урядами освітніх реформ, і в якому 
основними принципами були проголошені: високі стандарти та якість освіти для 
всіх; надання батькам можливості вибору форми освіти для дітей.  

Системні освітні реформи середини 80-х – 90-х р.р., хоча і продовжували 
тенденції попередніх років, відбувалися в “якісно новому економічному та 
політичному контексті глобалізаційних перетворень” [2, с. 98]. Був створений 
ринок освітніх послуг, що спрямовував розвиток освітньої системи на 
задоволення інтересів споживача таких послуг, а не виробника, як було до 
реформ. Складовою таких радикальних змін стало створення у системі освіти 
конкурентного середовища, формування конкурентної поведінки навчальних 
закладів. За визначенням канадських дослідників Б. Левіна та М. Фуллана, 
“конкуренція почала вважатися основним чинником, що призводили до 
поліпшення”, оскільки поширювалася думка, що “конкуренція в економіці як 
загальний повштовх до результативності та поліпшення, могла б бути застосована 
також і у сфері освіти”, що “призвело б до кращих показників діяльності школи” 
[8, с. 289]. На характер освітніх реформ у цей період також вплинули такі нові 
підходи у сфері управління освітою, як менеджеризм (managerialism), що має на 
меті застосування принципів управління бізнес-компаніями в державних 
установах, у тому числі й у школах, а також теорія соціального вибору, (public 
choice theory), “економічна теорія політики”, що означає поширення логіки 
ринкової економіки (люди роблять вибір на основі власних інтересів) на 
політичний рівень [6, с. 30]. За визначенням дослідників, такі підходи до 
запровадження реформаційних процесів швидко поширилися і вже у кінці 90-х 
р.р. стали міжнародним явищем. 

Важливою освітньо-політичною подією цього періоду вважається видання 
документів: програми “Америка-2000. Стратегія освіти” (1991), мета якої була 
вивести країну з глобальної кризи в освіті та забезпечити їй світове лідерство, а 
також прийняття конгресом США Закону “Про освіту” (1994). 



Науковим підгрунтям для накопичення теоретичного знання про 
реформаційні процеси у 90-ті роки ХХ ст. став розвиток теорії школи як 
організації, що навчається. На розвиток теорії “організацій, що навчаються” 
(Learning Organizations) загалом вплинув фактор глобалізації, який проявляється у 
тому, що сучасні компанії працюють уже не на регіональні або національні ринки, 
а на глобальний ринок. Конкуренція з боку зарубіжних партнерів і взаємодія 
організацій на глобальному ринку призводить до таких змін в їх діяльності, як 
різке підвищення стандартів якості; постійне запровадження інновацій; 
врахування крос-культурних і міжнародних особливостей ведення бізнесу; 
дотримання етичних правил у бізнесі та діловій культурі. Увага до якості 
навчальних показників і постійне удосконалення навчального процесу поступово 
стають провідними принципами роботи шкіл у 90-х роках ХХ ст.  

Дослідження системних реформаційних процесів 80-х – 90-х р.р., а також 
теоретичні здобутки попередніх етапів розвитку теорії оформилися у видання 
першого міжнародного довідника з освітніх змін International Handbook of 
Educational Change (1998). У цій фундаментальній праці систематизовано 
теоретичне знання про освітні інноваційні процеси, накопичене більш ніж за 40 
років. Видання показало, що теорія освітніх змін як новий феномен отримала своє 
наукове оформлення в педагогіці англомовних країн.  

Наступний етап розвитку та збагачення теорії освітніх змін новими 
знаннями охоплює період першого десятиліття ХХІ ст., який спрямували 
глобалізаційні процеси у світі. “Сучасна перебудова освіти повинна розглядатися 
як частина економічних, політичних і культурних процесів, що відбуваються в 
умовах глобалізації, процесу, що призводить до послаблення національних 
відмінностей, руйнування бюрократичної системи та відмови від ідеї суспільного 
добробуту” [11, с. 405]. Отже, виникає нова суспільна орієнтація, пов'язана з 
відмовою від споживацької етики (що характерно для неоконсервативних ідей) і 
пошуком нової системи цінностей, спрямованої на вирішення соціальних проблем 
суспільства та глобальних проблем людства.  

Відбуваються кардинальні зміни умов суспільного життя у всьому світі. 
Прослідковується процес переходу до нового типу суспільства – 
постіндустріального, або інформаційного – суспільства знань, процес 
інформатизації набуває широких масштабів. На думку провідних економістів 
світу, у ХХІ ст. єдиним джерелом довготривалої стійкої конкурентної переваги 
стає знання , і саме освіті належить роль стратегічного ресурсу, який забезпечує 
розвиток суспільства, “що навчається”, оскільки для всіх членів такого 
суспільства зростає потреба постійного підвищення кваліфікації, відновлення 
знань та освоєння нових видів діяльності. 

Усвідомлення провідної ролі освіти у розвитку сучасного суспільства стало 
основою для прийняття багатьма розвиненими країнами світу стратегічних 
проектів і программ розвитку освіти. У 2001-2002 р.р. у США та Великій Британії 
вийшли важливі для розвитку освіти документи: “Жодної відстаючої дитини 
поряд” (США), “Національні стратегії мовної та числової грамотності” (Велика 
Британія), запроваджувались програми “Школи, що досягають успіху”, 
“Високоякісна освіта в містах” (Велика Британія). Одні з них були відображенням 



політики “прескриптивізму”, а інші були спрямовані на розвиток креативності та 
інновативності вчителювання. Одночасно з’явились критичні оцінки 
реформаторських зусиль, активно обговорювалися складні та суперечливі 
проблеми, що виявляв реформаційний процес у середній освіті. На початку ХХІ 
століття Організація з Економічної Співпраці та Розвитку (OECD, США, 2001) 
виступила з підтримкою зміни стратегій освітніх реформ у напрямі розвитку у 
молоді нових компетентностей (навичок креативності, готовності до інновацій, 
гнучкості у вирішенні проблем, спроможності працювати у команді), які 
підготують їх до життя у новому інформаційному суспільстві та які необхідні для 
здійснення підприємницьких ініціатив [10, с. XV]. У 2007 р. Нова Комісія з 
Оцінки Професійних Умінь Робочої Сили Америки, скликана Національним 
Центром з Освіти та Економіки, також скаржилася на те, що одержимість 
тестуванням і стандартами руйнує здатність молоді бути креативними та 
конкурентноспроможними. Дослідження початкової освіти, проведені у Великій 
Британії Кембриджським Університетом у 2009 р., також підвели вчених до 
висновку, що англійські реформи занадто “одержимі оцінюванням”, і тому 
гальмують інновативність, розвиток творчих здібностей дітей та їх пізнавальних 
навичок [10, с. XV].  

Висновки. Теорія освітніх змін пройшла тривалий шлях становлення та 
еволюції в англомовній педагогічній думці. Відома дослідниця освітніх змін 
Е. Ліберман поетично порівнює процес накопичення теоретичного знання про 
освітні зміни “з вирощуванням дерева, що пройшло нерівномірний шлях розвитку 
від зародкового коріння – перших теоретичних узагальнень – до глибокого 
ґрунтовного теоретичного знання про освітні трансформаційні процеси і стало 
схожим на розгалуджене гілля крони дерева” [9, с. 1]. На кожному етапі розвиток 
теорії спрямовували економічні та політичні події, наукові відкриття, які 
визначали стратегії, принципи та практичні підходи до здійснення перебудови 
школи. Кожен період у розвитку теорії, що досліджується, безперечно мав певну 
функціональну значущість. Так, 50-60 р.р. стали початком зародження інтересу до 
освітніх трансформацій в цілому та до технології їх успішного запровадження; 70-
ті продемонстрували нагальну потребу в теоретичних знаннях про освітні зміни у 
середній освіті; у 80-90-х рр. накопичені теоретичні здобутки про освітні зміни 
було систематизовано та представлено у вигляді теорії, на яку науковці, політики-
освітяни та вчителі спираються при запровадженні шкільних реформ. На 
сучасному етапі розвитку теорія освітніх змін поступово збагачується новими 
знаннями: у новому типі суспільства зміни стають головною темою для майже 
всіх шкіл США, Канади та Великої Британії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В 
ПОЧАТКОВІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ СУЧАСНОЇ АВСТРАЛІЇ 



В статті розглянуті методи організації навчально-виховного процесу в 
шкільній освіті Австралії. Проаналізовано змістовий компонент навчального 
процесу в початковій та середній школі. Висвітлено сучасні реформаторські 
стратегії в освіті, а також результати останніх за часом реформ у галузі 
шкільної освіти Австралії. 

Ключові слова: початкова освіта, середня освіта, державні школи. 
приватні школи, корінне населення, шкільна реформа, спеціальна школа.  

В статье рассмотрены методы организации учебно-воспитательного 
процесса в школьном образовании Австралии. Проанализирован содержательный 
компонент учебного процесса в австралийской начальной и средней школе. 
Высветлены современные реформаторские стратегии в образование, а также 
результаты последних по времени реформ в области школьного образования в 
Австралии. 

Ключевые слова: начальное образование, среднее образование, 
государственные школы, частные школы, коренное население, школьная 
реформа, специальная школа. 

Educational organizing methods in Australian schooling are considered. Content 
of learning process in Australian primary and secondary schooling is analyzed. Modern 
reformation strategies in education and the latest Australian educational reforms in 
schooling are clarified.  

Key words: primary education, secondary education, government schools, private 
schools, aborigines, school reform, special school.  

 
Постановка проблеми. Молоде покоління завжди прагне до знань, та з 

кожним днем потреби до пізнання навколишнього світу зростають. Головним 
завданням більшості розвинених країн світу стає досягнення спроможності 
конкурувати в глобальній економіці завдяки новим знанням та інноваційним 
процесам. Для України важливо вивчати досвід тих країн, які поставили 
національну освіту на службу суспільного поступу. До таких країн можна 
віднести й Австралію, де нині відбувається активне реформування освітньої 
системи. У цій статті ми зупинимось на розгляді інноваційних процесів, що 
відбуваються у початковій та середній школі Австралії. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням в галузі середньої освіти в 
зарубіжжі присвятили свої роботи такі вітчизняні науковці, як М. Авраменко, 
О. Алексєєва, А. Василюк, Л. Волинець, О. Заболотна, О. Локшина, О. Огієнко, 
О. Першукова, Л. Пуховська. Проблеми шкільної освіти висвітлюють у своїх 
працях зарубіжні вчені з різних країн, а саме А. Велш, А. Баркан, У. Коннел, 
Л. Клейдон, Т. Кнайт, М. Радо, Г. Бумер, Б. Колдвелл, Д. Уокер.  

Мета статті – проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку 
початкової та середньої шкільної освіти в Австралії. 

Виклад основного матеріалу. Австралія – це країна із високорозвиненою 
шкільною освітою, що відповідає світовому рівню. Австралія увійшла в першу 
десятку країн за даними міжнародного порівняльного аналізу результатів 
навчання за останні 15 років, проведеним у 2006 році Міжнародною організацією 
економічного співробітництва та розвитку (OECD). В найближчі роки Австралія 



прагне покращити свій результат та опинитись у першій трійці серед 
високорозвинених країн, тому й розпочала масштабні освітні реформи [3, с. 5].  

В Австралії школи класифікуються таким чином: державні (government 
school) та “недержавні” (non-government school), тобто приватні (private school). 
Державні школи отримують фінансування від уряду штату або материкової 
території Австралії. До “недержавних шкіл” відносяться всі інші освітні заклади, 
що відповідають загальнодержавним вимогам шкільної освіти. Вони працюють за 
програмами, узгодженими з освітніми органами штатів та материкових територій 
Австралії і можуть отримувати певну частку державного фінансування. 
Австралійські приватні школи поділяються на такі типи: елітна середня школа 
(зазвичай пов’язана чи то з протестантською, чи католицькою вірою), початкова і 
середня школа католицького приходу, початкова та середня школа, пов’язані з 
іншими релігіями або ті, що мають власний філософський підхід до навчання [1, 
с. 213]. 

Приватні школи мають більші повноваження щодо добору та комплектації 
викладацького складу, контролю за навчальними програмами та методами 
навчання. При виборі школи батьки звертають увагу на тип школи, джерела 
фінансування навчального закладу, рейтинг успішності порівняно з іншими 
школами, місце розташування, набір обов’язкових предметів та факультативних 
занять. Хоча початкові і середні школи є переважно автономними закладами, 
намітилася тенденція запровадження комбінованих початкових і середніх шкіл, 
особливо це характерно для приватних шкіл. За статистичними даними 
Державного Бюро Статистики у 2008 році в Австралії майже 14% шкіл (за 
винятком спеціальних шкіл) стали комбінованими, порівняно з 10% в 1998 році 
[2]. 

Початкова школа є наступним етапом після дошкільної освіти у більшості 
штатів та материкових територій Австралії. Початкова шкільна освіта (Primary 
school) починається з підготовчого року в дитсадку з 5-6 річного віку дитини і 
триває шість або сім років (залежно від штату). З 1 по 6 (або 7) клас всі шкільні 
предмети викладає один учитель, проте, інколи запрошують інших вчителів-
предметників для викладання спеціальних навчальних курсів. Навчальний рік 
триває з лютого до грудня. Більшість штатів та материкових територій Австралії 
мають чотири семестри на рік, проте, в Тасманії навчальний рік складається із 
трьох семестрів. В кінці кожного семестру батьки отримують звіт про успішність 
дітей, один-два рази на рік вони отримують запрошення на батьківські збори. 
Основний наголос у перших класах початкової школи роблять на розвиткові 
мовних навичок і грамотності, опануванні арифметики, вихованні моральних 
цінностей, охороні здоров’я та особистісному розвитку, і також деяких 
соціальних видах творчої діяльності. У старших класах початкової школи в центрі 
уваги опиняється надання знань з таких предметів, як англійська мова, 
математика, суспільні науки, природознавство, музика, мистецтвознавство, 
фізичне виховання та основи здоров’я. Практикуються також факультативні 
заняття релігійного змісту, поглибленого вивчення іноземних мов та спеціальних 
музичних класів. 



Австралійська середня шкільна освіта (Secondary School) охоплює наступні 
після початкової школи п’ять-шість років навчання (7-12 або 8-12 класи, 12-13 
річного віку учнів). Обов’язковий курс навчання закінчується 10-м класом. Існує 
можливість продовжити навчання в 11-12 класах (high school) і після успішного їх 
закінчення вступати в коледж або університет. В різних австралійських штатах 
існують різні системи атестації і типи дипломів (сертифікатів, свідоцтв) про повну 
середню освіту. Незважаючи на такі відмінності, всі дипломи про середню освіту 
є однаково валідними і визнаються при вступі до університетів. У деяких середніх 
шкільних закладах перший та другий рік навчання шкільної програми складається 
з базових предметів, проте, є право вибору й інших факультативних предметів. В 
окремих штатах та материкових територіях Австралії учні можуть обирати 
факультативні предмети з початку навчання в середній школі, а в інших штатах 
лише після декількох років навчання в середній школі [5, c. 46-58]. 

У старших класах середньої школи (11-12 класи, 16 річний вік учнів) 
доступним стає ширший вибір предметів у більшості австралійських шкіл. Окремі 
школи збільшують вибір навчальних курсів, йдучи на зустріч потребам та 
інтересам учнів. Навчальні програми професійного спрямування присутні в 
шкільному курикулумі всіх начальних закладів. Учні мають змогу отримати 
сертифікати про закінчення середньої школи та проходити стажування у секторі 
професійної технічної освіти в межах шкільної програми, а також можуть 
проходити практику на підприємствах. По закінченні середньої школи учні 
можуть йти працювати, а кількома роками раніше вони мають змогу записатись 
на курси професійно-технічного навчання, або ж вступити до технічного коледжу 
(TAFE, technical and further education) чи до приватного бізнес-коледжу та 
продовжувати навчання [1, с. 224].  

Далі розглянемо таблицю (табл. 1), в якій представлено нормативні вимоги 
обов’язкової освіти в окремих штатах та материкових територіях Австралії. 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця організації шкільної освіти в окремих штатах та 

материкових територіях Австралії 



Штат, або 
територія 

Підготовчий рік 
початкової школи 

Початкова школа Середня школа 
(старші класи) 

Австралійська 
Столична територія 

Дит.садок 
(Kindergarten) 

1-6 класи 7-12 класи 

Новий Південний 
Уельс 

Дит.садок 
(Kindergarten) 

1-6 класи 7-12 класи 

Північна територія Перехідний період 
(Transition) 

1-7 класи 8-12 класи 

Квінсленд Підготовчий період 
(Preparatory) 

1-7 класи 8-12 класи 

Південна Австралія Прийом (Reception) 1-7 класи 8-12 класи 
Тасманія Підготовчий період 

(Preparatory) 
1-6 класи 7-12 класи 

Вікторія Підготовчий період 
(Preparatory) 

1-6 класи 7-12 класи 

Західна Австралія Дошкільна освіта 
(Pre-Primary) 

1-7 класи 8-12 класи 

Таблиця наведена за матеріалами Державного Бюро Статистики в 
Австралії 2008 року [2]. 

Отже, можна сказати, що тривалість початкової та середньої освіти 
відрізняється по окремих штатах та материкових територіях Австралії. 
Відвідування школи є обов’язковим з п’ятирічного або шестирічного віку до 
п’ятнадцяти або шістнадцяти років (в залежності від штату та материкової 
території). Останнім часом освітня політика зосереджена на подовження 
тривалості обов’язкового навчання у школі до 17 років, проводяться відповідні 
дослідження. 

Школи в Австралії відрізняються одна від одної мірою автономії. У 
більшості штатів та материкових територій країни створені регіональні 
адміністрації, що несуть відповідальність за шкільні заклади, комплектацію 
персоналу та надання загальних рекомендацій щодо реалізації навчальних 
програм. Оцінювання учнів також різне залежно від штату та материкової 
території. Деякі штати підсумкове оцінювання проводять за поточними оцінками, 
які учні отримували протягом навчального року, а інші – надають перевагу 
комбіновану оцінюванню, тобто на додаток до поточного оцінювання проводять 
ще й іспити. 

Дітей, які живуть занадто далеко від шкільного закладу, або мають фізичні 
вади звільняються від відвідування школи. Такі діти отримують освіту за 
допомогою допоміжних заходів, включаючи дистанційне навчання, використання 
комп’ютерних та супутникових технологій. Діти, що належать до корінного 
населення і проживають у віддалених районах Північної материкової території у 
невеликих поселеннях здобувають освіту переважно у територіальних навчальних 
центрах або католицьких школах. Їх навчають наставники кваліфікованих 
вчителів (здебільшого вихідці із корінного населення). Вчителі із державних шкіл, 
яких призначили контролювати навчальний процес в освітніх закладах такого 
типу періодично приїжджають та перевіряють рівень знань учнів. 

У великих містах при приватних школах функціонують інтернати. Лише в 
незначній кількості державних шкіл учнів, представників корінного населення, 



забезпечують харчуванням та надають місце в гуртожитку. Деякі діти можуть 
навчатися вдома, якщо це навчання відповідає критеріям, встановленим 
Міністерством освіти певного штату або материкової території. Ці діти мають 
бути зареєстровані у денній школі, проходити навчання відповідно до 
встановленого курикулуму та з’являтись у зазначений час для оцінювання. 
Розроблені спеціальні програми, які є чинними як в державних так і в приватних 
школах для дітей з фізичними та розумовими вадами, а також для тих учнів, що 
мають соціальні проблеми. Такі програми застосовують у спеціальних класах в 
звичайних школах і реалізують їх за допомогою кваліфікованих спеціалістів, яких 
потребують діти з особливими потребами. Батьки цих дітей також беруть активну 
участь в навчальному процесі, утворюючи громадські організації, які захищають 
права дітей на якісну спеціальну освіту, поєднану і соціальною опікою і 
лікуванням.  

За статистичними даними Державного Бюро Статистики Австралії станом 
на серпень 2008 року в країні існували 9562 школи, з яких 71% – це державні 
школи. У наведеній нижче таблиці показана кількість учнів та вчителів у 
державних та приватних (католицьких Catholic і незалежних Independent) школах 
[2].  

Таблиця 2 
Учнівський контингент і педагогічний персонал у Австралійських 

школах (2008 р.) 
 Державні школи Приватні школи Разом  

  Католицькі  Незалежні  Загалом  
Кількість 
шкіл (а) 

6833 1705 1024 2729 9562 

Учні 
(хлопці) 

1173100 349000 237200 586200 1759300 

Учні 
(дівчата) 

1111700 348400 237700 586100 1697700 

Учні разом 2284800 697400 474900 1172200 345700 
Вчителі 

(чоловіки) 
47700 14300 14500 28800 76600 

Вчителі 
(жінки) 

113600 32100 24900 56900 170500 

Вчителі 
разом (б) 

161400 46400 39400 85800 247100 

(а) включаючи спеціальні школи; 
(б) вчителі з повною і частковою зайнятістю.  
Отже, як засвідчують статистичні дані включно до 2008 року 3.5 мільйона 

учнів відвідують початкову та середню школу, з них 2.3 мільйони учнів 
навчаються в державних школах, а 1.2 мільйони учнів – в приватних школах. 

В цілому приріст школярів спостерігався в період з 1998 до 2008 року, коли 
кількість учнів збільшилась на 7.2% – 232900 учнів, проте, цей приріст не був 
рівномірним серед державних та приватних шкіл. В приватних школах 
чисельність учнів збільшилась на 22 % – 211600 учнів, а в державних школах на 
0.9% – 21400 учнів протягом одного й того ж самого періоду [2].  



Щодо учнів початкової школи, то станом на 2008 рік 70% учнів відвідують 
державні школи, а 30% учнів – приватні школи. У середній школі 61% - це учні 
державних шкіл, 39% учнів віддають перевагу приватним закладам. П’ята частина 
всіх учнів відвідують католицькі школи (з них 19% – учні початкової школи, 20% 
– учні середньої школи) [2]. 

Кількість учнів, вихідців з корінного населення з кожним роком зростає, 
особливо цей процес був помітним з 1998 по 2008 рік, коли з 102166 учнів школу 
почали відвідувати 151669 учнів. У наведеній нижче таблиці показана кількість 
учнів – представників корінного населення по школах штатів та материкових 
територій Австралії [2].  

Таблиця 3 
Учні–представники корінного населення Австралії 

Рік Новий 
Півд. 
Уельс 

Вікторія Квін-
следн 

Півд. 
Австр. 

Зах. 
Австр. 

Тасма-
нія 

Півн. 
Тери-
торія 

Австр. 
столична 

тери-
торія 

Загалом по 
країні 

Початкова школа 
1998 19185 3406 19231 4509 11697 2422 9614 475 70539 
2008 26999 5384 29108 5809 15221 2807 9989 724 96041 

Середня школа 
1998 9898 1749 8659 1518 4464 1686 3303 350 31627 
2008 17606 3457 15551 2825 7622 2210 5904 453 55628 

Разом 
1998 29083 5155 27890 6027 16161 4108 12912 825 102166 
2008 44605 8841 44659 8634 22843 5017 15893 1177 151669 

 
Зауважимо, що в кожному штаті і материковій території існує власний 

підхід до організації шкільної освіти. І вже тривалий час ведеться переговорний 
процес між урядовими структурами Австралії щодо стандартизації основних 
модулів шкільних навчальних програм та віку учнів, з якого має розпочинатися 
обов’язкова освіта. Для вирішення цих важливих питань у травні 2009 р. в 
Австралії було створено Управління у справах національного курикулуму, 
оцінювання знань та звітності Австралії (Australian Curriculum, Assessment and 
Reporting Authority – ACARA). “ACARA”, що уповноважене контролювати: 

– національний шкільний курикулум (починаючи з груп дошкільної 
підготовки до 12-го класу); 

– національну програму оцінювання; 
– національні шкільні бази даних та програми звітності, що стосуються 

аналізу, оцінювання, дослідження, розподілу ресурсів та звітності шкіл [7, c. 6]. 
У ХХІ столітті уряд Австралії проводить освітню політику в трьох 

напрямках: удосконалення якості навчання; підвищення стандартів успішності; 
допомога несприятливим громадам школи. Першочерговим завданням стало 
зміцнення школи як навчального середовища, де вчителі, учні та їхні сім’ї 
співпрацюватимуть разом; підвищення статусу і якості фахової підготовки 
вчителя; модернізація навчальних програм і системи оцінювання, акредитації і 



присудження дипломів та сертифікатів, що сукупно мають привести до вищої 
якості освітніх послуг [4]. 

Австралійська урядова рада (COAG) ухвалила Чотирирічний освітній план 
2009-2012, запропонований Радою міністрів з питань освіти, раннього розвитку 
дітей та у справах молоді (MCEECDYA) та фінансово підтримала його, і це 
зіграло неабияку роль в подальших кроках модернізації освіти. На цільове 
фінансування шкіл уряд виділив 1.5 мільярдів доларів на наступні сім років; на 
підвищення якості підготовки вчителів – 550 мільйонів доларів на п’ятирічний 
термін; підвищення мовної та математичної грамотності – 540 мільйонів доларів 
протягом чотирьох років; розвиток дошкільної освіти – 970 мільйонів доларів 
протягом п’яти років [6, с. 7]. 

Уряд Австралії переконує свій народ, що майбутнє країни залежить 
безпосередньо від кожного громадянина, який має бути освіченим та 
висококваліфікованим спеціалістом певної галузі. Висока якість шкільної освіти 
має пріоритетне значення у реформах освітньої галузі Австралії. Шкільна освіта 
покликана сприяти інтелектуальному, фізичному, соціальному, моральному, 
духовному та естетичному розвитку молодих австралійців, а навколишнє 
середовище школи має спонукати учнів до самоствердження як особистостей, 
інтересу до навчання, оптимістичного погляду у майбутнє. Шкільна реформа, яку 
започаткував нинішній уряд Австралії, це довготривалий процес, що потребує 
підтримки австралійців. Процеси, що відбуватимуться у наступні кілька років у 
контексті реформування шкільної освіти в Австралії, визначатимуть майбутнє 
школи, а саме той факт, чи буде вона на належному рівні для всіх учнів, 
незалежно від їхнього походження та соціального становища. 

Висновки. Отже, ми бачимо, що Австралія приділяє багато уваги розвитку 
освіти в країні, усвідомлюючи той факт, що освіта впливає на економічне та 
культурне майбутнє нації. Батьки та їхні діти мають змогу обирати навчальний 
заклад відповідно до своїх потреб, звертаючи при цьому увагу на рівень 
підготовки, місце розташування школи, набір обов’язкових і факультативних 
предметів, фінансову сторону. Незважаючи на високий рівень розвитку шкільної 
освіти в країні, уряд Австралії не зупиняється на досягнутому та пропонує 
провести реформування освітнього сектору, а саме змісту освіти, який має 
спрямовуватися на формування у громадян Австралії базових умінь і навичок для 
життя у нових умовах швидким реагуванням на зміни та постійною адаптацією до 
них. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

У статті проаналізовано особливості розвитку профорієнтаційних 
систем у Європейському Союзі, виявлено подібні підходи в організації 
профконсультаційної роботи з учнівською молоддю в європейських країнах.  

Ключові слова: профорієнтаційна система, профконсультаційна робота, 
учнівська молодь, країни Європейського Союзу. 

В статье проанализированы особенности развития профориентационных 
систем в Европейском Союзе, выявлены аналогичные подходы в организации 
профконсультационной работы с учащейся молодежью в европейских странах.  

Ключевые слова: профориентационная система, профконсультационная 
работа, учащаяся молодежь, страны Европейского Союза. 

In the article are analyzed the features of vocational systems in the European 
Union and are found the similar approaches in the organization of vocational 
counseling of pupils in the European countries.  

Key words: vocational system, vocational counseling, pupils, European Union 
countries 
 

У Лісабонському стратегічному плані 2010, в якому була поставлена мета 
перетворити Європу до 2010 року в найбільш конкурентноспроможний та 
динамічний економічний простір, здатний досягти стійкого економічного 
зростання, створення великої кількості якісних робочих місць, було визнано, що 
загальна, професійна освіта та зайнятість можуть суттєво вплинути на досягнення 
цієї мети. Сьогодні професійна кар’єра в країнах Європейського Союзу 
розглядається всіма національними та інтернаціональними комісіями як процес 
навчання та розвитку протягом усього життя, що повинен супроводжуватись 
відповідною профорієнтацією та профконсультацією.  

У документах Комісії Ради Європи зазначається, що профорієнтація та 
профконсультація отримують ключову позицію при переході до суспільства знань 

http://www.productivityplaces.deewr.gov.au/NR/rdonlyres/1FB46BC3-1F99-4053-BDBF-363DC5450067/20903/SAFF_discussion_paper_020408.pdf
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та стають інструментом політики зайнятості. Міжнародна організація освітньої та 
професійної консультації (IVSBB/AISOP), Організація економічної співпраці та 
розвитку (OECD), Європейський центр розвитку професійної освіти (CEDEFOP), 
Міжнародна організація праці (ILO), Світовий банк (WB) також приймають 
постанови та розпорядження, що стосуються посилення ролі профконсультації в 
сучасних умовах, якості надання послуг та підготовки відповідного персоналу.  

Отже, європейська і світова спільнота надають великого значення 
професійному консультуванню, що має супроводжувати професійний розвиток 
людини протягом усього життя. В зв’язку з цим відбувається розширення та 
урізноманітнення профконсультаційних послуг. Це дозволяє як учнівській молоді, 
дорослому населенню, так і людям похилого віку адаптуватись до умов 
швидкозмінного суспільства, до умов інформатизації та глобалізацій них процесів 
в економіці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що українські 
дослідники-компаративісти інтенсивно вивчають зарубіжний досвід розвитку 
освіти, професійної підготовки кадрів і деякі аспекти професійної орієнтації. 
Аналізується система професійної освіти Німеччини (Н. Абашкіна). 
Розглядаються системи та стандарти педагогічної освіти (Н. Авшенюк, 
В. Василюк, А. Сбруєва); реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах 
глобалізаційних процесів (Л. Ляшенко); тенденції розвитку неперервної освіти в 
країнах східної Європи, зокрема у Туреччині (Т. Десятов); особливості розвитку 
професійно-технічної освіти в Китаї (Н. Пазюра); підготовка вчителів для закладів 
професійної освіти у Німеччині (А. Турчин); тенденції трансформації 
професійних функцій учителя (на матеріалах США і Канади) (І. Гушлевська), 
підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва в США і Канаді 
(Н. Гайдук); система професійної підготовки соціального педагога у вищих 
навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) (С. Когут). 

Деякі вітчизняні вчені аналізували досвід профорієнтаційної роботи в інших 
зарубіжних країнах, зокрема, Н. Лавриченко вивчала досвід Франції, І. Керестень 
– систему професійної орієнтації в Угорщині, Н. Балацька – професійна орієнтація 
учнів у сучасних середніх школах Англії. 

У контексті проблеми розвитку професійної орієнтації важливе значення 
мають дослідження польських науковців. Зокрема, Є. Студзінської та 
А. Пашковської-Рогач, які проаналізували особливості профорієнтаційних систем 
у країнах-членах Європейського Союзу і виокремили подібні підходи та 
особливості в організації профконсультаційної роботи в Європі. 

Мета цієї статті полягає в розкритті особливостей розвитку професійної 
орієнтації учнівської молоді в країнах ЄС та виявити подібні підходи в організації 
профконсультаційної роботи в Європі. 

У 2004 році Рада Європи прийняла Резолюцію про “Консультаційний 
супровід протягом життя”. У цьому документі викладено рекомендації урядам 
країн-учасниць щодо розвитку, професіоналізації та розгалуження 
профконсультаційних та профорієнтаційних служб. Також зазначається, що 
суспільство знань та необхідність навчатися протягом усього життя вимагають 
зміни парадигми в профконсультаційній політиці. Служби професійного 



консультування мають бути доступними для громадян, спонукати їх до 
постійного розвитку впродовж життя своїх умінь та компетенцій відповідно до 
вимог ринку праці. 

У країнах Європейського Союзу середня освіта, яка тісно пов’язується зі 
світом праці, набуває дедалі більшої ваги і престижу як чинник економічного та 
соціального поступу суспільства. У зв’язку з цим спостерігається тенденція до 
структурної інтеграції загальної і професійної освіти, відповідних навчальних 
закладів із метою вироблення навчального плану, в якому поєднуються теорія і 
практика, академічна освіта і допрофесійна підготовка школярів. Дослідник 
В. Соловйов у своїй дисертаційній роботі зазначає, що виявами цієї тенденції є:  

– подовження термінів навчання в середній школі, що впливає на 
подовження уніфікованих базових навчальних циклів (Італія, Іспанія, 
Нідерланди), а також підвищення віку, досягнувши якого, молоді люди можуть 
свідомо обрати галузь фахової спеціалізації; 

– створення нових організаційно-педагогічних систем, які підвищують 
можливість вільного вибору освітньої траєкторії, профіля професійної діяльності 
(Данія, Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, Франція, Швеція); 

– створення нових базових програм, розрахованих на 1-2 роки й однакових 
для всіх галузей середньої та професійної освіти, на основі яких відбувається 
подальша спеціалізація в певному профілі професійної діяльності (Данія, 
Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція); 

– трансформація навчання у школі та професійної підготовки в 
багатокомпонентну модель, у якій кожен учень може обрати власну траєкторію 
здобуття загальної середньої освіти в поєднанні з фаховою підготовкою (Італія, 
Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція); 

– дедалі активніше залучення роботодавців та соціальних партнерів до 
розроблення навчальної програми середньої школи (Данія, Іспанія, Італія, 
Нідерланди, Норвегія, Фінляндія); 

– поєднання можливостей загальноосвітньої підготовки та практичної 
діяльності школярів шляхом урізноманітнення навчальних курсів, інтегрованого 
підходу до їх вивчення [4]. 

Здійснений нами аналіз особливостей профорієнтаційної роботи в 
європейських країнах показав, що в Європі функціонують різні системи надання 
профорієнтаційних послуг. Водночас зазначимо, що вони прагнуть досягти однієї 
спільної мети – супровід упродовж всього життя для подолання особистісних, 
освітніх і професійних проблем та для виявлення і оцінки специфічних якостей і 
властивостей людини, що дозволять успішно займатися конкретними видами 
професійної діяльності. 

Звернемось до проблем професійної орієнтації в постсоціалістичних 
країнах, де системна профорієнтаційна робота була налагоджена ще в часи 
Радянського Союзу. Вивчення показало, що вона в основному збережена й 
розвивається з урахуванням соціально-економічних перетворень, зумовлених 
євроінтеграційними процесами. Привернемо увагу до особливостей 
профорієнтаційної роботи у цих країнах. 



Так, у Польщі з 1989 року, після демократичних реформ, основний акцент 
робиться на підготовці шкільної молоді до активного формоутворення свого 
життя. У сучасній системі польського професійного консультування є два 
компоненти: професійне консультування для молоді, що знаходиться в 
компетенції Міністерства національної освіти, і професійне консультування для 
дорослих, безробітних і шукаючих роботу осіб, що знаходиться в компетенції 
Загальнодержавної установи праці, яка підпорядковується Міністерству праці і 
соціальної політики. Основні принципи: добровільність, доступність послуг, 
рівність в користуванні цими послугами, їх безкоштовність, свобода вибору 
професії і місця надання роботи, конфіденційність й охорона особистих 
відомостей про особу [5]. 

Основними ознаками сучасної системи професійної орієнтації молоді в 
Чехії є: використання професійних консультантів за цільовим призначенням ще в 
гімназії; розширення контактів, як навчальних закладів, так і служб зайнятості зі 
службою психологічної підтримки, спеціальними службами, організаціями, 
установами, котрі можуть надати професійну консультацію в тому чи іншому 
напряму; широка пропаганда профконсультаційних послуг в ЗМІ та Інтернеті. 
Відповідальність за профорієнтацію в державі несе Міністерство праці та його 
відомства [там само].  

Цікавим є досвід Угорщини, де в результаті євроінтеграційних змін була 
створена багатополярна система професійної орієнтації (multipolar career guidance 
system), яка складається з: освітніх центрів для учнівської молоді; інформаційних 
центрів, які працюють у вищій та середній ланці освіти за підтримки як з боку 
держави, так і приватного сектора; Державної служби зайнятості, що співпрацює з 
20 окружними центрами зайнятості та з 173 місцевими відділеннями; дев'яти 
регіональних навчальних центрів із професійної орієнтації дорослого населення, 
які були створені у 1992 році на кошти Світового Банку [8].  

Таким чином, незалежно від свого постсоціалістичного минулого ці країни 
стали повноправними членами Європейського Союзу і зуміли адаптувати свою 
профорієнтаційну систему до вимог європейської спільноти. 

Аналіз літературних джерел показав, що профорієнтаційна робота в 
західноєвропейських країнах здійснюється в школах, біржами праці та 
спеціальними консультаційними центрами. Як правило, їхня робота несе 
рекомендаційний характер. Виявлено таку тенденцію: структурні зміни в 
економіці потребують від виробничого персоналу нових якостей - підвищеної 
професійної і мобільної гнучкості, котрі повинні розвиватись на всіх рівнях 
професійної і загальноосвітньої підготовки, ґрунтуючись на адекватних 
профорієнтаційних заходах.  

Особливої уваги заслуговує досвід Німеччини, де створено чітку систему 
співпраці різних інституцій та закладів, спрямовану на постійне вдосконалення 
профорієнтаційної роботи. Ця важлива діяльність здійснюється із залученням 
підприємств до роботи з професійної орієнтації і базується на тісній співпраці 
навчальних закладів та центрів зайнятості. Система професійної освіти Німеччини 
визнана світовою спільнотою однією з найкращих, апрофорієнтаційна робота є 
взірцем підготовки молоді до вибору професії [2, с. 3]. 



Як зазначала Н. Абашкіна, сучасні німецькі педагоги керуються 
положенням про те, що професійне навчання є завданням не лише професійних, 
але й усіх типів шкіл, оскільки на конечному етапі їх покликання є підготовка до 
професії. З огляду на це перед усіма школами постають три наскрізних завдання: 
1) здійснення підготовки до професійної освіти через трудове виховання; 2) 
просякнення професійної діяльності моральними положеннями; 3) наповнення 
моральними цінностями життя спільноти, в якій здійснюється професійна 
діяльність, завдяки чому моральними стають культурна спільнота й держава. 
Разом з цим сучасна освітня система створюється на технологічних засадах, що 
дає можливість виконати замовлення суспільства – виховати здатну до 
самореалізації, мислячу, творчу, діяльну, національно свідому особистість, яка в 
змозі взяти на себе відповідальність за демократичні перетворення в суспільстві 
[1, с. 4].  

Шкільна професійна орієнтація посідає надзвичайно важливе місце в 
активізації прогресивних перетворень французької середньої освіти. Завдяки 
функціонуванню інституції професійної орієнтації в рамках французької освіти 
остання позначається значними успіхами у набутті таких необхідних на 
сучасному етапі суспільно-економічного розвитку якостей, як відкритість 
(адаптація до мінливих суспільних процесів), колективність (взаємодія з іншими 
державними інституціями у справах соціалізації молоді), прогностичність 
(підготовка підростаючих генерацій до якісно нового змісту прийдешніх 
суспільних умов) [3, с. 37]. 

Заслуговує на увагу й той факт, що у Франції профорієнтаційними 
питаннями займаються паралельно три національні агентства: Національне бюро з 
освітньої і професійної інформації, центри професійної інформації і орієнтації, 
Національне агентство зайнятості. Зазначимо, що за профорієнтаційну роботу в 
школах відповідають центри професійної інформації і орієнтації, що 
підпорядковані Міністерству національної освіти Франції. 

У рамках нашого дослідження цікавими є висновки польської дослідниці 
Є. Студзінської. Вона проаналізувала профорієнтаційну роботу країн 
європейської спільноти і виокремила подібні підходи та особливості організації 
даного процесу. Спочатку назвемо спільний компонент: а) профорієнтаційна 
робота супроводжує людину впродовж всього життя (пожиттєво); б) є доступною 
і безкоштовною для учнівської молоді та у “критичні моменти життя”, коли 
потрібно приймати виважені рішення про майбутню освіту або професію; в) 
оптант є активним суб’єктом профорієнтаційного процесу [7]. 

Щодо особливостей організації профконсультаційних послуг дослідниця 
зазначає, що не у всіх європейських країнах вони надаються на кожному етапі 
життя людини. Це зумовлено: по-перше, локалізацією профконсультаційних 
служб (школа, інформаційні і профорієнтаційні центри, відділення освіти, тощо; 
по-друге, формами діяльності профконсультанта (інформування, діагностування, 
надання порад); по-третє, прийнятою моделлю роботи профконсультанта 
(експерт, інформатор, консультант, лесеферист, вільний споглядач). 

Заслуговує позитивної оцінки те, що європейська спільнота не нав’язує 
конкретної моделі роботи профконсультанта, звідси різним є їхній професійний 



статус у школах: вчитель-консультант у Данії; вчитель-профконсультант у 
Німеччині і Люксембурзі; профконсультант у Ірландії та Іспанії; вчитель кар’єри 
у Греції, Голландії і Великобританії; координатор-консультант в Іспанії; шкільний 
профконсультант у Польщі; у Португалії функції профконсультанта виконують 
психологи; у Франції роль профконсультанта виконує вихователь, який до 1993 
року був консультантом із профінформації, що працював у позашкільній установі 
і найчастіше за фахом був психологом. 

Як показав аналіз, профконсультанти мають різне коло функцій і обов’язків, 
які спрямовані на реалізацію однієї мети – супроводжувати учнів у момент 
здійснення ними професійного вибору або складання власного плану освітньо-
професійної кар’єри. Тобто, учень має можливість у будь-який час скористатися 
допомогою професіонала і уникнути у цей спосіб помилкових, невдалих і згубних 
рішень як в економічному так і в психологічному плані. 

Для покращення роботи шкільного профконсультанта були опрацьовані 
спеціальні програми з профорієнтації, які відрізняються за способами реалізації 
але які мають дещо спільні риси для всіх країн, що можна умовно поділити на 
чотири тематичні групи: 

– розкрити учням можливості школи, майбутньої професії та місця роботи; 
– виявити свої здібності, навички, кваліфікації, потреби, цінності та 

інтереси в аспекті бажаного і реального; 
– навчити приймати виважені рішення та усвідомлювати їх наслідки; 
– навчити адаптуватися, орієнтуватися в непередбачених життєвих 

ситуаціях, вирішувати конфліктні ситуації за допомогою компромісів, не 
розгублюючись в екстремальних життєвих ситуаціях [6].  

Заслуговує на увагу і той факт, що у європейських країнах (крім Німеччини) 
консультаційні служби для школярів і студентів підпорядковуються 
міністерствам освіти, а для дорослих − міністерствам праці. Розглянемо 
детальніше, хто відповідає за організацію профорієнтаційної роботи в школах: 

– у Данії, Греції, Ірландії, Португалії – освітні установи; 
– у Бельгії, Франції, Італії, Люксембурзі, Іспанії – агенції, які діють за 

дорученням Міністерства освіти і які працюють із учнями і випускниками; 
– у Німеччині – установи, які тісно пов’язані з ринком праці; 
– у Голландії і Великобританії – окремі агенції або школи [там само]. 
Слід зазначити, що на профорієнтаційну роботу в школах Європейського 

Союзу передбачено певну кількість лекційних/практичних занять, що залежить 
від віку учнів і від країни: у Данії – 48 лекційних годин на рік для учнів 14 – 16 
років; у Німеччині – 5 – 7 годин на тиждень для груп учнів віком 13 – 15 років; у 
Греції – для учнів 12 – 14 років – 45 годин на рік, а для учнів 15 – 16 років – 30 
годин на рік; у Португалії – 50 годин на рік для учнів 14 років; у Голландії – 
інформація пов’язана з профорієнтацією представлена у 15 шкільних предметах 
(за ініціативи школи може бути виокремлена в окремий предмет); у 
Великобританії – від 14 до 16 років профорієнтація є частиною так званої 
особистої та суспільної освіти учнів, а для учнів 10 років у багатьох школах є 
окремий предмет – рання профорієнтація. 



Як бачимо, існують різні підходи в управлінні та організації 
профорієнтаційної роботи у країнах Європи, але можна зауважити той факт, що 
чим раніше учень вибирає наступний рівень навчання, тим швидше він 
звертається за допомогою до профконсультанта і тим йому легше в подальшому 
визначитись із професійною кар’єрою.  

Цікавими для нашого дослідження є висновки польського науковця 
Анни Пашковської-Рогач щодо майбутнього профорієнтаційної роботи. Вона 
зазначає, що в основі її діяльності будуть лежати такі три компоненти: 1) в основі 
планування кар’єри лежатиме профорієнтація, яка стане невід’ємною частиною 
навчального процесу; 2) професійне життя буде тісно пов’язане з плануванням 
кар’єри і постійним підвищенням кваліфікації; 3) будуть організовані нові форми 
консультаційних служб, незалежних від освітніх установами та закладів із 
працевлаштування [6]. На нашу думку, такі підходи є прогресивними, тому що це 
дозволить знизити до мінімуму рівень безробіття серед молоді, частково вирішить 
проблему вибору професії підростаючим поколінням, зменшить кількість людей 
незадоволених своєю спеціальністю, роботою. 

У результаті проведеного порівняльно-педагогічного аналізу можемо 
зробити висновок, що професійна орієнтація в країнах Європейського Союзу 
передбачає сукупність заходів: професійну інформацію, визначення нахилів і 
придатності молоді до тої чи іншої трудової діяльності чи професії 
(профдіагностика і профвідбір), надання допомоги у виборі професії (професійна 
консультація). Таким чином, основним завданням європейської 
профорієнтаційної системи є полегшити проблему професійного старту і 
зменшити дистанцію між пропозицією робочої сили і вимогами ринку праці.  

Цей досвід є дуже цінним для України, тому що, на жаль, у нашій країні ще 
не створено системну профорієнтацію учнівської молоді, яку необхідно 
розбудовувати для забезпечення економічного розвитку держави в умовах 
динамічних змін на ринку праці. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
КУРИКУЛУМУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

У статті аналізуються концепції побудови Національного курикулуму та їх вплив на 
розвиток початкової освіти Великої Британії. Автор досліджує педагогічні теорії, на яких 
ґрунтується освітній процес початкової школи.  

Ключові слова: концепції, Національний курикулум, початкова освіта, навчальний процес, 
педагогічні ідеї. 

В статье анализируются концепции построения Национального курикулума и его влияние 
на развитие начального образования в Великобритании. Автор изучает педагогические теории, 
на которых основывается обучение в начальной школе. 

Ключевые слова: концепции, Национальный курикулум, начальное образование, обучение, 
педагогические теории. 

The article is devoted to the analysis of the concepts of the National Curriculum structuring and 
their influence on the primary school development in Great Britain. The author studies the pedagogical 
theories on which the educational process in primary school is based. 

Key words: concepts, the National Curriculum, primary education, teaching, pedagogical 
theories. 

 
Постановка проблеми. Систематичне збільшення обсягів навчального 

матеріалу для трансляції учням, актуалізує проблему дослідження перспектив 
модернізації змісту шкільної освіти в Україні, як ключового інструменту розвитку 
особистості, підготовки молодого покоління до суспільного життя. 
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Аналіз сучасних досліджень. Вивченню проблеми добору та 
структурування змісту освіти як системоутворювального компоненту 
національної освіти присвячено праці українських науковців Н.М. Бібік, 
М.С. Вашуленка, Н.Й. Волошиної, І.П. Ґудзик, О.К. Корсакової, В.М. Плахотника, 
О.Я. Савченко.  

В умовах розбудови національної шкільної освіти з метою входження у 
єдиний європейський освітній та інформаційний простір особливої актуальності 
набувають дослідження вітчизняних науковців-компаративістів. Проблемі 
побудови змісту шкільної освіти зарубіжних країн присвячені роботи 
Г.С. Єгорова, Н.М. Лавриченко, О.І. Локшиної, Б.Ф. Мельниченка, 
О.О. Першукової. 

Мета статті: проаналізувати концептуальні моделі побудови 
Національного курикулуму Об’єднаного Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії.  

Основна частина. Поява в міжнародному освітньому просторі терміну 
“курикулум” в розумінні найширшої сукупності змісту освіти – знаменує перехід 
від роздрібненого, неузгодженого опису всіх складових навчального процесу до 
певної цілісності – продуманої освітньої концепції, що охоплює максимум 
взаємопов’язаних факторів, чинників, впливів. 

Відомий англійський педагог А. Росс (Alistair Ross) вважає, що рамку 
процесу навчання в сучасній початковій школі формує чіткий перелік 
компонентів: навчальний час, навчальні предмети, процедури оцінювання 
навчальних досягнень учнів, тощо. Освіта в початковій школі обов’язково 
повинна дотримуватись чітко визначеного змісту й структури з метою 
ефективного управління, взаємодії і гарантій якості освіти [9, с.  22]. 

Ключовим компонентом зазначеної рамки виступає зміст освіти, який 
перебуває у багатьох європейських країнах у стадії реформування, що обумовлено 
глибокими соціальними, економічними й соціальними зрушеннями на 
європейському континенті. Хоча країни Європи дотримуються власних підходів 
до структурування змісту початкової освіти, спільним є позиція щодо його 
структурування навколо мети освіти, цінностей суспільства, змісту предметів.  

Останніми роками в європейському освітньому просторі, як зазначає 
вітчизняний компаративіст О.І. Локшина, процес побудови змісту освіти в школі 
все більше підпадає під вплив теорії курикулуму, яка до недавнього часу 
традиційно вважалася суто англо-американським педагогічним явищем. Однак, в 
умовах глобалізації, теорія курикулуму набуває визнання в багатьох країнах 
Європи. А термін “курикулум” на сучасному етапі набуває статус міжнародного, 
позначаючи структуру, процес передачі й оцінювання засвоєного учнями 
соціального досвіду в межах навчального закладу [2, с. 82]. 

Термін “курикулум” за А. Россом, є латинського походження, означаючи 
“перегони на візницях”, від якого пішло слово бігова смуга або трек – відстань, 
яку треба подолати. Курикулум в освіті трактується як об’єм знань, необхідних 
для засвоєння протягом періоду – “відстані” – навчання [9, с. 8]. 

Терміном курикулум (curriculum) у світовому освітньому просторі 
позначається основна одиниця освітнього процесу – курс навчання, навчальний 



план, програма вивчення дисципліни чи предмету, а в найбільш широкому значенні 
– сукупність навчального змісту, планів, методів, структур, ілюстративного 
матеріалу, всіх видів посібників, включаючи паперові. 

Куррикулум, на думку директора Міжнародного бюро з освіти ЮНЕСКО 
Сесилії Браславськи, визначає основи та зміст освіти, їх послідовність стосовно 
часу, який відводиться на навчання, особливості навчального закладу, процесу 
навчання стосовно методів та ресурсів, які використовують для викладання та 
навчання (тобто підручники і нові технології), оцінювання та профіль викладачів 
[1, с. 5]. 

У Великій Британії зміст освіти у початковій школі визначається 
Національним курикулумом (National Curriculum) – рамкою, яку використовують 
школи для забезпечення універсальності викладацьких стандартів і визначення 
найважливіших навчальних компетентностей. У цьому документі уряд пропонує 
вчителям гнучку систему збалансованого і скерованого навчання, яке відповідає 
потребам дітей. У Національному курикулумі визначені вимоги до загальної 
освіти і дітей, які отримують цю освіту, мета початкової, середньої і загальної 
освіти, мета кожного навчального предмету, який вивчається на різних етапах, 
організація педагогічного процесу, який забезпечує здійснення мети навчання і 
структура предметних курикулумів. У документі також закладено стандарти для 
вимірювання й оцінювання досягнутого учнями рівня знань і шляхи його 
подальшого покращення. 

Національний курикулум є повним або частковим втіленням шкільного 
курікулуму (school curriculum). Шкільний курикулум включає в себе увесь процес 
навчання та будь-яку іншу діяльність, яку кожна школа планує для своїх учнів. 

Курикулум початкової школи (primary curriculum) включає в себе широкий 
спектр обов’язкових знань, які учні повинні засвоїти на різних етапах навчання 
початкової ланки освіти, необхідних для переходу до середньої школи. 
Курикулум початкової школи охоплює перші шість навчальних років і 
поділяється на два етапи: ключовий етап 1 і 2 (Кey Stage 1, 2). 

Англійські вчені (К. Ашкрофт (Kate Ashcroft) підкреслюють, що курикулум 
початкової школи Великої Британії є “повним” (total), він не звужується лише до 
“основного” (basic) курикулуму, а включає в себе. Під “основним” (basic) 
курикулумом розуміють предмети, які входять у Національний курикулум і 
релігієзнавство, кількість годин та тривалість вивчення кожного навчального 
курсу [4, c. 4].  

Розглядаючи питання побудови освітнього курикулуму, необхідно 
розглянути соціальну природу цієї педагогічної категорії, оскільки, курикулум, 
значною мірою, залежить від соціального замовлення суспільства. Англійські 
дидакти вважають курикулум соціальним процесом взаємодії учнів, вчителів, 
знань і шкільного оточення, який відбувається на заняттях під час навчального 
процесу. 

Альберт В. Келлі виокремлює такі складові цього педагогічного феномену, 
які підтверджують його соціальну природу:  

– “повний” курикулум (total curriculum); 
– “прихований” курикулум (hidden curricilum); 



– “запланований” і “отриманий” курикулум (planned and received 
curriculum); 

– формальний і неформальний курикулум (formal and informal curriculum). 
Ототодження курикулуму з програмою або планом навчання призводить до 

розглядання його як певного об’єму знань, який слід передати наступним 
поколінням або списку предметів, яким слід навчати. У доповіді Департаменту 
освіти і науки від 1981 року було зазначено, що курикулум, який пропонується 
школам і курикулум, який отримують учні не повинен спрощуватися до 
визначення списку окремих предметів, а ставити навчальні цілі та пояснювати 
мету вивчення певного навчального матеріалу, а, також, перевіряти отримані 
результати і досліджувати вплив визначеного матеріалу на дітей [7]. 

Головне завдання повного курикулуму полягає у створенні педагогами 
базису або фундаменту, на якому буде збудована загальна схема процесу 
навчання. Тобто, у повному курикулумі йдеться про створення цілісної системи 
всього навчального процесу.  

Наступним важливим аспектом у побудові курикулуму є системний підхід. 
Курикулум – це цілісна система, елементами якої є зміст навчання, навчальні цілі 
та шкільне середовище. Існування такої системи передбачає зв’язок між усіма її 
складовими частинами. 

В розробку системного підходу до побудови курикулуму значний внесок 
зробив американський вчений-педагог Р. Тайлер (Ralph Tyler). Суть концепції 
Р. Тайлера полягає у сукупності чотирьох складових елементів процесу побудови 
куррикулуму: цілей, змісту навчання, методики та оцінювання.  

Вчений виокремив чотири фундаментальні положення для побудови 
курикулуму: 

1. Визначення чітких навчальних цілей. 
2. Введення необхідного навчального досвіду. 
3. Ефективна організація навчального досвіду. 
4. Оцінювання результатів і виявлення неефективних елементів 

навчального процесу [11, с. 2]. 
Прикладом концепції курикулуму з акцентом на організацію навчального 

процесу може слугувати модель англійського вченого Л. Стенхауза (Lawrence 
Stenhouse), який розглядає куррикулум як процес. На його думку, курикулум є 
спробою передати важливі принципи й особливості освіти в такий формі, щоб сам 
курикулум залишався відкритим для критичного дослідження та ефективного 
використання на практиці [10, с. 54].  

Згідно концепції Л. Стенхауса, основними принципами планування 
навчального процесу є:  
 – принцип відбору змісту навчальних предметів; 
 – принципи розвитку методик викладання; 
 – принцип послідовності; 
 – принцип діагностики сильних і слабких особливостях кожного 
окремого студента. 

Емпіричний аспект концепції включає в себе: 
 – принцип оцінювання досягнутих учнями результатів; 



 – принцип вивчення і оцінювання роботи вчителів; 
 – керівництво щодо можливості впровадження курикулуму у різних 
школах, для різних учнів та інших умов; 
 – інформацію про результати впровадження [10, с. 5]. 

Сучасні педагоги розвивають концепції курикулуму, які ґрунтуються на 
різних критеріях та підходах до його побудови. Наприклад, концепція побудови 
“розвивального” (developmental) курикулуму початкової школи належить 
англійським вченим Г. Бленкіну та А.В. Келлі (Geva M. Blenkin, Albert V. Kelly). 

На думку вчених, процес навчання розглядається як сукупність 
розвивальних процесів, які повинні розроблятися та стимулюватися курикулумом. 

Згідно концепції, відбір змісту навчального матеріалу та методів їх 
впровадження здійснюється зі спрямування на розвивальні процеси як основного 
напрямку побудови курикулуму. У своїй роботі “Ранній розвиток дитини: 
розвиваючий курикулум” (Early childhood education: a developmental curriculum) 
вчені акцентують свою увагу на тому, що “розвиваюча” концепція курикулуму 
основана на глибокому розумінні форм та методів розвитку дитини й на 
практичній навчальній діяльності, яка може стимулювати (або приховати) цей 
розвиток.  

Для побудови початкового курикулуму, на думку авторів, дуже важливо 
усвідомити не лише знання, які необхідно передати дітям, але і те, з якою метою 
їх викладають, які саме знання сприяють розвитку дітей. Вони наголосили на 
необхідності планування курикулуму для початкової школи з урахуванням 
зв’язку між знаннями, які діти відкривають для себе природним шляхом, і 
знаннями, які діти отримують у процесі вивчення окремих предметів – 
математики, предметів наукового та лінгвістичного циклу, і, які необхідно 
розвивати відповідною навчальною діяльністю [5, с. 26].  

Незважаючи на існування різних концепцій побудови курикулуму: з 
акцентом на мету освіти, на організацію навчального процесу, на різнобічний 
розвиток особистості дитини – більшість вчених вважають, що в процесі його 
структурування необхідно враховувати принцип системності, який полягає в 
тісному поєднанні між змістом, цілями, методами та оцінюванням результатів 
навчального процесу. 

У 70-х роках ХХ ст. в час так званих “великих дебатів” з питань освіти в 
англійській педагогіці, при розгляді курикулуму початкової школи предметом 
дослідження стали структура, наповнення, відповідність вимогам часу, 
наступність.  

В цей час курикулум початкової школи став ареною боротьби 4-х 
ідеологічних напрямків: 
 – ліберального романтицизму (liberal romanticism) – напрямок, який 
визнавав ведучу роль дитини в навчальному процесі та розглядав зміст освіти як 
суму вмінь і навичок, що пропонується, й, водночас, створюється самим 
оточенням і потребами часу; 
 – освітнього консерватизму (educational conservatism), який наголошував 
на важливості зв’язку з минулим і урахування у змісті освіти необхідної 
культурної спадщини для передачі наступним поколінням; 



 – ліберального прагматизму (liberal pragmatism), який розглядав зміст 
освіти, як сукупність навичок, які враховують індивідуальні особливості дитини; 
 – соціального демократизму (social democracy) – який розглядав зміст 
освіти, як засіб реалізації соціальної справедливості й концентрував увагу на 
соціальний досвід дитини [8, с. 34]. 

Процес побудови курикулуму обумовлюється не лише відбором змісту 
освіти, навчальними цілями та оцінюванням результатів, але й педагогічними 
концепціями та теоріями побудови курикулуму. Важливим аспектом вивчення 
курикулуму початкової школи є питання про його особистісно-орієнтований 
характер (child-centered), що, на думку англійського педагога А. Росса (Alistair 
Ross), є основоположною педагогічною теорією в початковій школі Великої 
Британії. 

Суть педагогічної теорії полягає в тому, що соціальний фактор не повинен 
впливати на розвиток дитини. Згідно з теорією, навчальний процес повинен 
орієнтуватися лише на особисті потреби, інтереси, мотивації та здібності дитини, 
хоча ці самі інтереси, мотивації та здібності встановлюють зв'язок між 
суспільством і дитиною. Мету навчання прихильники цієї теорії вбачають у 
особистому розвитку дитини, її здібностей зрозуміти “як отримати знання” і “як їх 
зрозуміти”. Особистісно-орієнтоване навчання тісно пов’язане з основними 
положеннями освітньої теорії Жан Жака Руссо (J.-J. Rousseu). А саме: 
 – дитина буде розвиватися природно за умови надання необхідного 
оточення; 
 – найкращим для дитини є самоспрямований розвиток; 
 – умовний розподіл курсу навчання на предмети; 
 – організація індивідуального, а не групового навчання; 
 – визначення ролі вчителя в наданні можливостей для навчання, а не в 
передачі знань [9, с. 139]. 

З метою з’ясування освітнього феномену початкової школи професором 
Неймегенського університету (Нідерланди) Е. Велема (E. Velema) була створена 
порівняльна структурна модель початкової школи. Модель, яка розглядає 
офіційну початкову освіту як динамічну систему або соціальну структуру, що 
постійно змінюється, є корисним інструментом при дослідженні фактів, 
напрямків і перспектив початкової освіти [6, с. 30]. 

Головна частина початкової освіти, за моделлю, розташована в середині 
схеми, в класі, де саме і відбувається взаємодія між вчителем і учнем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис 1.  

Рівні навчального процесу початкової школи 
 

Як видно з Рис. 1, Е. Велем розглядає шкільну систему як макрорівень, 
школу як месорівень, а класну кімнату – мікрорівень. Всі три рівні організації 
початкової освіти пов’язані між собою метою всього навчального процесу і не 
можуть функціонувати окремо, є обов’язковими компонентами всієї освітньої 
системи. 

Висновки. Отже, курикулум є педагогічним феноменом, в якому увага 
акцентується на навчальні цілі, зміст навчального процесу, його ефективність, 
оцінювання засвоєння та результати. Особистісно-орієнтоване навчання є 
основним принципом побудови курикулуму. Процес побудови курикулуму 
визначається історичними традиціями, вимогами суспільства у даний конкретний 
період часу, віковими особливості, досвідом світової педагогічної думки.  
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ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ДІТЬМИ ІММІГРАНТІВ У ШКОЛІ ШВЕЦІЇ 
У статті проаналізовано особливості вивчення рідної мови дітьми 

іммігрантів у полікультурному середовищі Швеції. Розкрито роль 
міжкультурного діалогу у педагогічному процесі багатонаціональних школах. 
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В статье проанализировано особенности изучения родных языков для 
детей иммигрантов в Швеции. Раскрыта роль межкультурного диалога в 
педагогическом процессе многонациональных школах. 

http://www.educationengland.org.uk/documents/des/schoolcurric.html


Ключевые слова: межкультурный диалог, дети-иммигранты, изучение 
родного языка, билингвизм 

This article gives an outline of the mother tongue teaching for Immigrant pupils 
in Swedish compulsory school. The author considers the role of pedagogical 
intercultural approaches in multiethnic schools.  
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В умовах глобалізаційних процесів міжнародна міграція набуває все 

більшого поширення і торкається інтересів усіх країн. Як зазначається у 
документах Європейського Союзу, у Європі посилюється вплив імміграції на 
політичне, економічне та культурне життя. Вчені Інституту демографії та 
соціальних досліджень НАН України (Е. Лібанова, О. Позняк., Л. Шишкіна, 
В. Свінціцький підтверджують тенденцію зростання іммігрантів в Україні у 
найближчі роки [6]. 

На рівні Європейського Союзу обговорюються проблеми єдиної 
європейської імміграційної та інтеграційної політики. При формуванні політики 
інтеграції у кожній країні важливу роль відводять освіті іммігрантів та їх дітей. 
Країни Західної Європи напрацювали у галузі освіти іммігрантів значний досвід, 
що вивчається вітчизняними вченими-педагогами (Л. Загоруйко – особливості 
освіти іммігрантів у Фінляндії, Є. Ворожцов – освіта іммігрантів у Франції, 
Н. Шульга – передумови становлення полікультурної освіти в Великобританії та 
інші). За даними Організації економічного співробітництва і розвитку (2010 р.) 
Швеція займає провідне положення щодо інтеграційної політики, досягла значних 
успіхів у навчанні іммігрантів [8]. Це зумовило вибір країни дослідження і тему 
нашої наукової статті, мета якої дослідити особливості освіти дітей іммігрантів у 
контексті мовної політики. 

Міграція, що набрала прискорених темпів у Європі після другої світової 
війни, перетворила шведське суспільство з моноетнічного на поліетнічне. Майже 
кожен п’ятий учень шведської обов’язкової школи має іноземне походження. Дві 
третини дітей іммігрантів проживають у чотирьох великих регіонах Стокгольма 
(близько 20,5%), Мальмо (27,2%), Гетеборга (20,5%) і Вестра Гетеланда (15,4%). 
У деяких середніх навчальних закладах Стокгольму, приміром, майже від 50 до 
90% становлять діти іммігрантів [7]. 

Швеція, як країна Європейського Союзу, дотримується принципів 
загальноєвропейської концепції міжкультурного діалогу, затвердженої у 2008 році 
Радою Європи. У Білій книзі з міжкультурного діалогу “Жити разом у рівності й 
гідності “зазначається, що культурне розмаїття сучасних суспільств слід визнати 
як доведений факт, тому необхідні нові підходи до розвитку Європи в умовах 
культурного різноманіття та багатомовності. Міжкультурний діалог розуміється 
як процес, що складається з відкритого та ввічливого обміну поглядами між 
особами й групами осіб з різним етнічним, культурним, релігійним і мовним 
походженням та культурною спадщиною на основі взаєморозуміння і поваги. Він 
вимагає свободи й здатності до самовираження, а також готовності й уміння 
дослухатись до думок інших. Шлях до порозуміння базується на демократичних 



цінностях Всесвітньої декларації прав людини [2]. Одним із нагальних завдань 
шведського уряду є збереження національної ідентичності й культурної спадщини 
нацменшин та інтеграція іммігрантів у шведське суспільство. 

Діють також інші закони та постанови, що допомагають іммігрантам 
зберегти свою самобутню культуру та традиції поза межами своєї країни. 
Приміром, у 1999 році шведський риксдаг затвердив загальнодержавну стратегію 
впровадження принципів Конвенції ООН з прав дитини. У 2006 році набув 
чинності закон, що забороняє дискримінацію та забезпечує рівноправне ставлення 
до учнів незалежно від їх статі, етнічної або національної приналежності, 
релігійних вірувань, сексуальної орієнтації та інших обмежень [8].  

Шведський уряд усвідомлює, що знання своєї рідної мови – один з головних 
компонентів для збереження культури будь-якого етносу, тому кожна дитина, яка 
проживає в Швеції і в якої хоча б один з батьків не є шведом, має право вивчати 
мову своїх батьків у загальноосвітній шведській школі. Згідно з даними 
департаменту освіти у шведській школі розмовляють більш ніж на ста мовах. У 
Швеції дітьми-іммігрантами вважаються такі діти, які спілкуються удома іншою 
мовою, ніж шведська. Це можуть бути діти, які народжені закордоном або у 
Швеції, але один із батьків використовує у повсякденному спілкуванні з дітьми 
дошкільного віку іншу мову, ніж шведську. Для дітей шкільного віку визначення 
будується скоріше на звичках дітей, а не їх батьків. У 1994 році була прийнята 
Постанова обов’язкової школи “Compulsory School Ordinance” (1994:1194), що 
регулює питання додаткових заходів у початковій та середній школі щодо 
навчання дітей з родин іммігрантів, зокрема, вивчення рідної мови, вивчення 
окремих предметів рідною мовою (так зване керівництво) і оволодіння шведською 
мовою як другою.  

Згідно з Постановою 1994 року відповідальними за організацію вивчення 
рідної мови дітьми іноземного походження є муніципалітети. Директори шкіл 
відповідають за вивчення шведської мови як другої та навчання рідною мовою. 
Учень має право на вивчення рідної мови за наступних умов: рідна мова має бути 
мовою у повсякденному спілкуванні і учень має базові знання з рідної мови. Факт, 
що один із батьків або обоє є іноземцем, недостатній для навчання рідній мові. 
Муніципалітету дозволено включати вивчення тільки однієї рідної мови. Якщо 
навчання проводиться поза розкладом занять, максимальна тривалість такого 
навчання сім років, якщо немає особливої потреби у продовженні. Як свідчать 
шведські статистичні дані більшість учнів іноземного походження та діти другого 
покоління іммігрантів навчаються за цією програмою щонайменше упродовж 
року. В середньому учні навчаються до трьох років, а деякі, навіть, більше [9]. 

Муніципалітети можуть не виконувати дані рекомендації за умови, якщо 
немає відповідних вчителів і, якщо налічується менше п’яти учнів (крім мов 
меншин). Перед тим, як учень іде перший раз у шведську школу, директор школи 
та майбутній класний керівник чи вчитель зустрічаються з батьками та учнем. Під 
час бесіди батькам та учню розповідається про можливість вивчення рідної мови і 
що для цього треба зробити. Батьки учня, який хоче вивчати будь-яку мову, як 
рідну в школі, повинні подати заяву до школи. Бланки заяви можна взяти в школі 
чи на веб-сторінці муніципального округу. Далі школа пересилає цю заяву до 



муніципального органу. Муніципальний орган розглядає цю заяву і вирішує чи 
учню дозволяється чи ні, вивчати рідну мову в школі. Така заява повинна 
подаватися кожного учбового року. Така ж сама інформація стосовно вивчення 
рідної мови в школі для нацменшин у Швеції знаходиться на кожній веб-сторінці 
муніципального округа. Зазвичай формуються маленькі групи, що включають 
учнів різного віку. Вивчення рідної мови найбільш поширено серед учнів 
іноземного походження, батьки яких мають високий рівень освіти. Хоча таке 
навчання необов’язкове, проте, як свідчать шведські показники, воно відіграє 
велику роль для досягнення значних успіхів у вивченні рідної мови, інших мов і 
шкільних предметів, а також загальному розвитку учнів. Учні, що вивчають рідну 
мову, як свідчать результати тестування, показують більш високі результати у 
навчанні. Наприклад, груповий рейтинг учнів, які вивчають рідну мову, становить 
220 балів, учнів шведського походження – 208 (балів), учні іноземного 
походження, які вивчають шведську мову як другу, – 181 бал [9]. 

Шведський навчальний план з курсу рідної мови для середньої школи 
переслідує наступні цілі та завдання: надати учням знання з письмової та 
розмовної рідної мови, щоб вони могли вільно спілкуватися, писати, читати 
наукову та художню літературу рідною мовою після закінчення школи надати 
учням знання з літератури написаної рідною мовою, ознайомити учнів з історією, 
культурною спадщиною та традиціями свого народу; ознайомити з суспільним 
життям на Батьківщині і т.п. за допомогою використання книжок, фільмів, музики 
та інших матеріалів рідною мовою. викладання культури, традицій країни 
походження учня повинно проводитись з порівнянням шведських норм і традицій 
для того, щоб учень міг підвищити своє розуміння та знання про різні етноси та 
культури народів. Згідно шведського навчального плану для середньої школи 
кількість годин на вивчення рідної мови становить приблизно 320 годин на 9 
років навчання. Тобто кожен учень має право вивчати рідну мову одну годину на 
тиждень[2]. Добре розвинута рідна мова дуже важлива для вивчення інших мов та 
предметів, а також для самовизначення . Учні, які вивчають у школі предмет 
рідна мова, мають більшу мотивацію та кращі показники у навчанні. Їм легше 
трансформувати знання з рідної мови на іншу. Школи, які вважають 
багатомовність ресурсом, а не проблемою, досягають кращих результатів [7].  

Швеція – одна з небагатьох європейських країн, в якій учні з родин 
іммігрантів мають право вивчати найбільш складні предмети шкільної програми 
рідною мовою. Школи формують спеціальні класи, куди входять діти однієї 
мовної групи, які проживають на території муніципалітету. Приміром, у 
початковій школі діти мають право вивчати математику рідною мовою. Згідно 
даних Національної агенції з освіти у 2007 році більше 18 000 учнів початкової 
школи вивчали математику арабською мовою, 5000 учнів – іспанською, а також 
албанською, боснійською, сомалі, 4000 учнів – англійською [3]. Навіть у 
шведському суспільстві виникають дискусії щодо ефективності використання 
рідної мови при вивченні деяких предметів. Проте шведські вчені, зокрема, Карла 
Йонссон, дослідниця науково-дослідницького центру білінгвізму 
Стокгольмського університету зазначає, що немає раціональних причин 



забороняти дітям вивчати математику, шведську та англійську мову їхньою 
рідною мовою [3]. 

Муніципалітети пропонують для осіб, які шукають притулок або, яким 
надано дозвіл на проживання у країні, обирати так звані класи прийому. Програма 
цих класів передбачає вивчення шведської мови та основ шведського суспільства. 
Крім того, учні вивчають шкільні предмети на рівні, який відповідає їх знанням. 
Тривалість знаходження у класах прийому суворо не регламентована і залежать 
від рівня засвоєння матеріалу окремими учнями та здатністю швидко увійти до 
регулярних класів.  

У регулярних класах обов’язкової школи діти іммігрантів вивчають ті ж 
самі дисципліни, що й шведські діти. Однак, для нещодавно прибулих учнів, яким 
необхідна додаткова підтримка, надається допомога “study guidance”. Ця 
допомога надається спеціальним вчителем підтримки шведською або рідною 
мовою учня для того, щоб він вчасно засвоював викладений матеріал. Зазвичай 
таке навчання триває в окремих малих групах учнів, які потребують допомогу, але 
вчитель може також надавати допомогу індивідуально [9]. 

Як свідчить шведський досвід, держава гарантує дітям іноземців право на 
вивчення їхньої рідної мови у місцевих школах, певна частина навчального 
матеріалу може викладатися рідною мовою, а також оволодіння шведською 
мовою. І представники іноземних громад Швеції успішно використовують згадані 
можливості. Крім того, учні, що вивчають рідну мову, як свідчать результати 
тестування, показують кращі результати у навчанні. 

Україна, що взяла курс на євроінтеграцію, проводить реформи, що 
зближують її з країнами Європи. Один із перших кроків, які вже починає робити 
Україна у напрямі вирішення проблем дітей-біженців, це виконання пілотних 
проектів, що фінансуються, в основному, Євросоюзом та іншими міжнародними 
організаціями, такими як Дитячий фонд ООН-ЮНІСЕФ, Управління Верховного 
комісара у справах біженців, Товариство Червоного Хреста. Одним з таких 
проектів став проект “Правовий та соціальний захист дітей, що шукають 
притулку, і дітей-біженців в Україні”, який триває з початку 2009 року. За 
свідченнями К. Зонголович, директора по Україні Данської ради у справах 
біженців, яка реалізує цей проект, він працює з 600-700 дітьми, більша частина 
яких приїхала в Україну з родинами з нестабільних, охоплених конфліктами 
регіонів – переважно з Афганістану та Сомалі, а також з інших африканських 
країн, Чечні. Водночас є й інша група дітей, близько 150 осіб, які прибули в 
Україну самі і хочуть отримати статус біженця, але це дуже складний, 
законодавчо неврегульований процес. Такі діти психологічно травмовані, до того 
ж вони не розуміють мови, не мають знайомих, виглядають інакше, ніж українські 
діти, навіть, не можуть піти до школи, бо не мають документів. Усі ці проблеми в 
Україні не вирішено. Данська рада у справах біженців – організація в Україні, яка 
опікується дітьми-біженцями і працює на кількох рівнях у цьому напрямі: з 
українським урядом щодо вироблення відповідної політики, експертна робота з 
питань надання притулку для дітей та їхнього захисту, тренінги для місцевих 
чиновників, а також на рівні неурядових організацій, які надають безпосередню 
допомогу дітям, що включає роботу соціальних працівників та психологів, 



медичну та матеріальну підтримку. Проте, як зазначає К. Знголович, наступним 
кроком має бути процес інтеграції дітей-біженців в суспільство, забезпеченні їм 
можливості навчатися у школі, здобувати вищу освіту. В рамках проекту 
планується організувати додаткові мовні курси [4]. 

Таким чином, одним з нагальних питань, що постають перед країною, що 
приймає іммігрантів, є інклюзія іммігрантів та їх інтеграція у життя місцевих 
громад, що є життєво важливим з точки зору людського розвитку. За таких умов 
освіта становить пріоритетний чинник, що забезпечує інтеграцію нових членів 
суспільства і їхній подальший особистісний розвиток. Водночас мовна політика 
ЄЄ забезпечує збереження мовної різноманітності спільноти та сприяє 
оволодінню іммігрантами мовою країни проживання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ФІНЛЯНДІЇ 

В статті розглядаються особливості системи оцінювання навчальних 
досягнень учнів загальноосвітніх шкіл Фінляндії. Проаналізовано систему 
оцінювання на різних рівнях, основні форми та компоненти системи оцінювання в 
шкільній освіті Фінляндії. 

Ключові слова: шкільна освіта Фінляндії, система оцінювання, форми та 
компоненти системи оцінювання.  

Статья рассматривает особенности системы оценивания учебных 
достижений учащихся общеобразовательных школ Финляндии. 
Проанализирована система оценивания на разных уровнях, основные формы и 
компоненты системы оценивания в школьном образовании Финляндии.  

Ключевые слова: школьное образование Финляндии, система оценивания, 
формы и компоненты системы оценивания.  

The article deals with the peculiarities of the pupils educational success 
assessment system in Finnish comprehensive schools. The assessment system at 
different levels, the main forms and the components of the assessment system are 
analyzed.  

Key words: Finnish school education, assessment system, forms and components 
of the assessment system.  

 
Постановка проблеми. Освіта взагалі і шкільна освіта зокрема є 

пріоритетами внутрішньої та зовнішньої політики Фінляндії. Протягом довгого 
часу метою шкільної освіти залишається розвиток особистості дитини, здатної 
розкрити свої здібності і таланти і розвинути прагнення приносити користь 
своєму суспільству. Освітній досвід Фінляндії доводить тісний зв’язок якості 
освіти з наявністю певної системи оцінювання результатів діяльності навчальних 
закладів, учнів та вчителів. Стиль керівництва навчальними закладами, участь 
громадськості в розвитку освіти, роль вчителя в навчальному закладі, зміст 
освіти, практично всі аспекти освітнього процесу та його результати є важливими 
для системи оцінювання, яка в свою чергу є засобом регулювання розвитку 
системи освіти. У зв’язку з цим вивчення досвіду оцінювання в шкільній освіті 
Фінляндії може бути корисним для вдосконалення вітчизняної шкільної освіти. Ці 
питання і розглядаються в статті. 

Аналіз останніх досліджень. Питання організації оцінювання шкільної 
освіти з метою покращення її якості є актуальною для різних країн і науковців у 
галузі освіти. Окремі аспекти системи освіти Фінляндії розглядалися в роботах 
К. Корсака, Л. Ляшенко, А. Василюк, О. Хусточки, М. Калугіної, І. Жерноклеева, 
І. Луговської, І. Курдюмової, М. Бражника, М. Ставрук. Т. Асунта, Е. Пекконен, 
І. Вестбері, П. Канзанен, М. Куікка, С. Ханзен та інші досліджують різні аспекти 
діяльності фінської загальноосвітньої школи. Недостатня дослідженість питання 
про систему освіти Фінляндії взагалі і освітню політику держави щодо організації 
оцінювання зокрема в сучасній українській педагогічній науці зумовлює 



актуальність теми статті “Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у 
фінській загальноосвітній школі”. 

Мета статті. На сучасному етапі розвитку освітньої системи Україні 
потрібно шукати нові підходи до вирішення існуючих проблем, враховуючи свої 
власні реалії, традиції і досвід, і використовуючи позитивний зарубіжний досвід, 
зокрема Фінляндії. Тому стаття має на меті дослідити особливості системи 
оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл у Фінляндії, 
проаналізувати систему оцінювання на різних рівнях, основні форми та 
компоненти системи оцінювання в шкільній освіті Фінляндії. 

Виклад основного матеріалу. У європейському суспільстві початку 
ХХІ ст. значно актуалізується наступна функція навчального процесу – навчити 
людину використовувати здобуті знання у своїй практичній діяльності: 
професійній, громадсько-політичній, побуті. Час, коли освіченою вважалася 
людина-носій певних знань, відходить у минуле. Надзвичайного значення набуває 
компетентнісний підхід до навчання, що дозволяє фінським учням навіть під час 
контролю користуватися різними навчальними матеріалами, адже основним 
завданням освіти є навчити учня вчитися та застосовувати здобуті знання, вміння 
та навички в життєвих ситуаціях. В процесі навчання, крім засвоєння учнями 
певних суспільних знань, слід створити умови, коли знання стають органічною 
складовою особистості, її сутністю, основою її поведінки та самого життя. 
Ключовою вимогою до кожного учня є навичка думати та осмислювати ситуації, 
вміння адекватно реагувати на зміни, робити корисні висновки з власного досвіду 
та діяти і мислити критично. У багатьох європейських країнах, в тому числі і у 
Фінляндії, сьогодні переглянуто та внесено зміни до навчальних програм, що 
спрямовані на створення підґрунтя для того, щоб основні результати навчання 
базувались на досягненні учнями необхідних компетентностей [4].  

Перш за все, якість знань учнів оцінюється шляхом аналізу оцінки 
результатів засвоєного навчального матеріалу та вмінням застосовувати його у 
конкретних ситуаціях. Основним критерієм якості освіти визначають її 
повноцінність і відповідно три рівня якості знань: усвідомлене сприйняття та 
запам’ятовування певного обсягу інформації; готовність застосовувати засвоєні 
знання в подібних умовах за зразком; готовність до творчого застосування знань в 
нових умовах [8].  

В порівняльних міжнародних дослідженнях відзначається, що система 
оцінювання в шкільній освіті може виконувати не лише функцію контролю якості 
освіти, але і сприяти підвищенню якості освіти. Оцінювання учнів у школах 
Фінляндії є комплексним процесом, що регулює весь процес навчання, розвитку 
та виховання. Оцінювання включає такі типи оцінок, як оцінка навчальних 
досягнень, самооцінка учня, оцінка поведінки, оцінка виконаної учнем роботи. У 
фінській школі існує загальноприйняте поточне, періодичне та підсумкове 
оцінювання. В документах, що регулюють роботу фінської школи, констатується, 
що основною функцією контролю є функція зворотного зв’язку, тобто 
інформування учня та його батьків про успіхи в навчанні та особистісному 
зростанні [7]. Оцінювання сприяє розвитку учня шляхом постійної самооцінки 
власних здібностей та роботи для сприяння розвитку особистості учня, його 



соціальних вмінь та компетенцій, необхідних для подальшого навчання. Це 
означає, що оцінювання є засобом розвитку дитини. Додатковою функцією 
контролю є допомога в плануванні та організації навчальної роботи, оскільки 
навчальні плани постійно коригується в залежності від підсумків оцінювання 
досягнень учнів.  

Фінляндія має свою історію розвитку індикаторів якості освіти. 
Забезпечення та оцінювання якості стали надзвичайно важливою складовою 
освітньої політики як глобально, так і на національному рівні. Вони входять до 
чотирьох механізмів керування освітньою системою наряду з законодавчою 
базою, економічною основою, ідеологією освіти (цілями та змістом освіти). У 
Фінляндії показниками якості освіти опікується Фінська рада оцінювання освіти, 
створена в 2004 році. Першими кроками фінського уряду в цьому питанні було 
створення в 1970 році Експертною радою при прем’єр-міністрі, Фінською 
економічною радою, першої програми соціальних показників освіти. 
Актуальність такого кроку обумовлювалася передачею значної кількості функцій 
планування освітньої політики місцевим освітнім органам. Національне Бюро 
освіти та статистична служба Фінляндії продовжували ретельно збирати кількісні 
освітні показники. Країна також охоче брала участь у порівняльних проектах 
Міжнародної асоціації оцінювання освітніх досягнень (ІЕА).  

В середині 80-х років Національне Бюро освіти зробило ще один крок у 
питанні якості освіти, створивши робочу групу і одним з результатів її діяльності 
стали кількісні показники умов проживання учнів, їхнього доступу до освітніх 
послуг, результатів навчання і освітніх ресурсів [6].  

Система оцінювання в шкільній освіті Фінляндії включає інформацію на 
декількох рівнях: освітньої системи в цілому, що дає змогу керувати розвитком 
освіти, вносячи в неї необхідні зміни; освітнього закладу про ефективність його 
роботи та правильність прийнятих в умовах автономії рішень; вчителя про якість 
викладання окремих освітніх дисциплін або окремої теми; учня про його успіхи, 
що має на меті формування позитивного ставлення учня до навчального процесу.  

Основними формами організації оцінювання у шкільній освіті Фінляндії 
можна вважати зовнішнє і внутрішнє та їхню комбінацію. Метою зовнішнього 
оцінювання є контроль діяльності шкіл щодо дотримання освітнього 
законодавства та покращення умов здобуття освіти. Зовнішнє оцінювання 
спрямоване на отримання інформації про розвиток системи освіти в цілому та про 
окремі аспекти освітнього процесу шляхом збору різноманітних даних про 
діяльність навчальних закладів, їхню ефективність, результативність, економічні 
показники, наприклад, потребу в освітніх послугах, кількість учнів на різних 
ступенях шкільного навчання; зв’язок між якістю освіти та доступними засобами 
навчання; політичні рішення в галузі освіти; стосунки між освітою і суспільством; 
навчальні плани та навчальні курси; навчальні досягнення та ін. 

Метою внутрішнього оцінювання є отримання інформації про стан 
освітньої системи, розробка системи прогнозованих змін, спрямованих на 
розвиток освіти та попередження негативних явищ у школі. Внутрішнє 
оцінювання пов’язане із самооцінкою навчального закладу в різних аспектах 



діяльності, таких як результати екзаменів, стосунки між учнями та вчительським 
колективом, матеріальні ресурси навчального закладу тощо.  

Основними видами контролю, що поєднують зовнішнє та внутрішнє 
оцінювання, у фінській загальноосвітній школі можна вважати порівняльне 
оцінювання (порівняння основних результатів роботи школи з національними чи 
міжнародними результатами в певній галузі), ситуативне оцінювання (оцінювання 
певного сегменту освіти чи освітньої системи в цілому для визначення ступеня 
виконання поставлених перед ними завдань), тематичне оцінювання (вивчення 
якості викладання певного предмету чи певної теми, в тому числі і на 
міжнародному рівні), стандартизоване оцінювання (вибіркове оцінювання 
навчальних результатів школярів шляхом тестування).  

Основними компонентами системи оцінювання в шкільній освіті Фінляндії 
можна назвати: суб’єкти оцінювання – Рада з оцінювання Фінляндії або 
незалежна організація на запрошення Міністерства освіти (зовнішнє оцінювання, 
результати якого є основою для прийняття політичних рішень в проведенні 
реформ), навчальні заклади, шкільні вчителі та зовнішні експерти (внутрішнє 
оцінювання); функції оцінювання – формування позитивного образу учня 
(передовсім, для самого учня), стимулювання діяльності освітнього закладу, 
вчителя та учнів для досягнення цілей шкільної освіти, мотивація для підвищення 
якості освітнього процесу і, відповідно, якості освітніх результатів; принципи 
організації оцінювання – заздалегідь відомі критерії оцінювання та урахування 
думки і вчителів, і учнів щодо процесу оцінювання та отриманих результатів; 
зміст оцінювання – виявлення результатів у чотирьох напрямках: самооцінка 
діяльності навчального закладу, вчителя, учня; оцінка результатів навчання 
школярів, збір інформації про розвиток освітньої системи в цілому, збір 
інформації щодо окремих аспектів навчання; методи оцінювання – 
репрезентативний вибір шкіл, анкетування, опитування адміністрації, вчителів, 
батьків, учнів; класифікація та систематизація отриманих даних, статистичні 
методи обробки результатів, порівняння результатів на міжнародному рівні, 
аналітичні огляди (зовнішнє оцінювання); заповнювання анкет, співбесіди, 
опитування вчителів, батьків, учнів, статистичні методи обробки результатів, 
порівняння результатів на національному рівні (внутрішнє оцінювання) [1]. 

Система оцінювання дозволяє коригувати цілі і завдання державної 
освітньої політики, стимулювати покращення результатів певного навчального 
закладу в порівнянні із загальнонаціональними результатами, підвищувати 
результати діяльності вчителів за рахунок обміну інформацією про педагогічні 
досягнення, вмотивовувати школярів до отримання позитивних результатів у 
засвоєнні навчальної програми [6].  

Особливістю фінської школи є відсутність оцінки в балах у початковій 
школі (до 6 класу), там існує словесне оцінювання роботи учнів, але самооцінка 
учнів відбувається вже на цьому ступені навчання. Метою самооцінки є навчити 
учня реалістично оцінювати свої здібності, відслідковувати свої успіхи, розуміти 
цілі навчання та самостійно формулювати завдання свого навчання для усунення 
існуючих у навчанні проблем. Використовуючи самооцінку учень спостерігає, 
аналізує свої досягнення. Вчитель постійно допомагає та підтримує учня у цьому 



процесі. Починаючи з 6 класу всі основні предмети, які вивчаються учнями не 
менше 2 годин на тиждень, оцінюються в балах [8]. 

Характерна риса фінської системи шкільної освіти – повна відсутність 
екзаменів. Навіть по закінченні основної школи екзамени не здаються. Диплома 
чи атестата, що засвідчують отримання середньої освіти, випускникам 
загальноосвітньої школи не видають, але вони отримують право вступити до 
будь-якого професійного навчального закладу, професійно-технічного училища 
чи гімназії [2].  

Важлива також і система оцінювання навчальних досягнень: умови, що 
дозволяють порівняти одного учня з іншим, відсутні, хоча навчальні групи є, в 
основному, гетерогенні, тобто неоднорідні з точки зору здібностей учнів, 
тестування відбувається без виставлення оцінок, його результатами 
користується лише вчитель. Зусилля тепер спрямовуються на сприйняття 
учнем своїх навчальних досягнень – тобто прогресу в навчанні, котрий 
повинен підсилити віру учня в себе, свої здібності, підвищити позитивне 
ставлення до процесу навчання.  Вже на ранніх етапах навчання  
практикується самооцінка. Жоден учень не має права переходити до опрацювання 
нового матеріалу без міцного опанування попереднього.  

Сертифікат про закінчення базової освіти (9 класу) видається учню, який з 
основних предметів (фінська мова і література, іноземна мова, друга національна 
мова, релігія або етика, історія, соціальні науки, математика, фізика, хімія, 
біологія, географія, гігієна, фізичне виховання, музика, пластичне мистецтво, 
ремесло та домашнє господарство), що оцінюються, отримав не нижче 5 балів. 
Функцією підсумкового оцінювання є визначити рівень досягнення учнем 
поставлених цілей навчання з кожного предмету. Підсумкове оцінювання 
проводиться з урахуванням виявлених учнем вмінь публічних виступів, 
відображає загальні навчальні досягнення учня та його працездатність [3]. 

Комплексна система оцінювання у фінській школі включає і оцінку 
поведінки учня. Ця оцінка враховує ставлення учня до інших людей і довкілля, 
повагу до праці та діяльності школи, до загальнолюдських та шкільних цінностей. 
Оцінка поведінки учня складається з оцінок всіх вчителів, що працюють з ним. Ця 
оцінка виставляється в балах від 4 до 10, але вона не включається в документи про 
здобуття учнем базової або загальної освіти. Окремо слід сказати про оцінювання 
учнів-імігрантів та учнів з обмеженими можливостями. Оцінювання відбувається 
на загальних засадах, але до уваги беруться труднощі у навчанні та враховується 
попередній освітній досвід, рівень володіння фінською мовою. 

Висновки. Фінська шкільна освіта у світі визнана як одна з найкращих, а 
освітній досвід Фінляндії доводить тісний зв’язок якості освіти з системою 
оцінювання результатів діяльності навчальних закладів, учнів та вчителів. 
Практично всі аспекти освітнього процесу та його результати є важливими для 
системи оцінювання, яка в свою чергу є засобом регулювання розвитку системи 
освіти. Фінська система оцінювання навчальних досягнень учнів є унікальною у 
своєму ставленні до екзаменів та надзвичайно великому значенні самооцінки і 
навчальних закладів, і вчителів, і учнів. Оцінювання сприяє розвитку учня 
шляхом постійної самооцінки власних здібностей та є засобом розвитку дитини. 



Особливістю фінської школи є і відсутність оцінки в балах у початковій школі, де 
існує лише словесне оцінювання роботи учнів. Основними формами організації 
оцінювання у шкільній освіті Фінляндії є зовнішнє, внутрішнє та їхня комбінація. 
Основними видами контролю, що поєднують зовнішнє та внутрішнє оцінювання, 
у фінській загальноосвітній школі можна вважати порівняльне, ситуативне, 
тематичне та стандартизоване оцінювання.  
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ОСВІТІ ФРАНЦІЇ 

У статті розглянуто значення поняття „громадянське виховання” та 
проаналізовано шляхи його здійснення у французькій школі. Досліджено основні 
цілі громадянського виховання та охарактеризовано його особливості на 
сучасному етапі розвитку французької шкільної освіти. 
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Ключові слова: громадянське виховання, громадянознавство, цілі. 
В статье рассмотрено значение понятия „гражданское воспитание” и 

проанализированы пути его осуществления во французской школе. Исследованы 
главные цели гражданского воспитания и охарактеризированы его особенности 
на современном этапе развития французского школьного образования. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданствоведение, цели. 
In the article the meaning of the term “citizenship education” is studied, the ways 

of its realization in French schools are analyzed. The main aims of citizenship 
education are investigated and its current peculiarities at French school education are 
characterized. 

Key words: citizenship education, civic education, aims. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні проблема громадянського виховання 

займає ключове місце у шкільній педагогіці багатьох країн. Існує потреба у 
вихованні свідомого громадянина та патріота, який бачить себе частиною нації, 
має почуття національної гідності, шанує закони та традиції своєї держави. 

Громадянське виховання покликане формувати свідомого громадянина-
патріота, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, 
спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на розвиток демократичного 
громадянського суспільства. 

Протягом кількох останніх десятиліть помітно посилилася увага сучасних 
французьких учених і педагогів до вивчення проблеми саме громадянського 
виховання, метою якого також є виховання толерантного ставлення до інших рас, 
релігій, соціальних устроїв і культурних традицій; формування особистісних 
високоморальних якостей, готовності допомагати іншим людям; виховання в ім’я 
миру тощо [3].  

Громадянське виховання школярів у Франції має свої особливості. 
Вивчення цих особливостей та творче використання досвіду громадянського 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл Франції може значно збагатити вітчизняну 
педагогічну теорію й практику та сприяти вдосконаленню громадянського 
виховання учнів українських шкіл.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід наголосити, що проблема 
громадянського виховання дітей і молоді знайшла відображення у працях як 
зарубіжних, так і вітчизняних мислителів та педагогів різних епох (О. Алексеєвої, 
Ю. Алфьорова, О. Антонової, О. Бажановської, М. Вишнюка, Ф. Одіж’є, Ж. Пер’є, 
Ж.-Ж. Руссо, С. Френе та ін.). Зокрема, особливої уваги заслуговують праці 
О. Алексеєвої, О. Антонової, О. Бажановської, Ф. Одіж’є, Ж. Пер’є тощо, 
присвячені дослідженню громадянського виховання у Франції. 

Науковець О. Антонова зазначає, що основними елементами 
громадянського виховання у французькій школі є моральна та правова культура, 
яка відображається у почутті власної гідності, внутрішній свободі, 
дисциплінованості, у довірі та повазі до інших громадян та державної влади, а 
також здатності виконувати свої обов’язки. Вона наголошує, що відповідальне 
виконання громадянських обов’язків людини та розуміння, що від її дій залежить 
не лише її власне життя, а й доля близьких людей, народу та держави, визначає її 



соціальну поведінку та є суттєвою умовою розвитку демократичного суспільства 
[2].  

Перш, ніж досліджувати громадянське виховання, необхідно збагнути 
значення вищезгаданого терміну. У вітчизняній педагогіці під громадянським 
вихованням розуміють формування громадянськості як інтегрованої якості 
особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, 
політично і юридично дієздатною та захищеною [4; 8].  

Досліджуючи французькі джерела, приходимо до висновку, що під 
поняттям „громадянське виховання” французькі дослідники розуміють практично 
те, що й вітчизняні, а саме форму виховання, „що розвиває у молодих людей 
свідоме прийняття громадянського обов’язку” [5].  

В документах Ради Європи громадянське виховання розглядається як 
„виховання, що сприяє формуванню  демократичної громадянськості (головні 
поняття та ключові компетенції – про права людини, розвиток громадянських та 
моральних цінностей: терпимості, поваги до інших, патріотизму тощо)” [9].  

О. Антонова також зазначає, що порівняльний аналіз різноманітних 
тлумачень поняття „громадянське виховання”, його ключових характеристик та 
концептуальних підходів до виховання громадянськості у країнах Західної 
Європи дозволяє зробити висновок, що спеціалісти з різних країн розуміють 
громадянське виховання як процес перетворення особистості у члена політичної 
співдружності. Але, наголошує вона, існують певні відмінності у визначеннях , 
які пропонують вітчизняні та західноєвропейські дослідники. 

В російській педагогіці особлива увага приділяється усвідомленню учнями 
своїх обов’язків перед суспільством та державою, підкреслюється тісний 
взаємозв’язок громадянського та патріотичного виховання. Французькі педагоги в 
першу чергу відмічають права та свободи особи, а також її громадянські 
обов’язки і наголошують на необхідності формування практичного досвіду учнів 
у цьому відношенні [2]. 

Метою статті є аналіз теорії та практики громадянського виховання, 
дослідження його особливостей, цілей та шляхів здійснення у французькій 
загальноосвітній школі. Елементи французького позитивного досвіду у вихованні 
громадянина можуть бути запозичені українською загальноосвітньою школою, 
що сприятиме розвитку та вдосконаленню вітчизняної громадянської освіти у 
школі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Насьогодні у Франції 
формування громадянськості є центральною концепцією школи. Для виховання 
справжнього громадянина необхідно навчити учня розуміти суспільство та світ, 
відстоювати свою точку зору, аргументувати її, робити вибір відповідно до 
демократичних принципів. 

З одного боку, більшість дисциплін шкільної програми сприяють 
формуванню вищезгаданих умінь та навичок. З іншого боку, у французькій 
загальноосвітній школі учні вивчають дисципліну „громадянознавство” 
(l'éducation civique), метою якої і є формування та розвиток таких умінь та 
навичок.  



У Франції учні починають вивчати громадянознавство починаючи з 
третього року навчання у школі (другий елементарний клас). На третьому, 
четвертому та п’ятому роках навчання (другий елементарний, перший та другий 
середній класи) на уроках громадянознавства учнями розглядаються поняття про 
школу та її призначення, ввічливість, суспільство, рівність, природу, символи 
Франції, правила дорожньої безпеки та ін. У середньому циклі учні початкової 
школи розпочинають дослідження головних соціальних інститутів Республіки, 
відкривають для себе роль Франції у світі, вивчають уривки з „Декларації прав 
людини і громадянина” (1789), „Загальної Декларації прав людини” (1948) тощо.  

Програма п’ятого класу в рамках навчальної дисципліни 
„громадянознавство” розглядає теми: „Рівність”, „Солідарність”, „Безпека”. 
Програма четвертого класу колежу передбачає вивчення наступних тем: „Свободи 
і права”, „Судова система у Франції”, „Права людини і Європа” [10]. Програма 
третього класу спирається на вже отримані знання, дає ширше значення важливих 
понять, котрі були проаналізовані на попередніх роках вивчення предмету. 

Після закінчення вивчення курсу „громадянознавство” в третьому класі учні 
повинні засвоїти словник громадянськості, знати головні політичні інститути, 
розуміти зміст основних статей Конституції, уміти аналізувати документи й 
аргументувати свою точку зору. Іспит на отримання свідоцтва про закінчення 
колежу обов’язково містить одне або два питання з громадянського виховання. 
Навчаючись у ліцеї, французькі учні можуть продовжувати вивчення дисципліни 
„громадянознавство” [3; 10].  

Досліджуючи кількість годин, відведених на вивчення громадянознавства, 
слід звернути увагу на їхній розподіл на різних етапах навчання (табл. 1) 

Таблиця 1. 
Розподіл годин, відведених на вивчення громадянознавства, на різних етапах 

навчання 
Рік навчання Клас Навчальна дисципліна Кількість годин 

на тиждень 
Третій Другий 

елементарний 
історія, географія, етика та 
громадянознавство* 

11 

четвертий перший середній історія, географія, етика та 
громадянознавство 

11 

п’ятий другий середній історія, географія, етика та 
громадянознавство 

11 

шостий  шостий  історія, географія, 
громадянознавство 

3 

сьомий п’ятий історія, географія, 
громадянознавство 

3-4 

восьмий четвертий історія, географія, 
громадянознавство 

3-4 

дев’ятий третій історія, географія, 
громадянознавство 

3,5 

десятий, 
одинадцятий 

другий, перший громадянознавство, 
юридичне й соціальне 
виховання 

0,5 



* Відповідно до свого навчального плану вчитель розподіляє години між 
чотирма дисциплінами. 

З вищезазначеного можемо зробити висновок, що навчальна дисципліна 
громадянознавство є предметом для обов’язкового вивчення, починаючи з 
третього року навчання у загальноосвітній школі, і закінчуючи ліцеєм [10]. 
Громадянське виховання також здійснюється у позаурочний час. Функціонують 
учнівські комітети, учнівський парламент, школярі мають змогу відстоювати свої 
інтереси, існують партнерські стосунки між учнями з різних шкіл, здійснюється 
листування, взаємовідвідування тощо [9]. 

Завданнями громадянського виховання у шкільній освіті Франції є 
формування:  

– знань про форми політичного життя та їхні функції (права та обов’язки 
громадян не лише Франції, але й інших країн світу);  

– навичок суспільної діяльності (наприклад, солідарності у класі, сім’ї 
тощо); 

– уміння вирішувати конфлікти мирним шляхом, поважати думку інших, 
приймати колективні рішення; 

– вміння дотримуватися норм громадянської поведінки (повага до 
оточуючих, ввічливе ставлення, вміння слідкувати за своїми звичками); 

– свідомого ставлення до духовних цінностей суспільства, у якому особа 
проживає. 

Вітчизняний науковець О. Алексеєва зазначає, що існує три кінцеві цілі 
громадянського виховання (Рис. 1):  

Цілі громадянського виховання 
(за О. Алексеєвою) 

 
 

Патріотична     Інтелектуальна                      Практична 
любов до батьківщини, 
вивчення її історії та 
географії 

досконале вивчення 
документів, їх критичний 
аналіз, що впливає на 
формування власної 
точки зору 

формування та розвиток 
норм суспільної та 
громадянської поведінки 
особистості в різних 
соціально-політичних 
умовах протягом усього 
життя 

[1]. 
Вищезазначені цілі громадянського виховання і ставить перед собою сучасна 

загальноосвітня школа Франції. Країни-члени Європейського союзу, включаючи 
Францію, ставлять перед собою також певні цілі громадянського виховання, які 
зазначені в офіційних документах: 

- політична грамотність учнів (вивчення теорії людського права та демократії 
тощо); 

- формування поглядів та цінностей, необхідних для виховання та 
становлення відповідальних громадян (розвиток самоповаги та поваги до інших, 



вміння слухати та вирішувати конфлікти мирним шляхом, робити свій внесок для 
гармонійного співіснування людей тощо); 

- цілі, покликані стимулювати активне залучення учнів до життя школи та 
місцевої громади тощо [9].  

Висновки. З вищезазначеного можна зробити висновок, що у шкільній освіті 
Франції громадянському вихованню приділяється особлива увага. Французька 
загальноосвітня школа відводить громадянському вихованню ключове місце та 
виховує для держави свідомих відповідальних громадян. 

Хоча на вивчення громадянознавства виділена незначна кількість годин на 
рік, навчальна дисципліна вивчається безперервно, систематично, майже 
протягом усіх років навчання у школі, що забезпечує ефективне здійснення 
громадянського виховання у шкільній освіті Франції. Проте, на нашу думку, для 
вдосконалення здійснення громадянського виховання необхідно запроваджувати 
його елементи на самому початковому етапі навчання. 

Здійснюючи громадянське виховання, вчитель французької школи не 
нав’язує думку та не управляє волею учня. Громадянське виховання ніколи не 
приймає форму доктрини або повчання, воно лише нагадує про особистісну й 
громадянську відповідальність і завжди є вихованням свободи. 

Використовуючи міждисциплінарні зв’язки, французькі вчителі з різних 
предметів вносять елемент громадянського виховання під час вивчення тієї чи 
іншої дисципліни. Важливу роль у формуванні громадянина відіграють шкільні 
засоби масової інформації. Учителі спонукають учнів цікавитися політичними 
подіями у країні та світі, вивчати періодичні видання, які виписує бібліотека 
школи. Учні старших класів загальноосвітніх шкіл Франції беруть участь в 
інтерактивних заняттях, де мають змогу дискутувати та висловлювати власну 
думку стосовно різноманітних питань. 

Отже, у вирішенні проблем виховання підростаючого покоління та 
формуванні майбутніх громадян важливу роль у французькій школі відіграє 
навчальна дисципліна „громадянознавство”. Французькі педагоги розглядають цю 
навчальну дисципліну як ядро культури, джерело пізнання загальнолюдських 
цінностей, засіб залучення до соціальної практики та демократичної участі у 
житті суспільства. 

Формування загальногромадянських ціннісних уявлень в учнів середніх 
шкіл у Франції відбувається безпосередньо в процесі громадянської освіти, яка 
представлена навчальними дисциплінами „громадянознавство” (початкова 
школа і колежі) і „громадянознавство, юридичне й соціальне виховання” (ліцеї).  

Виховання майбутніх французьких громадян здійснюється в усіх 
загальноосвітніх закладах на всіх рівнях початкової й середньої школи в рамках 
вищезгаданих навчальних дисциплін. Зміст програм з цих предметів 
характеризується послідовністю й відбиває процес демократизації французького 
суспільства. 

Система громадянського виховання у Франції містить комплекс цілей та 
зміст і форми громадянського виховання в школі, у позашкільних і громадських 
організаціях. Це сприяє ефективному здійсненню громадянського виховання на 
всіх етапах навчання в школі. 
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Ключові слова: партнерство школи, сім’ї та громади в США. 
В статье рассмотрены базовые понятия и основные категории 

исследования партнерства школы, семьи и общины в США. Проанализированы 
различные подходы современных американских, российских и украинских ученых к 
определению терминов “партнерство”, “сотрудничество”, “координирование”, 
“взаимодействие” (“кооперация”), “вовлечение общины и родителей” в 
контексте усовершенствования учебно-воспитательного процесса школы в 
США. 

Ключевые слова: партнерство школы, семьи и общины в США. 
The article deals with the basic concepts and main categories of research of 

partnership between school, family and community in the USA. Various approaches of 
modern American, Russian and Ukrainian researchers to defining the following terms 
as “partnership”, “collaboration”, “coordination”, “cooperation”, “community and 
family involvement” are analyzed in the context of improving the educational process at 
the U.S. schools.  

Key words: partnership between school, family and community in the USA. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української держави, 

коли суспільство вимагає від науковців і педагогів-практиків розв’язання ряду 
складних проблем, що сприяють виходу національної освіти на якісно новий 
рівень, який відповідав би високим міжнародним стандартам, значна частина 
директорів, учителів шкіл в Україні усвідомлює, що широке залучення батьків 
учнів і громади до діяльності школи – це суттєва умова ефективного управління 
навчально-виховним процесом, високого рівня успішності школярів і, навіть, 
довіри до вчителів. Відповідно до цього, важливим аспектом сучасних 
порівняльно-педагогічних досліджень є вивчення зарубіжного досвіду організації 
партнерства школи, сім’ї та громади у вихованні дітей у різних країнах світу. У 
цьому контексті аналіз педагогічного досвіду США є надзвичайно корисним і 
актуальним тому, що, по-перше, з часів прийняття освітнього акту “Цілі 2000: 
Закон про освіту Америки” (1994) партнерство американської школи, сім’ї та 
громади визнано одним із провідних завдань для всіх шкіл країни на 
законодавчому рівні і, по-друге, переважна більшість американських науковців, 
педагогів-практиків і батьків усвідомлюють, що ефективна співпраця шкіл з 
сім’ями учнів і місцевими громадами може стати діючим засобом реформування 
шкільництва та підвищення якості освіти школярів.  

Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Питання запровадження 
партнерських відносин між школою, сім’єю та громадою стали предметом 
наукових досліджень таких американських науковців, як Е. Л. Бойєр 
(Ernest L. Boyer), Р. Б. Бургос (R. Buenfil Burgos), М. Р. Весчек 
(Michael R. Waschak), Г. Кінгслі (Gordon Kingsley), К. А. Сиротник 
(Kenneth A Sirotnik), Дж. І. Гудлед (John I. Goodlad), Ш. М. Хорд 
(Shirley M. Hord), Ф. С. Шлехті (Phillip C. Schlechty). Б. Л. Вітфорд 
(Betty Lou Whitford) та багатьох інших.  

Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що окремі аспекти 
взаємодій американської школи, сім’ї та громади були розглянуті низкою 



російських дослідників. Особливий інтерес становить дисертаційне дослідження 
Р. Р. Фахрутдинова, в якому уточнено зміст та функції таких понять, як 
“громада”, “співпраця школи, сім’ї та громади”, “залучення батьків”, “залучення 
сімей”, “залучення громади”. Основні тенденції розвитку співпраці школи, сім’ї 
та громади у навчанні та вихованні сільських школярів США стали предметом 
наукового дослідження О. І. Пузирьової. Соціальне партнерство в освітній 
практиці як фактор підвищення якості початкової професійної освіти висвітлено в 
наукових роботах Н. В. Тюкалової. 

Хоча дослідження проблем співпраці школи, сім’ї та громади поки що не 
стали предметом спеціальних наукових розвідок українських науковців, проте 
О. В. Безпалько, аналізуючи основні напрями та аспекти соціальної роботи в 
громаді, конкретизує терміни, які пов’язані з питаннями партнерства: “соціальне 
партнерство”, “міжсекторна взаємодія”, “соціальна взаємодія”, “соціальне 
співробітництво”. Досліджуючи організаційно-педагогічні засади функціювання 
сільської школи в США, І. Ю. Щербань уточнює сутнісні характеристики таких 
понять, як “громада”, “сільська громада”, “взаємодія; з’ясовує та дає 
характеристику видам і формам взаємодій школи, сім’ї та громади в сільській 
місцевості. 

Мета статті – визначити та схарактеризувати понятійне поле дослідження 
запровадження партнерства школи, сім’ї та громади в контексті реформування 
системи освіти США.  

Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження організаційних засад 
партнерства школи, сім’ї та громади в загальноосвітніх школах США в сучасних 
умовах вважаємо за доцільне зупинитися на тлумаченні базових понять і 
висвітлені основних категорій, а саме термінів “партнерство”, “співпраця”, 
“координування”, “взаємодії” (“кооперація”), “залучення громад і батьків”, які 
допоможуть теоретично обґрунтувати необхідність запровадження партнерства 
школи, сім’ї та громади як результативного інструменту: а) реформування 
системи освіти; б) підвищення якості освіти випускників середніх шкіл; в) 
підвищення ефективності виховного процесу; г) підготовки школярів до життя та 
праці у сучасному постіндустріальному суспільстві. 

Ключовим поняттям у контексті нашого дослідження є поняття 
“партнерство” (partnership). Аналізуючи сутність партнерства, перш за все, 
звернемося до тлумачення даного терміну сучасними словниками. Так, у 
Великому тлумачному словнику сучасної української мови дається визначення 
партнерства як: 1) “узгоджені, злагоджені дії учасників спільної справи”; 2) 
“взаємні відносини, контакти держав, громадських угрупувань, підприємств і т. 
ін., основані на взаємовигоді та рівності” [3, с. 708]. 

Цікавим, на нашу думку, є визначення партнерства українською 
дослідницею О.В. Безпалько, як особливого виду відносин, при котрому люди чи 
організації об’єднують свої ресурси для виконання певної діяльності. Це – 
узгоджені та злагоджені дії учасників спільної справи, засновані на взаємо 
вигідності та рівноправності [2, с. 166].  

Аналіз сучасної наукової літератури показує, що партнерство може 
набувати різноманітних форм: економічне, політичне, бізнес-партнерство, 



соціальне та ін. Так, Н.В. Тюкалова, досліджуючи соціальне партнерство в 
освітній практиці як фактор підвищення якості початкової професійної освіти, 
зазначає, що соціальне партнерство є особливим типом взаємодій установ з 
суб’єктами та інститутами ринку праці, державними та місцевими органами 
влади, громадськими організаціями, які спрямовані на максимальне узгодження та 
реалізацію інтересів усіх учасників цього процесу” [4, с. 10]. Саме спрямованість 
на узгодження та реалізацію інтересів усіх учасників процесу є характерною 
рисою партнерства, яка вирізняє його від шефства, спонсорства та опікунства.  

Відповідно до того, що в контексті нашого дослідженні мова йде про 
партнерство американської школи, сім’ї та громади, то варто більш детально 
розглянути тлумачення цього терміну американськими науковцями. М. Р. Весчек 
(Michael R. Waschak) та Г. Кінгслі (Gordon Kingsley), аналізуючи концепцію 
партнерства в освіті, вважають, що партнерство у широкому сенсі цього терміну 
представляє собою структуру громадського управляння, що постійно 
розвивається і до складу якої входить велика кількість суб’єктів, що пов’язані 
інституційними правилами, процедурами та нормами. Проаналізувавши та 
систематизувавши численні підходи американських науковців до визначення 
партнерства, зазначені дослідники констатують, що така структура а) може бути 
організована та діяти на базі громади, на основі місцезнаходження (place-based); 
б) може бути заснована на базі професійних зв’язків у повсякденній діяльності 
інституцій; в) у сфері освіти може виступати як структура реформування 
(стратегія порятунку), яка дає можливості для співпраці школи, громади та вищих 
навчальних закладів [19, с. 5]. 

Дж. Р. Тейсман (Geert R. Teisman) та Е.-Г. Кліджн (Erik-Hans Klijn), 
розглядаючи характеристики державно-приватного партнерства (рublic-private 
partnerships), наголошують, що для запровадження та ефективного його 
функціювання, а саме для досягнення поставлених цілей необхідні: а) спільні дії 
всіх суб’єктів партнерства; б) розподіл ресурсів та інформації між усіма 
суб’єктами; в) систематичне проведення переговорів між суб’єктами [18]. На 
нашу думку, вищезазначені характеристики партнерства можуть бути віднесені до 
будь-якого виду партнерства, включаючи освітнє, і підкреслюють таку важливу 
рису, як спільна діяльність, спільна робота. 

Аналіз науково педагогічної літератури показує, що термін партнерство 
часто асоціюється зі співпрацею (collaboration), що спричиняє різне розуміння 
цього терміну. Розбіжності зумовлені у значній мірі тими дефініціями, які 
застосовуються щодо пояснення значення терміну партнерство. Широке коло 
підходів сприяло тому, що деякі дослідники, наприклад Р. Аткінсон 
(Rob Atkinson), дійшли висновку, що термін партнерство має обмежене 
застосування і може бути визначеним лише в межах конкретного контексту [5, с. 
71]. Аналогічно Р. Б. Бургос (R. Buenfil Burgos) зазначає, що партнерство є 
плаваючим поняттям, значення якого залежить від контексту [8, с. 55]. 

Щодо партнерства в держаній освіті Е. Л. Бойєр (Ernest L. Boyer) дає нам 
відправну точку у визначенні цього поняття, стверджуючи, що воно є умовою 
виходу за рамки організаційної співпраці (collaboration), коли починається 
узгодження спільних проблем, усвідомлення взаємних винагород, існує лідерство 



та зосередження уваги на проекті. Науковець констатує, що партнерство, це – 
організаційна інтеграція дуже високої ступені [7, с. 3].  

Дж. І. Гудлед (John I. Goodlad), визначаючи партнерство як спільні дії та 
заходи, які зароджуються в професійних мережах (освітніх), наголошує, що за 
таких умов створюється підґрунтя для запровадження та реалізації різноманітних 
програм, заходів і проектів. Але науковець стверджує, що “мережа” в його 
лексиконі представляє собою ефективну систему (структуру) обміну інформацією 
та ідеями, наприклад серед кораблебудівників, інженерів, соціологів, учителів, 
деканів та інш. Зазначені мережі характеризуються наявністю спільних інтересів 
чи роботи (професії), а також тим, що вони є товариствами і не носять 
конфронтаційний характер. Мережі засновують не для внесення радикальних 
змін, а якщо такі мають місце, то вони відбуваються спонтанно і не є 
розробленими та спланованими заходами. Дослідник також зауважує, що поняття 
партнерство та мережа не є синонімічними, хоча часто використовуються як такі. 
Партнерство, маючи симбіотичний характер, на думку Дж. І. Гудлед, представляє 
собою і структуру і процес, завдяки яким партнери можуть спиратися на сильні 
сторони один одного [12, с. 14]. Тобто, партнерство представляє собою такі 
симбіотичні відносини, в межах яких задовольняються інтереси всіх учасників, 
діяльність яких спрямована на задоволення потреб інших.  

Ф. С. Шлехті (Phillip C. Schlechty) та Б. Л. Вітфорд (Betty Lou Whitford) 
вважають, що партнерство – це більш органічні зв’язки, а не симбіотичні. Тобто, 
зазначені дослідники роблять акцент не стільки на задоволенні інтересів кожного 
суб’єкта, а на визнанні та розвитку загального блага (спільної користі) для всіх 
суб’єктів [16, c. 191-192]. 

Р. В. Кларк (Robert W. Clark) конкретизує визначення мережі, пояснюючи, 
що мережа не є “спеціально розробленою угодою про співпрацю різноманітних 
інституцій [9, c. 37]. Науковець відокремлює два поняття “мережа” та 
“партнерство”, використовуючи такі характеристики партнерства, як його 
спеціальну розробку (дизайн), цільову спрямованість і характер співпраці. 

Р. Дж. Беннетт (Robert J. Bennett) та Г. Кребс (Günter Krebs) розмежовують 
проектно-орієнтовані мережі та більш широкі мережі, які орієнтовані на 
співпрацю (collaborative) спрямовану на виконання конкретних завдань [6]. Саме 
термін “співпраця” є найбільш вживаним, коли йде мова про партнерство та 
дозволяє відрізнити партнерство від інших форм взаємодій між групами. 

Провідні теоретики-освіти, К. А. Сиротник (Kenneth A. Sirotnik) 
Дж. І. Гудлед (John I. Goodlad), які присвітили низку своїх досліджень проблемам 
співпраці школи та університету, зазначають, що не існує загального визначення 
партнерства. Термін партнерство, на думку цих науковців, є досить широким і в 
реальному житті може бути використаним для опису а) різноманітних зв’язків 
лише символічно закріплених “на папері”; б) відносин типу шефства чи 
опікунства; в) невеликих грошових грантів; г) угод щодо односторонніх 
зобов’язань; д) систем обміну інформацій; е) угод щодо взаємної співпраці між 
рівними партнерами, які працюють разом для задоволення особистих інтересів та 
вирішення спільних проблем [17, c. viii]. Саме останнє визначення партнерства 



вважається ідеальним тому, що припускає спільну діяльність партнерів та 
задоволення їхніх як особистих так і спільних інтересів.  

Отже, партнерство визначається дослідниками як домовленість між рівними 
партнерами щодо взаємної співпраці, спрямованої на реалізацію як особистих так 
і спільних інтересів у процесі вирішення спільних проблем. Спільною ланкою у 
цьому визначенні партнерства є ідея щодо створення умов для співпраці, яка 
зближую всі ті сторони, що зацікавлені у розв’язанні певних проблем. 

В контексті нашого дослідження мова йде про партнерство в освіті, яке, на 
думку М. Р. Весчек та Г. Кінгслі, виникло як результат багаточисленних зв’язків 
між фахівцями шкільної системи К – 12 та громадами закладів вищої освіти [19, 
с. 6]. Дж. І. Гудлед, стверджує, що такі відносини можна описати як мережі 
освітян [12, с. 13]. Р.В. Кларк констатує, що члени освітніх мережі можуть мати 
спільний інтерес, щодо поліпшення успішності в школі, хоча це не означає, що 
“вони залученні до реалізації спланованої угоди щодо співпраці”. Але все ж 
мережі є основною інфраструктурою, яка може набути активності і запровадити 
цілеспрямоване партнерство [9, c. 37].  

Отже, вивчивши та проаналізувавши підходи американських науковців до 
визначення партнерства, М. Р. Весчек (Michael R. Waschak) та Г. Кінгслі (Gordon 
Kingsley), зазначають, що його характерними особливостями є а) висока ступінь 
інтеграції; б) чітка структура; в) централізований контроль [19, с. 6].  

З огляду на той факт, що термін “партнерство” має широке значення, значна 
низка американських дослідників вимагають спеціального, конкретного, точного 
визначення цього поняття для того, щоб уникнути хибного розуміння та, як 
зазначає М. Н. Гомез (Manuel N. Gómez), дати відповідь на запитання, що являє 
собою партнерство в американській школі на сучасному етапі розвитку країни 
[11, c. 29].  

Проаналізувавши ствердження Ш. М. Хорд (Shirley M. Hord) щодо 
відмінностей між співпрацею (collaboration) та взаємодіями (кооперацією) 
(cooperation), які полягають у тому, що кооперація, на думку дослідника не 
вимагає спільної мети та співучасті більш ніж однієї організації, М. Н. Гомез 
(Manuel N. Gómez) зазначає, що ідея партнерства включає залучення (engagement) 
та обмін в межах співпраці, яка спрямована на отримання користі (вигоди, благ), 
як індивідуальних так і спільних, усіма учасниками процесу [11, с. 30]. 

Варто також зазначити, що для характеристики широкого кола зв’язків 
школи, сім’ї та громади в американській науково-педагогічній літературі 
використовуються різні терміни, які представляють форми прояву партнерства 
школи, сім’ї та громади на сучасному етапі розвитку суспільства США. Так, 
науковці вживають такі терміни, як взаємодії (кооперація) (cooperation), 
співробітництво (collaboration), координування (coordination), залучення 
(involvement) для визначення широкого різноманіття зв’язків, які можуть існувати 
між школами, сім’ями та громадами. Очевидно, що існують певні відмінності між 
цими термінами. Наприклад, Ш. М. Хорд (Shirley M. Hord), даючи визначення 
таких понять як співпраця та взаємодії (кооперація), визнає, що “співпраця” – це 
більш складний процес, який передбачає спільне використання ресурсів, спільний 
контроль та розподіл обов’язків” [13, с. 23]. Цю думку підтримує і Д. Коріган 



(Dean Corrigan), зазначаючи, що “співпраця – це найвищий ступінь спільної 
діяльності. Індивіди та групи можуть бути залученими до взаємодій (кооперації) 
та координування, без будь-яких змін у своїй діяльності. У співробітництво ж 
закладено інше значення, а саме, створення нового” [10, с. 177]. 

І все ж, обидва терміни “співпраця” та “взаємодії” (“кооперація”) часто 
замінюють один одного, а процеси, які пов’язують школи, сім'ї та громади майже 
постійно рухаються від рівня кооперації до більш високого рівня співпраці. Щодо 
такого терміну як координування, який також використовується для опису 
спільних дій школи та громади, то В.Дж. Крітек (William J. Krietek) зазначає, що 
“координування” (coordination) – це більш загальний термін, який означає процес 
колективної діяльності заради досягнення спільної мети” [14, c. xiv]. 
Координування послуг (освітніх, соціальних, медичних та інших), які надаються 
сьогодні американським дітям і молоді, стало важливою справою на різних рівнях 
управління: федерального, штатового, окружного та міського. 

Якщо ми звернемося до перекладу термінів з англійської мови, то можна 
спостерігати певні труднощі щодо відповідностей в українській мові. Так, обидва 
терміни “collaboration” та “cooperation” можуть перекладатися як співпраця, 
спільна робота, але “cooperation” має ще такі значення як взаємодії та кооперація 
[1, с. 140, 161].  

Варто більш детально зупинитися на тлумаченні терміну “залучення” 
батьків і громади, який безпосередньо пов’язаний з партнерством американської 
школи з сім’єю та громадою. Переважна більшість педагогічних колективів шкіл 
країни усвідомлюють важливість широкого залучення батьків учнів і членів 
громад до діяльності школи, оскільки вони впевнені, що від цього в значній мірі 
залежить успіх їхньої роботи. І все ж не зважаючи на широке використання 
терміну, його значення – не зовсім чітке та ясне. Деякі педагоги та батьки 
асоціюють залучення з супроводженням дітей на екскурсіях і культпоходах, або ж 
волонтерською участю в роботі батьківсько-вчительських асоціацій. Інші ж 
вважають, що відвідування днів відкритих дверей і підготовка з дітьми домашніх 
завдань є прикладами залучення до діяльності шкільного колективу.  

У законі “Про початкову та середню освіту “Жодної відстаючої дитини 
поряд” (2002 р.) (No Child Left Behind) знаходимо конкретне визначення 
“залучення батьків”, як їхня участь у регулярних двосторонніх комунікаціях 
(спілкуванні) щодо навчання їхніх дітей та у шкільних заходах:  

a) батьки відіграють важливу роль у наданні допомоги дітям у виконанні 
домашніх завдань;  

б) батькам рекомендовано брати участь у вихованих заходах, що 
проводяться у школах;  

в) батьки є повноправними партнерами у навчально-виховному процесі 
своїх дітей, беруть участь у прийняті рішень щодо шкільної політики, а також у 
роботі консультативних рад, діяльність яких спрямована на удосконалення освіти 
дітей;  

г) батькам рекомендовано брати участь у різноманітних заходах школи [15]. 



Отже, залучення батьків до діяльності школи сприяє тому, що вони стають 
повноправними партнерами школи в освіті та вихованні дітей і відіграють 
ключову роль у навчанні та вихованні своїх дітей. 

Висновки. На підставі проаналізованих наукових розвідок американських 
дослідників можна зробити висновок, що незважаючи на той факт, що 
партнерство школи, сім’ї та громади в США має глибокі історичні корні та 
визнано одним із провідних завдань для всіх шкіл країни на законодавчому рівні, 
в американській науково-педагогічній літературі не існує чіткого визначення 
таких базових поняття і категорій, як “співпраця”, “координування”, “взаємодії” 
(“кооперація”), “залучення громад і батьків”. А це означає, що зазначенні питання 
потребують детального вивчення та теоретичного осмислення. 

Крім того, важливо зазначити, що англійські терміни мають декілька 
еквівалентів в українській мові, що пояснює певні труднощі, з якими стикаються 
українські дослідники у процесі вивчення наукових розвідок американських 
науковців. 
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Статтю присвячено проблемі статевого виховання. Розглянуто та 
проаналізовано специфіку системи статевого виховання учнів середніх 
навчальних закладів у скандинавських країнах, а саме у Данії, Норвегії та Швеції 
та виокремлено найбільш ефективні, на думку автора, позитивні аспекти, які 
можуть бути впроваджені в українську освітньо-виховну систему. Виокремлено 
основні завдання системи статевого виховання в цих країнах. 

Ключові слова: статеве виховання, статева культура, шлюбно-сімейні 
стосунки, скандинавські країни, Данія, Норвегія, Швеція. 

Статья посвящена проблеме полового воспитания. Рассмотрена и 
проанализирована специфику системы полового воспитания учеников средних 
научных заведений в скандинавских странах, а именно в Дании Норвегии и 
Швеции. Выделены самые эффективные, по мнению автора, позитивные 
аспекты, которые могут быть внедрены в украинскую образовательно-
воспитательную систему. Выделены основные задания системы полового 
воспитания в этих странах. 

Ключевые слова: половое воспитание, половая культура, семейные 
отношения, скандинавские страны, Дания, Норвегия, Швеция. 

The article deals with the problem of sex education. Specificity of the system of 
sex education in secondary schools in Denmark, Norway and Sweden is regarded and 
analyzed in the article. The most effective positive aspects which can be introduced into 
Ukrainian educational system are pointed out. 

Key words: sex education, sex culture, family relationship. Scandinavian 
countries, Denmark, Norway, Sweden.  

 
Постановка проблеми. Сучасний стан педагогічної науки засвідчує 

перспективність та необхідність вивчення світового досвіду вирішення нагальних 
педагогічних та суспільних проблем. Питання статевого виховання дітей та 
підлітків в Україні останнім часом набуло особливої актуальності: збільшується 
кількість підліткових вагітностей, абортів, захворювань на СНІД та інші 
небезпечні хвороби. Усі ці фактори вимагають переглянути освітньо-виховну 
систему і створити таку, котра була б спрямована на покращення здоров’я нації, 
розроблення ефективних програм статевого виховання. Необхідно створити таку 
концепцію системи охорони здоров’я, освіти та виховання, котра враховувала б 
сучасну ситуацію та приділяла більше уваги освіченості молоді з питань 
сексуальної культури. Зважаючи на сказане, особливого значення набуває 
вивчення позитивного зарубіжного досвіду статевого виховання. Використання 
позитивних ідей зарубіжної школи у цій галузі сприятиме вдосконаленню 
національної освітньо-виховної системи.  

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти статевого виховання 
висвітлено в наукових працях таких українських дослідників, як 
М. Й. Боришевський, Г. П. Ващенко, Т. В. Говорун, В. П. Кравець, 
О. А. Кузнецова, І. В. Мезеря, В. Г. Постовий, І. О. Трухін та ін. Світовому 
досвіду організації та здійснення статевого виховання присвячені дослідження 
таких зарубіжних вчених, як О. Контула, Т. Нурміаго, В. Ескрідж, Г. Еттерберг, 
Д. Сандбі та ін. 



Мета статті – окреслити специфіку статевого виховання шкільної молоді у 
скандинавських країнах, зокрема Данії, Норвегії, Швеції. Виокремити позитивні 
аспекти, які можуть бути впроваджені в українську освітньо-виховну систему.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні стратегії соціального розвитку в 
розвинених державах світу обов’язково включають аспекти, пов’язані з 
репродуктивним здоров’ям нації, що забезпечуються цілеспрямованою 
програмою статевого виховання молоді. Зокрема, статеве виховання як 
цілеспрямований процес реалізується в таких розвинених країнах, як Велика 
Британія, Данія, Канада, Німеччина, Норвегія, США, Фінляндія, Франція, Швеція, 
та ін. Особливої уваги щодо позитивних тенденцій результатів статевого 
виховання молоді, яке впроваджується в середніх навчальних закладах 
заслуговують скандинавські країни [8]. Названим державам вдалось досягнути 
значних успіхів у зменшенні кількості небажаних вагітностей та абортів серед 
підлітків, захворювань на СНІД та венеричні хвороби. Такі результати були 
отримані насамперед завдяки реформуванню та удосконаленню системи статевого 
виховання. 

Цілеспрямований розвиток статевої просвіти у скандинавських країнах 
почався в 1930-х роках і відбувався за рахунок проведення радикальних реформ 
як у галузі охорони здоров’я та гендерної рівності, так і в системі освіти та 
виховання [6]. Починаючи з 1970-х років країнам вдалося мати найнижчі у світі 
показники негативних явищ, пов’язаних зі сферою статевого життя молоді. 
Специфіка статевого виховання в Данії, Норвегії та Швеції має багато спільного. 
Освітяни усвідомили негативні наслідки сексуальних свобод, які пропагуються в 
усьому світі через засоби масової інформації, проникли в суть цієї проблеми та 
виробили об’єктивні засоби її вирішення. Пересвідчившись у безрезультатності 
заборон та уникання теми сексу, скандинавські педагоги дійшли до висновку, що 
статева просвіта, відкритість поглядів щодо проблем статі та сексу допомагає 
учням бути більш відповідальними та усвідомлювати можливі негативні наслідки.  

Як зазначає німецький педагог Н. Грассел, за дітьми варто залишати право 
не тільки на питання, але і на обговорення проблем, які їх хвилюють. Дозволивши 
дитині вільно висловлюватися, дорослий краще зрозуміє його уявлення і 
занепокоєння і внесе цим доступність, ясність і заспокоєння. На думку 
Н. Грассела, зміст і стиль статевого виховання повинні відповідати найбільш 
істотним його принципам, серед яких довіра, відповідальність, правдивість, 
ясність, пробудження власної відповідальності, чистота, єдність передачі фактів 
та естетичних цінностей [3]. 

Подібної точки зору притримується Р. Бібі. Адже говорити про утримання, 
на його думку зовсім не означає уникання теми сексу. Сьогодні молоді люди 
щоденно отримують статеве виховання через засоби масової інформації, від 
однолітків тощо. Тому одне із завдань школи – це допомогти їм упоратися з цим 
шквалом інформації, надавши їм і знання та настанови, що відповідають їхньому 
віковому розвитку, пояснивши, що з отриманого є природним та невід’ємним для 
повноцінного життя людини, а що є відхиленням від норми [2]. 

Цілеспрямована та відкрита політика урядів скандинавських країн у галузі 
статевого виховання сприяє створенню та функціонуванню громадських 



організацій, котрі виконують функції статевої просвіти, надають інформаційну, 
психологічну допомогу молоді. Основна мета таких асоціацій – дбати про статеве 
здоров’я молоді, уберегти їх від небажаних вагітностей, хвороб, що передаються 
статевим шляхом тощо. Наприклад, у Данії діє Асоціація з питань планування 
батьківства (The Danish Family Planning Association), яка є членом Всесвітньої 
провідної організації Міжнародної федерації з питань планування батьківства 
(International Planned Parenthood Federation, IPPF.) Асоціація проводить активну 
роботу щодо вдосконалення системи статевого виховання, співпрацює з 
партнерськими організаціями розвинених країн світу, підтримує проекти та 
ініціативи, присвячені розв’язанню означеної проблеми. Подібні інституції діють 
у Швеції. Так, з 1933 р. функціонує Шведська Асоціація статевої освіти (RFSU), 
котра займається питаннями сексуального та репродуктивного здоров’я, статевої 
освіти в державних школах та реформування законів стосовно засобів 
контрацепції та абортів тощо. Асоціація здійснює допомогу у організації та 
проведенні статевої просвіти в таких країнах, як Танзанія, Замбія, В’єтнам, 
Монголія, Китай, Російська Федерація, Індія та в країнах-членах Європейського 
Союзу. Співпрацюючи з іншими державами асоціація займається проведенням 
щорічних семінарів, присвячених обговоренням перспектив їхньої діяльності на 
подальший період. Крім того, Швеція прийняла такий підхід морально-статевої 
політики, який передбачає сексуальну освіту, створення спеціальних клінік для 
підлітків, тісно пов’язаних зі школою, безплатне широкодоступне і конфіденційне 
обслуговування у сфері планування сім’ї і здійснення абортів, широку рекламу 
контрацептивів через засоби масової інформації та їх доступність [1]. Про 
ефективність такої моделі статевого виховання свідчить те, що за даними 
асоціації UNICEF, за останні 10 років у Швеції кількість підліткової вагітності 
знизилася на 80%, а кількість захворювань, що передаються статевим шляхом на 
40% [7]. 

Наприкінці 1970-х на початку 1980-х роках у Норвегії було засновано ряд 
організацій, які надавали медичну допомогу підліткам. Так, у 1982 р. створено 
Норвезьку організацію клінічної сексології (The Norwegian Society of Clinical 
Sexology). Такі заклади дають можливість дівчатам-підліткам Норвегії отримати 
консультації з питань гінекології та контрацепції, безплатне лікування та 
перебування під час пологів [5]. 

Сьогодні однією з провідних у Норвегії є Норвезька асоціація клінічної 
сексології (The Nordic Association for Clinical Sexology) – NACS (Nordisk Forening 
for Klinisk Sexologi, NFKS), яка була заснована групою норвезьких сексологів під 
час конгресу у Римі у жовтні 1978 року. Організація веде тісну співпрацю 
Данською асоціацією клінічної сексології (The Danish Association for Clinical 
Sexology), Естонською академічною спілкою сексології (The Estonian Academic 
Society of Sexology), Фінською асоціацією сексології (The Finnish Association for 
Sexology), Ісландською асоціацією сексології (The Icelandic Sexology Association), 
Норвезькою організацією клінічної сексології (The Norwegian Society for Clinical 
Sexology) та зі Швецькою асоціацією сексології (The Swedish Association for 
Sexology). Діяльність організації передбачає науковий обмін та вести співпрацю з 



іншими організаціями в галузі сексології та полягає у створенні та популяризації 
інформації про статеву культуру. 

Завдяки створенню означених структур відбулась інтеграція сексології у 
клінічну практику. Вважаємо таку модель статевого виховання результативною, 
оскільки сьогодні, за даними асоціації UNICEF, незважаючи на глобалізаційні 
процеси у світі, за останні 30 років Норвегія спромоглась зменшити кількість 
підліткових вагітностей та абортів на 72 % [4]. 

Таким чином, скандинавським країнам притаманна така система статевого 
виховання, яка передбачає виконання таких важливих завдань: 

- постійне інформування та вільне обговорення з молоддю питань, що 
стосуються засобів контрацепції з метою профілактики раннього початку 
статевого життя, підліткових вагітностей та абортів, хвороб, що передаються 
статевим шляхом, включаючи СНІД. 

- залучення до процесу статевого виховання досвіду участі громадських 
організацій з метою пропагування здорового способу життя та моральних 
цінностей. 

-  заснування асоціацій з питань підготовки молоді до батьківства, 
виконання сімейних ролей тощо; 

- залучення до сексуального виховання соціальних служб та медичних 
центрів. 

Висновки. Країнам притаманне проведення такої соціальної політики, яка 
спрямована не на те, щоб замовчувати проблеми сексуальності чи забороняти 
молоді вести статеве життя, а інформувати та виховувати їх. 

Аналіз стану статевого виховання в скандинавських країнах дає змогу 
стверджувати, що ці країни досягли успіху в процесі підготовки молоді до 
сімейного життя в попередженні та вирішенні таких проблем, як зростання 
кількості неповних сімей, розлучень, значна кількість абортів, низький рівень 
народжуваності. Тому дослідження та впровадження ідей досвіду скандинавських 
країн дасть змогу здійснити теоретико-методологічне обґрунтування загальних 
положень концепції статевого виховання молоді, покращення системи статевого 
виховання учнів середніх навчальних закладів в Україні. 

 
Список використаних джерел 

1. Кравець В. Основні підходи до сексуальної соціалізації учнівської 
молоді в країнах Західної та Східної Європи / В. Кравець // Статева соціалізація та 
підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній 
практиці зарубіжних країн. – Монографія / за редакцією члена-кориспондента 
АПН України, проф. В. Кравця. – Тернопіль : ТзОВ “Видавництво Астон”, 2009. – 
С. 172-203.  

2. Кравець В. Особливості сексуальної соціалізації школярів у школах 
США / В. Кравець // Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до 
сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : монографія 
/ за ред. В. Кравця. – Тернопіль : Астон, 2009. – 178 с.  

3. Кузнецова О. А. Статеве виховання школярів : навчальний посібник / 
О. А. Кузнецова – Миколаїв : ІЛІОН, 2004. – 176 с. 



4. Allison L. Sex education, teenage pregnancy and the abortion debate / Lyn 
Allison [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=2844&page=2 

5. Egeland I. Sex education in Norway / I Egeland [електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12178333 

6. Kuzma M. Whatever Happened to Sex in Scandinavia? / 
Marta Kuzma [електронний ресурс]. –
 Режим доступу : http://www.afterall.org/journal/issue.17/whatever.happened.sex.scan
dinavia.i.am.curious.yel 

7. Monbiot G. Joy of sex education / George Monbiot // Journal of Adolescent 
Health Care. –1989. – V. 10. – Issue 3. – P. 231–236. 

8. Singh S. Adolescent Pregnancy and Childbearing: Levels and Trends in 
Developed Countries / S. Singh, E. Jacqueline // Darroch Family Planning Perspectives. 
– 1999. – V. 32. – P. 14-23. 

 
 

УДК 37-021.465 (477): 17.024.4 (73) 
 

 Лілія Гриневич, 
канд. пед. наук  

Інститут педагогічної освіти і  
освіти дорослих НАПН України  

(м. Київ)  
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ У США 

Розглянуто основні положення освітнього законодавства США, що 
забезпечують підзвітність і оцінювання якості освіти. Зокрема проаналізовано 
Закон “Жодної невстигаючої дитини” 2001 р. та Проект реформи системи 
початкової та середньої освіти 2010 р. Запропоновано положення щодо 
удосконалення законодавства в Україні для розбудови цілісної системи 
моніторингу якості освіти. 

Ключеві слова: моніторинг якості освіти, належний річний прогрес. 
Рассмотрены основные положения образовательного законодательства 

США, обеспечивающие подотчетность и оценку качества образования. В 
частности проанализированы Закон “Ни одного неуспевающего ребенка” 2001 г. 
и Проект реформы системы начального и среднего образования 2010 г. 
Предложены положения по усовершенствованию законодательства в Украине 
для развития целостной системы мониторинга качества образования.  

Ключевые слова: мониторинг качества образования, надлежащий годовой 
прогресс. 

The main provisions of the U.S. educational legislation for ensuring 
accountability and evaluation of educational quality are analyzed, i.e. No Child Left 
Behind Act, 2001 and ESEA Reauthorization: A Blueprint for Reform of Primary and 

http://www.onlineopinion.com.au/author.asp?id=727
http://www.onlineopinion.com.au/author.asp?id=727
http://www.onlineopinion.com.au/author.asp?id=727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Egeland%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12178333
http://www.afterall.org/journal/issue.17/whatever.happened.sex.scandinavia.i.am.curious.yel
http://www.afterall.org/journal/issue.17/whatever.happened.sex.scandinavia.i.am.curious.yel
http://www.guardian.co.uk/profile/georgemonbiot
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01970070
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01970070
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%2320181%231989%23999899996%23593879%23FLP%23&_cdi=20181&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=27270149ddc562ee0a4bdf327e1b3464


Secondary Education 2010; proposals to improve the legislation in Ukraine to build a 
comprehensive system for monitoring the quality of education are outlined. 

Key words: monitoring of education quality, adequate yearly progress.  
 
Впродовж останнього десятиліття в Україні відбувається активне 

обговорення необхідності створення дієвої національної системи моніторингу 
якості загальної середньої освіти. Адже будь-які реформи, а чи окремі кроки в 
напрямку підвищення якості освіти можна оцінити, лише ретельно 
відслідковуючи стан системи освіти тобто здійснюючи її моніторинг. Саме 
цілісний обов’язковий моніторинг якості освіти здатний забезпечити підзвітність 
в освіті, сертифікацію певного рівня якості відповідно до встановлених критеріїв і 
стандартів, прийняття усвідомлених управлінських рішень для поліпшення 
освітньої системи.  

Існує ціла низка вітчизняних нормативних документів, у яких задеклароване 
прагнення забезпечити моніторинг якості освіти. Проте, в Україні на даний час, 
реалізуютьсяі тільки фрагменти системи моніторингу якості освіти, зокрема 
запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів, 
яке проводить Український центр оцінювання якості освіти; проводяться окремі 
моніторингові дослідження якості освіти на національному і регіональному рівні; 
запроваджуються окремі системні бази даних про освіту на центральному і 
місцевих рівнях; реалізуються різноманітні проекти оцінювання якості роботи 
навчальних закладів і т. д. Та усі ці форми оцінювання якості освіти не 
координовані між собою, а отримуваний в результаті їх проведення масив даних 
про освіту, як правило, втрачається і системно не аналізується [1]. 

Проблемам моніторингу якості освіти присвячені роботи вітчизняних 
науковців, зокрема О. Ляшенка, І. Булах, І. Лікарчука, О. Локшиної, Т. Лукіної, 
В. Лунячека, С. Ракова. У їх наукових працях роботах представлено приклади 
вітчизняного та зарубіжного досвіду, виділено об’єкти освітнього моніторингу, 
визначено його види, рівні, функції, форми, запропоновано принципи побудови 
системи моніторингу якості загальної середньої освіти [2, 3, 4, 5]. 

Сучасні проблеми оцінювання якості освіти вивчали зарубіжні дослідники, 
зокрема С. Главз, М. Зельман, Ф. Ківз, Г. Ковальова, О. Майоров, Т. Невілл, 
М. Поташнік, А. Тайджнман, С. Томас, Л. Шепард, Д. Шірінз. У працях цих 
дослідників узагальнено і представлено теоретичні і практичні аспекти 
функціонування розвинутих систем моніторингу якості освіти зарубіжних країн 
[11]. 

Одним з важливих аспектів є правове регулювання моніторингу якості 
освіти. Забезпечення цілісної системи моніторингу, а отже функціонування його 
різноманітних форм (моніторингових досліджень, зовнішнього оцінювання 
навчальних досягнень, формування баз даних, атестації і самооцінки навчальних 
закладів і т. д.) потребують значних фінансових та організаційних ресурсів, 
відповідного інституційного забезпечення. Тому, як правило, виділення цих 
ресурсів здійснюється на основі встановлених законодавством норм із 
забезпечення моніторингу якості освіти, які чітко визначають необхідні форми 



оцінки, вказують їх періодичність та відповідальність відповідних органів 
управління за їх проведення. 

В Україні питання моніторингу якості освіти вперше було задеклароване у 
Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України 
від 17.04.2002 року. Наступного розвитку положення про моніторинг якості 
освіти набули у постановах Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1095 
“Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти”, та від 31.12.2005 р. № 1312 “Про невідкладні заходи 
щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти”, а також в Указі Президента від 04.07.2005 р. № 1013 “Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та в 
Указі Президента від 30.09.2010 р. № 926 “Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні”. Разом з тим, обов’язковість цілісного 
моніторингу якості освіти не знайшла свого відображення у низці законів, що 
регламентують функціонування системи загальної середньої освіти України, 
зокрема в Законі України “Про освіту” та Закону України “Про загальну середню 
освіту”. На нашу думку, недостатнє нормативно-правове забезпечення 
моніторингу якості освіти в Україні стало причиною повільного і фрагментарного 
формування цієї системи, що супроводжується постійним недофінансуванням та 
недостатнім інституційним забезпеченням. 

У зв’язку з цим, актуальним є дослідження правових аспектів забезпечення 
моніторингу якості освіти в країнах, що мають ці системи достатньо розвинутими 
та успішними. До таких країн належать Сполучені Штати Америки , де в системі 
освіти основний наголос зроблено на вільному виборі та підзвітності щодо 
результатів. У цій статті ми розглянемо правове забезпечення системи 
моніторингу якості освіти в США.  

Політичні перетворення в суспільстві початку ХХІ ст. спричинили зміни і в 
сфері розвитку загальної середньої освіти Сполучених Штатів Америки. Так, у 
2001-му Конгресом США був прийнятий освітній Закон “Жодної невстигаючої 
дитини” (No Child Left Behind Act, NCLB), що вступив у силу 2002 року, після 
його підписання президентом Дж.Бушем-молодшим.  

NCLB розширює положення, які стосуються звітності, що були зазначені у 
Законі про початкову та середню шкільну освіту від 1994 року [10] на всі штатні 
школи та округи штатів, які отримують федеральні фонди за Статтею 1 (а це 
школи всіх 50-ти штатів). NCLB має 2 основних завдання: покращити загальну 
успішність учнів та зменшити розрив у показниках успішності учнів, які походять 
з різних груп суспільства. Ці завдання повинні виконуватися шляхом 
застосування суворої звітності для шкіл та округів та введенням санкцій для тих, 
які не зможуть продемонструвати, що їхні учні (школярі) досягли достатнього 
рівня прогресу за рік, щоб відповідати таким високим навчальним стандартам. 

NCLB містить положення, скеровані на забезпечення рівного доступу всіх 
дітей до високоякісної освіти, не залежно від расової чи етнічної приналежності, 
статі, фізичного здоров’я чи соціально-економічного становища. Після прийняття 
NCLB значно зросла частка федеральних асигнувань в освіту, також було 



збільшено фінансування категоріальних програм, спрямованих на підтримку 
учнів зі спеціальними потребами. 

NCLB ґрунтується на чотирьох принципах, що забезпечують схему 
взаємодії сім’ї, педагогів та громадськості у справі поліпшення процесу навчання: 
підзвітність результатів, контроль на місцях і гнучкість системи, розширення 
можливостей батьків, а також прийняття ефективних та успішних програм, що 
відбивають досягнення сучасної науки в сфері освіти [9]. У частині моніторингу 
якості освіти для покращення успішності усіх категорій учнів шляхом покладання 
більшої відповідальності за навчальні досягнення дітей на штати, шкільні округи 
та школи та забезпечення ними відповідної підзвітності закон [12] передбачає такі 
заходи: 

1. Проведення щорічного тестування. З метою контролювання навчальної 
успішності у всіх штатах проводиться державне стандартизоване тестування не 
лише по закінченню школи, а щорічно, починаючи з третього і закінчуючи 
восьмим класом, і щонайменше один раз у 9-12 класах.  

Тестування проводиться відповідно до прийнятих у кожному штаті 
академічних стандартів середньої освіти. Для визначення й гарантування якості 
тестів Закон “Жодної невстигаючої дитини” вимагає, щоб у кожному штаті були 
протестовані всі школярі з читання, математики і природничих наук у межах 
шкільної програми, незалежно від їх расової та етнічної приналежності, рівня 
матеріального добробуту та знання англійської мови.  

Кожного року випадковим чином відбираються декілька шкіл, у яких 
проводиться тестування в рамках Національного оцінювання освітнього прогресу 
(National Assessment of Educational Progress, NАЕР) з наступним інформуванням 
громадськості через засоби масової інформації та керівництво штатів про 
результати роботи шкіл. Значна кількість освітніх закладів також бере участь у 
міжнародних оціночних тестах, щоб знати, як американські школярі опановують 
знання в порівнянні з учнями інших країн. 

2. Запровадження високих стандартів і відповідної системи звітності. 
Закон “Жодної невстигаючої дитини” вимагає від кожного штату встановлення 
високих стандартів успішності й досягнення щорічних навчальних цілей. За 
NCLB до 2013-2014 рр. кожна дитина має досягти стандарту шкільної освіти в 
штаті, а школам необхідно показувати Належний річний прогрес (Adequate Yearly 
Progress, AYP) уцілому і в окремих демографічних групах зокрема. 

Належний річний прогрес – діагностичний, мінімально необхідний 
показник рівня виконання академічної програми кожним шкільним округом чи 
кожною державною школою. AYP встановлюється відповідно до результатів 
щорічного державного стандартизованого тестування (приміром, кожного року 
п’ятикласники повинні показувати кращі результати, ніж учні, котрі закінчили 
п’ятий клас минулого року). Кожен штат розробляє цільові показники Належного 
річного прогресу.  

Учителі США можуть самі обирати шляхи, методики навчання, головне, 
аби була досягнута мета – виконання AYP. Досягнення Належного річного 
прогресу стосується лише державних шкіл, приватні ж заклади середньої освіти 
не зобов’язані його виконувати. За допомогою AYP визначається, яких саме змін, 



удосконалень потребують загальноосвітні навчальні заклади і на що необхідно 
спрямовувати фінансування [7]. 

3. Запровадження високих стандартів системи звітності. Щодо 
системи звітності, то кожен штат повинен щороку звітуватися про рівень 
навчальних досягнень учнів та результати діяльності школи, у тому числі про 
виконання навчальних обсягів. Аналітичні звіти штату (State report cards) [6] 
повинні включати оцінку відповідальності школи, якості роботи вчителів і 
містити дані, отримані від усіх місцевих органів освіти (Local educational agencies, 
LEA) штату. Інформація в аналітичних звітах повинна бути представлена в 
зрозумілому і єдиному стандарті, включаючи альтернативні варіанти стандарту 
відповідно до побажань, і “до практично здійсненного рівня” на мові, зрозумілій 
батькам. 

Освітні органи штату (State educational agencies, SEA) повинні систематично 
надавати індивідуальні, пояснювальні, наочні і діагностичні табелі успішності, які 
дозволяють батькам, учителям і директорам шкіл розуміти і враховувати 
конкретні освітні потреби кожного учня. Ці табелі мають також містити 
інформацію про досягнення учня за результатами контрольно-оціночних робіт, 
що відповідають стандартам навчальних досягнень конкретного штату.  

4. Встановлення штрафних санкцій школам, у яких навчальні 
результати учнів не досягли запланованих показників. NCLB містить пункти, 
що стосуються шкіл, які не показують Належного річного прогресу. Результати 
щорічного тестування, про яке йшлося вище, по кожній школі і кожному штату не 
просто публікуються, але й стають підставою для штрафних санкцій. Школи, 
штати, які показали низькі результати, можуть позбутися значних коштів, можуть 
бути адміністративно покарані аж до звільнення керівників такого освітнього 
закладу. 

Ті освітні заклади, які отримують федеральне фінансування і протягом двох 
років поспіль не показують Належного річного прогресу, кваліфікуються як 
“школи, що потребують удосконалення” (Schools In Need of Improvement, SINI) і 
підлягають негайному втручанню державного освітнього агентства в їхньому 
штаті” [12]. Статус SINI включає декілька категорій шкіл залежно від кількості 
років, протягом яких ними не виконувався показник AYP: школи, які потребують 
корегуючих дій (Corrective Action School); школи, заплановані на 
реструктуризацію (School Planning for Restructuring); школи, що 
реструктуризуються (Restructuring School). Крім освітніх закладів статусу SINI, 
визначають ті, що підлягають перереєстрації (School Under Registration Review, 
SURR). 

Із метою покращення методик навчання та якості управління до всіх цих 
категорій шкіл застосовуються різні шляхи й заходи втручання, надається 
необхідна технічна допомога, а відповідно до рішення Департаменту освіти США 
можуть чинитися більш серйозні корегуючі дії . Учням, які навчаються у школах, 
що не досягли Належного річного прогресу протягом трьох років поспіль повинні 
бути запропоновані додаткові освітні послуги, наприклад, безплатні уроки. Також 
діти мають право перейти на навчання у кращий заклад, що знаходиться у рамках 
шкільного округу. 



Якщо школа не виконує AYP четвертий рік поспіль, то можуть бути 
застосована такі дії як масова заміна працівників освітнього закладу, 
впровадження нової навчальної програми або збільшення часу перебування учнів 
у школі. П’ятий рік невиконання AYP дозволяє планувати перебудову всієї 
школи. Якщо ж і на шостий рік освітній заклад не зможе досягти Належного 
річного прогресу, то в цьому разі допускається закриття такої школи або ж 
переведення її у статус, коли для розвитку закладу можливе наймання приватних 
компаній чи безпосередня робота Державного управління освіти у школі. 

NCLB фактично передбачає два шляхи: по-перше, бідні учні отримують 
можливість залишити “слабку” державну школу і перевестись у “сильну” (і 
платну) приватну, вартість навчання в якій забезпечується з федерального 
бюджету. По-друге, “слабкі” школи, тобто ті, де школярі стабільно провалюють 
екзамени, реформуються або взагалі закриваються. 

Закон “Жодної невстигаючої дитини” допоміг сфокусувати увагу на 
проблемах, пов’язаних з успішністю учнів. Відповідно до нього школи вперше 
почали надавати інформацію про те, як вони задовольняють учнівські потреби. 
Позитивними аспектами NCLB є допомога штатам в узагальненні та 
систематизації навчальної успішності учнів, зосередження уваги на основних 
досягненнях. Проте поруч із цим в Законі є певні недоліки, що призвели до 
непрогнозованих наслідків: у невдачах школи почали звинувачувати вчителів; 
навчальні програми звузились, адже основний акцент робився на дисциплінах, з 
яких необхідно проходити тестування; саме ж навчання фактично звелося до 
тестування; для оцінювання шкільних показників застосовувалися стандартні 
тести; школи, які не показували задовільні результатів, не виконували AYP, не 
лише ризикували втратити федеральне фінансування, а ще й піддавались 
адміністративним штрафам. NCLB стимулював штати до зниження стандартів; 
кваліфікував школи як неуспішні і застосовував до всіх однакове оцінювання 
якості освіти; фактично не зміг достатньо точно визначити прогрес учнів або 
школи [8]. 

Новий Президент США Барак Обама, розуміючи недоліки чинного 
освітнього законодавства, 13 березня 2010 року заявив, що подає у Конгрес 
масштабний Проект реформи системи початкової та середньої освіти (ESEA 
Reauthorization: A Blueprint for Reform), яка у першу чергу буде спрямована на 
покращення якості шкільної освіти. Мета Проекту – зробити так, щоб усі учні 
гарантовано змогли закінчити середню школу готовими, за словами Барака 
Обами, до “навчання в коледжі та до професійної кар’єри”.  

Шляхи подолання недоліків NCLB, на яких ми зупинялися вище, Барак 
Обама вбачає у: створенні самими штатами стандартів для підготовки учнів до 
вступу у коледж та до своєї професійної кар’єри; створенні справедливої системи 
звітності, яка визначає і заохочує зростання здобутків та прогрес; наданні штату й 
місцевим педагогам можливості впроваджувати нововведення і приймати рішення 
на місцях; проведенні чітких осмислених заходів, спрямованих на підтримку шкіл 
із найнижчими показниками Належного річного прогресу. 

Проект реформи Обами ґрунтується на чотирьох засадах: підвищення 
кваліфікації вчителя і керівника з метою забезпечення кожного класу педагогом-



професіоналом, а кожної школи – висококваліфікованим директором; надання 
необхідної інформації батькам, аби допомогти їм оцінити й покращити школи, де 
навчаються їхні діти, а також необхідне інформування педагогів з метою 
покращення якості навчання їхніх учнів; реалізація стандартів підготовки до 
вступу в коледж і до професійної кар’єри та розроблення відповідно до цих 
стандартів більш досконалої системи оцінювання; поліпшення рівня успішності 
учнів шкіл з низькими показниками навчальних досягнень дітей шляхом надання 
активної підтримки та проведення ефективних заходів. Зокрема, в частині 
моніторингу якості освіти привертають увагу такі положення [8]:  

Підвищення стандартів для всіх учнів. Кожен учень – випускник 
середньої школи повинен бути готовим до вступу в коледж та до професійної 
кар’єри, незалежно від матеріального становища, національності, мови, фізичного 
здоров’я. Штати розробляють і приймають стандарти з англійської мови та 
математики для підготовки школярів до коледжу і кар’єри. Окремий штат може 
оновити вже існуючі стандарти, або ж разом із іншими штатами розробити спільні 
стандарти. 

Краще оцінювання. Оскільки однією з хиб NCLB була виняткова 
зосередженість на тестах, що призвело до звуження навчальної програми, то 
Барак Обама у своєму Проекті наголошує на розробленні та підтримці більш 
ефективної системи оцінювання, яка б відповідала стандартам підготовки до 
коледжу і кар’єри, більш точно вимірювала б зростання досягнень школярів і 
відповідно краще інформувала б про шкільні потреби. До речі, за реформою 
Барака Обами, звітність формується не лише за результатами тестів більшості 
шкіл, як це було передбачено NCLB. Реформа Барака Обами не заперечує тести, 
проте наголошує на необхідності зміни принципу їх укладання – завдання 
необхідно спрямувати на розвиток критичного мислення учня, а не просто на 
технічну відповідь. У системі NCLB вчителі постійно готували до тестів, 
працювали над формуванням у дітей культури тестування, але у результаті такої 
роботи була лімітована свобода і вчителя, і учня, обмежена їхня творчість, уміння 
критично думати, креативно мислити; 

Відповідно до Проекту реформи шкільної освіти буде удосконалено 
систему підзвітності, яка передбачає: визначати та заохочувати школи, що 
забезпечують підвищення успішності учнів, ліквідовують прогалини у 
досягненнях дітей, і відповідно – визначати та заохочувати округи та штати, які у 
свою чергу приділяти належну увагу школам, що не показали прогресу; надавати 
більшості шкіл та округів можливість гнучко використовувати різноманітні дані 
для розроблення власних програм підвищення рівня успішності та усунення 
прогалин у навчанні; визначати школи, які не вдосконалюють управлінські 
рішення, внаслідок чого у цих закладах не забезпечується усунення прогалин в 
успішності школярів, а учні показують низький рівень навчальних досягнень; 
вимагати від штатів обов’язкового визначення 5% шкіл із низькою успішністю, 
які декілька років поспіль не показували прогрес. У таких закладах необхідно 
проводити значні зміни, аби отримати належні позитивні результати [ESEA 
Reauthorization]. 



Таким чином діючий закон і нові законотворчі ініціативи в освітній сфері у 
США передбачають особливе місце питанням моніторингу якості освіти і 
забезпеченню підзвітності за досягнуті результати.  

Натомість в українському освітньому законодавстві необхідно внести зміни, 
що визначать підходи та вимоги до моніторингу якості освіти в країні. Зокрема, 
визначити:  

– застосування стандартів досягнень, що базуються на оновлених 
державних стандартах зміту освіти;  

– проведення обов’язкового зовнішнього оцінювання навчальних досягнень 
учнів з базових навчальних предметів при завершення кожного із ступенів 
навчання (наприклад, випускників 4-х, 9-х та 11- класів); 

– проведення різнопланових моніторингових досліджень якості освіти на 
вибірках навчальних закладів і учнів; 

– застосування показників якості освіти для всіх рівнів управління та 
створення багаторівневої інформаційної системи управління освітою; 

– формування політики щодо удосконалення шкіл, які дають низькі освітні 
результати; 

– форми підзвітності навчальних закладів та органів управління освітою 
перед громадою та ін. 

Визначення таких положень у законодавстві сприяло б їх реалізації. При 
цьому слід врахувати можливі негативні наслідки концентрування на підзвітності 
про результати. Зокрема, освітні результати, якість освіти мають визначатися не 
тільки за тестуванням навчальних досягнень, а з врахуванням оцінки всіх інших 
аспектів навчально-виховної діяльності. Всебічний аналіз таких аспектів, що 
формують якість освіти, та визначення відповідних форм їх моніторингу 
потребують подальшого дослідження і узагальнення на основі вітчизняного та 
зарубіжного досвіду.  
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КОНТУРИ ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО: ПОГЛЯД ІЗ ЗАРУБІЖЖЯ 
У статті висвітлюються погляди зарубіжних педагогів на основні 

характеристики школи ХХI століття. Наводяться основні фактори, які, на їх 
думку, призводять до необхідності реорганізації систем освіти і форм навчання. 
У прогнозах педагогів особливої гостроти набуває проблема “школа і світ 
праці”, що актуалізує необхідність інтеграції загальної і професійно-технічної 
освіти.  

Ключові слова: зарубіжні педагоги, система освіти, школа ХХІ століття. 
В статье освещаются взгляды зарубежных педагогов на основные 

характеристики школы ХХI столетия. Приводятся основные факторы, 
которые, по их мнению, приводят к необходимости реорганизации систем 
образования и форм обучения. В прогнозах педагогов особую остроту 
приобретает проблема “школа и мир труда”, что актуализирует 
необходимость интеграции общего и профессионально-технического образования  

Ключевые слова: зарубежные педагоги, система образования, школа ХХІ 
века. 

In this article the author broadly covers the opinions of foreign educators 
regarding the main characteristics of schools in the 21-st century. The author recounts 
the main factors that, in their opinion, necessitate the reorganization of educational 
systems and teaching methods. The pedagogues forecast that the problem of “school 
and the world of work” bears a particular acuteness, which realizes the necessity to 
fuse general and vocational education.  

Key words: foreign educators, system of education, school in the 21-st century. 

http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/blueprint/index.html
http://www.ed.gov./legislation/ESEA.html


 
Освіта за своїм характером орієнтована на перспективу, оскільки фактично 

– це підготовка людини до діяльності впродовж наступних десятиліть. Тому будь-
яке планування в цій галузі є по суті справою прогнозування майбутнього. Цій 
проблемі зарубіжні педагоги присвячують свої дослідження, в яких робляться 
спроби передбачити розвиток у наступні десятиліття економіки і соціальної 
інфраструктури, науки і техніки, демографічних процесів і культури. В деяких 
країнах ще в 50-60-х роках минулого століття були створені прогностичні центри 
і асоціації, які активно функціонують і в наш час. 

У прогнозах, присвячених проблемам середньої освіти, особливої гостроти 
набуває проблема “школа і світ праці”. Як здійснюється перехід від 
загальноосвітнього навчання до професійної підготовки? Як готувати учня до 
свідомого вибору майбутньої сфери трудової діяльності? Ці питання займають 
значне місце у педагогічних прогнозах. 

Зарубіжні педагоги бачать у сучасній середній освіті “продукт” 
середньовіччя. Директор Міжнародного бюро освіти Сесілія Браславські вважає, 
що середня освіта ХХІ ст. склалась у Європі як результат тривалого процесу, що 
почався у ХІІ ст. Його широке розповсюдження мало продовження після Другої 
світової війни в США, передових країнах Латинської Америки і Азії, а сьогодні – 
в усіх країнах світу. 

Різні типи навчання в середній школі склалися в середньовіччі в надрах 
гуманітарних факультетів університетів, які готували студентів до вступу на інші 
факультети, перш за все – права і теології. Професійно-технічні школи і деякі 
напрями професійної підготовки в окремих європейських країнах беруть початок 
у середньовічній системі учнівства [4, с. 4–5]. 

Зарубіжні педагоги одностайні в думці, що освіта знаходиться на порозі 
нової революції, рушійною силою якої є розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій в умовах глобалізаційних процесів, що охопили всі сфери суспільного 
життя. Вони вважають, що у ХХІ ст. повинна бути здійснена реорганізація освіти, 
яка охопить всі її складові, особливо такої її важливої ланки, яким є навчальний 
процес. На їх думку, школа ще й до нашого часу організується за принципом 
“системи чотирьох”, тобто один вчитель, один предмет, один урок, один клас. 
Педагоги побоюються, що “система чотирьох”, в силу своєї косності, може 
зіграти роль неприступного бастіона, що стоїть на шляху впровадження нових 
технологій в освіту. Незважаючи на всі технічні та економічні зрушення на 
початку ХХІ ст. класна кімната в сучасних суспільствах залишається майже 
такою, якою вона була в Римській імперії і Стародавній Греції [1, с. 8]. 

Крім двох факторів (використання технологій і організація навчання) 
існують ще три основних фактори, які, на думку зарубіжних педагогів, призведуть 
до необхідності реорганізації систем освіти і форм навчання. Перший з них – 
економічні обмеження, які в більшості розвинених країн вже досягли своєї межі, 
що унеможливлює збільшення бюджетних витрат на освіту. Другий фактор – це 
попит на освіту з боку сімей і відповідність освіти вимогам науково-технічної 
революції, яка внаслідок економічної конкуренції надає відносну перевагу 
країнам, що мають більш кваліфіковану робочу силу. Третій фактор – це 



управління навчальними закладами, яке повинно сформуватися під впливом 
конкуренції між системами і навчальними закладами, де останні будуть 
розглядатися як навчальні підприємства. 

Переглядається сама концепція знань, якими повинні оволодівати учні. В 
умовах неперервного процесу розширення спектра спеціалізації знань постає 
питання про перебудову реальних умов, в яких традиційно працюють школи. І 
одноманітність навчальних програм, і претензії школи на монополію знань, і 
твердження про те, що всі форми інтелекту рівні, втратили сьогодні будь-який 
сенс. Чому необхідно вчити в майбутньому? Чи можливо адаптувати шкільні 
програми до змін, що відбуваються в суспільному житті? Як поводитися з 
фрагментацією і спеціалізацією знань, що мають тенденцію до зростання? Що 
треба зробити для того, щоб донести до учнів відносно інтегроване бачення 
знань? Педагоги відзначають, що на ці та багато інших питань важко відповісти 
однозначно, але не викликає сумніву, що школи не зможуть справитися з 
прийдешніми змінами, якщо не відмовляться від методів і постулатів часів 
промислової революції.  

Накопиченяя знань, на думку педагогів, буде справою не такою важливою, 
як розвиток учбових навичок. Питання полягає не стільки в тому, щоб пізнати 
нове, а в тому, щоб навчитися вміти пізнавати нове. Це стає ще більш життєво 
важливим на фоні нестабільності ринку праці. Неможливо точно знати, які 
професії будуть найбільш перспективними через 10 – 20 років. Тому освіта 
повинна давати людині не стільки спеціалізацію, скільки можливість змінювати 
спеціалізацію впродовж життя.  

Остання теза є дуже важливим фактором для трансформації існуючих 
систем освіти і організіції навчального процесу. Поза його впливом не залишиться 
осторонь жодна з традиційних характеристик освіти. На основі використання 
нових технологій швидкого розвитку набуде дистанційне навчання. Неперервна 
освіта передбачає можливість навчатися впродовж всього життя людини: це 
повинно бути доступним кожному, оскільки відповідає положенням і вимогам 
Загальної декларації прав людини. Зарубіжні педагоги сподіваються, що ХХІ ст. 
поверне дух Сократа, який ще в стародавні часи висував принцип про те, що 
освіта повинна бути справою всього життя [1, с. 11]. 

Педагоги занепокоєні можливістю порушення паритету між 
загальнолюдськими і технологічними цінностями у майбутньому змісті освіти. 
Французький міністр освіти Клод Аллегр відстоює точку зору, що розвиток уяви, 
сприйнятливості, мрійності, задоволеності життям та індивідуальної і колективної 
творчості є саме таким важливим завданням шкільної системи освіти, як і 
накопичення знань. 

На думку французького педагога, експерта ЮНЕСКО Жерома Бенде, освіта 
у ХХІ ст. повинна адаптуватися до потреб людини і одночасно створювати 
культурні цінності і етичні орієнтири в суспільстві громадян. Динаміка розвитку 
знань і технологій не повинна перетворюватися у Вавілонську башту, в якій 
кожен розмовляє на мові, зрозумілій лише йому самому. Тому, на його думку, в 
ХХІ ст. постає питання не обмеження викладання філософії та історії, а його 
розширення і вдосконалення. Зокрема, філософія повинна стати обов’язковим 



предметом у випускному класі, а ще краще, в двох останніх класах середньої 
школи в країнах, де цю дисципліну ще й досі не викладають. А предмет “історія”, 
без применшення значення її національної складової, повинен більш широко 
охоплювати аспекти регіональної і всесвітньої історії. Виховання громадянськості 
становитиме приоритет у початковій і середній школі. У той самий час зміст 
цього поняття необхідно переглянути, враховуючи сучасні соціокультурні зміни, 
визнати місцевий, національний, регіональний і глобальний аспекти [1, с. 12]. 

Жером Бенде вважає, що у 2020 р. основними завданнями в освіті будуть 
наступні: 

- впровадження ІКТ у навчальний процес, що дають переваги з 
когнітивної точки зору; 

- створення умов для навчання з урахуванням внеску нових знань в 
оволодінні когнітивними процесами; 

- формування змісту освіти у відповідності до сучасних наукових знань, 
що бурхливо розвиваються; 

- навчитися керувати співвідношенням часу, необхідного для навчання, 
і часом, що витрачається на роботу і дозвілля; 

- запропонувати навчальним закладам гнучку форму управління, що 
перетворить їх у більш самостійні навчальні заклади і в той самий час заклади із 
загальними освітніми стандартами; 

- розробити заходи, які необхідно запропонувати державним органам 
влади в плані визначення стратегії освітніх систем, які повинні вийти на нові 
форми фінансування, а також створити партнерство і укладати договори з 
комунікаційними і видавничими системами; 

- розвиток різних типів навчальних закладів (формальних, 
неформальних, дистанційних і змішаних), які будуть обмінюватися досвідом і 
створювати партнерства [1, с. 7–8].  

Традиційний розподіл середньої освіти на загальну і професійно-технічну 
не відповідає потребам суспільного і технічного розвитку. Ще на 40-й сесії 
Міжнародної конференції з освіти (1986) країнам–членам ЮНЕСКО 
рекомендовано провести реструктуризацію їх систем середньої освіти, вийти за 
рамки традиційної академічної орієнтації і об’єднати в новій, збалансованій, 
гармонійній і багатогранній системі загальну і професійно-технічну освіту. 

Процес інтеграції загальної і професійно-технічної освіти набув широкого 
розмаху. Передбачається, що професійно-технічні заклади в усіх країнах Європи 
увійдуть в систему середньої освіти, що відкриє випускникам шлях у вищі 
професійні школи. Але як здійснити плавний перехід від загальноосвітнього 
навчання до професійної підготовки? Як готувати учнів до свідомого вибору 
майбутньої сфери трудової діяльності? Ці питання займають значне місце у 
прогнозах педагогів багатьох країн. 

Міністр освіти Португалії Мануель Хоакім де Азеведо бачить стратегію дій 
у структурній інтеграції між формами і навчальними закладами загальної освіти і 
професійно-технічного навчання, надаючи молодим людям у віці 16 – 19 років 
уніфікований навчальний план, що об’єднує теорію і практику, академічну освіту 
і професійне навчання. Ця стратегія також відповідає політиці встановлення 



паритета між професійно-орієнтованими програмами навчання і програмами 
загальної академічної освіти, і в той самий час забезпечує свободу вибору і 
гнучкість навчальних планів. 

Другий тип стратегії об’єднує широкий спектр інтеграції основних 
структур. Суть її – зламати перепони і звести разом освітні напрями, перш за все 
такі, що диференціюються і відносяться до різних розрядів і категорій. Взагалі 
метою стратегії є прагнення зробити курси більш різноманітними, що дозволить 
рух між різними напрямами і забезпечить їх паритет [2, с. 59]. 

Європейські педагоги приділяють значну увагу питанням розвитку освітніх 
процесів і організації школи у ХХІ ст. Їх прогнози будуються у контексті не 
тільки технологічної революції, а й відомих інтеграційних процесів, що 
відбуваються на континенті. В якому напрямі розвиватиметься середня школа в 
“об’єднаній Європі” ХХІ ст.? Які будуть їх цільові установки? Професор 
паризької Нормальної школи і співробітниця французького Національного 
інституту педагогічних досліджень Френсіс Ваніскотт, підкреслюючи 
варіативність можливих рішень, наводить п’ять різних прогностичних сценаріїв. 
В кожному з них на перший план висувається певний комплекс завдань і функцій 
школи, що знаходить своє відображення і в назвах цих сценаріїв. 

Сценарій 1. Школа, яка вчить. Основне завдання – оволодіння базовими 
знаннями. Найважливіша умова реалізації – традиційні методи навчання і новітні 
педагогічні технології. Головна увага приділятиметься саме навчанню. Що 
стосується проблем соціалізації дітей і розвитку їх емоційної сфери, то ці функції 
залишаються за сім’єю, церквою, закладами культури і охорони здоров’я, з якими 
школа буде розвивати партнерські відносини. 

Сценарій 2. Селекційна школа. Побудована за принципом жорсткої 
диференціації. Головна увага приділятиметься тим учням, які спроможні 
засвоювати найбільш складний навчальний матеріал. Ваніскотт зауважує, що цей 
сценарій відверто спрямований проти зрівняльних тенденцій в організації і 
діяльності школи. 

Сценарій 3. Школа в соціокультурній системі. Встановлення 
оптимального діалектичного співвідношення між навчанням і вихованням. Вона 
повинна забезпечити індивідуальний розвиток кожного учня і формувати 
свідомих і відповідальних громадян майбутнього суспільства. Ваніскотт зауважує, 
що таку модель школи важко реалізувати в умовах існуючих відносин між 
школою та іншими соціальними інститутами. 

Сценарій 4. Технологічна школа. Широке використання не тільки сучасних 
новітніх, але й майбутніх технічних засобів навчання, що змінить весь навчальний 
процес. Він відбуватиметься не стільки в школі, скільки біля домашнього 
телеекрана і в навчальних центрах з величезними банками даних. Кардинально 
зміниться роль вчителя, а саме поняття “школа” стане дуже умовним. Труднощі – 
величезні фінансові витрати, з іншого боку – дуже складне завдання глибокої 
зміни менталітета педагогів і громадськості.  

Сценарій 5. Диференційована школа. У зв’язку з різноманітністю 
здібностей, нахилів та інтересів учнів дуже важливо створити у найближчому 
майбутньому якомога більш гнучку систему шкільного навчання на всіх його 



етапах. Впродовж усього періода навчання має проводитись систематичне 
спостереження за кожним учнем, повинна функціонувати ефективна система 
орієнтації, що відкриватиме широкі можливості вибору різних напрямів навчання. 
Кожен учень за допомогою вчителя складатиме свій індивідуальний навчальний 
план, в якому буде передбачено обов’язкове набуття необхідних базових знань. 
Навчання відбуватиметься в індивідуальному темпі. Можлива й більш жорстка 
система диференціації. Вона передбачатиме організацію великої кількості 
профілей підготовки, вибір яких буде орієнтуватись як на індивідуальні здібності 
учня, так і на потреби суспільства. Рання професіоналізація унеможливиться. 
Будуть створені умови для переорієнтації [5, с. 107–108]. 

Таке загальне бачення зарубіжними педагогами особливостей освітніх 
процесів у ХХІ столітті. Безумовно, життя внесе свої корективи і багато в чому 
конкретизує освітню практику, але логіка розвитку освіти очевидна, і треба бути 
готовим до цих змін. Як зауважують експерти, в умовах глобалізації небезпечно 
не просто відстати від інших, а бути викинутим на узбіччя дороги. 
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Стаття присвячена аналізові історичного розвитку оцінювання і 
моніторингу освітніх стандартів початковими школами Великої Британії задля 
визначення можливостей творчого використання прогресивного британського 
досвіду в сучасних початкових школах України. 
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Статья посвящена анализу исторического развития оценивания и 
мониторинга образовательных стандартов начальными школами Великой 
Британии с целью определения возможностей творческого использования 
прогрессивного британского опыта в современных начальных школах Украины. 

Ключевые слова: образовательные стандарты, оценивание, начальная 
школа, мониторинг, Национальный куррикулум, Великая Британия. 

The article is dedicated to the analysis of historical development of the evaluation 
and monitoring educational standards by primary schools in Great Britain in order to 
define the recommendations of the creative implementing of the most interesting 
teaching British experience into the process of teaching in Ukrainian primary schools.  

Key words: historical development, educational standards, evaluation, primary 
schools, monitoring, National Curriculum, Great Britain. 

 
Постановка проблеми. У сучасному світі проблема якості освіти набуває 

дедалі більшої ваги – якісна освіта є запорукою конкурентоспроможності країни, 
її високого рейтингу на світовій арені. На сьогодні освіта України знаходиться у 
стані переходу від застарілої та нездатної задовольнити вимоги у наданні якісних 
освітніх послуг системи до нової, європейської, що претендує на 
конкурентоспроможність на ринку освіти, є мобільною та здатною співпрацювати 
з цим самим ринком. Значною мірою розробка вітчизняної концепції освіти в 
означеній галузі орієнтується на досвід високорозвинутих країн, і, насамперед, 
членів Європейського Союзу, одним з лідерів якого є Велика Британія. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу досліджень 
учених України в руслі компаративістики дають підстави стверджувати, що 
науковці зосереджували увагу на широкому спектрі теоретичних проблем: сучасні 
тенденції виховання та освіти в розвинених країнах світу (О. Алексєєва, М. Євтух, 
Т. Левченко); стратегії розвитку шкільної освіти в зарубіжних країнах 
(А. Сбруєва); розвиток змісту освіти в зарубіжних країнах (Г. Єгоров, 
Н. Лавриченко); становлення і розвиток системи освіти Великої Британії 
(Г. Алексевич, О. Волков, В. Лапчинська); діагностування та моніторинг 
навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії 
(Г. Бутенко, І. Іванюк); організацію оцінювання, моніторинг навчальних 
досягнень учнів (О. Локшина, О. Овчарук). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. За 
результатами аналізу джерелознавчих матеріалів можемо стверджувати, що в 
педагогічній теорії й практиці Великої Британії накопичено значний досвід щодо 
реалізації освітніх стандартів початковими школами й організації оцінювання та 
моніторингу навчальних досягнень учнів. Вважаємо за доцільне здійснити  аналіз 
історичного розвитку оцінювання і моніторингу освітніх стандартів початковими 
школами Великої Британії задля визначення можливостей творчого використання 
прогресивного британського досвіду в сучасних початкових школах України. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу історичного розвитку оцінювання 
і моніторингу освітніх стандартів початковими школами Великої Британії задля 
визначення можливостей творчого використання прогресивного британського 



досвіду в сучасних початкових школах України в умовах формування єдиних 
європейських освітніх стандартів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Усім зрозуміло, що освіта 
будь-якої країни базується на встановлених стандартах. “Стандарт – це ступінь 
оволодіння матеріалом, неодмінний для того, щоб досягти якоїсь  мети, еталон 
належного, соціального і, фактично, бажаного рівня навчальних досягнень. Як 
правило, “стандарт освіти” пов’язується із її якістю та необхідністю порівняння 
досягнутого рівня освіти з певним еталоном, роль якого й відведена стандарту 
освіти. У Великій Британії функцію стандарту виконує “The National Curriculum” 
– Національний курикулум, прийнятий у 1993 р.” [2, с. 4]. 

Питання якості освіти, тестування, оцінювання й постійного удосконалення 
стандартів освіти завжди було у полі зору уряду Великої Британії. Згідно із 
Законом про освіту (1944) основна увага під час навчального процесу 
зосереджувалася на підготовці учнів до відбіркового тестування. За цього періоду 
у шкільній практиці широко застосовувався “дискримінаційний”, на думку 
багатьох учених, “іспит 11+” (eleven+) для учнів, яким виповнилося 11 років. 
“Лише 25% учнів складали цей тест успішно й отримували можливість навчатися 
у граматичних школах, а згодом і в університетах. Інші 75% випускників 
початкових шкіл навчалися у сучасних середніх школах й у майбутньому 
поповнювали лави робітників” [6, с. 44]. 

Дедалі частіше в цей період дослідники вказували на дискримінаційний 
характер “іспиту 11+”. Соціологічні дослідження підтвердили, що тести не 
доводять природжену розумову обдарованість. “Серед педагогів Великої Британії 
поширилася стурбованість з приводу того, що навчання потоками у початковій 
школі, а також нерівноцінний розподіл дітей на основі “іспит 11+” та інші 
перешкоди стоять на заваді повноцінній освіті і призводять до масової втрати 
здібностей учнів” [6, c. 71]. 

У початкових школах Великої Британії впродовж 50–60-і рр. помітно 
знизилися загальні стандарти досягнень учнів, що зумовлювалися розбіжностями 
й неоднорідністю у якості та обсязі здобутих знань, які простежувалися в 
навчальних планах і програмах а також варіативністю структурних моделей 
школи. У 1965 р. з ініціативи Палати Общин було скасовано “іспит 11+” 
Лейбористська партія, яка тоді перебувала при владі, видала циркуляри, якими 
зобов’язувала місцеві освітні ради (LEA: Local Educational Authorities) 
переглянути навчальні плани з метою реорганізації шкіл у єдину загальноосвітню 
систему. “Унаслідок такої реорганізації, яка тривала до 1980-х рр. ХХ ст., 90% 
учнів початкових шкіл отримали змогу здобути загальну середню освіту” [3, 
c. 51]. 

Зміни торкнулися й початкової освіти Шотландії. Відтак, у 1965 р. в цій 
країні було опубліковано “Меморандум початкової школи” (The Primary 
Memorandum). У цьому документі пропонувалися методи навчання дітей у класах 
змішаного типу, які сприяли успішному засвоєнню матеріалу учнів у такому 
середовищі. Рівному доступу до середньої освіти сприяла відміна відбірного 
тестування у початкових школах і запровадження загальноосвітніх шкіл в 
Шотландії [9, с. 13]. 



Важливим кроком у розвитку початкової школи став Звіт Плауден: “Діти 
та їхні початкові школи” (Plowden Report: “Children and Their Primary Schools”, 
1967). У цьому документі прозвучала ідея про виховання дитини як унікальної 
особистості, яка перебуває у центрі освітнього процесу. Перш за все це вплинуло 
на стиль викладання й організацію навчання у початкових школах (менше 
застосовувався традиційний метод навчання цілого класу й більшою 
популярністю користувався індивідуальний та педоцентристський підхід; 
використовувався метод відкриттів (“learning by discovery”); навчання 
вивільнялося від необхідності підготовки до складання “іспиту 11+” та ін.), 
відбулися певні зміни у навчальних планах (посилено роль міжпредметних 
зв’язків). Вчителям дозволялося відходити від строгих вимог навчальних програм 
і розкладу. Така невідповідність теорії і практики у шкільному навчанні, що 
виникла внаслідок цих змін, ускладнювала роботу вчителів й негативно 
позначалась на якості навчальних досягнень дітей. 

У 1975 р. при департаменті освіти і науки Великої Британії було створено 
Центр оцінювання знань учнів. Планувалося, що перевіряти, насамперед, 
будуть випускників початкової школи, а також випускників передостаннього 
року середньої школи. Спосіб перевірки – тестування. Центр очолив роботу з 
створення тестів, а сама їх розробка була покладена на Національний центр 
педагогічних досліджень, окремі університети, місцеві органи народної освіти. 
Навчальні досягнення оцінювали за допомогою стандартизованих тестів-
завдань, які пропонували усім учням за однакових умов, а відтак підбивали 
підсумки. Використовували також анкети, в яких містився перелік запитань про 
умови навчання, організацію роботи школи, педагогічну діяльність Центр з 
оцінки знань учнів висунув ідею про те, що у процесі перевірки потрібно зважити 
на сім провідних напрямів розвитку дитини: вербальний (словесний), 
математичний, природничий, фізичний, естетичний, особистісний та соціальний 
розвиток [6, с. 92–93]. 

Як зауважує британська дослідниця Н. Беннет (H. Bennet), першими були 
підготовані тести для перевірки навчальних досягнень учнів початкових шкіл з 
математики (їх підготовка завершилася 1978 р.), в 1979 р. – з англійської мови, 
а 1980 р. – із дисциплін природничого циклу [3, c. 109]. 

Навчальні досягнення оцінювали за допомогою стандартизованих тестів-
завдань, які пропонували усім учням за однакових умов, а відтак підбивали 
підсумки. Використовували також анкети, в яких містився перелік запитань про 
умови навчання, організацію роботи школи, педагогічну діяльність [4, c. 818]. 
Стандартизоване тестування, яке проводилося на регіональному, 
загальнонаціональному та міжнародному рівнях, отримало назву зовнішнього 
оцінювання. Внутрішнє тестування проводиться вчителями на рівні групи, класу 
або школи з використанням розроблених ними завдань. 

У Білій книзі: “Кращі школи” (White Paper: “The Best Schools”, 1985) 
відзначено критичний стан освіти у Великій Британії: низькі стандарти, великі 
відмінності якості знань у різних школах, недосконалість навчальних планів та їх 
застосування, необ’єктивні підходи в оцінюванні та ін. Стурбованість уряду 
зниженням конкурентноспроможності країни порівняно з іншими державами й 



недостатньо високим освітнім потенціалом населення зумовило ухвалу у липні 
1988 р “Закону про реформування освіти” (The Educational Reform Act – ERA), 
який вперше за останні 40 років вніс радикальні зміни у систему освіти [8, 
с. 34].За чинних умов децентралізованості в законі наголошувалося на трьох 
важливих завданнях: поліпшенні якості освіти у школах, коледжах, політехнічних 
закладах та університетах; підвищенні стандартів рівня знань, умінь та навичок 
учнів; сприянні вільному вибору навчальних закладів. У процесі проведення 
реформи освіти 1988 р. було запроваджено Національне зовнішнє оцінювання 
досягнень учнів (Standard Assessment Tasks – SAT’s) на чотирьох ключових 
етапах. SAT’s виступає своєрідним доповненням до системи оцінювання, яке 
проводять учителі, а також й до загальношкільних внутрішніх тестів чи іспитів. 
Це дає змогу, як наголошує О. Локшина, “визначити динаміку прогресу кожного 
учня за національними стандартами та забезпечити учнів, батьків і вчителів 
вимірниками цих досягнень” [1, с. 34]. 

Національна система зовнішнього тестування була запроваджена в усіх 
школах Великої Британії з метою реалізації єдиних стандартів оцінювання учнів. 
Зокрема тестування (SAT’s) складається із двох основних етапів: на першому 
етапі оцінювання здійснюється вчителями з кожного напряму згідно із 
Національним курікулумом, а на другому – оцінювання базується на результатах 
перевірки знань з допомогою тестів. Для 7-річних школярів (початкова освіта 
дітей в Англії та Уельсі починається із 5-річного віку) тести були запроваджені 
1991 р., а з 1994 р. – введені для дітей 11-річного віку [5, c. 30]. 

Національне тестування (SAT’s) проводиться двічі на рік (у листопаді та 
травні), спрямоване на перевірку читання, письма і знань з математики. 
Основною метою оцінювання є перевірка опанування учнями знань, умінь та 
навичок, регламентованих Національним курикулумом. Оцінювальна схема 
визначає вісім рівнів досягнень з основних тем кожного предмета. Учні 
проходять кожний рівень через два роки, а саме: 7-річні повинні досягти 
принаймні 2-го рівня, 11-річні – 4-го, а 14-річні – 5 або 6-го рівня [1, c. 32]. Ці 
тести мають за мету допомогти вчителям виявити якість засвоєних знань учнів і 
запланувати навчальну діяльність на наступний навчальний рік. 

Логічним продовженням державної освітньої політики став програмний 
документ “Національний курикулум” (“The National Curriculum”, 1993), у якому 
пропонувалося вводити єдиний “ядро курікулума” у школах поступово, із 
урахуванням матеріальних можливостей місцевих органів влади й заново 
переглянути навчальні плани та зміст навчальних предметів для початкових та 
середніх шкіл. Для кожного предмета, відповідно до ключової стадії, було 
розроблено програми (programs of study), у яких вказувався необхідний обсяг 
матеріалу для засвоєння учнями й визначалися стандарти, за якими оцінювалися 
учні [10, с. 12]. 

Курікулум, яким користуються у початкових школах Північної Ірландії, 
було ухвалено у процесі реформи освіти (the Education Reform (NI) Order, 1989) й 
удосконалено відповідно до потреб суспільства нового тисячоліття у 2006 р. 
Національний курікулум Англії та Уельсу дуже схожий на навчальний план 
Північної Ірландії, проте існують відмінності у структурі двох курікулумів: у 



освітньому документі Англії та Уельсу визначено обов’язкові предмети на 
відповідних ключових стадіях початкових шкіл, а у курікулумі Північної Ірландії 
ці предмети об’єднано відповідно до галузі вивчення: англійська мова, 
математика, наука і технологія, навколишній світ і суспільство, творчі і 
експресивні науки, іноземна мова (для середньої школи) [9, c. 63]. 

У Шотландії немає ухваленого законом національного курікулуму, тому 
учителі користуються національним директивним документом, призначеним для 
дітей віком від 5 до 14 років (“5–14 National Guidelines”, 2000). У ньому зазначено 
предмети і вимоги до них відповідно до кожного ключового етапу, описано рівні 
для оцінювання.  

Наступними важливими документами, що регламентували навчальний 
процес початкових шкіл Великої Британії, були: програма “Національна 
стратегія щодо грамоти” (“National Literacy Strategy”), ухвалена у вересні 
1998 р., та “Національна стратегія щодо лічби” (“National Numerical Strategy”), 
затверджена 1999 р. У цих документах характеризується рівень знань та умінь, 
який повинні опанувати учні молодших класів відповідно до кожного року 
навчання у школі, вперше уведено “годину грамоти” та “годину лічби”  та ін. 
Ухвалення цих програм було зумовлене різким зниженням показників успішності 
учнів початкових шкіл. Згідно із цими документами перед школами поставлено 
завдання підняти стандарти навчання і забезпечити їх досягнення; поліпшити 
навчальні досягнення дітей етнічних меншин; сприяти расовій гармонії; 
використовувати інноваційні підходи; застосовувати у навчальному процесі 
змішаний тип навчання (за здібностями) та ін. [6, c. 25–26]. 

Починаючи від 2000–2001 рр. учителі початкових шкіл Великої Британії 
повідомляють батькам про те, якого рівня згідно із Національним курікулумом, 
досягли їхні діти на кінець другого ключового етапу. Для цього учителі 
послуговуються результатами оцінювальних тестів (Assessment Tests) й 
вчительського оцінювання (Teacher Assessment). 

Окрім того, проводяться незалежне національне базове тестування (the 
National Foundation for Educational Research (NFER) tests) для того, щоб 
відстежити результати успішності учнів з англійської мови і математики вкінці 
кожного навчального року. Ці дані записуються і передаються наступному 
учителеві, який буде навчати дитину. Залежно від результатів учні 
розподіляються у сильні і слабші групи. Слід зазначити, що національне базове 
тестування (NFER) проводиться для учнів шостого року навчання у березні, а 
Національне тестування (SAT’s) – вкінці травня.  

Відповідно до ухваленого Закону про шкільні стандарти і рамки (Тhe 
School Standards and Framework Act, 1998) було висунуто вимогу до місцевих 
освітніх органів підготувати “План розвитку освіти” (“Education Development 
Plan”) – стратегічний документ, котрий передбачав проведення моніторингу у 
початкових школах протягом трьох років. У цьому законі було покладено 
відповідальність за зовнішнє оцінювання на Агенцію з питань освітніх стандартів 
(OFSTED – The Office for Standards in Education), Головного інспектора шкіл 
Інспекторату ЇЇ Величності (The Office of Her Magesty’s Chief Inspector of Schools) 
та місцеві освітні органи (LEAs). За проведення внутрішнього оцінювання 



відповідали директори шкіл, органи управління школою, учителі. 
Тести, виконані учнями шостого року навчання, відсилаються школами до 

спеціальних комісій Департаменту освіти Великої Британії для перевірки, а 
результати повідомляються батькам у формі спеціального звіту, в якому, окрім 
здобутого дитиною рівня з кожного предмета, для порівняння, вказується 
загальношкільний рівень та національні стандарти. О. Локшина у статті “Про 
розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі” із цього приводу зазначає: 
“Усі державні англійські школи подають батькам річний письмовий звіт про 
результати успішності їхньої дитини. Звіт містить: власне результати успішності з 
усіх дисциплін; динаміку загального прогресу учня та інформацію про 
відвідування ним школи; результати національного та інших видів тестування; 
порівняння з досягненнями учнів такого ж самого віку, які вчаться в школі, та 
щодо національних критеріїв; інформацію про роботу вчителів з батьками” 
[1, с. 22 –23]. 

За повідомленнями Департаменту освіти і науки Великої Британії, 2000 р. 
75% учнів першого ключового етапу досягли IV рівня, передбаченого 
Національним курікулумом, а у 2002 р. цей рівень був досягнутий 80% учнів 
шостого року навчання (другий ключовий етап) [4, c. 90]. 

Результати, виявлені перевіркою, яка проводилася у початкових школах 
Англії (червень 2005 р.), підтвердили необхідність перегляду документів щодо 
навчання грамоти та лічби (“National Literacy Strategy” i “National Numeracy 
Strategy”). Тому, урахувавши сучасний досвід уряд оголосив у 2006 р. новий 
варіант документу “Primary Framework for Literacy and Mathematics” (“Система 
навчання грамоти та лічби у початковій школі” [5, c. 17]. 

Міністерством освіти Уельсу (Department for Children, Education, Lifelong 
Learning and Skills, DCELLS) було ухвалено документ “Країна, яка навчається: 
план дій для основного етапу від 3 до 7 років” (“Learning Country: Foundation Phase 
3 – 7 Action Plan”, 2006), ключовими напрямами якого є: покращення якості 
забезпечення початкових шкіл, досягнення учнями високих показників у 
навчання, формування у них розуміння їхньої ролі як майбутніх громадян 
двомовного (bilingual) й полікультурного (multicultural) суспільства. Протягом 
2008–2011 рр. поступово увійде в дію інший програмний документ “Система 
навчання дітей для основного етапу” (Framework for Сhildren’s Learning for the 
foundation phase), який покликаний відкорегувати зміст і вимоги з кожного 
предмету із урахуванням сучасних умов й внести інші зміни у початкову ланку 
освіти (громадянська освіта, релігійне виховання та ін.) [9, c. 73]. 

У Північній Ірландії також у 2006 р. було ухвалено документ “Наказ про 
освіту у Північній Ірландії” (The Education (Northern Ireland) Order), в якому було 
здійснено перегляд курікулуму й внесено зміни, пов’язані із оцінюванням учнів. 
Згідно із цим документом запроваджено “характеристику учня” (“рupil profile”). 
Це дозволить батькам отримати інформацію про досягнення учнів із кожного 
предмету, їхню успішність. Такі “характеристики” вже уведені в практику 
початкових шкіл Північної Ірландії починаючи з 2007–2008 навчального року [9, 
c. 78–79]. 

У Шотландії уряд ухвалив у 2000 р. закон “Стандарти у школах 



Шотландії” (“The Standards in Scotland’s Schools Act”), згідно з яким місцеві 
освітні ради зобов’язувалися щорічно опубліковувати плани, зазначаючи заходи, 
спрямовані на поліпшення роботи шкіл, а також щорічні звіти із зазначенням 
рейтингу успішності кожної школи. А у листопаді 2004 р. Міністерство освіти 
Шотландії ухвалив документ “Амбітні, чудові школи” (“Ambitious, Excellent 
Schools”), в якому з метою модернізації всієї системи освіти було зазначено такі 
ключові напрямки: поліпшення навчальних показників учнів; надання можливості 
учителям організовувати навчально-виховний процес; сприяння всебічному 
розвитку особистості учнів та ін. [9, c. 96]. 

З метою поліпшення якості освіти у травні 2003 р. шотландський уряд 
висловив намір здійснити реформу курікулума. Задля цього було оголошено 
Національні дебати (The National Debate) й у 2004 р. створено робочу групу для 
розгляду зауважень та пропозицій. Завдяки плідній роботі у 2006 р. було 
опубліковано першу книгу “Створення курикулуму 1” (“Building the Curriculum 
1”), основна мета якої – підготувати підґрунтя для серії книг й визначити основні 
риси нового курікулума. У другій книзі “Створення курикулуму 2” (“Building the 
Curriculum 2”, 2007) уперше основна увага спрямовувалася на створення 
навчального плану для дітей дошкільного віку і початкової школи. У третій книзі 
“Створення курикулуму 3” (“Building the Curriculum 3”, 2008) запропоновано 
поради для подальшого розвитку курікулуму. Передбачалося, що його новий 
варіант “Curriculum for Excellence” буде запроваджено з 2009–2010 н. р. [9, c. 18]. 

На міжнародному рівні оцінювання навчальних досягнень учнів з 
діагностичною метою отримало назву “міжнародних порівняльних досліджень”. 
Такі дослідження проводяться за сприяння Міжнародної асоціації з оцінки 
навчальних досягнень (The International Association for the Evaluation of the 
Educational Achievement – IEA) та Організації з економічного співробітництва та 
розвитку (Organization of the Economical Cooperation and Developmеnt – OECD). 

Прикладами міжнародних порівняльних досліджень є: TIMSS (Third 
International Mathematics and Science Study) – міжнародне дослідження з 
оцінювання якості математичної та природничої освіти; PISA – міжнародна 
програма з оцінювання освітніх досягнень учнів у сфері функціональної 
грамотності з метою визначити, чи володіють учні знаннями та вміннями для 
повноцінного функціонування в суспільстві; PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) – міжнародне дослідження якості читання і розуміння 
тексту, тобто володіння грамотністю з читання, яку набуває учень протягом 
перших років навчання в школі; CIVICS – міжнародне дослідження з 
громадянської освіти – володіння учнями середньої школи (10, 14 та 17–18 років) 
знаннями, цінностями та навичками участі в житті суспільства [4, c. 835]. 

У доповіді А. Смізерса (A. Smizers) “Освіта Блера. Міжнародна 
перспектива” (“Blair’s Education. International perspective”) зазначається, що 
“загалом англійські учні продемонстрували середні результати з природничих 
наук, обнадійливі з грамоти і погані з математики” [7, c. 33]. Стосовно участі 
британських школярів початкової школи у міжнародній програмі PIRLS (2001), 
автор зауважує, що “Англія займає третю позицію у міжнародній таблиці за 
результатами з читання із 35 країн-учасниць” [7, c. 33]. Такий успіх уряд розцінює 



як наслідок упровадження Національної стратегії щодо грамоти і математики. 
Висновки. Узагальнюючи викладене вище, пересвідчуємося у тому, що за 

останні десятиліття ХХ ст. – на початку ХХІ ст. значна увага приділялася 
початковим школам, які були покликані забезпечувати учнів такими необхідними 
базовими знаннями, уміннями та навичками, які сприяли б їхньому загальному 
розвитку. Цей період позначився ухваленням урядом Великої Британії низки 
стратегічних документів, що спрямовувалися основним чином на реалізацію 
такого першочергового завдання як поліпшення якості освіти. У зв’язку із цим 
проводиться інтенсивний моніторинг, спрямований на вдосконалення 
загальнонаціональних освітніх стандартів та заохочення творчої та інноваційної 
діяльності початкових шкіл. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Стаття присвячена висвітленню соціально-економічних чинників 
трансформації альтернативної освіти в країнах Європейського Союзу. 
Окреслено протиріччя у суспільно-економічній ситуації, які стали поштовхом до 
появи альтернативних педагогічних ідей, які лягли в основу функціонування різних 
альтернативних шкіл. 

Ключові слова: альтернативна педагогіка, альтернативна шкільна освіта, 
трансформації альтернативної освіти, соціально-економічні чинники 
трансформації, Європейський Союз. 

Статья посвящена определению социально-экономических факторов 
трансформации альтернативного образования в странах Европейского Союза. 
Очерчены противоречия в общественно-экономической ситуации, ставшие 
толчком к возникновению альтернативных педагогических идей, которые стали 
основой для функционирования различных альтернативных школ. 

Ключевые слова: альтернативная педагогика, альтернативное школьное 
образование, трансформации альтернативного образования, социально-
экономические факторы трансформации 

The article is devoted to defining social and economic factors of transforming 
alternative education. Principal contradictions in social and economic situation have 
been defined. The latter became the impulse for the emergence of alternative ideas that 
became the basis for alternative schools functioning. 

Key Words: alternative pedagogy, alternative school education, transforming 
alternative education, social and economic factors of transformation, European Union.  

 
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві освіта дітей та молоді є 

сферою державної відповідальності. Вона є обов’язковою, значною мірою 
фінансується державою і внаслідок цього, як правило, держава здійснює 
регулювання освітою. Незважаючи на існування альтернативних освітніх 
моделей, вони, як правило, функціонують у тіні конвенційної загальноприйнятої 
освіти.  

Це відносно нове явище в історичній перспективі. В доіндустріальних 
країнах державний вплив на освіту був менш значний, аніж вплив релігійних 
інституцій. Реформація, просвітництво, індустріалізація і урбанізація, поява 
демократичних форм правління – все це, на думку М. Градштайна, М. Джастмена 
і В. Мейєра, – привело до підвищення моральної, соціальної, політичної й 
економічної ролі державної загальної освіти [7]. 

Системи державної освіти, які постали внаслідок вище названих процесів, 
залежать від політичних і ринкових механізмів, які контролюють їхню структуру і 
визначають освітні цілі. Ці механізми контролю в теперішніх країнах ЄС у різні 
періоди їхнього розвитку були різними – від прямої демократії до авторитарних 
режимів, від централізованої моделі (на зразок французької) до гетерогенної (на 
зразок британської). У час розширення освітніх систем у відповідь на існування 
більшого попиту на освіту, на необхідність адаптації до змінних умов неодмінно 



виникає потреба у змінах і реформуванні цих систем, що, відповідно, викликає 
попит на освітні альтернативи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ринок освітніх послуг і 
можливість вибору батьками навчального закладу для дітей набувають різних 
форм залежно від національних традицій і освітньої політики. Міжкультурними 
порівняннями у цьому контексті займалися С. Марой [9], Муре [10], 
Дж. Дронкерс (J. Dronkers), Дж. Фелоузіс (G. Felouzis) і А. ван Цантен (A. van 
Zanten) [2]. На соціально-економічному тлі розглядали трансформації освіти 
М. Градштайн, М. Джастмен і В. Мейєр. Проте цілісного дослідження соціально-
економічних чинників трансформації альтернативної освіти немає. 

Отже, нашою метою є визначення соціально-економічних чинників, які 
спричинили трансформації шкільної освіти в цілому і альтернативної освіти як її 
складової.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація (лат.) – зміна, 
перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь [17]. 
Застосовуючи цей термін до альтернативної освіти, ми в першу чергу звертаємо 
увагу на зміну її форм та властивостей щодо конвенційної освіти, яка у відповідні 
періоди у відповідних країнах вважалася нормою. Як наслідок, освітні 
альтернативи, які були відмінними від норми у той же час у тих же країнах, 
вважалися винятком. Як стверджував німецький мислитель К. Шмітт, “Норма не 
доводить нічого, виняток доводить будь-що” [13, с. 22]. Б. Ватер, аналізуючи 
поняття “нормальність” з позицій постмодернізму, вважає, що “…нормальне і 
виняткове опинилися на крайніх полюсах кількісно подробленого континууму. 
Межа дуже тонка і може відбуватися взаємоперехід” [15, с. 251]. Саме у таких 
взаємопереходах конвенційної й альтернативної освіти і вбачаємо основні ознаки 
трансформації. Крім того, до уваги беремо й основні акценти, розставлені на 
реалізації основних функцій альтернативної освіти по відношенню до 
традиційної.  

Реакцією на соціально-економічні, суспільно-політичні, соціально-
психологічні, а, отже, культурно-освітні потреби, стали зміни освітньої парадигми 
як “змістовної та формально інтегрованої сукупності найбільш загальних 
засадничих системоутворюючих ідей та принципів, що визначають теоретико-
методологічні й світоглядні основи освітньої практики й педагогічної теорії” [16, 
с. 164]. Не останню роль у розумінні змістового наповнення даного поняття 
відіграють нові для певного періоду освітні ідеї, які представлені нами як 
альтернативні для цього періоду. Саме вони виступали сигналом, рушієм 
перетворень. Не виключаємо той факт, що ідеї, які лягли в основу 
функціонування альтернативних закладів освіти на початковому етапі, за умови 
підтвердження своєї дієвості стали визначальними для перетворення традиційної 
освітньої системи і згодом стали освітньою традицією. 

Російська дослідниця А. Шиміна вказує на те, що “… зміна парадигм, 
переоцінка ідейно-теоретичного багажу свідчать про прагнення до оновлення 
форм соціального життя” [18, с. 88]. Історико-генезисний аналіз філософсько-
освітніх парадигм, на думку українського дослідника у галузі філософії освіти 
М. Романенка, “зводиться в основному до аналізу трьох конкуруючих історичних 



типів філософсько-освітньої парадигми (просвітницької, індустріальної та 
постіндустріальної)” [16, с. 169].  

Альтернативна освіта як вона сприймається сьогодні зазнала низки 
трансформацій з огляду на різні чинники, які визначали розвиток країн 
європейської співдружності на різних етапах. Хронологічні межі дослідження 
проблеми, викладеної у статті, охоплюють період з середини ХІХ століття до 
сьогодення. Нижня межа обґрунтована радикальними змінами в економічній, 
соціальній структурі суспільства, зумовленими промисловою революцією, яка, у 
свою чергу, вплинула на освітню сферу, у якій педагогами-реформаторами уже 
системно застосовувалися альтернативні ідеї.  

Економісти-теоретики вважають, що освіта впливає на економіку такими 
способами: 

– створенням людського капіталу, який володіє отриманими в процесі 
здобуття освіти навиками, які підвищують продуктивність праці; 

– створенням людського капіталу, наділеного розумінням спільних норм 
поведінки [7, c. 2].  

В політичній економіці існує теорія освітнього вибору, яка представляє 
освіту в економічній площині попиту й пропозиції й обґрунтовує пряму 
залежність особистих прибутків від вибору місця для навчання, обґрунтовуючи 
наступність середньої і вищої освіти [1, c. 48].  

У свою чергу, соціально-економічна ситуація здійснює як прямий, так і 
опосередкований вплив на становлення і розвиток освіти. Під соціально-
економічними чинниками розуміємо соціально-економічні явища й процеси, які 
визначають структуру освіти, варіанти зв‘язку її традиційної й альтернативної 
компонент, тобто об’єктивні умови, які впливають на функціонування й розвиток 
освітньої системи в Європейському Союзі.  

Промислова революція, викликана трьома основними екстраосвітніми 
чинниками – вугіллям, залізом і паром, – поширилася в Європі у ХІХ столітті [11, 
c. 4]. Унаслідок промислової революції Західна і Центральна Європа стали 
головним виробничими і сировинними регіонами, внесок яких у світове 
виробництво становив 90% [3, c. 315]. Ці процеси спричинили різну реакцію у 
європейських країнах, більшість з яких наприкінці ХІХ століття мали суворі, 
негнучкі й елітарні освітні системи. М. Янг пояснює їхню статичність 
переважанням соціальних, політичних, економічних імперативів над освітніми у 
той період [14, c. 6]. Проте в будь-якому разі виникали соціальні й освітні 
суперечності, спричинені тим, що ринок праці більше не потребував працівників з 
низьким рівнем освіти і професійної підготовки.  

Основним механізмом регулювання капіталістичного способу виробництва 
низки високорозвинених індустріальних європейських країн, був вільний ринок. 
Не могла залишитися осторонь процесів, які панували на ринку, й освіта. У 
відповідь на попит на відповідно підготовлені кадри виступила пропозиція 
освітніх послуг для більшої кількості бажаючих їх отримати.  

Запровадження обов’язкової початкової освіти у європейських країнах 
відбувалося в різний час з різними механізмами і темпами практичної реалізації 
офіційно прийнятих законів (актів, декретів, указів тощо) (табл. 1). 



Таблиця 1 
Запровадження обов’язкової початкової освіти у країнах ЄС 

Країна Рік Закон Країна Рік Закон 
Австрія 1775 Указ імператриці 

Марії-Терези 
Латвія 1918 Закон про 

обов‘язкову 
освіту 

Бельгія 1914 Закон про 
обов’язкову освіту 

Литва 1918 Закон про 
обов’язкову 

освіту 
Болгарія 1879 Тарновська 

конституція 
Німеччина 1920 Закон про 

початкову освіту 
Велика 

Британія 
1870 Акт про початкову 

освіту  
(Акт Форстера) 

Словаччина 1868 Закон XXX VIII 

Данія 1914 Закон про 
обов’язкову освіту 

Угорщина 1868 Закон про 
обов’язкову 

початкову освіту 
Естонія 1920 Акт про обов’язкову 

освіту 
Фінляндія  
(у складі 

Російської 
імперії) 

1910 Закон про 
загальну 

початкову освіту 

Ірландія 
(у складі 
Британії) 

1870 Акт про початкову 
освіту  

(Акт Форстера) 

Франція 1882 Закон про 
обов’язкову 

початкову освіту 
Іспанія 1857 Закон про державну 

освіту (Акт Мояно) 
Чехія  

(у складі 
Австрійської 

імперії) 

1775 Указ імператриці 
Марії-Терези 

Італія 1859 Закон Касаті Швеція 1842 Декрет про 
загальну школу 

Кіпр 1881 Циркуляр про 
шкільну освіту 

   

 
Як бачимо, у більшості країн-членів ЄС законодавчо закріплене право на 

загальну безкоштовну середню освіту було надане в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття. Виняток становлять країни, які входили до складу 
Габсбурської імперії, де Указом імператриці Марії-Терези початкова освіта була 
проголошена обов’язковою ще у 1775 році. Проте цей указ носив певною мірою 
декларативний характер і реальні процеси масовізації освіти розпочалися лише в 
другій половині ХІХ століття. 

Це, у свою чергу, спричинило перехід від елітарності до егалітарності, що 
не могло не призвести до зниження якості. Виникла інша суперечність, викликана 
тим, що якість освітніх послуг, які надавали освітні системи європейських країн, 
не відповідала економічним потребам. Це привело до необхідності пошуку 
освітніх альтернатив, які незабаром запропонували А. Дістервег, Г. Шаррельман, 
Г. Кершенштейнер, Г. Літц і Г. Віннекен (Німеччина), Е. Кей (Швеція), 
М. Монтессорі (Італія), А. Нілл (Шотландія), Е. Демолен де-Рош (Франція), 
С. Редді (Англія). Ця хвиля освітніх альтернатив стала відповіддю на суперечність 
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між попитом на кваліфіковану робочу силу і недостатністю пропозиції, що стало 
стимулом до вдосконалення освіти (див. рис. 1).  

Проте ще рано говорити про існування національних систем, які в той 
період перебували на етапі формування, що супроводжувалося процесами 
масовізації освіти. Найбільша динаміка цього процесу припадає на початок 
ХХ століття. Проте всередині систем визрівало нове протиріччя, викликане 
попитом на якісну освіти і недостатнім рівнем пропонованих освітніх послуг. 
Реакцією на цю суперечність стали альтернативні ідеї, представлені в основному 
в річищі прогресивної освіти. 

Наступна хвиля революційних змін у Європі сталася наприкінці 80-х років 
минулого століття, коли низка країн Центральної і Східної Європи вийшла з-під 
упливу тоталітарного комуністичного режиму. Як відзначає угорський науковець 
А. Гармати, “дослідження в соціальних науках не можуть базуватися на 
результатах експериментів, проведених у лабораторних умовах, проте при 
дослідженні соціально-економічних трансформацій у Європі кінця 80-х – початку 
90-х років за цим процесом можна було не лише спостерігати, як крізь скло 
акваріуму, але й упливати на змінну картину” [8, c. 367]. Досвід показує, що 
процес системної трансформації повільний і болісний. Суспільно-демократичні 
перетворення в Європі наприкінці 80-х рр. ХХ ст. призвели до виникнення 
суперечності між ринковими законами і відсутністю конкуренції на ринку 
освітніх послуг. У країнах бувшого соціалістичного табору, які приєдналися до 
ЄС у 2004 – 2007, не було недержавних шкіл за часів комуністичного режиму. 
Проте, зважаючи важливість надання альтернативних можливостей для вибору 
освітніх інституцій, приватний сектор в освіті був відновлений наприкінці 80-х – 
початку 90-х років.  



 
Рис. 1. 

Соціально-економічні чинники трансформації альтернативної освіти в 
країнах ЄС 

Виникає питання щодо того, чи країни пост-соціалістичного табору у 
своєму розвитку наприкінці ХХ століття слідували моделі, подібній тій, за якою 
поставав капіталізм наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у низці країн, які не 
зазнали “переваг” комуністичного режиму? Соціальний антрополог Е. Гелнер 
піддає сумніву той факт, що економічний плюралізм може бути відроджений 
після стількох років відмови від нього. Він стверджує можливість нового 
спонтанного зародження капіталізму, який слідуватиме особливим законам [6, 
c. 503]. Чи схожим був шлях освітньої альтернативи, яка виводила освіту з 

Промислова революція в 
Європі (ХІХ ст.) 

 

Суперечність між попитом на 
кваліфіковану робочу силу і 
недостатністю пропозиції 

Необхідність 
пошуку освітніх 

альтернатив 

Пропозиці
я освітніх 
альтернат

ив 

Суперечність між попитом на 
якісну освіти і недостатнім 

рівнем пропонованих освітніх 
послуг 

Масовізація освіти в 
Європі (кінець XVIII -

поч. ХХ ст.) 
 

Необхідність 
пошуку освітніх 

альтернатив 

Пропозиці
я освітніх 
альтернат

ив 

Суспільно-демократичні 
перетворення  в Європі  
(кінець 80-х рр. ХХ ст.) 

 

Суперечність між ринковими 
законами і відсутністю 

конкуренції на ринку освітніх 
послуг 

Необхідність 
пошуку освітніх 

альтернатив 

Пропозиці
я освітніх 
альтернат

ив 



тоталітарно уніфікованого стану? Це питання постає з необхідності усвідомлення 
того, чи постсоціалістичні країни можуть покладатися на досвід трансформацій 
альтернативної освіти кінця ХІХ століття, чи їхній шлях цілком відмінний? 
Складність порівняння, на думку Дж. К. Галбрайта полягає ще й у тому, що “у 
соціальній і економічній структурі розвинених країн відбулися разючі зміни” [5, 
c. 166].  

Отже, серед соціально-економічних чинників трансформації 
альтернативної освіти найбільш значимими є такі: промислова революція в 
Європі, урбанізація, потреба у освіченіших працівниках на ринку праці, підтримка 
вільного ринку. 

Національні освітні системи можуть бути розміщені в континуумі 
починаючи від тих, які мають повне право вільного вибору школи, і до тих, де 
немає можливості вибору. У всіх цих випадках стан ринку освітніх послуг є  
результатом державної освітньої політики. Вона може бути розроблена або з 
опертям на те, що вільний вибір школи є засобом підвищення ефективності і 
рівного доступу до освіти, або на те, що ефективність ринку освітніх послуг 
визначається його централізованим регулюванням. Це породжує низку питань з 
точки зору принципів соціальної справедливості. Предметом аналізу стає 
принцип, за яким слід обмежити можливість вибору школи, в той час як освіта 
залишається прегогативою батьків. Більш того, науковці проводять паралель між 
ринком в цілому, який покликаний забезпечити рівний доступ до послуг і товарів, 
незалежно від місця проживання споживача, і ринком освітніх послуг, де функцію 
розподілу беруть на себе адміністративні структури різних рівнів (державного, 
регіонального, локального, шкільного) [10]. 

Крім того, інтерес викликають механізми формування освітньої політики і 
управління з огляду на те, що викликає повну або часткову інтеграцію 
альтернативної освіти в конвенціональну систему, або й відсутність такої 
інтеграції. 

Висновки. Трансформація, яка виявляється через зміну виду, форм і 
властивих рис шкільної альтернативної освіти в країнах ЄС, відбувалася і 
продовжує відбуватися під впливом низки соціально-економічних чинників. 
Сучасна європейська політика освітнього плюралізму й можливості вибору школи 
сприяють розвитку альтернативного освітнього сектора. З іншого боку, саме 
ринок освітніх послуг визначає, чи належить освітня система до тих, які мають 
повне право вільного вибору школи, чи до тих, де немає можливості вибору.  

Незважаючи на те, що науковці стверджують наявність спільних тенденцій 
у становленні й трансформаціях альтернативної освіти у різних країнах, вони 
наголошують на значному впливові на специфіку цих процесів різної економічної 
структури, соціальних умов і національної політики. Проте намагання пояснити 
всі освітні процеси мовою економіки і ринковими законами – це, на думку деяких 
педагогів, не що інше, як “економічний імперіалізм” [4]. Він може призвести до 
зникнення уявлення про освіту як засіб інтелектуального розвитку особистості і 
перетворити її в операційний процес підрахунку компетенцій, здобутих у різному 
оточенні.  



Тому важливо у подальших розробках дослідити вплив суспільно-
політичних, соціально-культурних та освітніх чинників трансформації 
альтернативної освіти.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ ЯК НОВА ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 
У статті наголошується на доцільності і важливості впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у початкову школу з дидактичною 
метою. Відображено можливі форми роботи з ІКТ та їх переваги. 
Проаналізовано основні проблеми і загрози, що виникають у процесі застосування 
ІКТ в початкових класах. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, початкова освіта, 
молодший шкільний вік, Інтернет, мотивація, інформаційна безпека, ІКТ-
грамотність, ІКТ-культура.  

В статье подчеркивается целесообразность и важность внедрения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в начальную школу с 
дидактической целью. Отображены возможные формы работы с ИКТ и их 
преимущества. Проанализированы основные проблемы и угрозы, возникающие в 
процессе применения ИКТ в начальных классах.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
начальное образование, младший школьный возраст, Интернет, мотивация, 
информационная безопасность, ИКТ-грамотность, ИКТ-культура.  

The article stresses on the usefulness and importance of using of information and 
communication technologies (ICT) in elementary school with a didactic purpose. 
Possible forms of ICT and its benefits are shown. The main challenges and threats 
posed by the application of ICT in primary schools are analyzed.  

Key words: ICT, primary education, primary school age, the Internet, motivation, 
information security, ICT literacy, ICT culture. 

 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали невід’ємною частиною 

повсякденного життя для багатьох людей. З кожним днем сфери застосування 
технологій розширюються, відкриваючи нові перспективи. Очевидно, що така 
тенденція буде посилюватись, перетворюючи загальну технічну грамотність на 
основну функціональну вимогу при працевлаштуванні, важливу передумову 
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повноцінного соціального, особистісного розвитку. Упровадження ІКТ стає 
пріоритетним напрямом державної політики багатьох країн світу, у тому числі і 
нашої держави. У рекомендаціях Верховної Ради від 21 вересня 2005 р. визнано 
розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в 
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування одним із 
пріоритетних напрямів державної політики [1.2]. 

Упродовж останніх 10 років в нашій державі активізувалися наукові 
пошуки в контексті проблем впровадження ІКТ в освіту. Варто відзначити 
дослідження В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, А. Ф. Манако, Н. В. Морзе, 
С. А. Ракова, які зосереджувалися на різних аспектах комп’ютеризації освітньої 
галузі. На державному рівні здійснено ряд відповідних важливих заходів, зокрема, 
прийнято Закон України “Про національну програму інформатизації” (1998); Указ 
Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до 
цієї мережі в Україні” (2000 р.); “Концепцію розвитку дистанційної освіти в 
Україні” (2000 р.); Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” 
на 2006-2010 роки” (2005 р.); програми “Навчання для майбутнього”, “Сто 
відсотків” тощо.  

Попри позитивні зрушення, залишається ряд невизначеностей і проблем, які 
потребують вирішення, зокрема, розрив між випереджаючими темпами розвитку 
ІКТ та науковими досягненнями в цій галузі. На думку О. Кивлюк, яку ми 
поділяємо, суперечність між потенційними можливостями інформаційно-
комунікаційних технологій та ступенем розробки методів їх використання в 
навчальному процесі вимагає активізації наукових досліджень у визначенні 
поняття комп’ютерної грамотності та пошуку змісту, форм, методів і засобів її 
формування [1]. Нині вже очевидним є факт, що використання комп’ютера та ІКТ 
на кожному освітньому рівні, в тому числі початковому, не тільки можливе, але й 
необхідне. Інформаційно-комунікаційні технології здійснюють важливий вплив 
на освіту, зокрема, доповнюють спектр дидактичних засобів, сприяють 
інтерактивності в навчанні, прискорюють процес опрацювання результатів 
контролю, розширюють межі доступу до освіти різних верств населення, 
незалежно від їх фізичних чи географічних, часових обмежень тощо.  

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що нині діти починають 
отримувати доступ до сучасних технологій у досить ранньому віці. Це може 
відбуватися як за допомогою батьків або педагогів, так і без їх відома, коли 
дитина природно опиняється у технологічно-насиченому середовищі. З одного 
боку, рання технологічна грамотність розкриває перед підростаючим поколінням 
широкі можливості. Однак, з іншого боку, дане явище може приховувати низку 
загроз. Батькам, педагогам і менеджерам освіти важливо усвідомлювати 
рівнозначну важливість як технологічної грамотності, так і технологічної 
культури, плекання якої допоможе уникнути можливі негативи наслідки масового 
впровадження ІКТ. 



Метою нашої статті стало виявлення на основі аналізу праць зарубіжних 
учених перспектив, які відкривають ІКТ для початкової школи, а також загроз, 
обумовлених впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в галузь 
початкової освіти.  

Відомо, що до середини 90-х років ХХ ст. в європейських країнах 
комп’ютер як навчальний засіб використовувався лише починаючи з рівня 
загальної середньої школи. Однак, з середини 90-х років стало помітним 
впровадження нових технологій і у початкові навчальні заклади. Політика 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій прямо залежала від 
ступеня усвідомленості факту, що перетворення комп’ютера на елемент 
навчального плану призведе до підвищення якості викладання і навчання, 
покращання навчальних досягнень учнів. Так, у період з 1998 по 2002 рік уряд 
Великобританії інвестував 9 млн. фунтів стерлінгів у об’єднання шкіл в 
Національну мережу для навчання (the National Grid for Learning) [7].  

В Ірландії у 2000 році було розпочато державну широкомасштабну 
програму комп’ютеризації загальноосвітньої школи (School Information 
Technology Program), визнану фахівцями однією з найбільш масштабних у 
світовому освітньому просторі. Цілі програми полягали в тому, щоб установити 
стабільну інфраструктуру, яка забезпечувала б технічне оснащення кожної школи, 
комп’ютерну грамотність усіх учнів, а також підтримку вчителів для розвитку й 
оновлення їх професійних навичок, що дозволило б їм вільно користуватися 
інформаційно-комунікаційними технологіями. На програму комп’ютеризації шкіл 
уряд Ірландії витратив близько 40 млн. фунтів, в результаті чого у школах країни 
було встановлено 60.000 комп’ютерів (для порівняння: у 1998 році їх було 
близько 16 тис.), більше 95% шкіл отримали доступ до всесвітньої мережі 
Інтернет (у 1998 році його мали 25% шкіл), приблизно 40.000 учителів отримали 
підготовку з інформатики. В результаті впровадження програми комп’ютеризації 
загальноосвітньої школи на сьогоднішній день Ірландія має потужну систему 
комп’ютерної підтримки навчання [6]. Щодо початкової освіти, сучасний 
навчальний план Ірландії інтегрує ІКТ у викладацький та навчальний процеси, 
надаючи учням можливість використовувати сучасні технології для покращання 
їх успішності з різних дисциплін. В ірландському навчальному плані для 
початкової школи відзначено, що технологічні навички набувають все більшого 
значення у покращанні умов для освіти, роботи й дозвілля [8].  

Безумовно, використання ІКТ в освіті має багато переваг, відкриває нові 
широкі можливості: доступ до всесвітньої мережі Інтернет – інструменту для 
легкого й оперативного отримання навчальної інформації; посилення 
інтерактивності і розважального фактора у навчанні для збільшення його 
привабливості; задоволення візуальних потреб учнів, унаочнення навчального 
матеріалу; розширення дидактичних можливостей вчителів і т. ін.  

Використання комп’ютерів учителями початкової школи з дидактичною 
метою може мати значний позитивний вплив на різні аспекти діяльності учнів. 
Дослідники Н. Селвін (N. Selwyn) і К. Баллон (К. Bullon) з Кардіфського 
університету (Великобританія) виявили високий рівень умотивованості молодших 
школярів до навчання з комп’ютером. Так, під час експерименту на базі п’яти 



британських шкіл діти, зазвичай, з-поміж усіх видів навчальної діяльності 
віддавали перевагу роботі за комп’ютером [5]. Надзвичайно важливим і потужним 
засобом мотивації та підвищення пізнавальної активності учнів є Інтернет.  

ІКТ мають велике значення для навчальної школи, оскільки сприяють 
покращанню навчальних досягнень дітей. Дана тенденція була відзначена в 
рамках дослідження, ініційованого британським Управлінням стандартами в 
освіті (Office for Standards in Education) упродовж 2005-2008 рр. Результати 
дослідження показали, що незважаючи на певну розбалансованість державного 
навчального плану ІКТ, їх використання сприяло поглибленню знань учнів з 
різних предметних галузей [7]. 

Використання ІКТ в освіті доречно не лише в інтересах учнів, а й має 
великий вплив на вчителів та їх можливість планувати навчальні заняття більш 
ефективно. На думку професора С. Віллера (Steve Wheeler) вчителі вже 
усвідомлюють можливість використання ресурсів Інтернету для забезпечення 
своїх учнів найновішою інформацією [9]. Маючи доступ до всесвітньої мережі, 
вони можуть отримувати доступ до результатів роботи своїх колег з інших країн 
світу, минаючи при цьому географічні й часові перепони. Це економить педагогам 
довгі роки, які вони не витрачають на експериментальні дослідження, а 
обмінюються вже готовими перевіреними даними.  

Застосування ІКТ з дидактичною метою рівнозначно доцільне й ефективне 
при викладанні будь-яких дисциплін. М. Бріггс (Mary Briggs) і А. Прітчард 
(Alan Pritchard) у книзі “Використання ІКТ у викладанні математики в початковій 
школі” (Using ICT in Primary Mathematics Teaching) відзначають, що усім 
вчителям початкових класів необхідно усвідомити, що ІКТ відкривають великі 
можливості для вивчення математики, зокрема, допомагають учням практикувати 
обчислювальні навички; дозволяють опанувати базові засади математичного 
моделювання; формують початкові уявлення про простору геометрію; розвивають 
логічне мислення та ін. [4]. 

Беннетт (Bennett) пояснює доцільність застосування інформаційно-
комунікаційних технологій на прикладі викладання англійської мови. Він 
зауважує, що ІКТ можуть допомогти вчителю англійської мови шляхом 
використання шаблонів документів; текстових процесорів (копіювання та 
перенесення інформації з одного документа в інший); обміну навчальними 
планами, методиками, передовим педагогічним досвідом, ідеями колегами через 
Інтернет тощо [3]. 

За допомогою ІКТ можна в цікавий і інтерактивний спосіб здійснювати 
контроль навчальних досягнень учнів. Якщо школа, педагоги можуть 
реалізовувати відповідні програми, або рекомендувати доцільні сайти для такого 
виду діяльності, вони можуть стати учням в нагоді. М. Бріггс та А. Прітчард 
пояснюють це таким чином: комп’ютери безмежно терплячі і, водночас, вони 
здатні забезпечувати зворотний зв'язок з неймовірною швидкістю. Комбінація цих 
функцій створює прекрасні умови для практики і вдосконалення [9]. 

Спектр можливостей застосування ІКТ у початкових класах є надзвичайно 
широким. До основних можна віднести такі: 



– маніпуляції з CD-ROM: інтерактивні заходи в межах CD-пакету, 
доступного навчальному закладу;  

– прості маніпуляції з використанням клавіатури, що відображаються на 
дисплеї: діяльність з використанням спеціальних навчальних електронних 
середовищ, простих програм на кшталт Kid Pix або Primary Writer; 

– використання Інтернету; 
– електронні рецензії: прості речення, абзаци, форматування залежно від 

навчального рівня учня, що створюються із застосуванням простих програм: 
Блокнот, WordPad, Print Shop тощо;  

– мультимедійні засоби: комбінація тексту, графіки і звука, що реагують на 
маніпуляції користувача; 

– презентації: використання слайдів, а також електронне листування, 
відеоконференції, використання периферійних пристроїв і т. д. 

ІКТ можуть надавати вчителям засоби для пожвавлення їх навчальних 
занять шляхом включення матеріалів, які раніше були недоступними. Це, 
безумовно, означає, що затрати вчителя на підготовку можуть проходити більш 
плідно й ефективно, а також швидше і легше.  

Усі переваги ІКТ слугуватимуть на користь навчальному процесу за умови 
врахування перешкод і загроз, що можуть виникати на шляху їх впровадження. 
Головною проблемою застосування ІКТ у початковій школі є недостатній рівень 
підготовки вчителів до їх використання, недостатня комп’ютерна грамотність 
педагогів.  

С. Віллер відзначає, що “ІКТ є дорогими, оманливими, складними; 
зумовлюють чималі обов’язки і вимагають перенавчання вчителів, 
переосмислення і оновлення взаємовідносин “учитель-учень”, що може стати 
насильницьким для значної кількості старіючої групи педагогів. Більшість 
вчителів віртуозно застосовують книгу і деякі аудіовізуальні пристрої, але для 
багатьох з них важко приймати той факт, що часто учні набагато освіченіші в 
комп’ютерах, ніж вони. Натомість, “нові” вчителі краще володіють ІКТ. Виникає 
загроза, що скоро більшу цінність матиме молодий неосвічений педагог, який 
володіє ІКТ, ніж педагог зі стажем, який ними не володіє” [10].  

Це пояснює труднощі, з якими стикається більшість вчителів поважним 
педагогічним стажем, той тиск, що прямо і опосередковано на них здійснюється, 
змушуючи їх опановувати нові технології і засоби навчання. На думку Поттера, 
Шарпа і Аллена (Potter, Sharp, Allen), часто відсутність з боку вчителів довіри до 
нових технологій розуміється адміністрацією як їх “небажання” [10]. Дійсно, 
досить часто вони (вчителі) вважають загрозливим використовувати при 
викладанні предмету засоби, які вони використовують невпевнено. Це 
підтверджує висновок про те, що впевненість вчителя у собі є першочерговою 
умовою його здатності навчати. Якщо такі вчителі використовують ІКТ на своїх 
уроках без належної впевненості, це однозначно негативно позначиться на 
загальній якості процесу.  

При цьому важливою є не лише готовність і бажання педагогів до 
самовдосконалення, а і мотивування їх з боку адміністрації, зацікавленість 
управлінського складу у наданні своїм співробітникам можливості опановувати 



нові технології, створювати для цього належні умови. Як стверджує Віллер, 
стратегічне планування, грамотне управління, зазвичай, є невід’ємною частиною 
успішного провадження ІКТ в сфері початкової освіти. Без далекоглядного 
керівництва нові технології навряд чи будуть широко пропагуватися серед 
вчителів. Однак, з проникливою і творчою адміністрацією успішність опанування 
і адаптування ІКТ вчителями є більш вірогідною [10].  

Окрім неготовності вчителів існують й інші проблеми впровадження ІКТ в 
початкову освіту. Зокрема, безпека дітей під час користування всесвітньою 
мережею. Головним чином, відповідальність за зміст доступного матеріалу 
покладена на батьків і вчителів. Шарп, Аллен і Поттер відзначають наступне: “В 
принципі, цілком вірогідно, що стандартні інструменти для пошуку віднайдуть 
чимало неактуальної і навіть неприємної і недоречної інформації. Існують різні 
варіанти, які можуть мінімізувати ризик і максимізувати ефективність пошуку. 
Наприклад, застосування пошукової системи kids.yahoo.com” [10]. 

Взаємодія дітей з небажаним контентом є величезною проблемою, що 
потребує рішення. Використання безпечних інструментів для пошуку є одним із 
можливих варіантів. Інший спосіб – обмеження доступу вдома шляхом 
батьківського контролю, блокування небажаного контенту. У свою чергу, вчитель 
повинен переконатися у безпечності і надійності систем, що він використовує.  

Серйозною перепоною для впровадження ІКТ в початкову освіту є 
проблема ліцензування програмного забезпечення і пов’язані з цим великі 
затрати. Шарп, Аллен і Поттер зазначають, що вчителі повинні бути переконані в 
тому, що програмні продукти, які вони застосовують, мають належне ліцензійне 
підкріплення. Не дотримання цієї норми може призвести до відповідальності в 
межах законодавства [10]. Це означає, що школи повинні постійно нести значні 
витрати, що, у свою чергу, може уповільнювати впровадження найновіших 
програм, адже на них не вистачатиме коштів. 

Отже, як і будь-які відомі навчальні методи, ІКТ мають ряд переваг та 
недоліків. Успішність використання цих переваг та ліквідації недоліків 
обумовлена політикою уряду (впровадження доступного програмного 
забезпечення для шкіл, запровадження програм підвищення ІКТ-грамотності 
вчителів та їх мотивація тощо) та готовністю вчителів до використання нових 
технологій в своїй роботі. У будь-якому разі, нині вже очевидно, що ІКТ глибоко 
впровадились у всі сфери людської життєдіяльності. Тому доречно і важливо 
починати виховувати ІКТ-культуру і плекати комп’ютерну грамотність 
підростаючого покоління принаймні з молодшого шкільного віку.  

Початкова освіта є важливим етапом в процесі становлення, оскільки 
формує основи світосприйняття дитини. Свідомість учнів молодшого шкільного 
віку відкрита для розвитку творчості, естетичного смаку, критичного мислення, і, 
щонайголовніше, сприйняття і засвоєння великої кількості нової інформації, 
нових знань, умінь і навичок, які формують основи для освітнього і особистісного 
зростання упродовж всього подальшого життя. Оскільки знання в сфері ІКТ 
значно оптимізують діяльність дітей щодо знаходження, впорядкування і 
використання навчальної інформації, ми вважаємо доцільним і, навіть, 
необхідним розвивати комп’ютерну грамотність учнів, починаючи з молодшого 



шкільного віку. Окрім цього, оскільки ІКТ є глобальним явищем, діти, які 
опановують комп’ютерну техніку з ранніх років, краще адаптовані до сучасного 
швидкозмінного світу. 

Наше дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. 
Подальшого вивчення потребує зарубіжний досвід формування ІКТ-
компетентності вчителів початкових класів.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ХОРЕОГРАФІЧНО ОБДАРОВАНИМИ 
ДІТЬМИ-СИРОТАМИ В КНР 

Дана стаття присвячена актуальним питанням української соціальної та 
порівняльної педагогічної науки щодо застосування іноземного досвіду роботи з 
обдарованими дітьми та дітьми-сиротами. В статті розглядаються 
особливості роботи з хореографічно обдарованими дітьми-сиротами в КНР. 

Ключові слова: хореографічно обдарований, діти-сироти, заклад освіти 
інтернатного типу, дитячі селища. 

Данная статья посвящена актуальным вопросам украинской социальной и 
сравнительной педагогической науки в вопросах применения зарубежного опыта 
работы с одаренными детьми и детьми-сиротами. В статье рассматриваются 
особенности работы с хореографически одаренными детьми-сиротами в КНР.  

Ключевые слова: хореографически одаренный, дети-сироты, учреждение 
образования интернатного типа, детские деревни. 

This article focuses on topical issues of Ukrainian social and comparative 
pedagogy in the application of foreign experience in working with gifted children and 
orphans. The article deals especially with choreographed gifted orphans in China.  

Key words: choreographically gifted children, orphans, educational institution 
providing residential, children’s villages. 

 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні одним із пріоритетних 

напрямків виховання ставить розробку теоретико-методологічних аспектів 
національної системи освіти та виховання з урахуванням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, зокрема організацію виховання та освіти обдарованих дітей 
та дітей, які належать до особливих категорій населення (діти сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування) як важливої ланки загального виховного 
процесу в країні. Прагнення України йти в руслі розвитку світової цивілізації дає 
можливість національній системі освіти та виховання збагатитися кращими 
здобутками світової культури.  

З огляду на це особливої уваги заслуговує досвід Китаю, де упродовж 
багатовікової історії склалася національно-самобутня, добре сформована і 
перевірена життям система освіти та виховання молодого покоління, яка враховує 
як накопичені людством, так і національні творчі здобутки. Вона стала важливим 
підґрунтям успіхів Китаю в економічному, політичному та суспільному розвитку. 
Слід підкреслити, що застосування китайського досвіду організації вихованого та 
освітнього в Україні (зокрема, в галузі роботи з обдарованими дітьми та дітьми-
сиротами) можливе за умови його глибокого попереднього аналізу, врахування 
специфічного змісту і чинників його формування та розвитку.  

Метою даної статті є ознайомити широкий загал з особливостями 
організації освітньо-виховного процесу з обдарованими дітьми в КНР, зокрема з 
хореографічно обдарованими дітьми-сиротами. 

Меті підпорядковані конкретні завдання: 



– охарактеризувати систему відбіру та роботи з хореографічно 
обдарованими дітьми в Китаї в її історичній ретроспективі; 

– нарисово окреслити особливості утримання дітей-сиріт в сучасній КНР; 
– надати характеристику перспективним напрямкам взаємообміну досвідом 

педагогічного супроводу хореографічно обдарованих дітей-сиріт між Україною та 
КНР. 

Нажаль, сучасне хореографічне мистецтво та його роль в маскультурі, 
питання та критерії відбору хореографічно обдарованих дітей сьогоденного 
Китаю ще не стали об’єктом щільної уваги української науки. Більшість авторів 
наводять дані про історичний бік цього питання. Тому в дослідженні ми 
спиралися на ряд авторів, чиї роботи мають більш загальний характер, зокрема 
О. Ваганова, В. Комаров, В. Малявін, Л. Моріна, та ряд китайських дослідників: 
Ван Кефен, Лон Іньпи, Цзя Цзогуан.  

Питання організації соціального та пееедддагогічного супроводу в нашій 
країні – тема доволі вивчена. В 1990-і роки в Україні з’явилися наукові 
дослідження та публікації, де розглядаються проблеми виховання та розвитку 
дітей-сиріт: організація системи професійної освіти, подолання труднощів 
соціалізації, професійного та особистісного самовизначення (Л. Байбородова, 
Л. Жедунова, В. Клівер, Л. Кочкіна, О. Посисоев, М. Рожков); заходи соціальної 
адаптації (В.І. Каверіна, Б. Куган, Ю. Яблоновська); реабілітації (А. Гордєєва, 
В. Морозов); корекції (А. Ярулов); організація діяльності інтернатних установ 
(Н. Іванова, В. Бєляков, Є. Виноградова, І. Горчакова, Е. Худенко). У роботах 
І. Андрєєвої, Б. Лазарєва, Н. Плясової Л. Сидорової, Г. Сім’ї, Г. Танечній, та 
інших представлений досвід роботи установ для дітей-сиріт і дітей, які 
залишилися без піклування батьків, в інших країнах, але КНР дотепер 
залишається поза увагою вітчизняних дослідник через брак фактичного матеріалу, 
хоча саме ця країна є стратегічним партнером нашої держави в багатьох галузях, 
зокрема і науковому та педагогічному співробітництві. Питання організації 
роботи дитячих будинків, взаємодія органів влади та установ для дітей-сиріт в 
КНР є предметом дослідження таких китайських науковців та практиків, Лі 
Цзегао, Пі Айчін, Мей Сінлін, Го Ліцзюнь тощо. Але основна увага в їх роботах 
приділяється питанням розширення повноважень та обов’язків органів місцевого 
самоврядування (народних урядів) та залученню іноземного досвіду організації 
освітньо-виробничого процесу в сиротинцях. 

У сучасному світі інтерес до держав Сходу, особливо до Китаю, 
величезний, і все зростає інтерес до їхньої культури й мистецтва – сучасної й 
давньої. Безперечно, світова цивілізація зобов’язана своїми досягненнями не 
тільки Заходу, але, рівною мірою, і Сходу. Західна й східна культури є одночасно 
грандіозними феноменами всієї світової культури.  

Китайський танець відомий з давніх часів. Ще в період династії Чжоу (11 - 3 
ст. до н.е.) при дворі давали масові вистави. Розвиток традиційного танцю досяг 
апогею при династії Тан (618 - 907). Оскільки китайський театр одержав поширення 
при династіях Сун і Юань, танець поступово влився в оперу й став невід’ємною 
частиною оперного дійства. Однак багато танців залишилися як і раніше дуже 
популярними, частина з них ставиться дотепер.  



Сучасна західна хореографія з’явилася в Китаї в 20-30-х рр. ХХ ст. Після 
утворення КНР уряд став приділяти велику увагу розвитку танцювального 
мистецтва. В 1949 р. була заснована Національна асоціація китайських танцюристів. 
В 50-і рр. створювалися різноманітні ансамблі пісні й танцю, а в Пекіні, Шанхаї й 
Гуанчжоу були утворені професійні школи танцю. Китайське хореографічне 
мистецтво, як і інші види традиційного мистецтва, випробували на собі 
негативний вплив маоістської ідеології, спрямованої на пошук навіть у цій сфері 
людської життєдіяльності класового компонента, однак сьогодні питання стоїть 
не стільки про реабілітацію й збереження культурної спадщини в цій галузі 
(китайці завжди дбайливо й із трепетом ставилися до власної культури), скільки 
про інтеграції традиційного в сучасне культурне життя з мінімальними втратами 
для першого. 

Традиційно система освіти та виховання Класичного Китаю не переймалися 
питання виокремлення обдарованих, зокрема, хореогафічно, дітей із широкого 
загалу учнів. Це може бути пояснено рядом факторів: 

– хореографічне мистецтво здавна було в Китаї професійним, а людина 
потрапляла “у професію” у віці 3-4 років, коли важко говорити про наявність чи 
відсутність у дитини хореографічного таланту. 

– в Класичному Китаї поняття “красиво” було синонімом до поняття “вірно 
за взірцем”. Будь-яке новаторство, реформаторство або власне бачення у видах 
мистецтва суворо заборонялося. Добрим танцівником вважався той виконавець, 
який ідеально копіював рухи видатних танцівників минулого, не привносячи 
нічого ззовні.  

– хореографічні школи Пекінської опери (мережа навчальних закладів, які 
навчали мистецтву хореографії) викуповували хлопчиків 3-5 років у батьків 
(дівчата взагалі не навчалися танцям; виняток складали лише повії, яких навчали 
при “веселих кварталах”) в незалежності від бажання та здібностей дітей. 
Пекінська опера представляє собою окремий вид мистецтва, в якому поєднаний 
танок, бойові мистецтва та оперні співи. Головним для цього є добра фізична 
підготовка та наявність голосу. Ті, хто виявлявся здатним ще й у пластиці – могли 
розраховувати потрапити до більш високооплачуваної трупи. Ті ж, хто не виказав 
особливих талантів впродовж навчання – потрапляли до масовки або усе життя 
грали на музичних інструментах (музичний супровід Пекінської опери – барабани 
та гонги); 

– масові народні гуляння, які також включали в себе танцювальний елемент, 
були побудовані на примітивних рухах. Соло чи окремі танки виконувалися 
професійними танцорами. 

Система відбору дітей до хореографічних студій та навіть навчальних 
закладів визначається загальнодержавним гаслом “У нас нема тих, хто нездатен. Є 
лише ті, хто мало займаються”. Тому суто китайський підхід до цього питання 
мало змінився з Класичних часів. Лише педагоги-іноземці, яких запрошують 
викладати в хореографічні училища та на профільні спеціальності вишів мають 
право набирати групи за власним розсудом. Діти, що потрапляють до цих груп, 
мають перевагу на ринку праці і навіть запрошуються закордон для продовження 
навчання та роботи в колективах. 



Єдиною формою утримання дітей-сиріт в КНР є інтернат. В КНР 100% 
дітей сиріт в країні – це діти, які дійсно не мають обох батьків. Найбільшим 
чином діти втрачають їх внаслідок стихійних лих, або батьки – переважно, вихідці 
з економічно відсталих регіонів – “підкидують” дітей державі, залишаючи їх у 
громадських місцях і знайти таких батьків неможливо, хоча в китайській поліції 
існує цілий підрозділ, який займається розшуків таких батьків-зозуль (кількість 
“підкинутих” дітей, в яких не змогли знайти батьків, не перевищує 15 від 
загальної кількості дітей-сиріт в країні). За офіційними даними керівництва КНР, 
сьогодні в країні 537 тис. дітей-сиріт і лише 66 тис. з них повністю утримуються 
коштом держави, решта знаходиться під опікою чи на усиновлені в родичів. І 
тільки ті, що повністю утримуються державою, китайським суспільством і 
наукою визначаються як діти-сироти (ті, що є всиновленими, не отримують з боку 
держави ніяких дотацій чи переваг). 

Перші дитячі будинки з’явилися на території Китаю після закінчення 
Опіумних війн та фактичної окупації певних територій країни іноземцями 
(середина ХІХ ст.). Разом з католицькими місіонерами у країну прийшла ідея про 
утримання дітей-сиріт у спеціалізованих дитячих будинках коштом держави (але 
ця ідея зовсім не отримала розвитку в країні внаслідок загального зубожіння 
Китаю; певну кількість дітей-сиріт було вивезено в Британію, Німеччину, 
Голландію, де вони утримувалися у державних сиротинцях, а в подальшому 
працювали обслугою в будинках заможних місцевих жителів), або коштом 
релігійних організацій (саме ці дитячі будинки – в яких, доречи, утримувалися не 
лише сироти, а діти усіх бажаючих – в подальшому стали першими професійними 
освітніми закладами для жінок. Єдиною умовою для прийняття дитини в такий 
дитячий будинок було католицьке віросповідання). Період громадянської війни та 
встановлення комуністичного строю повністю розрушив цю систему піклування 
про дітей-сиріт. 

Відродженням системи інтернатних навчальних закладів можна вважати 
період після 1950 р. Під час громадянської війни в Китаї та проголошення КНР 
багато дітей політичної та військової еліти виховувалося в Радянському Союзі 
(серед них був син Мао Цзедуна, Чан Кайши, дочка Чжу Де тощо). Вони 
здебільшого утримувалися в Іванівському інтернаціональному дитячому будинку 
(Російська Федерація), який було створено в 1933 р. за ініціативою Є. Стасової, 
голови міжнародної організації допомоги робітникам. В Радянському Союзі ці 
діти, з одного боку, переховувалися від переслідувань, які могли бути пов’язані з 
діяльністю їх батьків (фактично, Радянський уряд сховав цих дітей від розправи 
доки їх батьки творили революцію у Китаї), а з іншого – слугували своєрідними 
заручниками на випадок, якщо щось у КНР піде не за радянським сценарієм. 

Повертаючись на Батьківщину вже дорослими людьми, ці вихованці 
радянських дитячих будинків зайняли керівні посади в уряді КНР та організували 
не лише систему опіки дітей-сиріт, а взагалі усю роботу з дітьми за радянською 
моделлю інтернатних навчальних закладів. Ця система працює дотепер. Щодо 
дитячих будинків, то сьогодні саме в них утримуються до 80% дітей-сиріт, які 
знаходяться на державному забезпеченні. 



Хореографічно, спортивно та вокально обдаровані діти, якщо вони не 
потрапляють до спеціалізованих спортивних інтернатів (куди також держава 
забирає обдарованих дітей з родин), можуть бути направлені до спеціальних 
“дитячих селищ”, яких загалом 6 на території КНР. Вони організовані за 
принципом дитячих таборів та зазвичай розташовані у місцяз компактного 
проживання національних менших, у мальовничій сільській місцевості, подалі від 
великих міст. У КНР вважають створення дитячих селищ (комун) перспективною 
формою утримання дітей-сиріт. Перевагою саме такої моделі піклування про 
дітей-сиріт перед традиційною інтернатною є: 

– 100 % дитячих селищ розташовані у сільській місцевості, а отже, діти, з 
одного боку, отримують переваги щодо екологічної ситуації, а з іншого – не 
бачать усіх вабливостей, яке пропонує місто (і жага яких призводить до росту 
дитячої злочинності в країні); 

– діти знаходяться у оточенні собі подібних, а отже, в них не виховується 
комплекс неповноцінності щодо власного сирітства; 

– в дитячих селищах знаходяться діти різного віку (від 3 років до 16-18), які 
змушені піклуватися один про одного, що виховує в дітях відповідальність за 
молодших, вміння жити та будувати стосунки в колективі; 

– велика кількість дитячих селищ знаходиться в сільській місцевості й діти, 
змалечку працюючи на землі, привикають до сільського господарства й 
залишаються працювати в аграрному секторі; 

– певна кількість дитячих селищ знаходиться під патронатом та шефством 
силових структур (МНС, МВС, армія тощо); в результаті ці структури отримують 
високо мотивований кадровий резерв. 

Дитячі селища зазвичай розвивають в своїх вихованцях також і творчі 
здібності. Найвидатніші педагоги, митці, музиканти вважають справою честі 
читати лекції та проводити майстер-класи в дитячих селищах. 

На наш погляд, перспективними формами роботи з хореографічно 
обдарованими дітьми сиротами, які доцільно застосовувати на Україні, можуть 
бути дитячі селища, сумісне виховання дітей сиріт та “домашніх” в 
спеціалізованих інтернатних закладах освіти. Також вартими уваги є соціально-
економічні програми уряду держави заохочення видатних митців брати таких 
дітей під патронат, проводити для них періодичні майстер-класи тощо. Для КНР 
цікавою є допомога Українських фахівців щодо розробки комплексної системи 
відбору обдарованих дітей , зокрема дітей-сиріт. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті висвітлюється проблема впливу соціально-економічних у США 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. на формування культури американської школи. 
Здійснено аналіз домінантних рис культури американської школи у 
досліджуваний період. 

Ключові слова: соціально-економічні чинники, культура американської 
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В статье освещается проблема влияния социально-экономических 
факторов в США конца ХІХ – начала ХХ в. на формирование культуры 
американской школы. Осуществлён анализ домининирующих черт культуры 
американской школы в исследуемый период. 
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американской школы. 

The article depicts on the problem of the impact of socio-economic factors in the 
USA late nineteenth – early twentieth century on creating a culture of American 
schools. The analysis of dominant features of culture of American schools in the study 
period is given. 

Key words: socio-economic factors, culture of American schools. 
 

Постановка проблеми. Процеси реформування освітньої системи України 
вимагають від сучасних науковців активного дослідження зарубіжних освітніх 
реформаційних процесів для встановлення загальних тенденцій, універсальних 
закономірностей цих процесів, а також задля глибокого аналізу та осмислення 
кращого зарубіжного досвіду. 

Досвід освітніх реформ США, що аналізується американськими 
теоретиками освіти переконує, що важливу роль у процесах реформування 
американської школи повсякчас відігравала її культура, на яку в свою чергу 
впливали соціально-економічні чинники. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що вагомий внесок у 
розробку проблеми взаємозв’язку культури школи та процесів освітніх змін 



зроблено такими американськими теоретиками освіти, як Р. Еванс, Б. Кінг, 
К. Луїс, Ф. Ньюманн, К. Петерсен, П. Сенге, М. Фуллан, Е. Харгрівс, Д. Хопкінс, 
К. Чепмен та ін. У працях вітчизняних дослідників ця проблема поки що не 
дістала всебічного висвітлення, хоча окремі аспекти американського досвіду 
формування нової культури школи під час системної реформи загальної середньої 
освіти були розглянуті у працях О. Віханського, Л. Карамушки, А. Сбруєвої, 
Ж. Серкіс, А. Сіліної та ін. Проте як у вітчизняних, так і в зарубіжних 
дослідженнях відсутній ретроспективний аналіз умов формування культури 
американської школи. 

З огляду на це метою нашої статті є висвітлення соціально-економічних 
умов формування культури американської школи у ХІХ, а також на початку ХХ 
ст., коли ідеї рівності та формування у членів шкільного колективу, а також у 
кожного американця, приналежності до єдиної американської нації поступово 
почали набувати практичного втілення. Багато з них ішли врозріз із класичними 
традиціями в освіті, які були запозичені емігрантами з Західної Європи, завдяки 
чому можемо стверджувати унікальність культури американської школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуваний нами період 
формування культури американської школи варто, на нашу думку, поділити на 
два підетами. Перший з них тривав протягом ХІХ ст. до 1929 р., коли в США 
почався період економічної кризи. Серед економічних чинників, які вплинули на 
культуру американської школи цього періоду, можна назвати такі: швидкий 
розвиток промислового виробництва, індустріалізація країни, поява та 
запровадження на підприємствах США значної кількості винаходів та новітніх 
технічних досягнень тощо. Внаслідок цього вже у ХІХ ст. США входить до числа 
найбільш промислово розвинених країн світу, а конкурентоспроможність 
американських товарів на світовому ринку значно зросла порівняно з 
західноєвропейськими. 

Економічний бум у США кінця ХІХ ст. призвів до змін в управлінні 
економікою, основною тенденцією в якому стала професіоналізація та 
раціоналізація управління. Так, поява компаній, які акумулювали значний 
фінансовий капітал (трестів, монополій, олігополій), призвела до переходу до них 
владних повноважень у різних сферах життя тогочасної Америки. Так, 
відбувається активне залучення до управління освітою, крім освітян-
професіоналів, власників великих корпорацій, інших представників бізнесу та 
професійної еліти. 

Названі економічні чинники, на нашу думку, стали причиною формування 
американської моделі менеджменту Ф. Тейлора, яка в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. стала основним стрижнем специфіки культури американської школи, а 
деякі риси збереглися і досьогодні. Серед принципів моделі менеджменту Ф. 
Тейлора, яка дістала назву моделі “наукового управління”, зокрема, можна 
назвати такі: 

– абсолютне дотримання розроблених на наукових підставах стандартів і 
правил; 

– підбір, підготовка і призначення працівників на ті робочі місця і завдання, 
на яких вони приносять найбільшу користь; 



– оплата праці за її результатами; 
– залучення функціональних менеджерів, які забезпечують контроль робіт 

за різними напрямами; 
– підтримка товариських стосунків між працівниками і менеджерами [3]. 
Така модель управління організаціями, в тому числі й шкільними, що 

зародилася в досліджуваний період у США, сприяла тому, що навіть на початку 
ХХ ст. ця країна була практично єдиною у світі, де член шкільного колективу міг 
подолати труднощі, пов’язані з його походженням або національністю, 
проявивши особисту компетентність. Невтручання держави, відсутність жорсткої 
централізації в управлінні освітньою системою сприяли, на нашу думку, 
автономізації школи і самого вчителя в ній. З одного боку, такий принцип роботи 
членів шкільного колективу сприяв реалізації творчих планів кожного вчителя, 
відсутність складних бюрократичних схем дозволяла швидше запроваджувати 
нові ідеї, а отже, культура американської школи завдяки цьому набула рис 
гнучкості та швидкої адаптивності. З іншого боку, така ситуація не сприяла 
співпраці між учителями, а навпаки – стимулювала процеси конкуренції між 
ними, індивідуалізації та ізольованості роботи кожного з них. 

Варто зазначити, що не лише економічні чинники сприяли формуванню 
культури американської школи на індивідуалістичних цінностях. Процеси 
індустріалізації і монополізації в економіці спричинили зрушення в соціальній 
сфері. Цей період в історії США, за словами Х. Сімсека, можна назвати “ерою 
соціального дарвінізму”, коли звичний спосіб життя емігрантів, заснований на 
традиціях Західної Європи, був повністю зруйнований стрімким розвитком 
економіки. “У соціальному середовищі, де “виживає сильніший”, більшість людей 
відчували себе слабкими і безпорадними” [7, с. 7]. Ситуація ускладнилась ще й 
завдяки демографічному буму за рахунок припливу іммігрантів. При чому якщо 
на початку ХІХ ст. до Америки прибували переселенці переважно з Західної та 
Північної Європи, як і перші емігранти, то в кінці століття більшість із них були 
вихідцями зі Східної та Південної Європи, які відрізнялися від місцевих жителів 
за культурними, мовними, етнічними, релігійними характеристиками. Через це 
розвиток культури американської школи супроводжувався загостренням 
соціальних конфліктів, які підігрівалися расовими теоріями. Ідеологи буржуазії 
широко пропагували теорію “американської винятковості”, “американізму”. Вони 
переконували народ у тому, що класова боротьба між пролетарями та буржуазією 
є винятково європейським явищем, що в демократичному американському 
суспільстві немає місця соціальним конфліктам. Насправді ж наприкінці ХІХ – 
початку ХХ століть США стали ареною запеклої класової боротьби [6]. У зв’язку 
зі змінами, що відбувалися в американському суспільстві, середня школа США 
наприкінці ХІХ ст. була перетворена на масовий навчальний заклад. При цьому 
акценти в культурі американської школи змістилися в бік “прагматизму”. “У світі, 
де правлять не ті істини, які потребують довгих наукових доказів”, – писав 
Алексіс де Токвілль у своїй праці “Демократія в Америці”, – “швидке осягнення 
конкретного факту,… вміння миттєво скористуватися сприятливим випадком 
визначають успіх у всіх справах” [5, с. 341]. Тому одним з основних завдань 
школи була підготовка індивіда для практичного життя і діяльності. Цього 



вимагала й стрімка індустріалізація країни, оскільки успіх підприємств залежав не 
стільки від якостей характеру людини, скільки від продуктивності її праці, 
високого рівня професійно-технічної підготовки, вміння принести практичну 
користь. Тому вже на початку ХХ ст. культура американської школи була подібна 
до культури фабрики чи заводу: учителів розглядали як робітників фабрики, а 
учнів як сировинний матеріал, який необхідно було перетворити на продукт, 
необхідний промисловості країни [4]. 

Разом із тим на культуру американської школи значно вплинуло здобуття 
Америкою незалежності, що стимулювало поширення в школі ідей побудови 
єдиної держави, рівності та демократії. Американська філософія освіти, заснована 
на принципах американського Просвітництва, сприяла становленню освіти для 
кожного американця в дусі демократизму. Це, з одного боку, пояснюється тим, 
що в США були відсутні усталені століттями традиції в освіті, які б могли 
завадити її реалізації, а з іншого – американське суспільство з самого початку 
було менш стратифікованим, а тому більш схильним до демократії. Французький 
історик Алексіс де Токвілль, аналізуючи витоки американської демократії з цього 
приводу зазначав: “Загальні принципи побудови сучасних конституцій, які 
більшість європейців XVII ст. чітко не розуміли,… були повністю визнані в Новій 
Англії і закріплені її законами: участь народу в суспільних справах, вільне 
голосування з питань податків, підзвітність носіїв влади народу, особиста свобода і 
суд присяжних – усе це було загальновизнаним і реально втіленим у життя в Новій 
Англії” [5, с. 51]. Крім цього, дослідник наголошує на тому, що фундаментом 
демократії в Америці є особиста свобода індивіда, але поряд з індивідуалізмом слід 
підкреслити також суверенітет та рівноправність кожного [5]. 

Історичні особливості американської демократії стали причиною того, що 
культура американської школи майже до кінця ХХ ст. базувалася на цінностях 
індивідуалізму, оскільки школа функціонувала в соціальній атмосфері, де 
пропагувалося рівноправ’я. Рішення в шкільній організації приймалися 
індивідуально кожним членом колективу. Крім того, економічні чинники, про які 
йшлося вище, та особливості американської моделі менеджменту були причиною 
того, що одним з основних способів стимулювання працівників була конкуренція. 
Це, на нашу думку, стало причиною виникнення певних труднощів для членів 
шкільного колективу в США працювати в команді через яскраво виражений 
індивідуалізм. 

Разом із тим проголошення незалежності й об’єднання штатів у єдину 
державу стало причиною того, що в США ХІХ ст. виникла гостра потреба у 
виробленні освітньої стратегії, яка б підходила для представників різних націй і 
віросповідань. Освіта й школа розглядались як інструмент зміцнення державної 
незалежності й демократичних перетворень, формування американської нації [2]. 
Тому організація шкільної справи була направлена на утвердження в культурі 
американської школи таких базових переконань, як віротерпимість, гармонійний 
розвиток природних задатків і здібностей, вільний доступ громадян до освіти. 
Проте одним із визначальних завдань тогочасної американської школи було 
формування культурної ідентичності з американською нацією. Це завдання 
вирішувалось, перш за все, через вироблення культурної ідентичності членів 



шкільного колективу з конкретним начальним закладом. Тому в цей час в 
американських школах закладаються перші ритуали, цінності, переконання та інші 
структурні елементи культури, які допомагали формувати спільне відчуття 
приналежності до начального закладу, а через нього – відчуття національної 
ідентичності з американцями. 

Стратегічну роль у формуванні культури американської школи ХІХ ст., 
особливо в Північноамериканських штатах, на нашу думку, відіграла ідея 
уніфікованої національної ідентичності, сформульована видатним американським 
ученим, прибічником ідей Просвітництва, Н. Вебстером. Він, зокрема, наполягав на 
необхідності створення для Америки власної версії англійської мови і з цією метою 
розробив систему її фонетичних відмінностей. Варто зазначити, що ідея 
Н. Вебстера мала під собою раціональне підґрунтя, оскільки США є країною 
симбіозу культур, що є історично зумовленим фактом. Тому неоднорідність 
расового та етнічного складу населення стала серйозним випробуванням для 
становлення освіти. Як зазначав Алексіс де Токвілль, “в епоху, коли європейці 
висадились на берегах Нового Світу, основні риси їх національного характеру були 
вже цілком сформовані; кожен з європейських народів мав своє особливе, відмінне 
від інших обличчя” [5, с. 44]. Отже, емігранти, які в різні періоди переселились на 
територію сучасних США, дуже відрізнялися одне від одного за національним 
характером, цілями, принципами керівництва тощо. Спільним було лише те, що 
вони опинились в однаковій ситуації, в якій мова стала “найміцнішим і найбільш 
довготривалим чинником об’єднання людей” [5, с. 44]. Школа стала одним з 
найважливіших механізмів мовної та культурної уніфікації вихідців з різних країн. 

30–40-і рр. ХХ ст. дістали в історії США назву “великої депресії”. 
Масштабний крах економіки, розгубленість населення, його невпевненість у 
завтрашньому дні, поставили під сумнів ідеї демократії в американському 
суспільстві в цілому і в освіті зокрема. Тому суттєвого поширення набув 
реформаторський рух в освіті, що значно вплинув на культуру американської 
школи. Прагматизм, який глибоко увійшов у суспільну свідомість, визначив її 
основну домінанту – утилітарно-практичний характер. Отже, провідним базовим 
переконанням у культурі американської школи цього періоду стала ідея освіти з 
метою пристосування до життя (life adjusted education) [1]. 

У цілому ж культура американської школи продовжує функціонувати під 
впливом індивідуалізму, оскільки нерідко американську філософію прагматизму, 
що поширилась в освіті в роки “великої депресії”, ототожнюють з філософією 
індивідуалізму, на якій вибудовується ціла система цінностей, а вимогу до 
пошуку практичного смислу – з прагненням безпосереднього результату чи 
особистої вигоди.  

Класиком американського прагматизму вважають Дж. Дьюї, ідеї якого 
стосовно освіти справили значний вплив на культуру американської школи. 
Посилення практичної спрямованості освіти пояснюється тим, що, на думку 
вченого, у більшості учнів немає потреби в академічних предметах, оскільки 
більшість із них не підуть в університети. А тому головне завдання системи 
державних шкіл – адаптація кожної особистості до соціально-економічних умов 
життя. Отже, ці умови, на його думку, вимагали прагматизму в освіті. 



Разом із тим, потрібно зазначити, що ідеї Дж. Дьюї утверджували принципи 
демократії в культурі американської школи, яка базувалася на принципах 
визнання права кожної дитини на індивідуальний розвиток і цілковиту 
самореалізацію своїх сил і можливостей; організації навчання шляхом діяльності; 
розвитку учнівського самоврядування. Саме ці ідеї було взято за основу при 
реформуванні системи освіти у США в рамках реформаторського руху. 

“Велика депресія” справила значний впив і на розвиток менеджменту в усіх 
галузях суспільного життя Америки, в тому числі й в освіті. Якщо попередній 
період розвитку культури американської школи характеризується жорстким 
раціоналізмом в управлінні і застосуванням концепції “наукового” управління 
Ф. Тейлора, то у роки “великої депресії” породжені швидким розвитком 
промислового виробництва технологічні ілюзії в управлінні почали розвіюватися. 
Раціоналізм в освітньому менеджменті за всіх його переваг, як з’ясувалося, не 
єдиний, а в багатьох випадках і не найкращий шлях підвищення ефективності 
роботи шкільної організації. Як реакція на обмеженість раціоналізму в 
менеджменті з’явилась так звана школа “людських відносин”, в основу наукових 
розробок якої було покладено досягнення психології, соціології, антропології з 
метою поглиблення розуміння реальної суті управління. На цьому ґрунті 
розроблялися рекомендації щодо вдосконалення людських відносин у шкільній 
організації, врахування людського фактора, самоврядування тощо [3].  

Творцем школи “людських відносин”, або “людських стосунків”, став 
американських соціолог і психолог Ельтон Мейо. Багаторічними дослідженнями, 
проведеними під його керівництвом, було встановлено, що вплив на 
продуктивність праці справляють не умови праці самі по собі, а увага до 
персоналу [3]. До основних ідей Е. Мейо, які вплинули на формування культури 
американської школи, належать зокрема такі: продуктивність праці робітників 
підвищується не стільки завдяки підвищенню заробітної плати за високі 
результати, скільки через зміну в кращий бік взаємин між виконавцями і 
керівництвом, ріст задоволеності робітників стосунками в колективі; результати 
праці залежать від правильного підбору прийомів управління міжособистісними 
стосунками. Таким чином, ідеї Е. Мейо сприяли тому, що в культурі 
американської школи, поряд з індивідуалізмом і конкуренцією, поступово почали 
з’являтися передумови співробітництва. 

Висновки. Отже, період ХІХ – початку ХХ ст. став важливим у формуванні 
культури американської школи. Серед економічних чинників, які вплинули на 
культуру американської школи цього періоду, можна назвати такі: швидкий 
розвиток промислового виробництва, індустріалізація країни, поява та 
запровадження на американських підприємствах значної кількості винаходів та 
новітніх технічних досягнень тощо. Названі економічні чинники, на нашу думку, 
стали причиною формування американської моделі менеджменту Ф. Тейлора, яка 
дістала назву моделі “наукового управління” і стала основним стрижнем 
специфіки культури американської школи. Завдяки їй культура американської 
школи й до сьогодні зберегла, з одного боку, риси гнучкості та швидкої 
адаптивності, а з іншого – конкуренції між членами шкільного колективу, 
індивідуалізації та ізольованості роботи кожного з них. 



“Велика депресія” в економіці країни в поєднанні з таким соціальним 
чинником, як масовий приплив емігрантів з різних країн, сприяла тому, що 
розвиток культури американської школи ХІХ ст. супроводжувався загостренням 
соціальних конфліктів, які підігрівалися расовими теоріями. 

У зв’язку зі змінами в американському суспільстві ХІХ ст. акценти в 
культурі американської школи змістилися в бік прагматизму, оскільки одним із 
основних завдань школи була підготовка індивіда для практичного життя і 
діяльності, що збереглося і на початку ХХ ст., а також послужили підґрунтям для 
особливостей сучасної культури американської школи, яка потребує ґрунтовного 
дослідження в подальшому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ 
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ 
У статті розкриваються особливості добору та структурування змісту 

професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській 
університетській освіті. Представлено чинники впливу на відбір змісту, вимоги 
до його укладання та характерні ознаки. Проаналізовано зміст програм з 
іноземних мов європейських університетів. 

Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання іноземних мов, 
університетська освіта в Європі. 

В статье раскрываются особенности отбора и структурирования 
содержания профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам 
в европейском университетском образовании. Представлено факторы влияния на 
отбор содержания, требования к его составлению и характеристики. 
Проанализировано содержание програм по иностранным язикам европейских 
университетов. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение 
иностранным языкам, университетское образование в Европе. 

The article deals with the peculiarities of the vocationally oriented language 
learning content selection and structuring in the university education in Europe. The 
author represents the factors influencing the content selection, requirements to its 
formation and characteristics; analyses the content of foreign language programs of the 
European universities. 

Key words: vocationally oriented language learning, university education in 
Europe. 

 
Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір актуалізує 

необхідність врахування європейських вимог до усіх параметрів навчального 
процесу, включаючи сектор іншомовної підготовки студентів. Нагальною для 
національної вищої школи залишається потреба у вдосконаленні викладання мов 
у контексті її професійного спрямування задля надання майбутнім фахівцям 
можливостей для професійної мобільності на теренах Європи. Професійно-
орієнтоване навчання іноземних мов (ПОНІМ) в умовах глобалізованої економіки 
активно впроваджується в країнах Європи як окремий напрям іншомовної освіти з 
1989 р., формуючи у тих, хто вивчає іноземну мову, іншомовні вміння для 
професійної діяльності.  

Координатором розвитку теоретичних засад і практичної реалізації ПОНІМ 
на європейському континенті виступає Рада Європи, експерти якої досліджують 
різні його аспекти. Проблемам методології та добору змісту ПОНІМ присвячено 
праці Дж. Тріма (Велика Британія), Е. Фіцпатріка та Г. Еглофа (Німеччина) [2; 3]; 
практичні питання реалізації змісту висвітлюються Д. Рідлі (Ірландія) [4]; у 
доробках А. Кьостера та Г.-Ю. Бауера (Німеччина) розкриваються проблеми 
змісту ПОНІМ у контексті підготовки викладачів [5; 6]. 

Особливості змістового наповнення курсів ПОНІМ у європейській 
університетській освіті перебувають у полі зору українських дослідників. 



Зокрема, у роботах Л.В. Кнодель аналізується іншомовна підготовка спеціалістів 
туристичної галузі Німеччини [7]. А.Г. Корнілова висвітлює вивчення іноземних 
мов на факультеті інженерного будівництва спеціалізованого вузу з техніки, 
економіки та культури міста Лейпциг (Німеччина) [8]. У працях О.Ю. Кузнецової 
та О.М. Коваленко представлено результати досліджень щодо особливостей 
формування змісту навчання мов в університетах Великої Британії [9; 10].  

Метою цією статті є аналіз особливостей добору і структурування змісту 
ПОНІМ в університетській освіті країн Західної Європи. До переліку завдань, які 
обрано для розв’язання, увійшли: 1) вивчення чинників та системних вимог, що 
впливають на укладання змісту курсів ПОНІМ в університетській освіті; 2) 
виокремлення характерних ознак змісту ПОНІМ та 3) узагальнення практичного 
досвіду втілення змісту ПОНІМ у мовних курсах європейських університетських 
закладів. 

Серед основних факторів, що обумовлюють добір змісту ПОНІМ для 
підготовки студентів різноманітних спеціальностей, слід назвати визнання 
функціональності іноземних мов у професійній освіті. Це забезпечує отримання 
інформації для навчання і роботи, участь у міжнародних проектах під час 
навчання і практичної діяльності, стає запорукою успішної діяльності та заохочує 
професійну мобільність в умовах багатомовної Європи [1]. Саме ці вихідні 
позиції, за якими відбувається добір змісту для розробки курсів ПОНІМ, дають 
нам підставу погодитися з результатами, отриманими українською дослідницею 
О.М Коваленко., яка виокремлює особливості формування системи навчання 
іноземних мов студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти 
Західної Європи [10], які також  впливають на специфікацію змісту. 

Так, розширення зв’язків і взаємообміну між європейськими закладам 
освіти, передбачає застосування не окремої сфери, а переліку сфер (професійної, 
суспільної, особистої, освітньої), за Загальноєвропейськими рекомендаціями з 
мовної освіти (ЗРМО) [11] у різноманітних контекстах діяльності, наприклад 
професійної в академічному середовищі під час навчання за кордоном. 
Збільшення переліку мов для вивчення веде до зростання можливостей втілення 
потенційно-важливих у ПОНІМ міжкультурного та плюрилінгвального підходів. 
Пріоритетність розвитку рецептивних умінь та навичок обумовлює 
впровадженню комунікативного підходу в укладанні змісту курсів і підготовці до 
активного спілкування. Перегляд цілей і завдань навчання у контексті діяльності 
та визначення реального рівня навченості дозволяє узгодити параметри відбору 
змісту та підготовки ПОНІМ. Укладання навчальних програм на основі модульної 
структури реалізує гнучкий підхід до опанування змісту курсів ПОНІМ, що 
спрямовані на задоволення професійних потреб і формування необхідних 
компетенцій. Використання новітніх інформаційних технологій у навчальному 
процесі дозволяє втілювати міждисциплінарний підхід у ПОНІМ, охопити 
широкий перелік видів мовленнєвої діяльності у змісті, формувати перелік 
загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій. 

Відтак, чинниками, що впливають на добір змісту курсів ПОНІМ в 
університетській освіті, стали: встановлення тісних зв’язків в освітній та 



економічній галузях, заохочення професійної мобільності, що вимагає 
використання інформації професійного характеру у навчанні і на практиці: 

Системними вимогами до змісту ПОНІМ є 1) застосування міжкультурного, 
плюрилінгвального, комунікативного і міждисциплінарного підходів; 2) 
спрямування на професійні потреби у широкому контексті діяльності індивіда; 3) 
формування переліку загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій за 
рівнями ЗРМО та 4) модульна структура курсів. 

Аналіз теоретичних засад напряму, висвітлених у дослідженнях 
європейських вчених, дозволяє виділити характерні ознаки змісту ПОНІМ, до 
яких належать: багатоаспектність, компонентна структура, врахування потреб та 
зорієнтованість на діяльність. 

Багатоаспектність змісту обумовлена метою напряму щодо збалансованого 
професійного, культурного та особистісного розвитку індивідуума [1; 3, с. 15]. 
Зміст курсу є основою для її реалізації. Як стверджує Дж. Трім, беручи до уваги 
значну роль мов у професійній освіті, мовна освіта на цьому етапі не повинна 
зводитися до навчання мови для спеціальних цілей, а розв’язувати комплекс 
завдань щодо підготовки особи до майбутньої діяльності у сучасному світі [2]. 

Можливість об’єднання у змісті ПОНІМ багатьох для вирішення завдань 
забезпечується компонентною структурою. В цьому разі під компонентами ми 
розуміємо складові курсів, що охоплюють певний зміст та передбачають набуття 
переліку компетенцій у загальноосвітньому контексті та сферах професійної 
діяльності. Зміст ПОНІМ включає загальний та професійний компоненти, кожен з 
яких несе власне функціональне навантаження [1]. 

Наповнення компонентів ґрунтується на врахуванні широкого кола 
загальних та професійних потреб для здійснення ефективного спілкування, що є 
наступною ознакою змісту. Зорієнтованість на діяльність дозволяє максимально 
наблизити зміст до реальних життєвих ситуацій, що втілюються у завданнях 
курсу [1; 2; 3, с. 15-16; 4, с. 104-106; 5; 6, с. 154]. 

Важливу роль у доборі змісту навчальної програми відіграють існуючі у 
країні стандарти, як для окремих галузей, ланок, так і для системи освіти в цілому, 
ЗРМО та документи ЄС. Структурування змісту курсів здійснюється на основі 
узгодження вимог попередньої ланки освіти у країні, тобто рівня знань іноземної 
мови, який повинен досягти учень по закінченню повної середньої освіти, потреб 
галузі, у якій здобувається спеціалізація, та перспектив використання іноземної 
мови у навчанні. Разом з тим, характерним при укладанні змісту програм та їх 
викладанні є використання автентичних підручників, інформаційних джерел та 
літератури з професійної тематики. 

Загальний компонент має реалізувати загальноосвітні цілі щодо набуття 
загальних компетенцій (за ЗРМО) [11], подальший розвиток комунікативної 
мовленнєвої компетенції, а також сприяти опануванню мови для загального 
вжитку за наявності потреб. 

Професійний компонент передбачає втілення цілей іншомовної підготовки 
щодо набуття знань, умінь та навичок, що безпосередньо пов’язані з контекстом 
майбутньої діяльності. Він запроваджується до змісту програм починаючи з рівня, 
що вважається достатнім для спілкування у професійній діяльності [4, с. 104]. 



Зміст навчальної програми з іноземних мов охоплює суспільну, особисту, 
освітню, професійну сфери, які представлені у програмних компонентах. Ці 
компоненти розробляються згідно з рівнями навчання іноземної мови, 
прийнятими за ЗРМО, та передбачають опанування переліку комунікативних 
видів мовленнєвої діяльності у контексті потреб. 

Компонентне наповнення курсу залежить від цілей навчальної програми. На 
цілі програми з іноземних мов, а, відповідно, і на зміст, впливатимуть стан мовної 
освіти у країні та завдання мовної підготовки при здобутті ступеня / спеціальності 
в університетській освіті, послідовність вивчення загальних / основних та 
професійних / спеціальних предметів, можливості для студентів навчатися за 
кордоном (мета та терміни перебування включають обмін строком 1-3 місяці і 
довше, навчання на здобуття ступеня, виконання дисертаційного дослідження, 
стажування). 

Як зазначалось вище, змістова структура передбачає опанування 
компонентів, викладання яких відбуватиметься у різному порядку. Це визначає 
побудову програми курсу, яка може бути послідовною, коли викладання 
компонентів відбувається один за одним (наприклад, загальний компонент 
вивчається водночас з основними загальноосвітніми предметами, професійний – 
зі спеціальними дисциплінами), або одночасною, що передбачає комплексне 
опанування компонентів [7; 8]. 

Враховуючи факт зростання кількості іноземних мов, які вивчаються, 
вважаємо за доцільне навести приклади навчальних програм з 1-ї та 2-ї іноземних 
мов. Для аналізу навчальних програм з іноземних мов університетської освіти 
нами було використано такі критерії, як: 1) зміст компонентів курсів з першої та 
другої іноземної мови; 2) види мовленнєвої діяльності, які визначені за 
компонентами; 3) рівень, на якому здійснюється навчання. 

Програми, які включають загальний та професійний компоненти у рівному 
чи різному співвідношенні, передбачені як для поглибленої підготовки з 
іноземних мов (1-ї, 2-ї) фахівців певних галузей (наприклад, туристичної, 
економічної, тощо), так і для навчання іноземних мов спеціалістів різних галузей. 

Поглиблені програми надають підготовку з кількох іноземних мов (1-2) та 
передбачають мовну практику протягом навчання за кордоном. Загальний 
компонент програм має на меті покращення умінь і навичок комунікативної 
мовленнєвої діяльності та містить широке коло питань з різних сфер життя, 
історії, сучасності країни. Основним завданням професійного компоненту є 
здобуття знань, умінь та навичок у професійному контексті. 

Програми підготовки спеціалістів різних галузей пропонують опанування 1-
2 мов і можуть передбачати навчання закордоном (за вибором). Загальний 
компонент вміщує вивчення мови для загального вжитку та інформацію про 
країну, мова якої вивчається; професійний компонент охоплює мову для 
спеціального вжитку і укладається відповідно до потреб певної галузі. Рівні 
вивчення мов та опанування видів комунікативної мовленнєвої діяльності 
визначається за ЗРМО. 

За результатами наших досліджень, до цього переліку можна віднести 
навчальні програми з іноземних мов (1-2) на здобуття спільних та об’єднаних 



спеціалізованих ступенів у вищій освіті Великобританії (Англії, Уельсі, Північній 
Ірландії), що передбачають поєднання галузевих і мовних дисциплін. У програмі 
відведено значну увагу загальному компоненту, оскільки у навчальному процесі 
передбачено поглиблене вивчення культури, літератури, історії та сучасності 
суспільства, мова якого вивчається. Вивчення цих аспектів з активним 
залученням лінгвістичних знань має на меті покращити опанування мови 
(рецептивних та продуктивних видів мовленнєвої діяльності) у площині політики, 
географії, соціології, економіці, поглиблення розуміння суспільного устрою та 
середовища, у якому використовується мова. У такому поєднанні мовні предмети, 
що вивчаються за модульною системою, розглядаються як додаткове джерело 
знань та навичок, які розширюють ряд трансферних умінь випускника. 
Різноманіття та гнучкість у поєднанні мовних дисциплін розглядається як 
міждисциплінарне, міжкультурне та практичне по суті. 

Програми на здобуття ступеня можуть включати професійну мову, 
складаючи професійний компонент, за вибором опанування усного чи письмового 
перекладу. Третій рік за програмою багаторівневого курсу передбачає 
перебування за кордоном, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок просунутого 
рівня. У цей час можливе вивчення навчальних курсів іноземною мовою, яка 
опановується; навчання по обміну, робота на виробництві чи асистентом 
викладача навчального закладу за кордоном. Рік за кордоном надає можливість 
практичного застосування мови, покращення мовних знань та навичок, набуття 
досвіду міжнародного спілкування, що дає переваги при працевлаштуванні і, 
відповідно, є базою для мобільності майбутнього фахівця. 

Програма з іноземних мов (перша мова) факультету використання 
іноземних мов в управлінні та торгівлі технологічного навчального закладу 
району Іпіру, Греції передбачає двокомпонентну структуру. На початку для 
вивчення пропонується загальний компонент, що містить інформацію про 
культуру та освіту країни. У подальшому викладається професійний компонент, 
який укладається відповідно до потреб певної професії та передбачає вивчення 
термінів, опанування перекладу. Робоча навчальна програма будується за рівнями 
ЗРМО (А1, А2, В1) на основі та з використанням аутентичної літератури. 
Наприклад, навчання німецької мови, як основної, відбувається за Themen neu 1 
Hueber (A1), Themen neu 2 Hueber (A2), Themen ahtuell rertifikabbanet Hueber (B1) 
або Wirbckafbdeubch. 

Університет політичних наук СІЄНС ПО міста Діжон, Екс-ап-Прованс у 
Франції пропонує програму з іноземних мов (перша мова), у якій вивчення 
компонентів розподіляється по роках та рівнях укладених за ЗРМО. Протягом 
першого та другого років навчання передбачено курс практики мови, який 
відповідає рівням 0, 1, 2 (А1, А2, В1 за ЗРМО). Він включає загальний компонент 
і не вимагає вивчення мови для спеціального вжитку (професійний компонент). 
Третій рік навчання проходить закордоном у вузах-партнерах з обов’язковим 
продовженням вивчення мови. Хоча передбачена можливість вивчення 
інтенсивного мовного курсу під час перебування закордоном, від студентів 
вимагається певний рівень знань. Курси з іноземної мови четвертого та п’ятого 



років навчання відповідають рівням 3 і 4 (В2, С1 за ЗРМО) та включають поряд з 
загальним компонентом вивчення професійного компоненту. 

Навчальна програма з іноземної мови (друга мова, іспанська) на здобуття 
ступеня бакалавра з міжнародної економіки та бізнесу (BSc International 
Economics and Business) та бакалавра з бізнес студій: міжнародний бізнес та 
управління (BSc Business Studies, International Business & Management) 2005-
2006 рр. Гронінгенського університету Нідерландів викладається англійською 
мовою і складається з двох блоків. Метою курсу є сформувати міцне підґрунтя 
для використання іспанської у спілкуванні: у ділових контактах та з носіями мови 
на дозвіллі. Програма охоплює професійний компонент, а саме спеціальну 
лексику, та загальний компонент. Граматичний матеріал подається в системі 
протягом курсу та, головним чином, за необхідністю. У першому блоці 
вдосконалюються навички аудіювання, розмовної мови, читання та письма, у 
другому – письма та говоріння (написання бізнес планів, підготовка різних видів 
презентацій). Робоча програма створюється на основі аутентичного підручника 
(Socios 1, Guaderno de Ejercicios (робочий зошит) M. Gonzalez, F. Martin, 
C. Rodrigo, E. Verdia; Socios 1, Libro del Alumno (підручник) J.Corpas, L. Martinez) 
. 

Відтак, зміст навчальних програм охоплює загальний та професійний 
компоненти, скерований на вирішення багатоцільових завдань та потреб. 

У контексті нашого дослідження актуальним є наповнення професійного 
компоненту, що охоплює мову для спеціального вжитку, перелік видів 
мовленнєвої діяльності, навчальні матеріали. Ці аспекти представлені за галузями 
спеціалізації, а саме: медицини, економіки, будівництва та архітектури на 
прикладі університетів Австрії, Греції, Італії. (Таблиця 1). [систематизовано 
автором на основі джерел: 12, с. 11-12; 13, с.7-8; 14, с.7]. 

Таблиця 1. 
Медична галузь 

Країна / навчальний 
заклад 

Зміст мови для 
спеціального 

вжитку 

Види мовленнєвої 
діяльності, уміння 

Навчальні матеріали 

Австрія лексика, професійні 
терміни 

читання, 
писемне мовлення 

доповіді, професійна 
документація 

Італія, факультет 
медицини та хірургії 

Університету 
Флоренції 

лексика, професійні 
терміни англійської 
мови для наукових 

цілей 

читання, уміння 
поповнювати 

знання з експери-
менттальної та 

клінічної медицини 

наукові медичні тексти 
англійською мовою 

Греція, Янінський 
університет 

лексика, професійні 
терміни 

аудіювання, 
читання, розмовна 

мова, письмо 

аудіовізуальні 
матеріали, підручники, 

професійна 
документація 

Економічна галузь 
Австрія лексика, професійні 

терміни 
аудіювання, 

розмовна мова 
читання, писемне 

мовлення 

відео-, аудіо- 
матеріали, статті, 

доповіді, професійні 
документи 



Греція, Афінський 
університет 

галузеві терміни аудіювання, 
читання, розмовна 

мова, письмо 

аудіовізуальні 
матеріали, спеціальні 
підручники, Інтернет , 
доповіді, професійна 

документація 
Галузь будівництва та архітектури 

Греція, Університет 
міста Салоніки 

лексика, професійні 
терміни 

аудіювання, 
читання, розмовна 

мова, письмо 

підручники, статті, 
доповіді, професійна 

документація 
Австрія лексика, професійні 

терміни 
аудіювання, 

розмовні мова 
читання, писемне 

мовлення 

відео-, аудіо 
матеріали, статті, 

доповіді, професійна 
документація 

 
Наведені дані щодо професійного компоненту показують, що він включає 

галузеву лексику та термінологію, які вивчаються на основі спеціалізованих 
підручників, статей, професійних матеріалів з застосуванням аудіо- та відео 
матеріалів, Інтернету. Цільовими навичками виділяються аудіювання, говоріння, 
читання та письмо. Відмінності у їх переліку, що спостерігаються по країнам, 
можна пояснити процесом реорганізації мовної освіти та формування нових 
галузевих вимог у контексті зміни ролі мов у професійній освіті. 

Таким чином, визначальним фактором для змісту професійно-орієнтованого 
навчання іноземних мов в європейській університетській освіті є визнання 
функціональності мов у навчанні та професійній діяльності на теренах Європи. 

Вимог системи іншомовної освіти до змісту ПОНІМ полягають у 
застосуванні міжкультурного, плюрилінгвального, комунікативного і 
міждисциплінарного підходів; спрямуванні на професійні потреби у широкому 
контексті діяльності індивіда; формуванні переліку загальних і комунікативних 
мовленнєвих компетенцій за рівнями ЗРМО та модульна структура курсів. 

Особливостями змісту ПОНІМ в європейській університетській освіті є 
багатоаспектність, що реалізує цілі напряму щодо особистого, культурного та 
професійного розвитку індивіда; компонентна структура, що охоплює загальний і 
професійний компоненти і дозволяє вирішувати широкі завдання у ланці вищої 
освіти; врахування потреб у широкому контексті та зорієнтованість на діяльність 
в сучасних умовах. 

Загальний компонент містить розширений перелік тем від щоденного 
спілкування чи дозвілля до країнознавства, традицій, питань політики, економіки, 
культури, історії, сучасних аспектів життя і проблем суспільства. Цільовими 
навичками при цьому є говоріння, аудіювання, читання та письмо. 

Професійний компонент охоплює лексику, професійні терміни у галузі мови 
для спеціального вжитку, що передбачає опанування різних видів мовленнєвої 
діяльності відповідно до потреб, на основі яких відбувається формування умінь та 
навичок читання, говоріння, письма, аудіювання, перекладу. 
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СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 

В статті окреслено роль смислових конструктів та смислової установки в 
читацькій діяльності старшокласників. Проаналізовано процес конструювання 
образу світу. Виділено три основні компоненти діяльності старшокласників з 
читання літературних творів на уроках зарубіжної літератури в середній школі: 
когнітивний компонент, комунікативний компонент, суб’єктно-орієнтований 
компонент. Сформульовано такі види діалогізму, урахування яких вчителем 
зарубіжної літератури сприятиме більш ефективній організації діалогічної 
взаємодії суб’єктів навчальної діяльності та глибокому розумінню 
старшокласниками літературних творів: субординативний діалогізм, 
координативний діалогізм, особистісно-рефлексивний діалогізм. 

Ключові слова: смислова установка, смислова диспозиція, компоненти 
читацької діяльності старшокласників, когнітивний компонент, комунікативний 
компонент, суб’єктно-орієнтований компонент, види діалогізму, 
субординативний діалогізм, координативний діалогізм, особистісно-
рефлексивний діалогізм. 

В статье обоснована роль смысловой установки и смысловой диспозиции в 
читательской деятельности старшеклассников. Дан анализ процессу 
конструирования образа мира. Выделены три основные компоненты 
читательской деятельности старшеклассников на уроках зарубежной 
литературы в средней школе: когнитивный компонент, коммуникативный 
компонент, субъектно-ориентированный компонент. Сформулированы такие 
виды диалогизма, учёт которых учителем зарубежной литературы влияет на 
более эффективную организацию диалогического взаимодействия субъектов 
учебной деятельности и глубокому пониманию старшеклассниками 
литературных произведений: субординативный диалогизм, координативный 
диалогизм, личностно-рефлексивный диалогизм. 

Ключевые слова: смысловая установка, смысловая диспозиция, 
компоненты читательской деятельности старшеклассников, когнитивный 
компонент, коммуникативный компонент, субъектно-ориентированный 



компонент, виды диалогизма, субординативный диалогизм, координативный 
диалогизм, личностно-рефлексивный диалогизм. 

In this article the role of sense directive and sense disposition in the process of 
reading activity of senior pupils was shown. The process of construction of the image of 
world was analyzed. It was determined three main components of reading novels by 
senior pupils: cognitive component, communicative component, subject-oriented 
component. Such kinds of dialogical interaction which help to organize the lessons of 
World Literature in more effective way and help to understand the novels were formed. 
These kinds of dialogical interaction are: surbodinative dialogisms, coordinative 
dialogisms, personally-reflexive dialogisms. 

Key words: sense directive, sense disposition, the components of reading novels 
by senior pupils, cognitive component, communicative component, subject-oriented 
component, kinds of dialogical interaction, surbodinative dialogisms, coordinative 
dialogisms, personally-reflexive dialogisms. 

 
Проблема визначення ролі світоглядних орієнтирів читацької діяльності 

старшокласників є вельми актуальною з огляду на процеси, які відбуваються в 
сучасній культурі та реальному цивілізаційному просторі. Основну освітню ідею 
ми можемо сформулювати як процес орієнтування її змісту, цілей, форм та 
методів на особистість того, хто навчається. Але в умовах так званої 
інформаційної цивілізації, яка реально існує в наш час, школярам досить важко 
самовизначитися, зорієнтуватися на провідні цінності духовної культури, як 
національної, так і світової. Процес читання учнями художньої літератури 
набуває особливого значення, адже від формування “образу світу” та знаходження 
особистісних смислів залежить не лише розвиток школяра як суб’єкта навчальної 
діяльності та взаємодії, а й їх подальший професійний вибір та особистісне 
зростання. Хоча деякі питання залишаються недостатньою мірою розв’язаними в 
психологічній літературі. Зокрема, проблема сутності смислової установки та 
смислової диспозиції (а саме їх ми приймаємо за світоглядні орієнтири читацької 
діяльності учнів) детально проаналізована в роботах Д. О. Леонтьєва, але 
виникають питання співвіднесення її з основними етапами читацької діяльності 
старшокласників у межах педагогічно-регульованого навчального процесу в 
школі. В цьому зв’язку ми маємо деякі власні міркування, які будемо намагатися 
викласти в даній статті. 

Отже, завданнями нашої статті постають: 
1. Проаналізувати процес конструювання образу світу особистості.  
2. Обґрунтувати сутність та окреслити роль смислової установки та 

смислової диспозиції в читацькій діяльності старшокласників. 
3. Сформулювати компоненти діяльності старшокласників з читання.  
4. Виокремити такі види діалогізму, урахування яких вчителем зарубіжної 

літератури сприятиме більш ефективній організації діалогічної взаємодії суб’єктів 
навчальної діяльності та глибокому розумінню старшокласниками літературних 
творів. 

5. Описати процедуру проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з 
метою фасилітації розуміння старшокласниками літературних творів. 



Читання художньої літератури створює безмежні можливості для 
особистісного розвитку старшокласників, моделювання їх індивідуальних 
“образів світу”, які, в свою чергу, впливатимуть на знаходження людиною 
смислів. В даному контексті мається на увазі не лише смисл певного конкретного 
твору, а й смисл в аксіологічному розумінні, що дозволяє бачити предметно-
об’єктне поле зовнішнього простору більш широким і глибоким. Тому в нашому 
дослідженні слід розглянути, як організується, формується та моделюється цей 
“об’єктивний” світ для кожного конкретного суб’єкта. Отже, проаналізуємо 
процес конструювання образу світу, оскільки саме вивчення особливостей цього 
конструювання сприяє не лише розумінню школярем імпліцитного смислу 
літературного твору, а й розумінню людиною самої себе, свого внутрішнього 
світу. Останнє, в свою чергу, визначає умови особистісного та в подальшому – 
професійного становлення суб’єкта.  

У межах все більшої актуалізації проблеми виявлення специфіки, 
породження, розвитку, функціонування, а також способів дослідження всього 
різноманіття індивідуальних і групових культурно-історичних моделей світу, 
образів реальності, нас цікавить опосередковане бачення світу, що виникає в 
умовах читацької діяльності старшокласників.  

У вітчизняній психології в межах діяльнісної наукової парадигми поняття 
“образу світу” було введено О. М. Леонтьєвим [3]. Також дана категорія детально 
вивчалася в роботах О. Ю. Артем’євої [1] та її учнів. В цих дослідженнях 
розвиток поняття образу світу, побудова його експериментальних моделей 
пов’язані з вивченням проблеми свідомості та її складових. Ключове місце у 
вітчизняних концепціях образу світу відводилося розгляду системи значень, 
структур та рівнів суб’єктивного досвіду, категорій, механізмів категоризації та 
впорядкування інформації щодо предметів світу, а також аналізу сфери 
індивідуальних, особистісних смислів, її динаміки тощо. О. М. Леонтьєв [3] 
розглядав образ світу як процес відображення світу в свідомості людини, 
безпосередньо включений у взаємодію людини та світу. Процес такого 
відображення є амодальним, і головними компонентами, які утворюють його, є 
значення та особистісні смисли (що розуміються як “значення-для-мене”). 
С. Д. Смирнов висловлює ідею первинності образу світу по відношенню до 
окремих образів, які виникають в процесі чуттєвого сприйняття людиною об’єктів 
зовнішнього простору [7]. Під час сприйняття, вважає О. М. Леонтьєв, ціле може 
виникати поза процесом утворення частин цього цілого, і “не світ образів, а образ 
світу регулює і скеровує діяльність людини”. “Орієнтує не образ сам по собі, а 
внесок цього образу в картину світу” [3, с. 25]. Розвиваючи положення 
О. М. Леонтьєва [3] та С. Д. Смирнова [7], А. В. Наришкін [5] розглядає образ 
світу як багаторівневу, ієрархічну, надзвичайно динамічну систему.  

Образ світу як інтегральна структура бачення світу найбільш цілісно 
виявляється в системі значень актуальних діяльностей. Тобто, мовою образу світу 
стають поняття, конструкти діяльності, яку виконує суб’єкт.  

У нашому випадку мова йде про читацьку діяльність, отже, виокремлення 
та моделювання конструктів образу світу мають ґрунтуватися на виявленні 
стосунків суб’єкта з відповідними для даної діяльності об’єктами та ситуаціями. 



Ці умови дозволяють експериментально побудувати парадигмальну модель 
образу світу. Змістова модель образу світу сприяє розкриттю та здійсненню 
аналізу простору відносин суб’єкта щодо значущих об’єктів діяльності: людей, 
ситуацій та ін. Тим самим постає можливим розгляд різних складових образу 
світу: категорій, установок, смислової та мотиваційної сфер діяльності. 
О. Ю. Артем’єва [1] зазначає, що учні приймають свою навчальну діяльність як 
спосіб життя, набувають особливого бачення навколишнього світу, здійснюють 
його специфічну категоризацію, виявляють індивідуальне ставлення до ряду 
об’єктів, а іноді – й притаманні лише їм перцептивні властивості, оптимізують та 
скеровують власну взаємодію з цими об’єктами.  

Однак для того, щоб зробити висновки про більш глибокі шари образу 
світу, про його структуру, яка створюється у старшокласника в процесі виконання 
ним читацької діяльності, слід проаналізувати поняття, яке тою чи іншою мірою 
визначало б емоційно-потребнісний рівень ставлення людини до світу. Таким 
поняттям є поняття сенсу.  

У вітчизняній психології традиційно виокремлюють дві позиції щодо 
експериментального вивчення сенсу. Одна позиція представлена в роботах 
В. Ф. Петренко [6], за якою, якщо обрати спочатку особистісно значущі для 
суб’єкта об’єкти оцінки, описати які неможливо ні з огляду на денотативні, ні з 
урахуванням коннотативних ознак (особистісно значущих для суб’єкта), то 
побудовані в межах семантичного простору конструкти можуть більшою чи 
меншою мірою характеризувати особистісні смисли індивіда. Ближчою для нас є 
позиція Д. О. Леонтьєва [4], який вважає, що здійснити дослідження смислів 
постає можливим лише в тому випадку, якщо ми звертаємося до онтологічного 
плану аналізу й враховуємо місце досліджуваних об’єктів у системі життєвих 
взаємостосунків піддослідних. На цій підставі вчений намагається показати, що 
традиційна психосемантична реконструкція систем значень не є адекватним 
методом дослідження смислової сфери особистості. Д. О. Леонтьєв [4] пропонує 
такі процедури, за допомогою яких можна було б зафіксувати місце даного 
об’єкта в системі життєвих взаємостосунків, і, тим самим, проаналізувати 
смислову реальність суб’єкта.  

Отже, говорячи про концепцію значень і смислів О. М. Леонтьєва, слід 
брати до уваги ступінь адекватності значень як компонентів свідомості, їх 
відповідності реальним властивостям відображуваних свідомістю об’єктів; те, що 
не лише значення, а й смисли є суспільно детермінованими. Останнє 
підтверджується тим, що й у значеннєвих, й у смислових компонентах свідомості 
можна виокремити складники, які репрезентуватимуть соціокультурні норми, а 
також індивідуально своєрідні паттерни. Також слід враховувати, що кожна 
особистість перебуває у полі різноманітних суспільно вироблених значень і 
смислів, вона визначається у цьому полі тощо. 

Для читацької діяльності великого значення набуває визначення значення та 
смислу в межах людиноцентричного підходу, а саме в парадигмі 
раціогуманістичної перспективи, на засадах якої будує свої дослідження 
Г. О. Балл. Так, вчений розрізняє три основні поняття: 



1. Об’єктивне (реальне) значення об’єкта А, яке ототожнюється з 
сукупністю його властивостей. 

2. Суб’єктивне значення цього об’єкта, що існує в свідомості суб’єкта S. 
При цьому Г. О. Балл розглядає як індивідуальний, так і колективний суб’єкт. 
Стосовно читацької діяльності, слід брати до уваги не лише суб’єктивні значення, 
а й відображувальні, уявлювані тощо (зокрема такі, що реально ніколи не 
існували й не існуватимуть).  

3. Суб’єктивний смисл об’єкта А для суб’єкта S. В даному разі смисл 
визначається як певна наявна в психіці модель, що фіксує ставлення 
суб’єктивного значення згаданого об’єкта до найбільш істотних для нього потреб 
[2, с. 146]. 

Враховуючи особливості учнів старшого шкільного віку, ми виділили три 
основні компоненти діяльності старшокласників з читання літературних творів на 
уроках зарубіжної літератури в середній школі, а саме: 

1. Когнітивний компонент, що має в своїй структурі: а) змістове читання; 
б) інтерпретативне читання; в) смислове читання. 

2. Комунікативний компонент, що складається з: а) процесу 
квазіспілкування автора літературного твору і читача із залученням власного 
досвіду останнього; б) орієнтації учня на співтворчість з іншими читачами та 
усвідомлення можливості зворотного зв’язку; в) трансформації змісту 
літературного твору, тобто його трактування, тлумачення на основі власного 
розуміння.  

3. Суб’єктно-орієнтований компонент, який базується на: а) мотивації 
діяльності читання літературних творів; б) розвитку власного бачення 
особистістю своєї позиції щодо прочитаного літературного твору на рівні 
формування „особистісних смислів”; в) здатності до привнесення свого 
особистісного смислу у трактування тексту; г) здатності до сприйняття точки зору 
іншого суб’єкта спілкування щодо прочитаного літературного твору; д) 
можливості до переведення власного розуміння літературного твору в художню 
структуру, наприклад, у вигляді поетичного повідомлення. 

Проблема сутності смислової установки та смислової диспозиції 
проаналізована в роботах Д. О. Леонтьєва. Вчений стверджує про функціонування 
взаємозв’язку смислових структур особистості, тобто таких, що реалізуються в 
процесах смислоутворення. При цьому особистісні смисли та смислові установки 
конкретної діяльності породжуються як мотивом цієї діяльності, так і стійкими 
смисловими конструктами та диспозиціями особистості. Тому мотиви, смислові 
конструкти та диспозиції, смислові установки тощо, на думку Д. О. Леонтьєва, 
утворюють другий ієрархічний рівень смислової регуляції людини, тоді як вищий 
рівень систем смислової регуляції вчений відводить цінностям [4, с. 35]. 

Д. О. Леонтьєв надає смисловим установкам та диспозиціям особистості 
трансситуативного та “наддіяльнісного” характеру, адже вони складаються та 
функціонують не лише в межах конкретної окремої діяльності. Як правило, 
смислові конструкти та диспозиції завжди виходять за межі окремої діяльності та 
набувають стійкості, що, вважає Д. О. Леонтьєв, означає їх трансформацію в інші, 
більш стійкі структури [4, с. 36].  



Дані ідеї було покладено в основу формулювання видів діалогізму, які, на 
нашу думку, мають знаходитися в сфері смислової диспозиції суб’єкта діяльності. 
Смислові конструкти, на нашу думку, великою мірою визначають структуру 
особистісного досвіду людини та зумовлюють формування останнього під час 
виконання особистістю читацької діяльності. 

Отже, діалогічне наповнення когнітивного, комунікативного та суб’єктно-
орієнтованого компонентів читацької діяльності старшокласників великою мірою 
залежатиме не лише від вміння школярів аналізувати та інтерпретувати твір, а й 
від діалогічної взаємодії учнів один з одним та вчителем, від спільного 
обговорення питань та проблем, продуктивного спілкування на уроках тощо. Ми 
сформулювали такі види діалогізму, урахування яких вчителем зарубіжної 
літератури сприятиме більш ефективній організації діалогічної взаємодії суб’єктів 
навчальної діяльності та глибокому розумінню старшокласниками літературних 
творів. Такими видами діалогізму постають: 

1. Субординативний діалогізм, який передбачає урахування особистістю 
суб’єктності співрозмовника, яким у даному разі виступає суб’єкт літературного 
твору, тобто його позиції, думок, поглядів. Так, складовою субординативного 
діалогізму є суб’єктно орієнтований компонент, тобто сприйняття певного змісту 
повідомлення іншої людини, що, на жаль, часто призводить до підпорядкування 
іншій особистості, некритичного погодження з її судженнями тощо. 

2. Координативний діалогізм, який на відміну від субординативного 
орієнтується не так на особистісний аспект, як на процесуальність взаємодії в 
широкому розумінні цього слова. На перше місце тут виступає змістовність 
діалогічних реакцій, їх послідовність, взаємозумовленість та взаємодоповнення. 
Координативний діалогізм передбачає суб’єктно-дискурсивний компонент як 
раціональне обґрунтування власної точки зору, що, безперечно, передбачає також 
толерантне ставлення до думок співрозмовника, але обов’язковою домінантою, 
безперечно, є власна гіпотеза, позиція, думка тощо. 

3. Особистісно-рефлексивний діалогізм є найбільш глибоким за змістом з 
огляду на розуміння партнера у спілкуванні. Суб’єктність в даному разі виступає 
як детермінанта розвитку власного бачення особистістю своєї позиції, що 
передбачає розвиток критичного ставлення учнів до своєї точки зору та думок 
партнерів по діалогу, здатності розуміти та усвідомлювати висловлювання 
партнерів у спілкуванні (зокрема, якщо співрозмовником виступає автор 
літературного твору), обґрунтовувати власні судження, ставити питання, 
формулювати сумніви, вносити нові ідеї та пропозиції, висловлювати 
нетрадиційні, оригінальні думки, виправляти висловлювання інших учасників 
спілкування, використовуючи водночас те, що є в них прийнятним. 

Всі інші підструктури діалогізму – асоціативна, імажинативна, експресивна 
– тією чи іншою мірою можуть відноситися до систем координативного, 
субординативного та особистісно-рефлексивного діалогізму. 

Опишемо деякі вправи з розробленого нами рефлексивно-поетичного 
тренінгу, який передбачав виконання досліджуваними спеціальних завдань, що 
сприяють залученню учнів до творчого процесу, розвитку їх рефлексивних 
можливостей та здатностей до антиципації, що, в свою чергу, значно фасилітує 



процеси розуміння літературних творів старшокласниками в межах педагогічно 
регульованої діяльності. Даний тренінг найбільш доцільно використовувати на 
старшому ступені навчання учнів в школі (хоча за умов викладання 
спеціалізованої програми із зарубіжної літератури, можна починати з підліткового 
віку). Тренінг розрахований на 60 годин роботи протягом семестру. В даній статті 
опишемо деякі вправи, які увійшли в цей тренінг. 

Вправа перша. Тренер пропонує досліджуваним, використовуючи 2-3 пари 
римованих слів, створити віршований сюжет; при цьому кожен досліджуваний 
вимовляє власні думки вголос. Весь мисленнєвий процес фіксується за 
допомогою диктофону. На основі зроблених записів тренер складає протокол для 
подальшого аналізу. Після виконання завдання вголос зачитується все, що було 
створено членами експериментальної групи, триває обмін враженнями, причому 
кожен автор говорить, в якому кольорі він бачить створений ним віршований 
сюжет, який сприймає смак та запах тощо. Інші члени групи висловлюють свої 
думки про те, що вони почули, роблять спробу побудувати логічний підтекст 
віршованому сюжету. На цьому завершується перший етап заняття.  

На другому етапі тренер вносить пропозицію про те, що віршований сюжет 
вміщує елемент когнітивного дисонансу (тому що люди спілкуються між собою 
прозою), пропонує групі налаштуватися на сприйняття абсурдних роздумів, 
піднімає питання щодо відповідальності за створений кожним членом групи 
мікросвіт (віршований сюжет) та за героїв, які існують там незалежно від волі та 
бажання автора. Тренер пропонує обговорити тему реальності та нереальності. 
Змодельовані групою мікросвіти – реальність чи ні? Який вплив вони та створені 
герої мають на нас та на інших людей? Яке наше ставлення до цього всього? Як 
вони ставляться до нас? Яким чином це все відображується на наших 
особистісних якостях? Можливо, інколи корисно згадати про героїв, яких ми 
створили коли-небудь на заняттях віршотерапії та які, за нашою волею, можливо, 
страждають? Які наші докази цього всього?  

Результат першої вправи приймається за початковий рівень розвитку 
творчих здібностей та рефлексивних і антиципаційних здатностей кожного 
досліджуваного, що свідчить про недостатній рівень розвитку здатності до аналізу 
літературних творів (репродуктивний аспект розуміння літературного твору), 
початковий етап творчого зростання тощо. Необхідно підкреслити, що пари 
римованих слів індивідуальні для кожного школяра. Після виконання першої 
вправи тренер збирає листочки паперу з написаними віршованими сюжетами. 
Досліджуваним пропонується виконати наступну вправу.  

Вправа друга. Тренер доручає кожній групі досліджуваних придумати або 
пригадати певний віршований сюжет, який записується всіма учасниками 
рефлетренінгу в своїх зошитах або на дошці. Після цього кожен учасник отримує 
завдання презентувати максимальний обсяг інформації з даного віршованого 
сюжету. Віршована форма пояснюється тим, що у ній вміщується найбільш 
концентрована інформація, з якою зручніше працювати. Крім того, така форма 
психологічно налаштовує учасників на творчий підхід до розв’язання поставленої 
задачі, тренує їхні рефлексивні можливості та здатності до антиципації, що значно 
фасилітує розуміння учнями літературних творів. Прочитання інформації кожен 



учасник здійснює самостійно, не задаючи ніяких допоміжних питань (тобто саме 
так, як він їх зрозумів). Після виконання вправи учні зачитують те, що вони 
зрозуміли з даного віршованого сюжету. Тренер концентрує увагу групи на 
суттєвих відмінностях в отриманих результатах. Одна і та ж сама інформація 
зачитується кожним учасником з особистісної точки зору. На нашу думку, 
усвідомлення школярами багатьох думок допомагає не лише знайти загальний 
алгоритм діяльності в творчому процесі, а й навчає учнів створювати дещо нове, 
що знаходиться в площині за межами їхнього стереотипного мислення. Разом з 
тим, дана вправа концептуально обґрунтовує „право” школяра на творчість. 
Особистість розкривається тоді, коли усуває ряд бар’єрів, що заважають її творчій 
реалізації. Одним з таких бар’єрів є страх, що тебе не зрозуміють. Тому 
проведення тренінгу сприяє стійкому усвідомленню школярами необхідності 
творити. Третя вправа виконує роль стимулятора творчої активності 
досліджуваних та значно сприяє тому, що старшокласники розуміють літературні 
твори вже не лише з урахуванням репродуктивного аспекту, а й всіх інших –
раціонально-логічного, емоційно-оцінного, експресивного, соціо-культурного 
тощо. 

Третя вправа. Тренер пропонує кожному учаснику попрацювати над 
поетичною розповіддю. При цьому на дошці записується початок та кінцівка 
розповіді. Саме поетичний початок розповіді створює установку, завдяки якій всі 
учасники рефлетренінгу реалізуються в творчому процесі. Варіанти розв’язання 
можуть бути різноманітними. Після виконання вправи всі учасники по черзі 
зачитують свої творчі роботи, обмінюються думками. Як правило, ці враження 
досить яскраві. Творчий процес навчає не лише реалізовувати себе, а й розуміти 
творчість інших.  

Після виконання описаних вище вправ тренер пропонує повернутися до 
першої вправи на моделювання віршованого сюжету, причому запропоновані 
пари рим для кожного досліджуваного не змінюються. Робота досліджуваних над 
створенням віршованого сюжету, на вимовляння вголос власних роздумів, як і в 
першому випадку, записується на диктофон.  

Для обробки результатів рефлетренінгу ми пропонуємо користатися 
умовною кількісною одиницею інн, що значно впорядковує сам процес аналізу 
розумової творчої діяльності досліджуваних та аналіз їх інтелектуальних 
досягнень в плані розуміння віршованих сюжетів. Рефлексивні функції за 
ступенем їх складності, умовно, можна представити в такому порядку: уявлення 
(1 інн), операція (2 інна), інтенція (3 інна), схема (4 інна), модель (5 іннів). Однак, 
це початкові одиниці, які за умов використання рефлексивних функцій в процесі 
творчого мислення автоматично збільшуються. Кількісне збільшення іннів 
відбувається в результаті послідовного включення або переходу рефлексивних 
функцій одна в одну, тобто кожна наступна рефлексивна функція може включати 
в себе попередню: уявлення-уявлення (1 інн) – всього 1 інн; операція-уявлення (1 
інн) та операція (2 інна) – всього 3 інна; інтенція-уявлення (1 інн), операція (2 
інна) та інтенція (3 інна) – всього 6 іннів; схема-уявлення (1 інн), операція (2 інна), 
інтенція (3 інна) та схема (4 інна) – всього 10 іннів; модель-уявлення (1 інн), 
операція (2 інна), інтенція (3 інна), схема (4 інна) та модель (5 іннів) – всього 15 



іннів. Так, робочі рефлексивні функції вміщують наступну кількість іннів: 
уявлення – 1 інн, операція – 3 інна, інтенція – 6 іннів, схема – 10 іннів, модель – 
15 іннів.  

На нашу думку, врахування вчителем на уроках зарубіжної літератури в 
середній школі запропонованої нами структури читацької діяльності творів, а 
також сформульованих видів діалогізму  сприятимуть побудові навчальної 
взаємодії на засадах конструктивного діалогу, який, в свою чергу, 
розповсюджуватиметься на відносини між світоглядними орієнтаціями, зокрема 
між гуманістичною та тими, що вважаються альтернативною їй. 
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ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЩОДО 

ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ: ОПАНУВАННЯ ШКОЛЯРАМИ 
КЕЛЬТСЬКИХ МОВ ТА МОВ МІГРАНТІВ  

Стаття присвячена аналізу основних засад мовної політики Великої 
Британії, спрямованої на збереження мовного багатства етнічно розмаїтого 
населення Британських островів. Основної ваги надано двомовному навчанню, в 
процесі якого як засіб опанування змісту предметів використовують дві мови: 



окрім державної англійської школярі опановують кельтські мови, або “мови 
спадку”, а також учні небританського походження (із сімей мігрантів) 
вивчають рідну мову. 

Ключові слова. мігранти, полі етнічний, інтеграція, мовна політика, 
двомовне навчання, мови спадку. 

Статья посвящена анализу основных принципов языковой политики 
Великобритании, способствующей сохранению языкового богатства и 
разнообразия населения Британских островов. Особое внимание уделено 
двуязычному обучению, в процессе которого для изучения содержания предметов, 
используется два языка: кроме государственного английского школьники 
изучают кельтские языки или “языки наследия”, а также ученики 
небританського происхождения (дети из семей мигрантов) изучают родной 
язык. 

Ключевые слова: мигранты, полиэтнический, интеграция, языковая 
политика, двуязычная обучение, языки наследия. 

The article is devoted to the analysis of Great Britain linguistic policy basic 
principles directed to the maintenance of linguistic enrichment ethnically varied 
population of the British islands. Bilingual study has the basic role, in the process of 
which two languages are used: except official English language pupils seize celtics, or 
“heritage languages”, for the schools objects studying and also non-UK origin pupils 
(migrants’ children) study native language. 

Key words: migrants, polytechnic, integration, language policy, bilingual 
education, heritage languages. 

 
Постановка проблеми. Велика Британія є однією з поліетнічних країн 

світу, де проживають багато націй і народностей, і щороку прибуває значна 
кількість мігрантів з усіх країн світу. Тому уряд країни змушений вирішувати 
мовні проблеми цих громадян для їх активної інтеграції у суспільство. Варто 
зазначити, що мовна політика країни – це сукупність ідеологічних постулатів і 
практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні, на 
розвиток і використання мов у системі її освіти в тому числі. Від мовної політики 
залежить мовна ситуація у багатомовному суспільстві країни, адже уряд може 
стимулювати розвиток багатомовності в державі, чи, навпаки, стримувати, 
звужуючи функціонування мов малих націй і народностей, нерідко доводячи їх до 
повного вимирання [8]. Разом із тим, уряд має оберігати основну державну мову 
країни, розвивати здатність населення користуватися нею в усіх сферах. 

Основні завдання дослідження. Стаття має на меті аналіз основних засад 
мовної політики Великої Британії щодо двомовного навчання: збереження 
кельтських мов та мов мігрантів у Великій Британії, опанування іноземними 
мовами та розвиток здатності послуговуватися державною англійською мовою. 

Численні мігранти, які прибували до Об’єднаного Королівства у другій 
половині ХХ ст., були вихідцями із колоній Великої Британії. З 1948 по 1962 р. 
вони мали право вільно приїжджати до країни та автоматично ставати її 
громадянами. Але така ліберальна політика скоро була припинена “Міграційним 
Актом” 1971 року (“Immigration Act 1971”), який обмежував потік міграції і 



надавав право перетинати кордони країни тільки громадянам, котрі народилися, 
або мали родичів на території Об’єднаного Королівства. Попри обмеження 
держава заохочувала інтеграцію мігрантів стати членами багаторасового 
британського суспільства. Нині мігранти мають право обирати національність на 
власний розсуд, проте подвійне громадянство заборонено. Мовна політика 
орієнтована на глибоке опанування англійської мови мігрантами (English for 
Speakers of Other Languages – ESOL). По всій території Великої Британії існують 
курси з англійської мови, які фінансує уряд. Однак вони не є стандартизовані, 
вчителі, переважно, волонтери, а навчальні програми нерідко мають значні 
відмінності в різних регіонах країни [10]. 

Характерною ознакою освітньої політики Великої Британії вважається її 
децентралізація. Керівництво школами належить до функцій місцевих органів 
управління освітою, тому до їх компетенції належить коло проблем щодо 
навчання та використання кельтських мов у освітньому процесі в середній освіті. 
Існують також організації, що співпрацюють із органами управління освітою, до 
їх функцій входить нагляд за збереженням “мов національного спадку”. Найбільш 
відомі з них: Scottish Consultative Council on the Curriculum (SCCC), Scottish 
Council for Educational Technology (SCET), Estyn, The Welsh Language Board, 
Comhairle na Gaelscolaiochta. Ці організації забезпечують школи двомовними 
програмами та слідкують за їх ефективним використанням. Не є виключенням і 
організація роботи з дітьми мігрантів. Завдяки наполегливій роботі налагоджено 
їх підтримку, всебічне сприяння соціалізації у суспільство. Цим опікується 
Служба допомоги представникам національних меншин (“Ethnic Minority 
Achievement Service” – EMAS), яка, зокрема надає допомогу в опануванні 
англійської мови – забезпечує навчальними посібниками та аудіовізуальними 
засобами. “Служба підтримки додаткових шкіл” (Supplementary Schools Support 
Service) – національне агентство, метою якого є налагодження контактів між 
школами та місцевими громадами національних меншин, фінансова, юридична та 
освітня допомога. Зміст роботи з дітьми мігрантів у школі полягає у наступному: 
після зарахування відбувається знайомство з батьками. Під час бесіди їх 
інформують про систему освіти у Великій Британії загалом, а також надають 
відомості про конкретну школу, яку буде відвідувати їх дитина, зокрема 
знайомлять з програмою навчання, правилами вибору предметів, розпорядком дня 
і т. д. [1]. 

Мовна політика у Великій Британії спрямована на збереження кельтських 
мов – мов корінного населення Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу, які мають 
спільну назву “heritage languages” (“мови спадку”, або “мови предків”): 
валлійської, шотландської гельської та ірландської гельської мов. Слід 
відзначити, що в літературі нерідко ці мови називають “мовами національних 
меншин” [11]. Але при цьому не слід забувати, що представники валлійського, 
ірландського і шотландського етносу у цих адміністративно територіальних 
районах Великої Британії часто складають більшість населення. Є потреба 
зазначити, що мовознавці і лінгвісти відносять ці древні мови до кельтської гілки 
мов, які значно різняться від англійської. Тому жителі Уельсу, Шотландії, 
Північної Ірландії усвідомлюють потребу зберігати мову предків і володіти 



державною – англійською, яку нині застосовують як засіб міжнародного 
спілкування в усьому світі. Задля збереження “мов спадку” державні діячі 
створюють необхідні умови для вивчення та розвитку цих мов у соціумі, надаючи 
їм офіційного статусу та впроваджуючи мову у навчальні плани. Учні мають 
змогу вивчати свою рідну мову як предмет, або опановувати зміст інших 
предметів за допомогою цієї мови. В процесі такого навчання вивчають мову як 
систему, формують елементарну здатність спілкуватися, вивчають традиції і 
звичаї народу – носія мови. 

Північна Ірландія має довгу історію становлення двомовної освіти. З 1920-х 
років існували школи, в яких вивчали ірландську як предмет, а також ті, в яких 
ірландська була мовою опанування змісту інших предметів. Така політика 
тривала до 1930 рр., відтоді ірландську вилучили з навчальної програми. 3 1921 
по 1972 р. в парламенті Північної Ірландії переважала за кількістю голосів 
Ольстерська партія (Ulster Unionist Party), вороже налаштована щодо 
розповсюдження ірландської мови у Північній Ірландії. З обранням нового 
Британського Уряду ставлення до ірландської певною мірою змінилося. У 1980 р. 
було прийнято декілька проектів для її розвитку, які фінансували громадські 
установи. Однак, значна зміна у ставленні до ірландської мови сталася після 
підписання документу під назвою “Good Friday Agreement” у 1998 році, також 
відомого як “Belfast Agreement”. Ця Угода проголосила, що “всі громадяни 
Північної Ірландії поважають, визнають та ставляться толерантно до ірландської 
мови”. Британський Уряд постановив, що ірландську мову можна 
використовувати у приватному та громадському житті, засобах масової 
інформації та в освіті [4]. Державні діячі Північної Ірландії докладали значних 
зусиль, для відродження ірландської гельської впровадивши її вивчення в 
початкових класах, сподіваючись, що учні почнуть користуватися мовою в 
навчанні та у побуті. Слід відзначити, що у розвитку двомовної освіти Північної 
Ірландії чергувалися періоди ширшого застосування двох мов у шкільництві зі 
значними обмеженнями. Але школи, у яких зміст предметів опановували за 
допомогою більше ніж однією мови, сприяли збереженню та використанню 
виучуваних мов, що вивчалися і поза межами школи. Обов’язковими предметами 
за чинною Національною Програмою Північної Ірландії є математика, історія, 
географія. Ці предмети учні паралельно вивчають двома мовами. Про успішність 
такого навчання можна говорити мовою цифр, слід згадати, що у 1900р. тільки 5% 
населення Північної Ірландії розмовляли ірландською. А згідно національного 
Перепису станом на 2001 р. населення Північної Ірландії становило 167490 осіб, з 
них 15000 (35%) осіб гарно володіли мовою та 45000 (65%) осіб мали середній 
рівень знань ірландської мови. Мовна політика Британії щодо збереження 
національної мови Північної Ірландії є гарним прикладом мовного плюралізму, 
регулює мовні відносини між представниками різних національних спільнот, 
стимулює розвиток багатомовності населення [4]. Хоча, слід зазначити, що 
двомовна освіта в Північної Ірландії не є взірцевою, нерідко її критикують у 
порівнянні з двомовною освітою Уельсу. 

В 1993 р. Міністерством Освіти Уельсу, було прийнято документ, що 
отримав назву “Акт про валлійську мову” (“Welsh Language Act”), який 



передбачав використання валлійської мови на однаковому рівні з англійською у 
сферах бізнесу та судочинстві на території Уельсу. Політична, соціальна, освітня 
та культурна мета прийняття Акту про валлійську мову передбачала поширення, 
відродження та розвиток мови на території Уельсу. Цей Акт гарантував підтримку 
на території Уельсу вивчення валлійської школярами як першої чи другої мови. 
Варто зазначити, що у 1998 р. Валлійська Національна Асамблея постановила, що 
фінансування та зміни у програмі навчання відбуватимуться на місцевому рівні. 
Головний офіс при Міністерстві Освіти Уельсу, це установа, яка має назву Estyn. 
Її працівники несуть відповідальність за моніторинг якості освіти та створення 
сприятливих умов для навчання, зокрема забезпечення шкіл кваліфікованими 
вчителями. На цю установу покладено обов’язок перевіряти якість освітніх послуг 
у двомовних школах та навчальних закладах, оприлюднювати в пресі результати 
моніторингу [7]. 

На думку багатьох зарубіжних дослідників валлійська мова в Уельсі 
збереглася і розвивається особливо вдало завдяки двомовному шкільництву. Його 
процес було започатковано в другій половині ХІХ ст., було прийнято низку так 
званих Освітніх законів (Education Acts), які сприяли запровадженню, а потім 
розширенню використання валлійської в навчальних закладах Уельсу. Освітній 
Закон в 1870 р. (Education Act 1870) започаткував вивчення валлійської мови у 
школах. Продовжив розпочате Освітній Закон в 1944 р. (Education Act 1944), 
завдяки якому місцевій владі було надано можливості відкрити загальноосвітні 
валлійськомовні школи. Визнання валлійської освіти було підтверджено Освітнім 
Законом в 1988 (Education Reform Act 1988). Цей Акт надав валлійській мові 
статусу основного предмету в національному курикулумі (National Curriculum) та 
засобу навчання змісту інших предметів, зокрема історії, географії, музики. 
Основна мета Освітнього Закону була досягнута, батьки радо віддавали дітей 
навчатися до двомовних шкіл, бо у такий спосіб мали змогу зберегти культуру 
предків і бачили перспективу для працевлаштування. Отже, слід зазначити, що 
шкільництво сприяло вивченню мови та її збереженню у суспільстві. Але і нині в 
Уельсі існує загроза зникнення мови, зокрема лінгвісти та культурологи роблять 
висновок про поступовий занепад валлійської мови за останні сто років. Разом із 
тим, за сорок років, що минули, статистика також фіксує значне зростання 
кількості учнів, що навчаються двома мовами, однією з яких є валлійська. І, як 
результат древня валлійська поступово відроджується, бо нею залюбки 
послуговуються у побуті і на робочих місцях працівники агентств та установ. 
Відповідно до Національного Перепису (1991 р.) приблизно 20%, а це більше ніж 
500000 населення Уельсу, може послуговуватися валлійською мовою [5]. Отже, 
двомовні школи в Уельсі – це перспективна галузь, що активно розвивається. 
Хоча цей освітній напрям має значні успіхи, проте існують і проблеми, що 
потребують розв’язання.  

Шотландський Парламент обраний у 1999 р., отримав ширший діапазон 
законодавчих та виконавчих прав, ніж попередній. Ця подія надала Шотландії 
істотного розширення автономії. В 2005 р. було прийнято Акт про гельську мову 
(Gaelic Language Act). Цей Акт надав шотландській гельській офіційного статусу 
та дозволив послуговуватися нею так само, як і англійською на території 



Шотландії. Уряд Об’єднаного Королівства ратифікував Європейську Хартію 
щодо регіональних мов та мов національних меншин та виконав 39 пунктів 
частини третьої Статуту гельської мови у Шотландії. Bord na Gaidhlig, спеціальна 
агенція, що була створена в 2006 р. на основі Акту про шотландську гельську 
мову, має функцію контролю і зобов’язана надавати звіти шотландському 
Міністерству Освіти про виконання пунктів Європейської Хартії щодо 
шотландської гельської мови. Вимоги щодо збереження шотландської гельської 
мови описано в документі, що отримав назву Національна мовна стратегія 
(National Language Plan). Кожні п’ять років агенція Bord na Gaidhlig публікує звіт, 
що містить відомості та пропозиції щодо поширення шотландської гельської мови 
серед населення Шотландії, опікується створенням умов для її опанування в 
закладах освіти та збереження самобутньої культури цього древнього народу [7]. 

Двомовне шкільництво Шотландії також має свої особливості. Освітній Акт 
1872 р., який був прийнятий парламентом Шотландії, не містив рекомендації 
щодо збереження шотландської гельської мови, тож нею не велося навчання у 
шотландських школах. В кінці ХІХ ст. на території Шотландії домінувала 
англійська мова і культура, створюючи у шотландців негативне ставлення до 
рідної мови. Такі обставини призводили до того, що обдаровані діти нерідко 
намагалися покинути батьківщину. Шотландську гельську вперше почали 
самотужки відроджувати освітяни з 1975 р. у школах областей Outer Hebrides та 
Comhairle nan Eilean. Це території, де жителі традиційно послуговувалися мовою 
предків. Влада згодом підтримала розпочате вчителями і започаткувала Проект 
двомовної освіти (“Bilingual Education project”) [2]. 

Через кілька років Проект двомовного навчання отримав розповсюдження 
на всій території Шотландії. Його фінансування та підтримка відбувалася на рівні 
Уряду Великої Британії. Спочатку батьки та діти сприймали цей проект 
позитивно, бо він сприяв збереженню шотландської гельської мови, але з 1980-
тих років почали з’являтися сумніви щодо необхідності так глибоко вивчати 
шотландську гельську. Адже мовою широкого вжитку і подальших перспектив 
для молоді залишалася англійська, тому двомовне навчання почали поступово 
скорочувати. Як наслідок в 1990-тих роках ХХ ст. у початкових школах існувало 
лише декілька гельськомовних класів, а на рівні середньої школи ще менше, 
функціонував один гельськомовний коледж, а також тільки у деяких 
університетах вивчали гельську філологію. Здавалося б двомовне навчання у 
Шотландії скоро зовсім перестане існувати, але воно отримало нове життя. Перші 
гельськомовні початкові школи було відкрито у 1985 р. у містах Глазго та 
Інвернес. У період 2001-2002 рр., вже існувало 59 початкових шкіл з 1859 учнями, 
більшість цих шкіл мали окремі гельськомовні та англійськомовні потоки. Перша 
повністю гельськомовна школа була відкрита у Глазго у 1999, а згодом місцева 
влада Західних Островів (Western Isles) відкрила ще 5 гельськомовних початкових 
шкіл, всі ці школи є державними. Слід зазначити, що основні предмети, які 
вивчають гельською мовою в Уельсі, це історія, географія, математика. Ці 
предмети є обов’язковими при здачі екзаменів Національного Cтандарту (National 
Standard Grade). Використання гельської як мови опанування інших предметів 
поступово переходило у середню школу Шотландії, і у період з 2001-2002 рр. вже 



налічувалось 14 шкіл з 302 учнями [3]. 
У порівнянні із успіхами у справі збереження національної мови завдяки 

двомовному шкільництву в Ірландії та Уельсі приклад Шотландії значно 
скромніший, все ж деяких результатів вдалося досягти. Шотландську гельську 
використовують у повсякденному житті, хоча вона і не стала основною мовою у 
Шотландії, але зберегла свої позиції і не зникла: у 1900 р. 6%, це (260000) осіб, 
населення Шотландії розмовляли гельською, а на початку ХХІ ст. 5%  населення 
Шотландії здатні цією мовою спілкуватися [3]. 

У 2000 р. уряд Великої Британії підписав та ратифікував Європейську 
Хартію мов національних меншин та регіональних мов. Валлійська, шотландська, 
гельська, ірландська мови отримали офіційний статус на території країни. 
Виключенням стала мова корніш (Cornish) з причини малої кількості осіб, які неї 
володіють (до 2000 індивідуумів). Хоча жителі місцевостей Cornwall, Devon та 
West-Somerset намагаються зберегти її, використовуючи її у повсякденному 
житті, мову корніш було визнано безперспективною, оскільки нею 
послуговуються переважно літні люди [6]. 

Двомовність і багатомовність, етнічне розмаїття населення є характерною 
ознакою сучасного соціуму Англії. Через величезну кількість мігрантів здатність 
громадян послуговуватися кількома мовами нині можна спостерігати у школах, 
установах, релігійних общинах Англії. Підходи до формування двомовності у 
школярів в Англії відрізняються від інших частин Великої Британії. В Англії 
двомовне навчання стосується в першу чергу учнів-вихідців із сімей мігрантів, які 
не так давно прибули до країни і потребують соціалізації і, зокрема, опанування 
англійської мови. Їх національні традиції і мову, батьки та родичі намагаються 
зберігати вдома, нерідко завдяки регулярним заняттям у невеликих групах. Але в 
державних школах, незважаючи на складності, також нерідко організовано 
вивчення рідних мов дітей, які тут навчаються. 

В Англії двомовне навчання можна поділити за двома напрямами: середня 
освіта з використанням двох мов задля: 1) глибшого опанування англомовними 
школярами, іноземних мов та використання їх як засобів навчання 
загальноосвітніх предметів; 2) опанування англійської мови мігрантами задля 
соціалізації в суспільстві Великої Британії. Двомовне шкільництво для мігрантів 
підтримується та фінансується державою. Основні іноземні мови, які вивчаються 
на території Англії – це французька, німецька, іспанська. Ці мови 
використовуються у шкільництві, де основна мова навчання англійська, при 
цьому учні обирають другу мову для опанування змісту навчальних предметів, 
нерідко самостійно за власним бажанням. Таку двомовну освіту обирають етнічні 
англійці, або діти, для яких англійська мова є рідною. 

Висновки. Вивчення засад мовної політики Великої Британії стосовно мов 
мігрантів, мов національних меншин корінного населення дає змогу зробити 
висновок, що вона є плюралістичною, спрямованою на функціонування у соціумі 
не однієї, а кількох мов. Завдяки впровадженню двомовної освіти держава сприяє 
збереженню мов, якими спілкуються жителі Великої Британії. Сприяє інтеграції і 
соціалізації мігрантів, не перешкоджає збереженню їх мов та культур. Держава 
підтримує кельтські мови, або “мови спадку”, про що свідчить динаміка їх 



відродження та використання у побуті, освітніх та державних закладах і 
установах. Державна мовна політика спрямована на розвиток двомовності і 
багатомовності населення завдяки широкому запровадженню двомовної освіти 
сприяє: 

– збереженню етнокультурної ідентичності народів, що проживають у 
державі; 

– забезпечує культурні права меншин; 
– запобігає етнополітичним конфліктам та стабілізує відносини між 

представниками різних народів.  
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У статті йдеться про основні події та чинники розвитку освіти з основ 
ЗСЖ шкільної молоді у Великій Британії; розкрито теми занять з основ ЗСЖ у 
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школі в соціально-політичному та історичному контекстах; виділено основні 
етапи розвитку освіти з основ ЗСЖ в період з 1870 по 1988 рр. 

Ключові слова: освіта з основ ЗСЖ; гігієна; статеве виховання; 
материнська майстерність. 

В статье рассматриваются основные события развития образования по 
вопросам основ ЗСЖ школьной молодежи в Великобритании; раскрыты темы 
занятий по вопросам основ ЗСЖ школе в социально-политическом и 
историческом контексте; выделено основные этапы развития образования по 
вопросам основ ЗСЖ в период с 1870 по 1988 гг. 

Ключевые слова: образование по вопросам основ ЗСЖ; гигиена, половое 
воспитание; материнское мастерство. 

Major events of the school health education history in Great Britain are 
presented in the article; school health education topics are discussed in socio-political 
and historical contexts; major periods in school health education are given. 

Key words: health education; hygiene; sex education; mother craft. 
 
Формування здорового способу життя (ФЗСЖ) населення через школу бере 

початок у другій половині ХІХ ст., коли Законом про початкову освіту 1870 р. 
(Elementary Education Act, 1870) було розпочато державне фінансування шкіл в 
Англії і Уельсі. Закон забезпечив обов’язкове навчання дітей віком 5-13 років і 
надання їм знань з читання, письма та арифметики. У 1872 р. освіта в Шотландії 
стала обов’язковою для всіх дітей віком від 5 – до 13 із прийняттям Закону про 
освіту Шотландії, (The Education (Scotland) Act of 1872), а в 1888 р. було введено 
“Leaving Certificate” (сертифікат про закінчення школи), який подовжив вік 
навчання до 14 років. 

Обов’язкове державне навчання вимагало і розвитку основ ЗСЖ в школі. 
Високий рівень урбанізації та індустріалізації в той час призвів до жахливих умов 
існування, поганого фізичного здоров’ям населення, високого рівня дитячої 
смертності та сумнівної моралі великої кількості робочого класу Британії кінця 
ХІХ ст. Залучення найбідніших дітей в систему державної шкільної освіти 
свідчило про політичну зацікавленість уряду країни у фізичному здоров’ї дітей.  

Недостатня кількість рекрутів для участі в англо-бурській війні (1889-
1902 р.) обумовлена їх поганим здоров’ям (багато чоловіків були дуже 
маленького зросту і недогодовані), змусила Британський уряд започаткувати 
низку заходів для забезпечення армії якісними новобранцями і підняти стандарт 
національного здоров’я. 

Дві міждепартаментні служби Англії та Уельсу – Комітет з боротьби з 
фізичним занепадом і Комітет з питань медичної інспекції та харчування дітей, 
які відвідують державні початкові школи та Королівська комісія з фізичної 
підготовки в Шотландії підготували звітні документи стосовно стану проблем 
здоров’я населення Британії. На їх основі у 1906 р. було розпочато шкільну 
програму харчування для забезпечення здорового розвитку британських дітей; 
медичні огляди учнів для своєчасного виявлення і запобігання хворобам; та 
навчання материнській майстерності. Хоча деякі аспекти основ ЗСЖ, зокрема 
гігієна (визначений як спеціальний предмет) та фізичні вправи для хлопчиків і 



дівчат (плавання, гімнастика та шведській дріл – військовий марш) були введені в 
навчальний курикулум ще з 1890 р., після виходу звітів, фізичне виховання стало 
обов’язковим предметом у державній школі.  

У коледжах з підготовки вчителів було введено вивчання гігієни 
майбутніми освітянами “Програма з гігієни для підготовки вчителів” (1907 р.). 

У 1908 р. було створено Шкільну Медичну Службу (School Medical Service) 
перейменовану у 1975 р. в Шкільну Службу Охорони здоров’я (School Health 
Service) під керівництвом Медичного відділу Департаменту освіти. Служба 
опікувалася шкільним харчуванням, медичним оглядом а також фізичним 
вихованням школярів. Робота даної служби мала великий вплив на виховання 
здорових дітей у саме у шкільному середовищі. 

Провідною постаттю того часу, реформатором системи національного, 
громадського здоров’я був Сер Джордж Ньюман (Sir George Newman) (1870-1948) 
перший Директор Медичного відділу при Департаменті освіти. Джордж Ньюман 
впровадив державну стратегію у сфері покращення громадського здоров’я. 
Стратегія передбачала реформування деяких аспектів моралі тогочасного 
британського суспільства через зміст і методи навчання у системі державної 
шкільної освіти – головним чином у початковій школі. 

На основі “Програми з основ гігієни для підготовки вчителів 1907 р.” 
Департаментом освіти і науки було розроблено 6 Довідників з основ ЗСЖ, що 
виходили кожні 10 років у період з 1928 по 1978 рр. разом із доповненнями. 
Інструкції в довідниках мали рекомендаційний а не обов’язковий характер 
відповідно до рівня школи, віку учнів та конкретних тем. 1907 рік – “Програми з 
основ гігієни для підготовки вчителів 190  р.” ; 1928 рік – “Довідник порад з основ 
ЗСЖ”; 1940 – “Рекомендації з основ ЗСЖ”; 1956 – “Основи ЗСЖ”; 1966 – 
“Здоров’я в навчальному процесі”; 1968 – “Довідник з основ ЗСЖ”; 1977 – “Основи 
ЗСЖ в школі”; 1978 – “Основи ЗСЖ в середній школі (курикулум для учнів 11-16 
років)”. 

Зміст довідників з часом розширювався таким чином, щоб основи ЗСЖ 
можна було викладати не тільки в середній а і в початковій школі. 

Програми навчання з основ ЗСЖ у 1928 р. включали такі теми: дотримання 
чистоти та догляд за тілом, одягом, важливість свіжого повітря та сонячного 
світла, правильного харчування, інформацію, про інфекційні хвороби. Дівчат 
навчали основам поживного харчування підчас занять з домогосподарства, яке 
вважалося важливим аспектом основ ЗСЖ, а хлопчиків під час занять з 
природничих дисциплін.  

Річні звіти головного інспектора з питань охорони здоров’я для 
Департаменту освіти, які публікувалися з 1907 по 1974 рр. під назвою “Здоров’я 
школярів” свідчать, що в цей період основам ЗСЖ в школі приділялася велика 
увага, але зміст і направленість мали гендерний характер, тобто були орієнтовані 
на дівчат як основних реципієнтів отримання відповідних знань. Звіти готувалися 
на підставі даних з кожного адміністративного округу та міських шкіл. Зі звітів 
зрозуміло, що програми основ ЗСЖ на місцевому рівні орієнтовані на школи для 
дівчат або тільки для дівчат у змішаних школах. Робочі плани з основ ЗСЖ 
передбачали навчання практичних аспектів а ніж теорії. Зокрема, звіт 1922 р. з 



початкової школи у Бірмінгемі містить інформацію про “Бригаду здоров’я” — 
ініціативу вчителів-жінок з природничих дисциплін, учнями яких були тільки 
дівчата. Цей непоодинокий приклад свідчить, що програми основ ЗСЖ з 
домогосподарства, турботи про немовлят, першої медичної допомоги та 
менструації були направлені виключно на дівчат. 

Департамент освіти приділяв велику увагу навчанню дівчат основам 
материнства як ключовому компоненту їх навчання про здоров’я. Вважалося, що 
здоров’я нації залежить, в першу чергу, від материнства. Теми, яким навчали 
дівчаток з робочого класу в початковій школі були присвяченні веденню 
ефективного домогосподарства та компетентного материнства, зокрема 
запобіганню нераціональному недостатньому харчуванню, поганому здоров’ю, та 
хворобам. 

Для хлопчиків з робочого класу ключовою частиною основ ЗСЖ була 
фізична підготовка, спортивні ігри та групова робота для розвитку фізичної сили 
та навичок необхідних для важкої фізичної праці. 

Стандарт національного здоров’я, а скоріше нездоров’я, був темою 
дискурсу тогочасних євгеністів. Саме вони висловлювали занепокоєння 
нездоров’ям “англо-саксонської раси” і культивували побоювання про її занепад і 
дегенерацію.  

Євгеністів непокоїла не тільки зростаюча кількість хвороб бідного робочого 
класу таких як серцево-судинні та захворювання на рак, а і хвороби заможних — 
такі як ожиріння. 

Євгеніка — практика, спрямована на створення кращої породи людей.  
Негативна євгеніка спрямована на фізичне знищення (вбивство) наступних 

поколінь людей з метою повної ліквідації “фізичних недоліків”, що присутні у 
їхніх предків. 

Позитивна євгеніка ставить своїм завданням розвивати позитивні 
фізіологічні якості у наступних поколінь, які відсутні у їх попередників. В 
наслідок того, що у нацистській Німеччині євгеніка була проголошена державною 
доктриною (і проблема невідповідністі “арійским” стандартам розв’язувалась 
убивством), євгеніка почала асоціюватись із фашистською ідеологією. Елементи 
євгеніки також присутні у сучасному світі — це стосується практики планування 
сім'ї. 

Євгеністи мали великий вплив на розвиток ЗСЖ в Британії того часу. 
У період з 1920 по 1930 роки ХХ ст. в Англії утворилося декілька 

об’єднань, що виступали за розвиток ЗСЖ та гігієни зокрема. Вони були 
частиною руху, що зародився в ХІХ столітті за реформування особистісного 
здоров’я та способу життя великою мірою на основі євгеніки. Серед таких 
об’єднань слід відзначити “Товариство нового здоров’я” (New Health Society), 
“Лігу сонячного світла”(Sunlight League), “Партію реформ чоловічого одягу” 
(Men’s Dress Reform Party) та “Жіночу лігу здоров’я і краси”(Women’s League of 
Health and Beauty). Ці об’єднання виступали за обмеження в харчуванні, фізичні 
вправи, загорання на сонці та утримування тіла в чистоті як засіб протистояти 
негативним наслідкам тогочасного урбаністичного стилю життя. Товариства 



займалися широкою просвітницькою діяльністю і вважали, що навчання основам 
ЗСЖ є ключовим механізмом у відродженні “англо-саксонської раси”. 

Представники “Товариства нового здоров’я” (здебільше це практикуючі 
лікарі або медичні журналісти) вважали непоживне харчування і запори коренем 
всіх бід людства. Разом із представниками “Жіночої ліги за здоров’я і красу” вони 
були першими адвокатами кампаній по контролю за дітонародженням, 
“безпечного” сексу, сексу до шлюбу і активно і відкрито розповсюджували 
практичну інформацію стосовно цих питань. Здорові жінки вважалися “матерями 
нації” і ці постулати відобразилися у шкільних програмах з основ ЗСЖ. 

У 30-ті р. ХХ ст. зміст програм з основ ЗСЖ включав гігієну харчування і 
напоїв, материнську майстерність і турботу про немовлят, інформацію про те, що 
сприяє утворенню здорового середовища. У відповідності до методичних вказівок 
“Довідника”, вчителі повинні були слідкувати за чистотою тіла учнів, давати 
учням поради щодо регулярності зміни нижньої білизни, користування носовими 
платками та регулярності актів дефекації. 

Пропаганда фізичного здоров’я набувала нового змісту в контексті 
зростаючої міжнародної напруги в 30-х рр. ХХ століття. Департаменти здоров’я і 
освіти об’єднали зусилля для проведення сумісної кампанії за здоров’я в 1937 р. 
яку розпочав прем’єр міністр Великобританії Невіл Чемберлен 
(Neville Chamberlain). Кампанія заохочувала населення звертатися до роботи 
медичних служб, дбати про своє фізичне здоров’я а також надавала державне 
фінансування спортивним майданчикам і добровільним організаціям. Фізичне 
виховання вважалося формою превентивної медицини. По всій крані кампанія 
підтримувалася мультимедійною пропагандою з виставками, присвяченим гігієні і 
здоров’ю, важливості фізичної культури; фільмами, радіотрансляціями і 
постерами із лозунгами “Здоров’я перемагає! Займайся собою! Будь здоровим!” а 
також “Англія очікує що кожний чоловік і жінка будуть здорові!” 

Друга світова війна мала великий негативний вплив на життя більшості 
населення Європи. Масові переміщення народу, особливо солдат, призвели до 
зростання кількості випадків захворювань, що передаються статевим шляхом. 
Війна вплинула на розвиток такого компоненту основ ЗСЖ як статеве виховання 
(СВ) в школі а також на зростання превентивної ролі СВ у напрямку 
попереджання розповсюдженості актуальних на той час статевих захворювань на 
сифіліс і гонорею.  

Оновлений Довідник з основ ЗСЖ вийшов після Другої світової війни у 
1956 р. й складався з декількох розділів присвячених темам ЗСЖ в школі. 
Викладання основ ЗСЖ не мало обов’язковий характер. В новому Довіднику теми 
“Материнська майстерність” та “Догляд за немовлятами” було замінено на тему 
“Школа і майбутні батьки”. Роль обох батьків у вихованні дітей підкреслювалася 
навіть введенням нового терміну “батьківська майстерність” поряд з 
“материнською майстерністю”. Довідник наголошував на необхідність включити 
хлопчиків в процес вивчання основ під час предмету “Домогосподарство”. 
Проблеми ЗСЖ недостатньо висвітлені в документах Департаменту освіти і науки 
того часу свідчать про незначну увагу до цього важливого питання, крім одного з 
аспектів – СВ, яке було офіційно запропоновано включити у курикулум. 



У 1968 р. основи ЗСЖ викладались в рамках предмету “Домашньої 
економіки”, яка передбачала розвиток і в хлопчиків і в дівчаток почуття взаємної 
відповідальності як майбутніх батьків за створення домашнього очага. У розділі 
Довідника “Поживність і їжа” наголошувалася необхідність навчати і хлопчиків 
і дівчаток про важливість раціонального харчування і здорової їжі. У розділі 
“Школа і майбутні батьки” поряд з темою “Догляд за немовлятами”, учнів 
навчали основам кулінарії, правилам дотримання чистоти, прання, шиття та 
веденню домашнього бюджету. Також обговорювалася тема шкоди зловживання 
алкоголем. Вважалося, що дівчати мали недостатньо знань про шкоду від 
алкоголю, тому непоодинокими були випадки, коли дівчата напивалися під час 
вечірок і через це вступали в статеві стосунки (Департамент освіти і науки 
1968 р.).  

Тема пубертатного періоду підлітків рекомендувалася для ознайомлення 
учнів з огляду на особливі труднощі, з якими стикаються дівчата під час початку 
менструації. Також вперше в даному виданні Довідника підкреслювалася 
важливість ознайомлення хлопчиків з початком їх пубертатного віку. 

У середині шістдесятих років у контексті змін повоєнної сексуальної 
культури, освіта про стать стала займати дуже важливе місце в курикулумі, що 
викликало занепокоєння, що основи ЗСЖ для дітей в школі все більше були схожі 
на СВ. СВ мало превентивний характер — дітей вчили про небезпеку 
захворювань що передаються статевим шляхом, дошлюбну і позашлюбну 
вагітність. 

Останнє видання Довідника вийшло в 1977 р. під назвою “Основи ЗСЖ в 
школі”. В даному документі біли відсутні попередні теми про дотримання чистоти 
тіла та кількості актів дефекації, натомість акцент з гігієни було зміщено на теми 
вибору і практики ЗСЖ через утримання від небажаної поведінки. Довідник 
містив нові розділи стосовно інфекційних захворювань, забруднення 
навколишнього середовища, професійного здоров’я, попередження нещасних 
випадків, зловживання наркотичними речовинами, алкоголем та тютюнопаління, 
а також вперше з’явився розділ “Статеве виховання”. Довідник радив 
ознайомлення учнів обох статей із особливостями пуберційного періоду 
протилежної статі. 

Починаючи з 1970 р., розвиток цілісного підходу до навчання в школі 
розглядав сексуальність через призму почуття власної гідності, відповідальності 
та контрацептивної обізнаності.  

Відбувся перехід від попереднього нагляду дорослими за здоров’ям дитини 
до самоспостереження, самоконтролю та розуміння СВ у контексті більш 
широких політичних змін у суспільстві, що складається з особистостей обізнаних 
про ризик, індивідуалізованих та здатних до саморефлексії. 

Ми робимо припущення, що саме ці зміни вплинули і прискорили розвиток 
ЗСЖ у шкільному курикулумі Північної Ірландії. На думку С. Ж. МакГафіна 
(S.J. McGuffin) до 1972 р, Департамент освіти Північної Ірландії направляв в 
школи поодинокі документи стосовно ЗСЖ і тільки на конкретну тему, як то 
зловживання наркотиками. 



Хоча державна шкільна система була заснована в Ірландії раніше ніж у 
Англії та Уельсі та Шотландії (1827 у порівнянні з 1870, 1872 рр.), політичні події 
не сприяли розвитку ЗСЖ в школі. Існують певні відмінності у системах освіти ПІ 
та Англії ті Уельсу. В контексті ЗСЖ нас цікавлять наступні відмінності: 1 – 
контроль школи католицькою церквою у ПІ (більше половини дітей відвідують 
католицькі школи); 2 – школа починається для дітей віком від 3-х років. 

У 1975 р. Комітет з питань розвитку курикулум Департаменту освіти ПІ 
організував проведення 5-ти опитувань з проблеми викладання основ ЗСЖ в 
початковій та середній школі. За даними опитувань директорів 234 шкіл (41%) 
викладання основ ЗСЖ залежало від бажання вчителів, медичного персоналу та 
медичних працівників-відвідувачів. Головна увага в школах приділялася темі 
безпеки на дорогах (96.6% шкіл); здоров’я зубів (87.5%); особистісній гігієні 
(81.9%). У половині шкіл учнів 9-11 років навчали про безпеку вдома та на воді а 
також про шкоду від тютюнопаління. Менше 10% шкіл навчали учнів про 
фізіологічні аспекти пубертатного періоду такі як менструація; менше 15% шкіл 
давали знання про дітонародження. Опитування продемонструвало, що школи не 
слідували інструкціям запропонованим у методичних рекомендаціях для вчителів 
початкової школи. 

Більша частина матеріалу з основ ЗСЖ викладалася вчителем під час різних 
шкільних предметів, але в деяких школах виділявся окремий час у розкладі для 
учнів 10-11 років. Третина шкіл користувалася послугами шкільного персоналу з 
питань ЗСЖ здебільше з тем здоров’я зубів та особистісної гігієни. 

В середній школі багато аспектів ЗСЖ обговорювалися у контексті таких 
предметів як біологія, домашня економіка, фізичне виховання та релігієзнавство. 
13 середніх шкіл пропонували основи ЗСЖ як окремий предмет для учнів 14-16 
років. Теми, які обговорювалися під час занять з основ ЗСЖ в 77 % шкіл 
включали особистісну гігієну, шкоду від зловживання алкоголем та наркотиками, 
тютнопаління, поживне харчування, дітонародження, безпеку вдома, освіту про 
мораль; 50-60% шкіл давали інформацію про догляд за немовлятами, батьківство, 
контрацепцію, венеричні захворювання, екологічне здоров’я, безпеку на дорогах 
та захворювання на рак.  

Опитування 500 вчителів з різних основних предметів показало 
зацікавленість освітян у наданні знань з основних, на їх думку, аспектів ЗСЖ до 
моменту випуску зі школи – 16 років. До таких аспектів належали зловживання 
алкоголем та наркотиками, тютюнопаління, надання першої медичної допомоги, 
охорона природи, безпека вдома на воді та дорогах, особистісна гігієна. 25% 
вчителів були категорично проти викладання таких аспектів ЗСЖ як контрацепція 
та психічне здоров’я. Це можна пояснити перш за все відсутністю відповідних 
знань у самих вчителів. Менше 15% вчителів були підготовлені до викладання 
наступних тем: захворювання, що передаються статевим шляхом, контрацепція, 
турбота про немовлят та психічне здоров’я.  

У 1974 р. всім студентам, які поступили до Странмільського коледжу з 
підготовки вчителів, у ПІ було запропоновано тест, що його проходять їх колеги з 
Роут єнд Пеінтер коледжу в Англії, який складався з 43 питання про факти в 
області дітонародження, генетики та венеричних захворювань. Результати 



тестування показали низьку (обмежену) компетенцію студентів по даним 
питанням. Це свідчило про те, що навіть здібні випускники середніх шкіл мали 
недостатньо практичних знань в області біології, і з цього можна зробити 
висновок, що більшість учнів були ще менш обізнаними в питаннях ЗСЖ. 

На відміну від Англії і Уельсу, де викладання “Програми з основ гігієни для 
підготовки вчителів” з’явились у коледжах у 1907 р. в ПІ такі програми стали 
обов’язковими після 1974 р. 

Отже, розвиток освіти з основ ЗСЖ у Великій Британії в період з 1870 по 
1980 рр. можна розділити на три етапи:  

І – з 1870 – 1907 (від започаткування системи державної шкільної освіти до 
започаткування Шкільної медичної служби, як механізму подолання проблем 
здоров’я населення, що виявилися в результаті Англо-бурської війни).  

ІІ – 1908 – 1945 (період, що охоплює дві світові війни характеризується 
увагою до гігієнічних аспектів здоров’я, розвитку фізичної культури, як 
превентивної медицини акценті на материнській майстерності).  

ІІІ – 1945 – 1988 (прийняття Національного Курикулу, впровадження в 
освіту механізмів і принципів роботи ринкової економіки. Даний період 
характеризується появою і обговоренням таких тем як статеве виховання, шкода 
від зловживання тютюном і алкоголем та збереження навколишнього середовища. 

Виділені вище етапи розвитку освіти з основ ЗСЖ учнів у середній школі 
Великої Британії відповідають основним подіям у соціально-економічній сфері 
життя країни періоду з 1870 по 1988 рр. 
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МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

ОСВІТНІХ СИСТЕМ В ЄВРОПІ 
Розглянуто питання проведення моніторингу якості навчання в 

європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень. 
Прикладом моніторингу на міжнародному рівні є впровадження міжнародних 
програм (TIMSS, PISA, PIRLS, CIVIC, LINGVA тощо), які проводяться за сприяння 
Міжнародної асоціації з оцінки навчальних досягнень та Організації економічного 
співробітництва та розвитку. Висвітлено фактори, які впливають на 
результати показників успішності учнів загальноосвітніх закладів. 

Ключові слова: моніторинг, міжнародні порівняльні дослідження, якість 
навчання, освітні системи, тестування, загальна успішність, результати 
успішності.  

Рассмотрены вопросы проведения мониторинга качества обучения в 
странах Европы в контексте международных сравнительных исследований. 
Примером мониторинга на международном уровне являются международные 
программы (TIMSS, PISA, PIRLS, CIVIC, LINGVA), которые проводятся за 
содействием Международной ассоциации по оценке учебных достижений и 
Организации экономического сотрудничества и развития). Освещены факторы, 
влияющие на результаты показателей успеваемости учеников 
общеобразовательных заведений.  

Ключевые слова: мониторинг, международные сравнительные 
исследования, качество обучения, образовательные системы, тестирование, 
успеваемость, результаты успеваемости.  

The article deals with conducting of education quality monitoring in the 
European countries in the context of international comparative studies. The 
implementation of international programs (TIMSS, PISA, PIRLS, CIVIC, LINGVA etc.) 
is an example of monitoring at the international level. These programs are conducted 
by the support of the International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement and Organization for Economic Co-operation and Development. The 
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factors that influence the results of the achievement indicators of secondary school 
pupils have been analyzed.  

Key words: monitoring, international comparative studies, education quality, 
educational systems, testing, achievements, the results of achievements. 

 
Інтеграція України з європейським освітнім простором та сучасні 

інтеграційні процеси в Європі зумовили зростання інтересу серед вітчизняних 
педагогів до вивчення міжнародних проектів дослідження якості навчання в 
освітніх закладах Європи. 

Проблема моніторингу займає вагоме місце в дослідженнях вчених і 
стосується широкого кола питань: оцінювання якості освіти, розробка механізмів 
забезпечення якості сучасної освіти, педагогічне управління. Особливий інтерес 
на нинішньому етапі викликають дослідження проблеми проведення моніторингу 
якості освіти в країнах ЄС, зокрема, міжнародні порівняльні дослідження якості 
навчання в загальноосвітніх закладах. Порівняльні моніторингові дослідження 
збагачують досвід, що є необхідним і для вдосконалення системи оцінювання 
успішності учнів, і для проведення педагогічної діяльності, а також дають 
можливість встановити причини і з’ясувати фактори, які впливають на розвиток 
дитини та її успішність. 

Наприкінці ХХ ст. століття в країнах Європи спостерігається розвиток 
порівняльної педагогіки та підвищений інтерес до порівняльних досліджень 
якості знань школярів. Поряд з проведенням моніторингу якості навчання на 
національному рівні європейські країни беруть участь у міжнародних 
моніторингових дослідженнях. З 90-х років ХХ ст. розроблено низку міжнародних 
програм дослідження учнівських знань, які дають можливість об’єктивно 
визначити рівень знань учнів для кожної країни окремо, провести порівняння на 
міжнародному рівні, виявити, наскільки ефективно функціонує кожна освітня 
система. Висвітлення цих питань дозволяє накреслити шляхи, які сприятимуть 
більш ефективному проведенню моніторингових досліджень порівняно з 
простими змінами в практиці проведення оцінювання, що, відповідно, зумовить 
корінні зміни в усій педагогічній діяльності. 

Моніторинг якості учнівських знань на міжнародному рівні здійснюється на 
основі міжнародних програм (TIMSS, PISA, PIRLS, CIVIC, LINGVA та ін.), 
проведення яких відбувається за сприяння Міжнародної асоціації з оцінки 
навчальних досягнень (IEA) та Організації економічного співробітництва та 
розвитку (OECD). Проведення міжнародних порівняльних досліджень дає 
можливість кожній країні побачити свій загальний рівень стосовно інших країн, 
оцінити можливості й виявити недоліки в системі освіти, а також виявляє зміни у 
функціонуванні освітніх систем, що сприяє утворенню пріоритетів шкільної 
освіти в світі: переорієнтація на компетентнісний підхід, безперервна самоосвіта, 
опанування нових інформаційних технологій, підготовка молодого покоління до 
повноцінного життя в суспільстві. 

Головне завдання міжнародних досліджень – це порівняння освітніх систем. 
Інноваційною тенденцією у світовій моніторинговій сфері є наголошення на 
результатах освітньої системи. 



Актуальність порівняльних досліджень зумовлена необхідністю кращого 
розуміння громадянами суспільства функціонування освітніх систем, а також 
потребою в інформуванні урядових кіл і громадськості про якість освіти на різних 
етапах і всіх форм навчання. 

Метою статті є висвітлення питання проведення міжнародних досліджень 
якості навчання в загальноосвітніх закладах в країнах ЄС, зокрема факторів, що 
мають вплив на результати успішності учнів.  

Про актуальність вказаної проблеми свідчать численні публікації у 
вітчизняних та зарубіжних педагогічних виданнях. Питання вимірювання рівня 
знань учнів, якості освіти, освітніх моніторингових досліджень розглянуто в 
працях вітчизняних та зарубіжних науковців О. Локшиної, Н. Лавриченко, 
Г. Єгорова, Б. Вульфсона, З. Малькова, А.-М. Шартьє, Ж. Кардіне, М. Барлова, 
К. Бодело, Ж. Левассер, Р. Естабле, Ф. Перрену та ін.  

Як вважає О. Локшина, міжнародні порівняльні дослідження можна 
поділити на дві великі групи: 

• теоретично зорієнтовані порівняльні дослідження, метою яких є розробка 
комплексних моделей освітніх систем. Такі дослідження передбачають 
встановлення співвідношення між учнівськими досягненнями і такими 
характеристиками, як зміст освіти, освітні технології, рівень фінансування, з 
метою виявлення відмінностей між школами чи класами, а також в учнівських 
досягненнях як одиниці аналізу; 

• описові дослідження окремих характеристик освітніх систем з метою 
забезпечення корисною і точною інформацією на основі кількох простих змінних 
(результати тестування, розклад занять, кількість і види навчальних матеріалів 
тощо). Такі описові дослідження не розкривають причин відмінностей, проте 
містять відомості, які можна періодично перевіряти, наприклад, розбіжності в 
рівні знань учнів з таких базових предметів, як математика, природознавство, 
мова та ін. [5, с. 65]. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що в 60-і роки ХХ ст. у багатьох країнах 
світу було започатковано впровадження порівняльних досліджень описового 
характеру. Стандартизоване тестування з основних предметів проводиться на 
різних ступенях навчання і в різних вікових групах. У більшості міжнародних 
порівняльних досліджень тестували учнів віком 9-10, 13-14 і 17-18 років [5, с. 
65−66]. 

До найважливіших міжнародних досліджень з оцінювання якості середньої 
освіти, які проводились у другій половині ХХ ст., належать Міжнародна програма 
оцінки знань та вмінь учнів (PISA) і Третє міжнародне дослідження оцінки якості 
математичної та природничо-наукової освіти (TIMSS). 

На переконання дослідників, суттєві відмінності між освітніми системами 
європейських держав не вважаються перешкодою для розвитку співпраці в галузі 
освіти, зокрема, проведення міжнародних порівняльних досліджень з якості знань 
учнів. Як зазначив ректор Європейської академії (м. Страсбург, Франція) 
Ж. П. де Годемар, завдання всіх країн ЄС в галузі освіти полягає в тому, “як 
покращити взаємне пізнання освітніх систем окремих країн, щоб кожна 
спромоглася навчитися чомусь в іншої” [1, с. 51]. 



Аналіз результатів проведеного дослідження PISA свідчить, що в країнах з 
високим рівнем диференціації учнів за соціально-економічними показниками 
спостерігається значний вплив цього поділу в навчанні на результати успішності 
школярів. 

Французькі науковці (Ж. Леметр, Ж.-Л. Маршетті та ін.) зазначають, що 
країни, які брали участь у дослідженні PISA, мають не зовсім однакові погляди 
щодо завдань дослідження. Ж.-Л. Маршетті вказує, що США більш зацікавлені у 
перевірці знань учнів ніж рівня їх загальної компетентності. І навпаки, північні 
країни надають перевагу перевірці компетентностей своїх учнів [12, с. 12]. 

На думку Е. Ботьє, головне питання полягає в тому, щоб знайти правильну 
відповідь: чому одні завдання є дуже легкими для одних учнів і водночас 
незрозумілими за змістом для інших. Неможливо перевірити рівень учня не 
враховуючи контекст. На переконання науковця, насамперед необхідно 
встановити, що треба перевіряти: те, що “є необхідним для життя, чи те, чому 
навчають у школі” [12, с. 12]. 

Дослідники зазначають, що аналіз численних джерел, присвячених 
міжнародному порівняльному дослідженню PISA, дає підстави стверджувати, що 
на результати тестування значною мірою вплинув рівень оволодіння 
загальнонавчальними вміннями організовувати власне пізнання, керувати 
пізнавальним процесом. У ході дослідження PISA було встановлено, що 
успішність учнів із певного напряму залежить від того, яким методом у навчанні 
керувався учень, тобто як відбувалося засвоєння нового матеріалу 
(запам’ятовування чи використання активних методів). Кращі результати в усіх 
країнах продемонстрували ті учні, в навчанні яких застосовувались активні 
методи навчання. За результатами тестування кращі показники були в тих учнів, 
котрі в навчанні приділяли неабияку увагу змаганню або співробітництву. Як 
вважає І. Іванюк, “ці два стилі можуть доповнювати один одного за певних умов, 
вони не є альтернативою один одному” [3, с. 20]. 

На переконання експертів, моніторингові дослідження, особливо 
міжнародні, є важливими і головне полягає не в тому, щоб визначити кращих, а в 
тому, щоб критично оцінювати одержані дані. Підсумовуючи сказане, можна 
зробити висновки, що поряд з питанням компетенції/знання дослідження PISA 
провело порівняння функціонування освітніх систем країн. Завдання полягало не 
лише в тому, щоб виявити зразкову модель освітньої системи, визначити кращих 
у навчанні, а й з’ясувати і проаналізувати труднощі, які виникають в учнів у 
процесі навчання. 

До великомасштабного міжнародного дослідження відноситься TIMSS, що 
проводилось у 1994−1995 рр. і метою якого передбачалося визначити рівень 
природничо-математичної підготовки учнів на різних рівнях школи (5 паралелей): 
3−4 класи початкової, 7–8 класи основної та випускний клас старшої школи. 
ТІМSS вважають одним із важливих засобів моніторингу якості освіти, яке 
проводилося задля порівняння природничо-математичної підготовки учнів в 
країнах з різними системами освіти, а також виявлення факторів, які впливають 
на рівень навченості школярів. Метою тестування було також перевірити 
навчальні досягнення учнів під час виконання практичних завдань. Одержані 



результати тестування дають можливість порівняти рівень математичної 
підготовки учнів у різних країнах відповідно до вимог міжнародного тесту. Щодо 
природознавчого напрямку, то за результатами тестування найкращі показники 
учнівської успішності з цієї дисципліни було виявлено в учнів таких 
європейських країн: перше місце – Чеська Республіка (574 бали), Нідерланди (560 
балів), Словенія (560 балів), Австрія (558 балів). До другої групи увійшли всього 
16 країн-учасниць, серед них Угорщина (554 бали), Велика Британія (552 бали), 
Німеччина (531 бал) та ін. Швейцарія, Іспанія, Франція, Данія, та інші країни за 
показниками тестування перебувають на третій позиції, (в них середній бал 
становить відповідно 552, 517, 498, 478) [10, с. 12]. 

Важливість зазначеного дослідження полягала в тому, що оцінювалися 
рівень математичної та природничо-наукової підготовки випускників середніх 
навчальних закладів з позицій міжнародних пріоритетів у контексті практичної 
площини соціальної адаптації підлітків у сучасному світі. 

Важливо зазначити, що рівень математичної та природничо-наукової 
грамотності учнів перевірявся за допомогою єдиного тесту, який містив завдання, 
спрямовані на визначення знань основних понять з цих дисциплін, а також умінь 
використовувати здобуті знання у повсякденному житті. Водночас перевірялися 
вміння аналізувати запропоновані ситуації, встановлювати зв’язки між причинами 
та наслідками, використовувати власні знання в різних соціальних контекстах. 

Лідерами цього дослідження стали країни, учні яких показали найвищі 
результати: з математичної грамотності − Нідерланди, Швеція, Данія; із 
природничонаукової грамотності − Нідерланди, Швеція, Ісландія, Норвегія, Данія 
та ін. [9, c. 10]. 

Щодо природничих наук і математики, то увага більше зверталась на вміння 
застосовувати свої знання, ніж на загальну компетентність. Отже, постає питання: 
“чи є панель визначених компетентностей ідеальною, чи вона є тим, що потребує 
перевірки”? Стосовно англо-саксонських країн варто зауважити, що тут 
результати є високими, як і у Франції. Результати тестування свідчать про те, що 
все, що вивчається в школі, є добре засвоєним. Дослідження показало, що ті 
труднощі, які мали учні при виконанні завдань оцінювання, є суттєвими і 
потребують вивчення.  

Необхідно зауважити, що одним із завдань досліджень PISA і TIMSS було 
виявлення факторів, які впливають на загальну успішність учнів. 

За результатами дослідження TIMSS в основній школі не виявлено великих 
розбіжностей у показниках успішності з математики серед дівчат і хлопчиків. І 
навпаки, результати TIMSS вказують на відмінності в рівні знань з 
природознавства в багатьох країнах і за спостереженнями фахівців вони залежать 
від галузі природознавства, що вивчається, та особливостей системи освіти в 
країні. На практиці не було виявлено суттєвих відмінностей у виконанні завдань з 
біології. Лише невеликі розбіжності на користь хлопчиків зафіксовано у 
результатах дослідження з таких предметів, як хімія і географія. Проте у багатьох 
країнах результати з фізики серед хлопців є значно вищими, ніж серед дівчат [4, 
с. 56]. 

Одним з вагомих факторів, що впливає на результати успішності школярів, 



виявився професійний. Отже, професія батьків відіграє неабияку роль у навчанні 
дітей. За результатами персонального анкетування, яке проводилося після 
закінчення тестування, встановлено, що якщо учнів розподілити за міжнародною 
шкалою професій їхніх батьків та взяти дві крайні групи по 25%, які мають 
найнижчі та найвищі показники, то показники одержаних оцінок за грамотність і 
читання будуть суттєво відрізнятися між собою. За даними дослідження 
найбільша відмінність − у 114 балів − помічена в учнів Швейцарії та Німеччини 
[3, с. 21]. 

До вагомих факторів, які впливають на результати тестування, дослідники 
відносять освіту батьків. Відзначено пряму залежність між освітою батьків та 
успішністю виконання тесту випускниками: чим вищим є рівень освіти батьків, 
тим вищим є і рівень навчальних досягнень учнів як з математики, так і з 
природознавства. У родинах, де мати не має середньої освіти, діти мають набагато 
нижчі показники успішності, ніж учні, матері яких мають таку освіту. Проте 
наявність у матері диплома про вищу освіту не має такого значного впливу на 
результати тестування дитини, як наявність середньої освіти [3, с. 21; 9, c. 16]. 

Серед факторів, які впливають на успішність учнів, науковці називають 
також рівень забезпеченості сімей, культурне середовище родини (наявність 
бібліотеки, творів мистецтва, музичних інструментів тощо). Відзначено, що учні з 
найбільш забезпечених сімей мають у середньому кращі результати [9, c. 17]. 

Французькі інспектори (А. Ушот, Ф. Робен, А. Арман, Ж.-П. Баррю, Ж.-
П. Шассен, П. Мальо, Ж.-Л. Мішар, К. Рюже, А. Сере), які були відповідальними 
за проведення міжнародних досліджень, зазначають, що “великі розбіжності між 
отриманими результатами оцінювання знань учнів міжнародного дослідження 
свідчать про різноманітність національних і міжнародних традицій” [11, с. 6].  

Ж.-К. Емін наголошує, що при порівнянні освітніх систем країн “необхідно 
враховувати те специфічне, що має кожна з них, що пов’язано з історією, 
культурою, політикою. Досвід міжнародного порівняння свідчить про те, що 
освітні системи є продуктами історії, культури, політичної та соціальної систем” 
[8, с. 1].  

Міжнародні порівняльні дослідження передбачають виявлення не лише 
позитивних моментів, а й недоліків в освітніх програмах. Крім того, на основі їх 
результатів (інформації) центральні органи освіти можуть застосовувати 
інструментарій, який сприятиме підвищенню успішності учнів, продуктивності 
діяльності вчителів та ефективності роботи шкільних закладів загалом. Разом з 
тим за даними міжнародного моніторингу можна простежити за процесом 
розвитку освіти в будь-якій країні, якщо управління освітніми системами є 
децентралізованим [7, с. 18]. 

Зазначимо, що високий рівень якості навчання будь-якої держави не завжди 
залежить від кількості вкладених ресурсів. За спостереженням науковців, 
інноваційною тенденцією у світовій моніторинговій сфері є наголошення на 
результатах освітньої системи [5, с. 61]. На думку О. Локшиної ефективність 
функціонування системи освіти кожної країни можна визначити лише за 
результатами, що вона продукує (досягнення учнів з найголовніших дисциплін, 
кількість учнів, які склали випускні іспити, другорічництво, професійна 



підготовка та ін.) [6, с. 108]. 
Таким чином, у процесі підготовки до проведення міжнародних 

порівняльних досліджень у країнах, учні яких брали участь у тестуванні, 
організовано національні групи дослідників, котрі мали доступ до міжнародної 
мережі експертів у галузі освіти та спільно розробляли моделі оцінювання з 
урахуванням національних особливостей. У цих державах було створено 
національні центри з проведення дослідження, що є свідченням важливості 
питання шкільної освіти, зокрема якості навчання учнів.  

У країнах Західної Європи наприкінці ХХ ст. сформована мережа 
дослідницьких педагогічних центрів. Лише у Німеччині налічувалося до 2 тис. 
закладів такого типу. У Франції створено Центр педагогічної документації і 
програмування (DPD), у Великій Британії діяло Товариство педагогічних 
досліджень. Координацію педагогічних досліджень здійснювали такі міжнародні 
центри: Міжнародний інститут педагогічних досліджень (Німеччина), 
Міжнародний педагогічний центр (Франція), Центр досліджень з порівняльної 
педагогіки (Велика Британія) та ін. Метою цих інстанцій була всебічна підготовка 
до участі в проведенні міжнародного дослідження, експертна діяльність, обробка 
результатів проведеного тестування, ознайомлення з результатами порівняльного 
дослідження та їх висвітлення на державному рівні. 

Проведення міжнародних порівняльних досліджень передбачає насамперед 
визначення рівня якості національної системи освіти порівняно з іншими 
освітніми системами та встановлення рейтингу країни за освітнім показником. 
Важливо, що показники міжнародних досліджень об’єктивно відображають стан 
освіти в будь-якій країні, дають змогу з’ясувати розбіжності в рівні знань учнів і 
зрозуміти причини їхнього виникнення, а також розробляти і встановлювати 
єдині стандарти для моніторингу динаміки розвитку освітньої системи [5, с. 64]. 

Беручи участь у порівняльних дослідженнях, країни-учасниці мають змогу 
не лише вивчити стан освіти в будь-якій державі, простежити зміни, які 
відбуваються в освітніх системах країн ЄС, а також розробляти і встановлювати 
єдині освітні стандарти, що є необхідним елементом в одержанні якісної освіти і 
прямим свідченням про прагнення до інтеграції.  
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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У КРАЇНАХ ЄС ТА США 
Стаття присвячена проблемі формування світогляду школярів країн ЄС та 

США засобами навчання іноземних мов. Зроблено висновок про те, що в середній 
освіті США формуванню світогляду школярів засобами навчання іноземних мов 
присвячено меншої уваги, ніж в середній освіті країн ЄС. 

Ключові слова: зміст навчання іноземних мов, світогляд школярів, 
формування світогляду, світоглядний потенціал змісту навчання мови. 

Статья посвящена проблеме формирования мировоззрения школьников ЕС и 
США средствами изучения иностранных языков. Сделан вывод о том, что в 
среднем образовании США формированию мировоззрения школьников средствами 
изучения иностранного языка уделено меньше внимания, чем в среднем образовании 
стран ЕС. 
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школьников, формирование мировоззрения, мировоззренческий потенциал 
содержания языкового образования. 

The article deals with the problem of pupil’s world outlook potentials forming by the 
means of foreign languages learning in the USA and EU countries. The conclusion is made 
that in the US secondary education less attention is paid to the pupil’s world outlook 
potentials forming than in secondary education of EU countries. 

Key words: сontent of foreign languages learning, pupil’s world outlook, world 
outlook forming, content of language education world outlook potential.  

 
Постановка проблеми. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. людство являє 

собою величезну взаємопов’язану систему, що постійно змінюється. 
Представники різних наукових напрямків одностайно вважають, що завдяки 
інформаційним та комунікаційним технологіям глобалізація означає втягнення 
усього світу у відкриту систему фінансово-економічних, суспільно-політичних і 
культурних зв’язків. Такі обставини породжують численні протиріччя, які мають 
багато проявів на основі релігійних чи ідеологічних поглядів, відмінностей у 
ідеалах і культурних цінностях, нормах поведінки. Зокрема розповсюдження 
західних, перш за все американських стандартів споживання і відпочинку, 
способу життя і поведінки, нерідко призводить до непорозумінь і проявів 
ворожості через відмінності у світогляді представників різних рас і народів. Але у 
розвитку світового соціокультурного процесу істотну роль відіграє діалог 
культур Сходу і Заходу. В усі історичні епохи діячі культури і науки відкривали 
для себе ідейно-естетичну цінність культури народів Сходу і поєднували її з 
досягненнями народів Заходу. Водночас, багато мислителів Сходу звертаючись до 
Західної культури, вносили новий струмінь в суспільне і культурне життя власних 
народів. Сьогодні діалог культур продовжує бути одним з основних чинників 
багатьох процесів, що відбуваються на планеті, набув загальнолюдської 
значущості, а тому вимагає нових підходів і механізмів здійснення, суттєвим 
елементом якого є світогляд учасників.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню аспектів формування 
світогляду європейських та північноамериканських школярів присвятили свої 
праці М. Байрам (M. Byram), М. Флемінг (M. Fleming), К. Крамш (C. Kramsch), 
А. Геоф (A. Geof), Дж. Корбет (J.Corbett), Б. Томалін (B. Tomalin), С. Стемплескі 
(S. Stemplesky), Д. Мур (D. Moore), Ж. Зарат (G. Zarate), А. Фіпс (A. Phipps), 
М. Флемінг (M. Fleming) та інші. Особливе значення у процесі формування 
загальнолюдських цінностей відводять опануванню іноземної мови як засобу 
навчання і виховання П. Гальперін, Г. Рогова, І. Зимня, Г. Китайгородська. 
Теоретичні і практичні аспекти цієї проблеми вивчають і досліджують російські 
фахівці Є. Верещагін, В. Костомаров, Л. Цурікова, Л. Грішаева, М. Арутюнянц, 
Г. Єлізарова. Всесторонній аналіз досягнень зарубіжних фахівців, їх 
пристосування до умов нашої країни нам бачиться перспективним і корисним.  

Основний виклад матеріалу. Системи освіти багатьох країн за основне 
завдання вважають підготовку підростаючого покоління до професійного, 
культурного та міжособистісного спілкування з представниками різних народів 



світу, приділяючи при цьому особливої уваги духовному розвитку особистості 
учнів. На думку багатьох фахівців особливу роль у сучасних умовах відіграє 
здатність до міжкультурного спілкування з представниками різних народів, які 
населяють нашу планету. Навчальному предмету “Іноземна мова” в цьому процесі 
належить хоча і не єдина, але особлива роль. В процесі дослідження чинників 
формування концепцій навчання іноземних мов у країнах ЄС та США ми 
прийшли до висновку, що їх доречно умовно розподілити на кілька груп, які тісно 
пов’язані між собою і є необхідною умовою розвитку та процвітання держав та 
націй у сучасному світі: 

1) економічні базуються на спільних ринках праці і обумовлюють 
необхідність підготовки фахівців, що володіють іноземними мовами;  

2) суспільно-політичні уособлюють ідеологічні спрямування, що панують у 
суспільстві та особливості його устрою, які обов’язково відображаються в мовах;  

3) історичні чинники, під якими розуміємо важливі віхи розвитку 
суспільства, впливові на його розвиток та відображені в мовах;  

4) національно – культурні відповідають за тісний взаємозв’язок між мовою, 
культурою та національним розвитком, збереженням ідентичності;  

5) глобалізаційні та інтернаціональні чинники у ситуації тісного 
взаємозв'язку європейських, північноамериканських та світових економіко - 
культурних угрупувань відповідають за успішну реалізацію потреби у 
спілкуванні, культурному взаємозбагаченні, мирному співіснуванні народів на 
засадах толерантності та взаємоповаги. 

Якщо раніше освіта значною мірою залежала від вимог та реалій певного 
суспільства, то нині, через розвиток мобільності та еволюцію ринку зайнятості в 
Європі та світі, недосконалість такого підходу стала очевидною. Більш відкриті і 
консолідовані спільноти західних країн, до яких належать США і країни ЄС, 
першими зіткнулися із потребою змін у навчанні іноземних мов у такий спосіб, 
щоб забезпечити взаєморозуміння і взаємоповагу між співрозмовниками, які 
спілкуються виучуваною іноземною. У пошуках рішень цієї проблеми 
зарубіжними методистами спільно з фахівцями лінгвістики і психології зібрано 
великий теоретичний матеріал і створено практичний досвід перегляду методики 
викладання іноземних мов, включення в її парадигму культурного виміру з метою 
розширення світогляду учнів. В таких умовах відбувається не тільки знайомство 
із культурою виучуваної мови, але завдяки порівнянню відтіняються особливості 
власної національної культури, суттєво поглиблюються знання про структуру 
рідної мови, і увесь процес супроводжується виробленням в учнів нових 
психофізіологічних механізмів за допомогою яких учні інакше відображають 
об’єктивну дійсність, виходять за кордони власної культури, глибше 
усвідомлюють загальнолюдські цінності і набувають міжкультурної компетенції, 
або якостей посередника між рідною і виучуваною культурами. Організований 
належним чином процес навчання іншомовному мовленню може бути фактором 
усестороннього розвитку особистості школяра, що дозволяє значно розширити 
його світогляд. У зв’язку із цим нині проблема ефективного навчання іноземних 
мов отримує нові пріоритети й напрямки досліджень [9, с. 1-36]. 



Уся світова історія – це процес взаємодії народів, кожен із яких має власну 
специфічну систему цінностей. Взаємодія може бути різною за тональністю від 
суперництва до співробітництва, де суперництво нерідко набуває форм від 
конкуренції до відкритої конфронтації, досить часто характер співробітництва 
між народами визначають певні економічні і політичні інтереси. Але без обліку 
духовних цінностей народів, які приймають участь у взаємодії, неможливо 
установити нормальні добросусідські відносини і спрогнозувати майбутнє. 
Проблема формування ціннісних орієнтацій учнів середньої школи набула нині 
особливої актуальності у зв’язку з процесами гуманізації і гуманітаризації освіти 
[1]. Засобами предмета “Іноземна мова” відбувається формування в учнів картини 
світу, ціннісного ставлення до оточуючої дійсності через відбір адекватних 
виучуваних тем. В процесі обговорення проблем відбувається знайомство із 
ціннісними орієнтирами людства, поняттями добра і зла, честі і обов’язку, 
розвивається духовність, формуються ціннісні орієнтації [2, с. 3-8].  

Як філософська категорія світогляд – це сукупність поглядів, оцінок, норм і 
установок, що визначають ставлення людини до світу і виступають як орієнтири і 
регулятори поведінки. Це складне утворення має два рівні – суспільний та 
особистісний, які є нерозривно пов’язаними [4]. Філософи визначають такі 
складові світогляду: 

1) Пізнавальна складова. Базується на узагальнених знаннях – 
повсякденних, професійних, наукових і т. д. Вона представляє конкретно-наукову 
і універсальну картину світу, систематизуючи і узагальнюючи результати 
індивідуального і суспільного пізнання, способи мислення співтовариства, народу 
чи епохи. 

2) Ціннісно-нормативна складова. Включає цінності, ідеали, 
переконання, вірування, норми, директивні дії і т. п. Одне з головних призначень 
світогляду полягає не тільки в тому, щоб людина опиралася на якісь суспільні 
знання, але і в тому, щоб вона могла керуватися якимось суспільними 
регуляторами. Цінність – це властивість якогось предмету чи явища, його 
здатність задовольняти потреби, бажання людей. У систему цінностей людини 
входять уявлення про добро і зло, щастя і нещастя, мету і сенс життя. Ціннісне 
ставлення людини до світу і самої себе формується в певну ієрархію цінностей, на 
вершині якої розташовуються свого роду абсолютні цінності, зафіксовані в тих чи 
інших суспільних ідеалах. Наслідком стійкої оцінки людиною своїх стосунків з 
іншими людьми є соціальні норми (моральні, релігійні, правові), які регулюють 
повсякденне життя як окремої людини, так і всього суспільства. У них присутній 
наказовий компонент, вимога діяти певним чином. Саме норми є тим засобом, 
який зближує ціннісно значиме для людини з його практичною поведінкою. 

3) Емоційно-вольова складова. Для того, щоб знання, цінності і норми 
реалізувалися в практичних вчинках і діях, необхідним фактором є їх емоційно-
вольове засвоєння, перетворення на власні погляди, переконання, а також 
вироблення певної психологічної установки на готовність діяти. Формування цієї 
установки і здійснюється в емоційно-вольовій складовій світоглядного 
компоненту. 



4) Практична складова. Світогляд – це не просто узагальнення знань, 
цінностей, переконань, установок, а реальна готовність людини до певного типу 
поведінки в конкретних обставинах. Без практичної складової світогляд носив би 
абстрактний характер. Навіть якщо цей світогляд орієнтує людину не на активну 
участь у житті, а на споглядальну позицію, він все рівно проектує і стимулює 
певний тип поведінки [там само]. 

Тому світоглядний потенціал ми розглядаємо як сукупність можливостей, 
прихованих ресурсів, що можуть проявитися за певних умов. А отже, 
світоглядний потенціал змісту навчання іноземної мови у загально методичному 
аспекті ми розглядаємо як сукупність прихованих можливостей, ресурсів, що 
закладені у змісті навчання, і спрямовані на формування певних знань, вмінь і 
досвіду, виховання певного ставлення; вони мають теоретичну та практичну 
складові. 

Як уже зазначалося вище одним із основних соціокультурних чинників 
формування сучасних концепцій навчання іноземних мов у країнах Європи та 
США є потреба досягнення взаєморозуміння між народами в процесі діалогу 
культур. Її успішність диктує пошук нових підходів до проблеми мови та 
культури в ряді етнопсихологічних та лінгводидактичних досліджень, автори яких 
вважають, що оволодіння іноземною мовою - це опанування мовної картини світу 
її носіїв [2; 6; 9]. 

Зважаючи на те, що термін “картина світу” означає цілісний, глобальний 
образ світу, або сукупність знань про світ, яка є результатом усієї духовної 
активності людини і формується в процесі його контактів, організованих у деяку 
систему, характерну для певної культури. Вона трактується як “суб’єктивнимй 
образ об’єктивної реальності, при цьому не є дзеркальним відображенням, а 
смисловим конструюванням світу у відповідності до особливостей 
світосприйняття” [4]. Людина живе в оточенні картини світу власної національної 
мови і культури, і крізь таку призму сприймає оточення.  

Мовна картина світу – це, відповідно, сукупність знань про світ, які 
активізуються за допомогою різноманітних механізмів вербалізації, ця інформація 
зберігається і передається від покоління до покоління за допомогою вербального 
коду, а саме знанням мовних одиниць, правил використання мовних форм [5, 
с. 365]. Труднощі навчання у цьому процесі пов’язані із суттєвими відмінностями 
картин рідної та виучуваної мов. І не тільки предмети чи явища можуть бути 
абсолютно відмінними в різних культурах, важливим є той факт, що різняться 
сформовані в зазначених культурах поняття про ці явища та предмети, оскільки 
вони функціонують у різних культурах, а значить картинах світу. За мовною та 
культурною еквівалентністю ховається понятійна еквівалентність, яка не завжди 
співпадає у різних мовах. Для того, щоб була можливою адекватна комунікація, 
необхідно засвоєння основних елементів комплексу знань про мову (мовні 
одиниці і вміння користування ними) та культуру країни (її системою цінностей), 
які для носіїв мови вважаються звичними та зрозумілими самі по собі [1, с. 307; 5, 
с. 365]. 

На уроках іноземної мови завдяки читанню різноманітних текстів про 
досягнення людства, науково-технічні відкриття, через обговорення 



різноманітних проблем, учні дізнаються про природу країн світу та виучуваної 
мови, пам’ятники скульптури і архітектури, живопису, музичні твори, така 
діяльність створює умови для формування власного ставлення до цінностей 
оточуючого світу і дає можливості осягнути істинний зміст духовності, 
байдужості, справедливості, совісті і т. д., учні знайомляться із різноманітними 
культурами і субкультурами, навчаються проводити аналогії із власною 
культурою, опановують загальнолюдські цінності.  

Маючи завдання знайти в іншомовному тексті витоки проблеми чи 
необхідний аргумент для обґрунтування власної думки, учень має швидко дати 
відповідь вчителю чи відреагувати на репліку товариша, що сприяє формуванню 
різних видів компетенцій та практичних мовленнєвих умінь (аудіювання, 
говоріння, читання, письма), що в результаті допомагає розкритися різним 
сторонам особистості учня, звільнити від психологічних бар’єрів, перемогти 
невпевненість у собі. Обговорення проблем і дискусій на уроках іноземної мови 
важливих для підлітків проблем взаємовідношень з батьками, вчителями, друзями 
допомагає соціальній адаптації, сприяє вихованню громадянина держави і світу, 
формує екологічні погляди, сприяє збереженню оточуючого середовища.  

Навчання іноземній мові знайомить із іншими способами висловлення 
думки, відмінними у порівнянні із рідною мовою, зв’язками між формою і 
значенням, що дозволяє глибше осмислювати подібні явища в рідній мові. 
Завдяки практичному опануванню нерідною мовою прискорюються процеси 
мислення, удосконалюються слухові, зорові і моторні відчуття, мовленнєва 
здатність, здійснюється мовний і мовленнєвий розвиток учнів. Наявність 
позитивного досвіду від вивчення першої іноземної мови створює підґрунтя для 
навчання інших мов та опанування предметного змісту з використанням їх як 
засобів навчання. Навчання іноземних мов сприяє навчанню вчитися, учні 
звикають працювати не тільки із підручниками і посібниками, але і з дво- та 
одномовними словниками, довідковою літературою. Вони вчаться виявляти 
закономірності, спів ставляти і аналізувати, робити узагальнення і висновки. Такі 
вміння сприяють активізації психічних процесів, розвитку нахилів, перетворюють 
навчання на цікавий пізнавальний процес.  

Комунікативна спрямованість процесу навчання готує учнів до активної 
участі в процесі спілкування, особливо активно це відбувається під час навчання у 
співробітництві, використання навчальних ігор. Спілкування може бути 
продуктивним лише за умови, якщо співрозмовникам є що сказати один одному. 
Тому в процесі навчання не просто руйнується мовний бар’єр, але, і формуються 
вміння виразити власні почуття, ставлення до оточуючої дійсності. Завдяки 
особистісно-орієнтованому навчанню і вихованню відбувається емоційний вплив 
на молоде покоління через включення їх в ситуації, які вимагають активної 
позиції, розвивається толерантність, емпатія, формується система моральних 
оцінок і поглядів, відбувається розвиток соціальної адаптації особистості учнів їх 
підготовка до міжкультурного діалогу.  

В сучасному шкільному процесі навчання іноземних мов як країн ЄС так і 
США відбувається складний процес перебудови, переоцінки цінностей, перегляду 
мети і завдань, змісту і методів навчання. Це пов’язано із новими умовами 



політичного життя в світі, зміною соціального замовлення і ставлення до 
здатності спілкуватися іноземними мовами, ростом вмотивованості та 
функціональним використанням у різних сферах життя суспільства як засобу 
реального спілкування з представниками інших народів і культур [3; 6; 7; 8].  

Сучасний процес навчання іноземних мов має за мету навчити мові як 
засобу спілкування, а тому приймає до обліку “світ виучуваної мови”, знайомить 
із “світоглядом її носіїв”. В різних наукових школах називається по - різному, в 
інтерпретації європейських фахівців з обліком “фонових знань” за виразом 
російських спеціалістів лінгвокультурології, зокрема С. Тер – Мінасової таке 
навчання має назву в “синхронному зрізі”, американські фахівці називають це 
“вертикальним контекстом”. З невеликими варіаціями у тлумаченні, усі фахівці 
мають на увазі облік широкого фону соціального, культурного і політичного 
життя народів, які говорять виучуваними мовами, знайомство із способом життя і 
системою цінностей носіїв, навчанню мови як засобу міжнародної і 
міжкультурної комунікації [2, с. 9-43]. Основне спрямування сучасного процесу 
навчання іноземних мов – навчання іноземній мові як реальному і повноцінному 
засобу спілкування. Якщо раніше навчання було орієнтованим на функцію 
повідомлення, передачу інформатизації, в крайньому разі здатність впізнавати і 
розуміти частіше прочитану, а ніж почуту інформацію. Викладання іноземних мов 
на основі виключно письмових текстів зводило комунікативні можливості до 
пасивної здатності розуміти кимось створені тексти, а не створювати, 
породжувати мовлення самостійно. А без цієї здатності реальне спілкування 
неможливе. Щоб навчити іноземній мові як засобу спілкування, необхідно 
наладити зв'язок навчання із життям, тренувати учнів у спілкуванні, здатності 
зрозуміти і передати інформацію, активно використовувати іншомовне мовлення 
школярів у живих ситуаціях спілкування [1; 2]. 

В історії як європейської так і американської школи іноземна мова завжди 
обіймала неоднозначне місце: то ставала об'єктом особливої уваги, то опинялася 
лише на рівні третьорядного предмета. Пояснити таке різне ставлення до 
іноземної мови лише однією причиною – перепадами у соціальному замовленні – 
навряд чи було б вірно. Парадоксальність ситуації у тому, що, попри наявність 
замовлення і досить високий рівень розвитку методичної науки в Європі та 
Америці, ефективність навчання іноземної мови, особливо у масовій школі, і на 
сьогодні не завжди високий. Проаналізувавши мовну політику США [11] та країн 
ЄС [8], методичні підходи і особливості курикулуму [7; 10], ми прийшли до 
певних висновків. Зокрема світогляд особистості школяра засобами навчання 
іноземних мов у масовій середній школі США реалізується значно менше у 
порівнянні із країнами ЄС. Незаперечність цього факту продемонстрували 
результати інспектування 2008 р., за результатами якого навчання інших, окрім 
англійської мов, все ще займає украй незначне місце в американській школі [12]. 
В багатьох штатах викладання іноземних мов не є пріоритетною освітньою 
галуззю. Цей предмет в США традиційно вважають за розкіш, необхідну лише 
для учнів, які збираються продовжувати навчання в коледжі. В середній 
американській школі, як правило відсутні типові навчальні плани, програми, 
підручники. Кожен шкільний округ розробляє свої рекомендації до розподілу 



навчального часу, готує програми, розробляє навчальні теми. А тому навчати 
іноземній здебільшого починають у 8-9 класі і продовжується воно два, рідше три 
роки з періодичністю до п’яти уроків на тиждень. Хоча, в деяких штатах останні 
два десятиріччя і користується популярністю навчання іноземних мов у 
початковій школі, нерідко воно переривається після п’ятого класу через 
невідповідність програм чи відсутність такого предмета в курікулумі з шостого по 
восьмий клас. В останньому американському варіанті Національних стандартів з 
іноземних мов [11] зазначено лише зміст знань, які слід опанувати учням; 
документ також містить досить нечіткі вказівки вчителям щодо проведення 
процесу навчання. 

Водночас як в країнах ЄС мовна політика передбачає формування у 
кожного європейця багатомовності (окрім рідної дві іноземні), оскільки навіть на 
елементарному рівні це відкриває можливості для персональної мобільності, 
працевлаштування, освіти та широкого доступу до інформації галуззю [3]. В 
країнах ЄС мовна політика є плюралістичною, передбачає формування у кожного 
європейця багатомовності, бути мобільним, толерантним і 
конкурентоспроможним, оскільки навіть на елементарному рівні це відкриває 
можливості для працевлаштування, освіти та широкого доступу до інформації 
галуззю [7]. Значно зросли можливості для формування світогляду засобами 
іноземної мови в процесі реформування галузі, яка відбувалася після Другої 
світової війни, адже роль предмету “Іноземна мова” значно зросла, змінився 
статус – із елітарного перетворився в жорстко регламентований та 
стандартизований загальноосвітній предмет; навчання орієнтоване на підготовку 
до контактів з представниками інших культурних спільнот та адекватній 
поведінці в умовах чужої культури; увага до якості навчання стала підвищеною; 
збільшилася кількість навчальних годин і подовжено терміни навчання; з’явилися 
елективні часто професійно – орієнтовані курси; було розширено кількість 
виучуваних мов до двох та більше; урізноманітнено спектр виучуваних мов, 
значні зміни відбулися у постановці мети, відборі змісту, принципів та технологій 
навчання іноземних мов. В умовах багатомовного та полікультурного суспільства 
країн ЄС галузь навчання іноземних мов має задовольняти потреби багатьох 
мільйонів його громадян, створити необхідні умови для особистісно-
зорієнтованого навчання іншомовному спілкуванню, в основі якого є учень із 
власними потребами та інтересами. На зміну авторитарній парадигмі, прийшла 
гуманістична особистісно-орієнтована парадигма в освіті та вихованні, 
зорієнтована на розвиток у школярів самостійності та здатності приймати 
рішення. Нова парадигма орієнтована на всебічний та повний розвиток 
особистості європейського школяра, підвищення його конкурентоздатності на 
ринку праці. У відповідності до неї в центрі процесу навчання знаходиться учень 
з його потребами, можливостями, інтересами. Він виступає поряд із вчителем як 
суб’єкт діяльності в процесі опанування знань, а вчитель – організатор, 
консультант, партнер – забезпечує педагогічний супровід діяльності учнів 
галуззю [7; 8].  

Висновки. Отже, у сучасному глобалізованому світі відмінності у духовних 
цінностях і моральних орієнтирах представників різних рас і народів нерідко 



призводять до непорозумінь і проявів ворожості, тому незаперечною є потреба 
формування нового сучасного механізму діалогу культур, суттєвим елементом 
якого є світогляд особистостей, які приймають у ньому участь.  

Світогляд – це складне духовне утворення свідомості, яке: опирається на 
узагальнені знання, систематизуючи результати індивідуального і суспільного 
пізнання; керується суспільними регуляторами у вигляді цінностей та норм, що 
існують у суспільстві; регулює перетворення цінностей і норм на погляди та 
переконання; спонукає до практичної дії, до певного способу життя і думки. 

Формування світогляду складний і тривалий процес, у якому шкільному 
предмету “Іноземна мова” відведена неабияка роль. Адже за сприятливих умов у 
процесі роботи в учнів розвивається емпатія і толерантність, відбувається 
знайомство із іншими способами висловлення думки, зв’язками між формою і 
значенням; формується система моральних оцінок і поглядів, здійснюється 
розвиток соціальної адаптації і підготовка до міжкультурного діалогу. 

За результатами аналізу процесу навчання іноземних мов у загальноосвітніх 
школах ЄС та США ми прийшли до висновку, що формування світогляду 
американських школярів у засобами навчання іноземної відбувається значно 
меншою мірою, ніж європейських. На відміну від країн ЄС, де іноземні мови 
разом із рідною мовою, математикою, природничими дисциплінами, вважають за 
головні предмети, основу формування світогляду учнів, в багатьох штатах 
викладання іноземних мов не є пріоритетною освітньою галуззю, опанування 
іншомовного мовлення не розглядається як засіб розумового розвитку школярів. 
А тому, процес формування світогляду молодих американців засобами навчання 
іноземних мов є мало дієвим.  
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ПРОЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ 
НАСИЛЬСТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ США 

Стаття присвячена висвітленню методичних засад педагогічних 
проективних стратегій запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх 
школах США. Висвітлені найефективніші проективні стратегії, які 
впроваджуються в американських школах з кінця 80-х років ХХ – поч. ХХІ ст.: 
соціально-когнітивні, когнітивно-поведінкові та стратегії соціальної взаємодії. 

Ключові слова: шкільне насильство, педагогічна стратегія, соціально-
когнітивні, когнітивно-поведінкові та стратегії соціальної взаємодії, організаційна 
культура школи, кооперативне навчання, наставництво, посередництво. 

Статья освещает методические основы предотвращения и преодоления 
насилия в американских школах, в частности проективные стратегии. Освещены 
наиболее эффективные проективные стратегии, которые успешно внедряются в 
сфере образования с конца 80-х годов ХХ ст. и до наших дней: социально-
когнитивные, когнитивно-поведенческие и стратегии социального взаимодействия. 

Ключевые слова: школьное насилие, педагогическая стратегия, социально-
когнитивные, когнитивно-поведенческие и стратегии социального взаимодействия, 
организационная культура школы, кооперативное обучение, наставничество, 
посредничество. 

The article is devoted to the analysis the principles of pedagogical project strategies 
of violence prevention and intervention in U.S. public schools. The most effective projective 
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strategies that are implemented in American schools from the late 80-th of the century to 
the beginning of the ХХІ century: social-cognitive, cognitive-behavioral and strategies of 
social interaction are defined. 

Key words: violence at a school, pedagogical strategy, social-cognitive, cognitive-
behavioral and strategies of social interaction, organization culture of a school, 
cooperative learning, mentoring, mediation.  

 
Постановка проблеми. Проблема насильства над дітьми залишається 

актуальною для України, незважаючи на те, що на законодавчому рівні будь-які 
прояви насильства по відношенню до дитини, зокрема фізичне покарання, 
заборонені. Аналіз психолого-педагогічної літератури, статистичні дані, дають 
підставу констатувати, що насильство над дітьми трапляється в різних сферах життя 
– вдома, в навчальних закладах, у закладах опіки. Свідченнями поширеності агресії 
серед учнівської молоді стали численні публікації та репортажі на національному 
телебаченні, присвячені насильству між дітьми в школі. 

Оскільки діти проводять багато часу саме в навчальних закладах, то школи 
мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту дітей від насильства. 
Сучасні заклади освіти й виховання при всіх їх проблемах, труднощах зберігають 
статус одного з основних інститутів соціалізації особистості. Відповідно, всі 
суб’єкти виховання, зокрема вчителі, батьки, соціальні педагоги і практичні 
психологи, зобов’язані забезпечити умови, які б сприяли утвердженню людської 
гідності дитини та її розвитку, безконфліктному спілкуванню. 

Попри широке публічне висвітлення цієї проблеми в психолого-педагогічній 
науці, варто зауважити, що вона залишається недостатньо вивченою, зокрема, не до 
кінця з’ясовано шляхи запобігання і подолання насильства в школі, впровадження 
механізмів залучення батьків і громадськості до ведення профілактичної роботи 
серед дітей тощо. Усвідомлюючи актуальність зазначеної проблеми у вітчизняних 
закладах освіти, досить важливим буде вивчення американського досвіду 
впровадження проективних стратегій запобігання і подолання насильства в 
загальноосвітніх школах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема запобігання і подолання 
насильства в загальноосвітніх школах стала предметом розгляду в межах 
висвітлення більш широкого кола питань виховної практики учнівської молоді таких 
вітчизняних науковців, як В. Жуковський, О. Заболотна, М. Красовицький. Значний 
інтерес для нашого дослідження становлять праці американських науковців, освітян, 
психологів, у яких відображені практичні методики запобігання та подолання 
насильства в школах США, зокрема С. Веслера [16], Д. Гамбурга [7], 
А. Гольдштейна [6], Дж. Лохмана [9], А. Мейера [12], А. Пейна [13], К. Роджерса [3], 
Р. Славіна [15], Е. Торндайка [11], А. Фарела [12], Дж. Фрейберга [5] та інших.  

Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць свідчить про недостатню 
розробленість окресленої проблеми, тому метою статті стало висвітлення 
методичних засад проективних стратегій запобігання і подолання насильства в 
загальноосвітніх школах США. 

Виклад основного матеріалу статті. Під методичними засадами запобігання 
та подолання насильства в загальноосвітніх школах ми розуміємо ті змістові та 



процесуальні характеристики проективних педагогічних стратегій, які забезпечують 
сприятливі та соціально-безпечні умови для навчання і виховання учнів у школах. 
Педагогічна стратегія, за визначенням російського дослідника С. Кульневича, – це 
вищий рівень перспективної теоретичної розробки головних напрямів педагогічної 
діяльності, що реалізується в професійних уміннях методологічного характеру: 
проникненні в сутність феномену, його реального сенсу, явних та прихованих 
причин, встановленні зв’язків теорії та практики, визначенні цілей, постановки задач 
виховання та навчання на основі принципів, вибору умов та засобів педагогічного 
впливу [2]. В американській педагогічній думці поняття “педагогічна стратегія 
запобігання насильству” використовується для означення, зокрема стратегічного 
планування освітньо-профілактичних програм зміни поведінки учнів в умовах 
навчально-виховного закладу та впливу на умови, причини виникнення негативних 
явищ (насильства). На думку А. Гольдштейна, довгострокові та стійкі зміни у 
поведінці учнівської молоді потребують постійної підтримки, зокрема мобілізації 
зусиль усіх складових соціальної сфери, різних соціальних інститутів (школи, 
родини, ЗМІ); участі політиків, урядовців, громадських організацій.  

Проективні стратегії являють собою пролонгований процес виховання 
дитини з народження до повноліття. Аналіз освітніх профілактичних програм 
запобігання насильству дозволяє виокремити найефективніші проективні стратегії, 
які впроваджуються в школах США: соціально-когнітивні (Дж. Лохман) [9], 
когнітивно-поведінкові (Дж. Лохман) [10], стратегії соціальної взаємодії (А. Фарел) 
[12]. Слід зазначити, що ці стратегії неможливо чітко розмежувати, оскільки часто 
вони мають спільні риси та ознаки, застосовуються комплексно, виходячи з умов та 
можливостей конкретного навчального закладу. Змістові та процесуальні 
особливості застосування соціально-когнітивних стратегій відображені у працях 
американських науковців А. Гольдштейна, Дж. Лохмана, Дж. Уелса та інших [6; 9]. 
Прибічники цього підходу в педагогіці США акцентують увагу на важливості 
взаємодії людини із соціальним довкіллям. В основу цих стратегій покладено 
соціально-когнітивні теорії виховання, що охоплюють основні напрями: теорії 
розвитку соціально-виховного шкільного середовища в основу покладено теорію 
соціального научіння (А. Бандура) та теорію кооперативного учіння (С. Каган, 
Р. Славін) [15]. Соціально-когнітивні теорії враховують соціальні і культурні 
фактори, що впливають на процес учіння. Ідея розвитку соціально-виховного 
шкільного середовища знайшла втілення у програмах зміни шкільного оточення 
(Environment Capacity-Building Programs). У монографії “Соціально-когнітивна 
теорія” А. Бандура визначає залежність поведінки від соціального оточення, від умов 
навчання, шкільного клімату. В основу його концепції покладено принципи: 
взаємного впливу соціокультурних, особистісних і поведінкових чинників; 
непрямого учіння (вплив компонентів шкільного життя, таких як правила, норми, 
поведінка дорослих); моделізації поведінки інших. 

Розвивали та впроваджували на практиці цей підхід американські науковці 
С. Веслер, А. Пейн та інші [16; 13]. Вони стверджували, що крім прямих методів 
впливу (навчальні програми – curriculum) на поведінку учнів, ефективними є методи 
непрямого учіння, “прихований навчальний план” (Hidden curriculum), пов’язані з 
організаційною культурою шкільного середовища. Аналіз наукових розвідок 



Дж. Фрейберга дає можливість розглядати шкільне середовище як складну 
динамічну систему, здатну змінюватися, перебудовуватися в залежності від 
соціально-педагогічних умов, впливати на актуалізацію творчого потенціалу 
особистості [5]. Саме тому, на думку науковців, доцільним є створення сприятливого 
соціально-виховного середовища для всіх суб’єктів педагогічного процесу.  

Американськими науковцями С. Веслером та Дж. Фрейбергом визначено 
низку умов сприятливого навчально-виховного середовища, що впливають на 
результати діяльності суб’єктів педагогічного процесу [16; 5]. Визначальними, на їх 
думку, є такі умови: 

– сприятливий психологічний мікроклімат школи, класу, який залежить від 
узгодженості взаємодій, традицій, ситуацій успіху, конструктивного вирішення 
конфліктних ситуацій;  

– гуманістичні засади організації і функціонування дитячого колективу – 
залучення до цінностей суспільства, навчання розсудливій поведінці, розвиток 
громадянської відповідальності, формування характеру і моральних цінностей, таких 
як довір’я, повага, відповідальність, чесність, турбота, громадянськість; 

– підвищення загальнокультурного рівня і педагогічної майстерності 
вчителів, максимальна реалізація можливостей, здібностей і потреб з метою 
професійного зростання педагогів;  

– співробітництво всіх членів шкільної спільноти: адміністрації, вчителів, 
психологів, шкільних консультантів, учнівських лідерів, учнів (англ. collaborative 
culture); 

– раціональне управління навчальним закладом з урахуванням соціальних і 
психологічних особливостей учнів; 

– піклування про суб’єктів педагогічного процесу;  
– достатнє матеріально-технічне забезпечення навчального закладу [16]. 
До негативних чинників, що гальмують виховний процес, американські 

науковці відносять як чинники регіонального, так і локального рівня. Чинниками 
регіонального рівня є: неблагополучний соціально-економічний клімат округу; 
нерозвинута соціальна та правозахисна інфраструктура в окрузі. Чинники 
локального (шкільного) рівня: фізичні, психічні, професійні перевантаження; втома; 
відсутність взаєморозуміння між учителем, учнями й батьками; слабка матеріальна 
база; низький культурний та освітній рівень суб’єктів педагогічного процесу; брак 
системи психолого-педагогічної підтримки в умовах школи; авторитарний і 
бюрократичний стиль управління класом, школою; деструктивні конфліктні ситуації 
тощо. 

Таким чином, можна стверджувати, що завдання створення сприятливого 
соціально-безпечного шкільного середовища в США вирішуються всіма суб’єктами 
педагогічного процесу, які чітко розуміють, що ефективність його функціонування 
залежить від кожного з них: кожний повинен постійно вдосконалювати себе й 
середовище, підтримувати сприятливий стан своєї життєдіяльності та існування 
вчительського, учнівського, батьківського колективу. Побудова такого 
взаємонавчаючого середовища і є “педагогізацією середовища”. 

На думку американського дослідника Д. Гамбурга, в умовах педагогічного 
процесу загальноосвітнього закладу організація сприятливого навчально-виховного 



середовища виявляється у високому рівні мотивації всіх суб’єктів, професійному 
зростанні вчителів, академічних успіхах учнів, зростанні рівня педагогічної культури 
батьків та культури спілкування всіх суб’єктів тощо [7, c. 99]. 

Найбільш важливим, на нашу думку, компонентом організаційної культури 
школи є її імідж. Науковці Д. Майер, Дж. Фрейберг, які найбільш активно 
досліджували вплив іміджу школи на формування моральності всіх суб’єктів 
навчально-виховного процесу, у структурі іміджу навчального закладу 
виокремлюють такі складники, як: 

– соціальна активність школи (пропаганда здорового способу життя); 
– висока екологічна культура навчального закладу; 
– якість освітніх послуг (досягнення у навчанні, у вихованні 

високоморальної особистості громадянина і патріота); 
– стиль взаємин між учасниками педагогічного процесу (“учень – учень”, 

“учень – учитель”, “учитель – учитель”, “учитель – директор”, “директор – 
співробітники”); 

– традиції та зовнішня атрибутика школи (девіз, емблема, гасло мають на 
меті пропаганду цілей та завдань навчального закладу); 

– моральна культура; 
– здоров’язберігаючі технології, рівень комфортності шкільного 

середовища (Safe School Initiative – SSI) [11; 5]. 
Іншим напрямом соціально-когнітивних стратегій, що набув популярності в 

школах США, є кооперативне навчання (сooperative learning). Принципи 
кооперативного навчання стали предметом досліджень Д. Гамбурга [7], Р. Славіна 
[15]. На думку цих науковців, переваги кооперативного навчання для формування 
безпечного середовища полягають у тому, що воно сприяє критичному мисленню, 
толерантному спілкуванню між різними культурними, соціальними, економічними 
та етнічними групами. Аналіз праці такого авторитетного теоретика освіти як 
Р. Славін [15] дозволяє виділити основні принципи кооперативного навчання: 
партнерство, взаємодопомога, особиста значущість тощо. 

Партнерство в навчанні, особливо в специфічних для американських шкіл 
умовах полікультурності, успішно замінює змагання чи конкуренцію, тому є 
толерантною у психологічному відношенні формою стосунків. Кооперативне 
навчання використовується у розробці соціальних проектів з метою згрупування 
учнів у вирішенні проблеми, конфлікту. Досліджуючи роль партнерства у подоланні 
проблеми алкоголізму, наркоманії, тероризму, озброєних нападів, третирування в 
американських школах, Д. Гамбург та інші прибічники кооперативного навчання 
доводять, що співробітництво під керівництвом учнів-медіаторів, лідерів учнівських 
служб підтримки дає найкращі результати [7].  

Важливим принципом кооперативного навчання є взаємодопомога через 
посередництво. Впровадження учнівського посередництва в американських школах 
є ефективним шляхом розв’язання шкільних конфліктів, запобігання агресивній 
поведінці серед учнівської молоді.  

У сучасних умовах проблема створення позитивного психологічного клімату 
та безконфліктного навчання є актуальною й для української школи, оскільки не 
кожен освітній заклад володіє технологіями конструктивного розв’язання 



конфліктних ситуацій у школі, класі між суб’єктами взаємодії “учень – учитель”, 
“учень – учень”, “учитель – батьки”. Аналіз змісту виховної діяльності вітчизняного 
вчителя показує, що типовим варіантом розв’язання конфліктів, що 
використовується у вітчизняних школах, є модель арбітражу, при якій вчитель 
виступає в ролі судді. 

Сутність феномену посередництва, його цінності і принципи, ролі 
посередника та умови здійснення цього ненасильницького підходу до розв’язання 
шкільних конфліктів стали предметом дослідження низки зарубіжних науковців: 
С. Пікарда, К. Роджерса, Дж. Фрейберг, Б. Хопкінса та інших [3; 5]. 

В англомовній педагогічній літературі при позначенні явища посередництва 
використовується термін “mediation”, а в українській мові існує два еквівалента: 
“медіація” та “посередництво”. Оскільки ці два терміни тотожні, ми вважаємо за 
доцільне і можливе використовувати обидва терміни у нашому дослідженні як 
синонімічні. 

Медіація (англ. mediation) – переговорний процес із розв’язання конфлікту за 
участю посередника – медіатора [1]. У вітчизняному довіднику з соціальної роботи 
(за редакцією А. Журавського, 2004 р.) “медіатор” – це посередник у переговорах із 
розв’язання конфлікту, а також фахівець з розв’язання шкільних конфліктів [1]. 

Автори відомої праці “Свобода навчатись” (“Freedom to learn”) К. Роджерс та 
Дж. Фрейберг переконливо доводять, що посередництво – важливий чинник 
самодисципліни. Щоб відчувати переваги альтернативи насильницьким варіантам 
розв’язання конфліктів, учням необхідно засвоювати соціальні рольові моделі 
миротворення [3, с. 319]. На думку К. Роджерса, посередництво є досить ефективним 
методом виховного впливу на особистість з метою розвитку навичок прийняття 
самостійних рішень та уміння бути відповідальним за свої вчинки [3]. 

Аналіз американської педагогічної літератури з питань застосування 
посередництва, а також наше відвідування низки шкіл у штаті Вісконсін під час 
професійного стажування в США дозволяють зробити висновок про те, що 
посередництво знайшло практичне застосування у різноманітних сферах діяльності 
школярів. Особливої популярності набуло впровадження посередництва в рамках 
консультативної діяльності шкільної психолого-педагогічної служби (Гайденс), яка 
підпорядковується Асоціації шкільних консультантів США (The American School 
Counselors Association) [4].  

Така служба діє у більшості загальноосвітніх шкіл США і складається з 
представників адміністрації, вчителів, консультантів, психологів, соціальних 
працівників, учнів. Як свідчить досвід, шкільна служба “Гайденс” розробляє й 
впроваджує навчальні програми, в яких обов’язковим стандартом є навчальний курс 
“Соціальне виховання”. Згідно з цим стандартом відбувається реалізація освітніх 
профілактичних програм запобігання насильству (Violence Prevention Programms), 
розв’язання конфліктів (Conflict Resolution Programms), розробляються програми 
позитивного соціального розвитку дитини (Positive development Programms) тощо. 
Медіаторами (посередниками) в школах виступають як соціальні працівники, 
шкільні консультанти (School Counselors), так і учні-лідери в якості тренерів 
тренінгових програм.  



В американських школах значного поширення набули учнівські служби 
підтримки (Student Assistance Support Group – SASG, Student Assistance Services – 
SAS), що діють на основі принципу “рівний – рівному” (рeer mediation, рeer 
еducation) [3]. У процесі вдосконалення програм запобігання негативним проявам у 
поведінці учнів члени Національної асоціації посередників у галузі освіти (The 
National Association for Mediation in Education), Національної Асоціації підтримки 
учнів (National Student Assistance Association – NSAA) враховують таку особливість 
підліткового віку, як автономізація від дорослих, більший рівень довіри підлітків 
авторитетним одноліткам. Цей феномен був покладений в основу розробки освітніх 
профілактичних програм з активним залученням підліткових лідерів (Support Gpoup 
Facilitators and Leaders). Програми учнівської підтримки (Student Assistance Programs 
– SAP) базуються на твердженні про те, що підлітки-лідери, які користуються 
повагою з боку однолітків, надаватимуть інформацію щодо принципів толерантної 
поведінки іншим суб’єктам навчально-виховного процесу. Своєю зразковою 
поведінкою вони підкріплюватимуть власні переконання щодо недоцільності 
різноманітних видів негативної ризикованої поведінки, зокрема насильства. 
Переваги цієї стратегії полягають у тому, що підлітки спілкуються постійно в 
референтному оточенні однолітків, тому можуть запобігти конфліктній ситуації. 
Доцільно показати не тільки позитивні, а й викрити недоліки цього підходу: 
недостатній життєвий досвід фасилітаторів, обмеженість знань з певних питань, що 
цікавлять однолітків.  

Друга група проективних стратегій – когнітивно-поведінкові. Теорії 
когнітивно-поведінкових стратегій були розроблені в працях таких американських 
психологів та педагогів, як П. Борх, Дж. Лохман, Дж. Кюрі, Л. Лемпрон та інших [4; 
10]. В англомовній психолого-педагогічній літературі для позначення поняття 
“корекція поведінки” (зміна) застосовують мовний еквівалент – “модифікація 
поведінки”1 (вehavior modification) [4]. Упродовж останніх десятиліть в 
американських школах інтенсивно застосовуються когнітивно-поведінкові стратегії 
з метою корекції небезпечної поведінки в умовах навчально-виховного процесу. 

У процесі допомоги учням загальноосвітніх шкіл модифікація поведінки 
здійснюються за двома напрямками: оперантною і респондентною зміною 
поведінки. Техніки оперантної зміни включають формування позитивних 
стереотипів поведінки в усіх учнів (первинна профілактика). Техніки респондентної 
зміни поведінки включають поведінково-когнітивну терапію (Cognitive-behavioral 
therapy – CBT) з важковиховуваними учнями, засновану на теорії соціального учіння 
А. Бандури та Б. Скіннера: поведінкові рольові ігри (role playing), моделювання 
(modeling), навчальні презентації (didactic presentation) [11]. Головне завдання 
програм модифікації поведінки – допомога учням управляти їх власною поведінкою, 
формування позитивних ціннісних орієнтацій. У рамках виховної роботи класу 
вчителями та консультантами психолого-педагогічної служби використовуються 
                                                

1 Вперше термін “модифікація поведінки” був введений в 1911 році американським психологом 
Е. Торндайком (E. Thorndike). Науковець розвивав ідею створення шкільних служб, комітетів підтримки 
позитивної поведінки (Positive Behavior Intervention Supports), зміст діяльності яких включав застосування 
первинної, вторинної, третинної профілактики небезпечної поведінки і дисциплінарних порушень. Центральним 
елементом первинної профілактики є ефективні техніки управління класом (Behavioral techniques for classroom 
management) і програми керування поведінкою (Behavior Management Programs) [11]. 



наступні методи: рольові ігри в невеликих групах (student role plays); кооперативне 
навчання в групах (cooperative learning groups); дискусії за участю вчителя, 
обговорення проблем в групі (teacher directed discussions). 

У США зростає кількість шкіл, зміст діяльності яких передбачає підтримку 
позитивної поведінки. Найбільш відомим є проект у штаті Флорида – Florida’s 
Positive Behavior Support (PBS) Project. Проект охоплює мережу шкіл підтримки 
позитивної поведінки (A PBS Model School). У школах підтримки та навчання 
позитивній поведінці найбільш поширені програми модифікації поведінки: програми 
морального виховання, проект соціального розвитку (The Seattle Social Development 
Project), програма запобігання третируванню (Bullying Prevention Program), 
“Неперевершені роки” (“The Incredible Years Series”), “Гра в гарну поведінку” (The 
Good Behavior Game) тощо. 

Розглянемо особливості ще однієї продуктивної проективної стратегії 
запобігання та подолання насильства в американських школах – соціальної 
взаємодії, представленої у дослідженнях А. Мейера, А. Фарела та інших [12, С. 461–
488]. Прикладом зазначеної стратегії слугує програма соціального розвитку 
(Community-Based Program), в основу якої покладено діяльнісний підхід, що 
передбачає: методику активного соціального втручання в діяльність школи шляхом 
взаємодії з батьками, громадою (зміну морального клімату соціального оточення); 
методику рекультурації шкільного середовища, зміни організаційної та моральної 
культури навчальних закладів; розв’язання проблеми через адвокатство, культурно-
освітні організації та партнерства, мас-медіа, самоорганізацію (учнівське 
самоврядування, впровадження автономного менеджменту) [12].  

Методику соціального втручання підтримують і міжнародні організації, 
наприклад ООН, адже вона дозволяє зусиллями громади досягти добробуту всіх її 
членів. Стратегії соціальної взаємодії включають такі технології як соціальний 
патронаж і супровід сімей, що опинились в кризовій ситуації, що включають: 
індивідуальні, групові, масові форми і методи роботи вчителів, шкільних 
консультантів, представників учнівської служби підтримки. Прикладом 
продуктивної індивідуальної роботи є соціальний патронаж неблагополучної родини 
(family-based and home-visiting strategy), який передбачає відвідування 
важковиховуваних учнів із діагностичною (вивчення умов проживання, аналіз 
проблем та потреб), контрольною (оцінка становища, моніторинг результатів 
соціального супроводу) чи адаптивно-реабілітаційною метою (надання відповідної 
соціальної послуги) [8]. Патронаж може бути одноразовим або регулярним залежно 
від обраної стратегії роботи з конкретним учнем [8].  

Соціальний супровід функціонально неспроможної родини передбачає 
спостереження за учнями і батьками, схильними до конфліктної та агресивної 
поведінки, які знаходяться під контролем правоохоронних органів або проходять 
реабілітацію в альтернативних закладах освіти (корекційних) [7]. Консультування 
проводиться з соціально-психологічних, соціально-педагогічних, соціально-
медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних та інших проблем, а 
також стосовно здорового способу життя. Основні види консультування: 
індивідуальне і групове; одноразове та багаторазове; консультування за 
направленням інших фахівців або за особистим зверненням клієнта; очне та 



дистанційне (консультування по телефону, через Інтернет, ЗМІ тощо). Групові 
методи роботи включають тренінги, основною метою яких є вирішення конкретних 
проблем сім’ї, батьків, учнів, формування навичок ненасильницького спілкування, 
вирішення конфліктів, налагодження взаємодії, подолання психологічної кризи, 
планування майбутнього тощо. Залежно від мети до участі в тренінгу можуть 
залучатися інші члени родини клієнта, його родичі, друзі, знайомі, сусіди тощо.  

Аналіз освітньо-профілактичних програм соціальної взаємодії дає можливість 
визначити методи виховної роботи з учнями в громаді. Поширеним методом є 
організація “груп взаємодопомоги” учнів, схильних до насильства та адиктивної 
поведінки, або до конфліктів у взаєминах з близьким оточенням [7; 8]. Основними 
формами роботи таких груп мають бути регулярні зустрічі з метою організації 
взаємодопомоги, телефонні зв’язки, різноманітні спільні заходи (розважальні, 
туристичні, екскурсійні), навчальні та оздоровчі заняття тощо. Пріоритетним 
напрямом громадської роботи є активізація участі учнів, схильних до адиктивної та 
злочинної поведінки, у громадському житті за допомогою формування та розвитку 
соціальних зв’язків учня з оточуючими, їх активного залучення до розширення 
власного соціального простору.  

Висновки. Таким чином, системне розв’язання проблеми насильства в школах 
США передбачає застосування різних стратегій: зміну оточення, програму 
морального виховання та модифікації поведінки учнів, залучення батьків до 
профілактичної роботи тощо. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 
окресленої проблеми. На подальше вивчення заслуговують такі її аспекти, як: 
1) стратегія педагогізації батьків (parental involvement strategies) з сімей з низьким 
рівнем сформованості педагогічної культури; 2) ефективні тренінгові програми, 
спрямовані на поліпшення взаємодії між батьками і неповнолітніми на зразок 
“Тренінгу батьківської ефективності” (за Т. Гордоном). 
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У статті розглянуто сутність поняття “інтернаціоналізація освіти”; 
надано його характеристику; виокремлено та проаналізовано цілі державної 
освітньої політики; визначено та розкрито стратегічні завдання розвитку 
освітнього простору старшої школи Великобританії у контексті процесу 
інтернаціоналізації.  

Ключові слова: інтернаціоналізація освіти, старша школа Великобританії. 
В статье рассмотрена сущность понятия “интернационализация 

образования”; представлена его характеристика; определены и 
проанализированы цели государственной образовательной политики; выделены и 
раскрыты стратегические задачи развития образовательного пространства 
старшей школы Великобритании.  

Ключевые слова: интернационализация образования, старшая школа 
Великобритании. 

The article touches upon the essence of concept “internationalization of 
education”. Its characteristic is presented in the article. The purposes of the state 
educational policy are defined and analysed by the author. The strategic tasks of 
development of educational space of the upper secondary school of Great Britain are 
determined and characterized in the article. 

Key words: internationalization of education,  secondary school of Great Britain. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі зростання глобалізаційних і 

інтернаціоналізаційних процесів простежується загострення конкуренції між 
державами в усіх сферах суспільного життя, насамперед, в освіті. Національна 
система освіти кожної європейської країни повинна бути адекватною сучасним 
вимогам часу та конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг.  

Новими стратегічними цілями для Європи, зокрема і Великої Британії, є 
підвищення якості й ефективності освіти з метою забезпечення економічної 
конкурентоспроможності країни; підвищення рівня професійної педагогічної 
освіти; полегшення доступу до освіти, відкритості освітніх систем на міжнародній 
арені; впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Таке спрямування 
освітньої політики європейських країн, насамперед, Великої Британії, сприяє 
просуванню процесу інтернаціоналізації в національні освітні системи та 
формуванню освітнього простору.  

Інтеграція України у Європейське співтовариство потребує ретельного 
вивчення тенденцій і специфіки освітнього розвитку у загальносвітовому 
масштабі. У цьому контексті великий інтерес представляє проблема 
інтернаціоналізації освітньої сфери та шляхи її розв’язання у провідних 
розвинених країнах світу, зокрема у Великій Британії. 

Аналіз актуальних досліджень. Кінець ХХ та початок ХХІ ст. 
характеризуються інтенсифікацією інтеграційних процесів, а саме процесу 
інтернаціоналізації освіти. Актуальність даної проблеми викликала науковий 
інтерес у зарубіжних дослідників і стала предметом їх вивчення. Проблему 
інтернаціоналізації освіти висвітлювали в своїх наукових працях зарубіжні 
дослідники М. Ван дер Венде, Х. де Віт, Б. Дж. Еллінгбо, С. Клесек, Р. Лемберт, 
Дж. Местенхаузер, Дж. Найт, Д. Торсбі, М. Херері. Провідні українські 



компаративісти І. Богданова, М. Бургін, А. Василюк, В. Громовий, Н. Дідусь, 
З. Курлянд, О. Локшина, Ю. Мілов, Л. Пуховська, А. Сбруєва, О. Сухомлинська 
приділяють велику увагу вивченню даного освітнього феномену. Дослідники з 
країн СНД (А. Вербицька, А. Галаган, І. Ганчеренок, Б. Дамітов, А. Жученко, 
І. Курдюмова, О. Сагінова, Г. Шатон) характеризують специфічні особливості 
процесу інтернаціоналізації освіти. Крім того, провідні вітчизняні дослідники 
(О. Локшина, О. Матвієнко, Л. Пуховська, А. Сбруєва, О. Сухомлинська) в своїх 
наукових працях вивчають та характеризують реформи освітньої системи Великої 
Британії у контексті сучасних інтеграційних процесів. Проте питання визначення 
пріоритетних завдань розвитку освітнього простору старшої школи Великої 
Британії у контексті інтернаціоналізації потребує додаткового вивчення. 

Метою статті є визначення стратегічних завдань розвитку освітнього 
простору старшої школи Великої Британії у контексті інтернаціоналізації. Для 
реалізації даної мети виокремлено такі завдання: розкрити сутність процесу 
інтернаціоналізації та визначити пріоритети розвитку освітнього простору 
старшої школи Великої Британії.  

Виклад основного матеріалу. З 1980-х років термін “інтернаціоналізація” 
вживається в більш широкому розумінні, оскільки, з одного боку, відбувається 
інтенсифікація цього процесу у світовому просторі, а з іншого – виникає низка 
об’єктивних чинників, що сприяють його розвитку. Серед них необхідно виділити 
такі: глобалізація культурного простору; зростання кількості учнів, студентів, 
викладачів, наукових робітників в освітніх програмах мобільності; зростання 
кількості курсів, програм, кваліфікацій з міжнародним змістом; інтенсифікація 
постачання міжнародних академічних програм за кордон; розвиток нових 
міжнародних консорціумів і мереж; активізація позанавчальної роботи з 
елементами міжнародної та мультикультурної діяльності в навчальних закладах; 
запрошення іноземних студентів для навчання; збільшення кількості подвійних 
дипломів; розширення міжнародного співробітництва за рахунок створення нових 
типів договорів між навчальними закладами; запровадження національних 
організацій, діяльність яких спрямована на розвиток міжнародної освіти; 
створення нової національної освітньої політики і програм на рівні держави щодо 
підтримки академічної мобільності тощо. 

В останні десятиліття ХХ ст. активізується процес встановлення відносин 
між країнами Європи в освітній галузі, відбувається переосмислення підходів до 
здійснення міжнародної освітньої діяльності. Тому виникають різні підходи до 
розуміння сутності даного поняття. З одного боку, інтернаціоналізацію 
розглядають як міжнародну діяльність, яка складається з академічної мобільності 
учнів та вчителів, викладачів і студентів; міжнародного співробітництва, спільних 
проектів, нових міжнародних програм і наукових досліджень; включення 
міжнародного або глобального виміру в навчальні плани, навчальний процес. З 
іншого – як надання освіти у країни іншим шляхом – укладення нових типів 
договорів: створення університетських містечок, підписання франшиз, 
дистанційної освіти. Такі різні інтерпретації розуміння сутності поняття 
“інтернаціоналізація” свідчать про те, що кожна країна має своє бачення та 



застосування цього феномена, яке знаходить своє відображення в освітній 
політиці та практиці. 

Проведений нами теоретичний аналіз наукових праць сучасних дослідників 
(М. ван дер Венде, Х. де Віта, Б.Дж. Еллінгбо, С. Клесека, Т. Кєлвермарка, 
Р. Ламберта, Дж. Местенхаузера, Дж. Найт, Д. Тросбі, А. Френсіса, М. Херері,) 
показав, що найбільш уживаним і поширеним є розуміння інтернаціоналізації 
вищої освіти як процесу інтеграції міжнародного виміру у викладання, навчання, 
науково-дослідну роботу, соціальні послуги, запровадження міжнародного виміру 
в навчальні програми, набуття міжнародної перспективи навчальним закладом, 
формування глобального та компаративного мислення учасників навчального 
процесу, науковців, менеджерів освіти.  

Зазначимо, що в останні десятиліття більшість теоретиків освіти 
використовують термін “інтернаціоналізація освіти” в контексті вищої освіти і 
розглядають його у конкретнопедагогічному розумінні. Предметом аналізу 
експертів освітньої сфери з 1970-х років була інтернаціоналізація вищої освіти, 
яку розглядали в рамках концептуальних засад саме цієї освітньої ланки. Однак, 
інтернаціоналізація освіти є невід’ємною частиною концепції неперервної освіти, 
яка охоплює всі освітні етапи. В умовах побудови суспільства знань освітні 
експерти звернулися до теорії інтернаціоналізації та екстраполювали її на простір 
неперервної освіти.  

Так, у “Тлумачному словнику термінів на англійській мові в сфері 
міжнародної освіти” за редакцією Е. Шевченко “інтернаціоналізація освіти” 
визначається як “процес зближення навчальних закладів різних країн, що 
виражається в забезпеченні можливості учнем однієї країни навчатися короткий 
період в іншій країні без втрати навчального року, у широкому вивченні 
іноземних мов, у прийомі на роботу викладачів інших країн, у включенні в 
програми навчальних дисциплін тощо” [3].  

У своєму дослідженні ми візьмемо до уваги дане розуміння феномену 
“інтернаціоналізація освіти”, яке розповсюджується на ланку середньої освіти. 

Аналіз теоретичних підходів до розуміння сутності поняття 
“інтернаціоналізація освіти” дозволяє вважати, що це багатоаспектна 
багатовимірна категорія, яку можна розглядати як процес впровадження 
міжнародного виміру у навчання, викладання, наукові дослідження, соціальні 
послуги. Розвиток процесу інтернаціоналізації освіти цілком залежить від 
політичних, економічних, культурних і соціальних змін, що відбуваються у 
суспільстві на сучасному етапі. У контексті неперервної освіти процес 
інтернаціоналізації включає ланку середньої освіти, зокрема, старші класи, які 
готують майбутніх професійних і компетентних робітників для міжнародного 
ринку праці, а також відповідальних громадян Європи та світу. 

Процес інтернаціоналізації впливає на формування освітньої політики та 
визначення пріоритетних завдань в освітній сфері кожної країни, відповідно 
створення освітнього простору на різних рівнях відбувається з урахуванням 
національних освітніх потреб. Особливий інтерес представляє інтернаціоналізація 
локального освітнього простору, який виступає підґрунтям для світового та 
європейського. 



Процес інтернаціоналізації освіти набуває активного розвитку і широкого 
розповсюдження саме на локальному рівні, оскільки реалізується в межах певного 
вищого або середнього навчального закладу та розширює навчальні та виховні 
можливості особистості, сприяє виробленню зіставних критеріїв та методологій 
оцінки якості освіти; спрямовує діяльність викладацького складу на розробку 
інтернаціоналізованих навчальних планів та програм, схем мобільності, науково-
дослідних та виховних проектів, на співробітництво між освітніми закладами 
різних країн у глобальному вимірі.  

Так, старші класи школи є важливою перехідною ланкою, що пов’язує 
середню освіту з вищою. Тому саме на цьому етапі виникають певні проблеми з 
якістю підготовки випускників, їх інформованістю, адаптацією в суспільстві 
тощо. З метою усунення такого роду проблем організується тісне й плідне 
співробітництво з вищими навчальними закладами. Насамперед, школи 
запрошують для викладання профільних предметів викладачів вищих навчальних 
закладів, використовують навчальні плани ВНЗ, що сприяє підвищенню 
ефективності процесу навчання та якості освіти. У свою чергу, вищі навчальні 
заклади мають можливість скорочення витрат та термінів навчання.  

Головною метою середнього навчального закладу є інтенсифікація 
потенціалу локального освітнього простору, спрямованого на особистісний 
розвиток суб’єктів навчального-виховного процесу та задоволення потреб кожної 
особистості, що зумовлює формування індивідуального освітнього простору.  

За останні роки реформування шкільної ланки Велика Британія зазнала 
значних змін в освітній сфері та спрямовує свою діяльність на покращення 
національної системи, на підвищення якості освіти, насамперед, освітнього рівня 
випускників шкіл. 

Для підтримання освітніх пріоритетів країни у документі “Розширення 
знань про світ в освіті світового рівня – Міжнародна стратегія розвитку освіти, 
професійних навичок та соціальних послуг для дітей (“Putting the World into 
World-Class Education – An International Strategy for Education, Skills and Children’s 
Services”) виокремлено три ключові цілі:  

1. Підвищити внесок національної освітньої системи в світову торгівлю та 
внутрішні інвестиції. З цієї метою збільшити кількість іноземних учнів та 
студентів в сфері подальшої середньої та вищої освіти з одночасним підвищенням 
її якості; зробити країну міжнародним лідером у створенні та підтримці 
використання інформаційно-комунікативних технологій в освітній сфері; 
закріпити за університетами роль міжнародних центрів як для навчання, так і для 
науково-дослідної роботи; заохочувати провайдерів освіти працювати з 
партнерами на міжнародному рівні. 

2. Надати необхідні знання молодим людям, готовим до життя і діяльності в 
суспільстві з глобальною економікою. З цією метою потрібно розв’язати наступні 
завдання: запровадити глобальний вимір у зміст освіти; сформувати готовність до 
використання інших мов; формувати професійні навички для глобальної 
економіки; прагнути до міжнародного взаємного визнання й прозорості 
кваліфікацій.  



3. Залучити міжнародних партнерів для досягнення національних і світових 
освітніх цілей. Для цього необхідно визначити ефективність власної системи; 
залучити стратегічних партнерів з інших країн світу; співпрацювати з 
європейськими країнами для реалізації Лісабонських завдань щодо створення 
конкурентоспроможної та динамічної економіки, заснованої на знаннях; брати 
участь в роботі організацій, що працюють у сфері покращення якості освіти в 
різних країнах світу [8]. 

Для входження країни до єдиного освітнього простору урядом Великої 
Британії було зроблено конкретні кроки щодо підвищення рівня престижності 
британської освіти на міжнародній арені. Перш за все, це відбувається на 
національному освітньо-політичному рівні, тобто європейський контекст 
інтегрується у процес формування національної освітньої політики. 
Запровадження міжнародного та європейського виміру до шкільного навчального 
плану, розвиток мобільності учнів, учителів та шкільної адміністрації, 
застосування інформаційно-комунікативних технологій є складовими розбудови 
європейської освітньої політики. 

Отже, підґрунтям для формування національної освітньої політики 
Великобританії виступають європейські документи, які визначають загальні 
тенденції розвитку сучасної освіти в умовах ринкової економіки.  

Аналіз державних освітніх документів, загальних документів реформ 
середньої школи, освітніх рекомендацій Великої Британії надають можливість 
виокремити етапи інтернаціоналізації освітнього простору: початковий (кінець 
80-х р. та початок 90-х р. ХХ ст.) – запровадження “європейського виміру” освіти 
у навчально-виховний процес; централізаційний (1997-2003 рр.) – цілеспрямована 
діяльність державних освітніх органів до підвищення міжнародних стандартів та 
міжнародного співробітництва; глобалізаційний (з 2004 р.) – упровадження 
“глобального виміру” в навчальні плани загальної середньої школи. 

Зазначимо, що в сучасній практиці розглядають два виміри 
інтернаціоналізації освіти: внутрішню та зовнішню. Внутрішня 
інтернаціоналізація передбачає, по-перше, надання міжнародного та 
інтеркультурного виміру змісту освіти, викладанню та науковим дослідженням. 
Так, учням та студентам допомагають розвивати інтеркультурні уміння та 
компетентності в контексті навчальної програми в межах свого навчального 
закладу. По-друге, це предмети, що мають міжнародний характер за самою своєю 
сутністю, наприклад, міжнародні відносини, історія, іноземні мови.  

Зовнішній вимір інтернаціоналізації освіти передбачає розвиток мобільності 
у всіх її можливих проявах (обмін учнями, студентами, викладачами, 
адміністративними працівниками, навіть навчальними програмами та освітніми 
закладами, зокрема вищими) [2].  

Так, педагогічна категорія “міжнародний вимір освіти” включає 
європейський та глобальний виміри. Поняття “європейський вимір освіти” 
можливо розглядати на двох рівнях, по-перше, європейський вимір розвитку 
освітніх систем, який полягає в аналізі загальних тенденцій розвитку 
шкільництва; по-друге, європейський вимір змісту та технологій міжкультурної 



взаємодії в шкільній освіті європейських країн. Завдяки культурологічному 
підходу можливо застосування поняття “європейського виміру освіти” [1]. 

Дослідник Г. Бенн розглядає поняття “глобальний вимір” у широкому 
розумінні: по-перше, як підґрунтя для усвідомлення складності сучасного світу; 
по-друге, як стимул та заохочення для розвитку творчого потенціалу кожної 
особистості та отримання навичок, необхідних для роботи у глобалізованому 
світі; по-третє, формування активного громадянина світу для розв’язання 
глобальних проблем на локальному, національному та глобальному рівнях [6]. 

Як бачимо, зазначені нами поняття є взаємопов’язаними і виступають 
проявами інтернаціоналізаційної політики в освітній сфері. 

Отже, на першому етапі докорінне реформування освітньої системи Великої 
Британії відбувається з урахуванням європейських документів та рекомендацій. 
Так, у 1992 р. Міністерство освіти й науки Великої Британії (DES) опублікувало 
документ “Європейський вимір освіти”, який сприяв інтернаціоналізації 
освітнього простору. Згідно з ним головними пріоритетами освітньої політики 
країни стали: допомога учням і студентам щодо придбання знань про Європу як 
багатокультурне, багатомовне співтовариство, що включає і Велику Британію; 
розуміння розмаїтості європейської історії, географічного положення та культур; 
підготовка молодих людей до активної участі в економічному й соціальному 
розвитку Європи; розуміння їхніх можливостей у сучасному світі; формування 
певних компетенцій та інтересу до вивчення європейських мов; передача досвіду 
та знань політичних, економічних і соціальних подій, минулого, теперішнього й 
майбутнього, а також знання щодо походження, роботи та ролі Європейської 
Комісії; упровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-
виховний процес; укорінення відчуття європейської ідентичності через досвід 
інших країн та розуміння взаємозалежності Європейського Економічного 
Співтовариства з іншою частиною Європи та з іншою частиною світу [7]. 

Подальша інтернаціоналізація освітнього простору Великобританії 
відбувається протягом другого етапу, який пов’язаний з реалізацією принципів 
зазначеної рекомендації. У ньому було наголошено на продовженні впровадження 
європейського та міжнародного виміру в зміст освіти загальної середньої школи. 
У Білій Книзі “Перевага в школах” (1997) було проголошено, що міжнародна 
діяльність в освітній сфері спрямована на підвищення освітніх стандартів. Це 
було поштовхом для залучення школи до міжнародного співробітництва.  

Так, у 2000 р. Міністерство освіти (DfES) опублікувало рекомендації 
“Упровадження міжнародного виміру в шкільний навчальний план”, у яких 
наголошено на головних цінностях і цілях освіти у глобальному вимірі. Шкільний 
навчальний план повинен бути спрямований на гармонійний розвиток особистості 
на індивідуальному, національному та глобальному рівні [5].  

На глобалізаційному етапі інтернаціоналізації освітнього простору освіта 
повинна позитивно реагувати на виклики світу, що швидко змінюється, з одного 
боку, а з іншого – особистість повинна бути підготовленою як громадянин, 
робітник для участі у сучасному суспільстві з широким застосуванням 
комунікаційних технологій [5]. 



Упровадження глобального виміру в межах міжнародної стратегії 
“Розширення знань про світ в освіті світового рівня – Міжнародна стратегія 
розвитку освіти, професійних навичок та соціальних послуг для дітей” (“Putting 
the World into World-Class Education – An International Strategy for Education, Skills 
and Children’s Services”) здійснюється в контексті таких ключових концептів: 
“громадянознавство” (отримання знань, умінь та навичок, необхідних для того, 
щоб стати інформованими, активними та відповідальними громадянами світу); 
“соціальна справедливість” (розуміння важливої ролі соціальної справедливості 
як елемента життєвого розвитку, так і покращення добробуту людей в цілому); 
“зростання якості життя” (розуміння потреби в підвищенні якості життя без 
нанесення шкоди навколишньому середовищу); “повага та розуміння культурної 
розмаїтості” (розуміння полікультурності сучасного глобалізованого світу); 
“цінності та сприйняття” (критичне оцінювання інших країн світу та оцінювання 
їх впливу на людей та цінності); “взаємозалежність” (розуміння взаємозалежності 
між людьми, містами, економіками, середовищем та її наслідків на глобальному 
рівні); “розв’язання конфліктів” (вирішення конфліктів, що є бар’єрами на шляху 
гармонійного розвитку); “права людини” (знання прав людини, зокрема Конвенції 
прав дитини) [8]. 

Отже, упровадження глобального виміру в навчальні плани загальної 
середньої школи Великобританії ґрунтується на державних освітніх документах 
та рекомендаціях Міністерства освіти: “Упровадження глобального виміру в 
шкільний навчальний план” (“Developing the global dimension in the school 
curriculum”, 2005); “Глобальний вимір на практиці: керівництво плануванням 
шкільного курікулуму” (“The Global Dimension in action: a curriculum planning guide 
for schools”, 2007); “Глобальний вимір: весь світ у вашій класній кімнаті” (“The 
Global Dimension: the world in your classroom”, 2007). 

Отже, в освітніх рекомендаціях “Упровадження глобального виміру в 
шкільний навчальний план” (2005 р.) детально розглядаються зазначені вище 
концепти, надається їхня характеристика та визначаються специфічні умови 
застосування в шкільні навчальні плани середньої школи.  

Так, у державному документі “Глобальний вимір на практиці: керівництво 
плануванням шкільного курікулуму” надається чітке розуміння та визначення 
поняття “глобальний вимір” та розглядаються конкретні практичні шляхи щодо 
його впровадження в шкільний навчальний план країни. Так, декілька середніх 
шкіл Великобританії діляться своїм педагогічним досвідом і пропонують свої 
приклади імплементації глобального виміру у навчальний план [9]. 

В освітньому документі під назвою “Глобальний вимір: весь світ у вашій 
класній кімнаті” наголошується на впровадженні глобального виміру в 
навчальний план школи та в зміст окремих предметів. Учні повинні розуміти 
глобальні проблеми та їх наслідки впливу на якість життя людей у всіх країнах і 
знаходити нові шляхи їх розв’язання на глобальному рівні. У документі 
розглядається та пропонується позитивний досвід початкових та середніх 
англійських шкіл щодо впровадження глобального виміру під час викладання 
окремих предметів [9].  



Отже, у контексті інтернаціоналізації стратегічними завданнями розвитку 
освітнього простору старшої школи є:  

– наявність гнучкого навчального плану, який складається з поглибленого 
вивчення предметів та відповідає потребам кожної особистості;  

– забезпечення наступності між ключовим етапом 4 (14-16 років) та 
старшою школою (16-18 років) у вивченні сучасних іноземних мов, 
інформаційно-комунікативних технологій, гуманітарних предметів та мистецтва;  

– розширення переліку навчальних предметів, які мають міжнародну 
спрямованість (міжнародна політика, міжнародна економіка, громадянознавство 
тощо);  

– підвищення якості викладання вчителями та лекторами з застосуванням 
інноваційних методів і технологій у навчально-виховному процесі;  

– встановлення міжнародних зв’язків та партнерства між навчальними 
закладами на локальному, регіональному, національному, європейському, 
світовому рівнях [4].  

Висновки. Проведений нами аналіз європейських освітніх документів, 
державної нормативно-правової бази Великобританії, спрямованої на оновлення 
загальної середньої освіти, надає можливість визначити стратегічні завдання 
розвитку освітнього простору старшої школи у контексті інтернаціоналізації, які 
розглядаються на рівнях: національної освітньої політики країни (спрямованість 
політики на інтеграцію до європейського суспільства знань); змісту освіти 
(упровадження інтернаціоналізованих навчальних планів, глобального та 
європейського виміру).  

На подальший розгляд заслуговують проблеми реформування 
педагогічної освіти (зокрема, упровадження європейського змісту педагогічної 
освіти, порівнюваність та визнання педагогічних кваліфікацій, мобільність) у 
контексті процесу інтернаціоналізації.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИХ МЕРЕЖ  
У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

Стаття привертає увагу до проблеми інноваційного потенціалу розвитку 
шкільних мереж у системі середньої освіти Великої Британії. У статті подано 
провідні характеристики інноваційних шкільних мереж. Визначено та 
проаналізовано основні складові інноваційного потенціалу шкільних мереж. 

Ключові слова: інновації, інноваційні шкільні мережі, інноваційний 
потенціал, мережа, мережеве навчання, мережеве лідерство, освітні інновації. 

Статья привлекает внимание к проблеме инновационного потенциала 
развития школьных сетей в системе среднего образования Великобритании. В 
статье поданы ведущие характеристики инновационных школьных сетей. 
Определены и проанализированы основные составляющие инновационного 
потенциала школьных сетей. 

Ключевые слова: инновации, инновационные школьные сети, инновационный 
потенциал, сеть, сетевая учеба, сетевое лидерство, образовательные инновации. 

The article comes into a notice to the problem of innovative potential of 
development of school networks in the system of secondary education. Leading 
descriptions of innovative school networks are given in the article. The basic 
constituents of innovative potential of school networks are defined and analysed. 

Key words: innovations, innovative school networks, innovative potential, network, 
network studies, network leadership, educational innovations. 

 
Постановка проблеми. Трансформація середньої освіти в Україні згідно з 

“Національною доктриною розвитку освіти” передбачає “прискорений, 
випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також створення умов для 
розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя” [5]. 
Стратегічною метою державної освітньої політики нашої країни у цьому 
контексті є “створення умов для розвитку особистості та творчої реалізації 
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кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно 
працювати і навчатися впродовж усього життя, оберігати і примножувати 
цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати та 
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну та правову державу як 
невід’ємну складову європейської та світової спільноти” [5]. А для цього 
необхідно активно розвивати та поширювати в освітній практиці інновації, серед 
яких все більшої популярності набувають інноваційні шкільні мережі. На 
необхідності інноваційності освіти наголошується і в державному проекті 
“Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів”, у якому зазначається, що “у поєднанні “наука-освіта-
виробництво” освітній потенціал виступає як джерело поповнення науки кадрами 
і як головний фактор оволодіння робочою силою, всім населенням сучасними 
знаннями, необхідними для забезпечення економічного, соціального і 
культурного розвитку суспільства на основі використання передових досягнень 
науки, технологій, інновацій”. У такому контексті вважаємо необхідним 
налагодження професійних контактів та здійснення активної співпраці з 
міжнародною спільнотою, яка займається питаннями освіти, а також вивчення й 
запровадження позитивного інноваційного досвіду розвинених країн. Інтерес для 
України представляє можливість використання позитивних здобутків Великої 
Британії в створенні та діяльності інноваційних шкільних мереж, які мають 
високий інноваційний потенціал в системі середньої освіти країни. 

Стан дослідженості. Останнім часом поняття інноваційний потенціал 
знаходить все більше поширення в науковому просторі, з’являються самостійні 
дослідження щодо аналізу різних аспектів цієї категорії. Заслуговують на увагу 
дослідження у цій сфері таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: І. Балабанов, 
В. Громека, М. Данько, В. Калишенко, Л. Мартюшева, А. Пригожин, 
В. Семиноженко, К. Фрімен та ін. Ці дослідження присвячені проблемам 
теоретичних засад інновації, категорії “інноваційний потенціал” тощо. 

Проблемам формування освітнього потенціалу присвячені численні праці 
науковців. Теоретико-методологічні та методичні аспекти даної проблеми дістали 
значного розвитку в роботах Г. Євтушенко, В. Куценко, Н. Лойко, Т. Оболенської, 
І. Соболєвої, В. Розова та ін. Спеціальним дослідженням використання 
інноваційного потенціалу освітніх установ присвячені праці Н. Аніскіна, 
В. Гамаюнов, А. Мельник. Окремі аспекти поняття інноваційного освітнього 
потенціалу висвітлені в працях К. Ангеловськи, І. Дичківської, В. Химинця та 
інших.  

Водночас проблема формування інноваційного потенціалу шкільних мереж 
Великої Британії залишається недостатньо вивченою. Так, серед теоретиків 
освіти, які фрагментарно досліджували дану проблему ми можемо назвати 
Х. Маккарті, П. Міллера, П. Скідмора, М. Фуллана, Д. Харгрівза, Д. Хопкінса 
тощо. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей інноваційного потенціалу 
розвитку шкільних мереж у системі середньої освіти Великої Британії. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в більшості розвинених країн 
світу загалом та Великої Британії зокрема, вимагають розробки ефективного 



механізму формування інноваційного потенціалу навчальних закладів, який би 
забезпечував стабільний розвиток освітньої галузі та відповідно позитивну 
динаміку освітнього рівня учнів. У зв’язку з цим освітня політика Великобританії 
спрямована на модернізацію, стандартизацію та підвищення якості освіти в країні. 
З метою обміну знаннями та створення найкращих умов для розвитку учня 
створюються інноваційні навчальні осередки – шкільні мережі.  

У сучасних умовах домінуючою в житті кожної людини стає мережева 
організація, мережеві об’єднання, оскільки мережі охопили всі сфери життя – 
виробничу, бізнесову, соціальну. Мережа є основою для появи чогось нового, що 
виникає в результаті взаємодії між її елементами. Вона, як правило, є 
горизонтальним об’єднанням, у якому є певні вузли тяжіння. У мережі наявні 
переважно неієрархічні утворення, в яких без будь-якого примусу відбувається 
спілкування її учасників. Отже, мережа – це структурна неієрархічна управлінська 
одиниця,що складається з групи організацій, поєднаних горизонтальними 
зв’язками, спрямована на вироблення інноваційного продукту, і в її основі 
покладено ідейну єдність індивідів.  

На підставі проаналізованої літератури ми дійшли висновку, що існує 
декілька класифікацій мереж у залежності від розуміння авторами сутності 
мережевої організації. Так, Н. Кочубей виділяє мережі-підприємства, соціальні 
мережі та мережі комунікацій [3, c. 152]. Комунікаційні та міжорганізаційні 
мережі розглядає Р. Холл [8, с. 354]. Л. Сморгунов виокремлює такі типи мереж у 
сучасному світі: політичні співтовариства, професійні мережі, міжурядові мережі, 
мережі виробників, мережі з вирішення певних проблем [6]. 

У контексті нашого дослідження ми будемо з’ясовувати інноваційний 
потенціал шкільних мереж Великої Британії, які, на нашу думку, є одним із 
підвидів професійних мереж. Досліджуючи історію шкільництва широкого кола 
країн, британські теоретики освіти Х. Маккарті, П. Міллер та П. Скідмор 
вважають, що доцільним є твердження про існування слабкого стимулу до 
співпраці, взаємного обміну в попередніх епохах, тобто до мережування шкіл. 
Навчальні заклади працювали, як правило, ізольовано один від одного, особливо в 
країнах з низьким рівнем розвитку соціального капіталу. Вони отримували 
адміністративні настанови “згори”, зазвичай від міністерств чи регіональних 
органів управління освіти. Керуючись програмами, адміністративними 
процедурами бюрократичних структур, більшість систем виявляли невелику 
зацікавленість у професійному розвитку вчителів та лідерських якостей 
керівників шкіл [10, c. 13]. У своїх дослідженнях шляхів розвитку інноваційної 
школи П. Делін характеризує такі структури як “тимчасові соціальні мережі, де 
особи можуть отримати максимум інформації доклавши мінімум зусиль” [11, 
c. 152]. 

На Лісабонському семінарі провідних теоретиків освітніх інновацій з країн-
членів ОЕСР Д. Хопкінсом, ініціатором та керівником одного з таких об’єднань 
“Покращуємо якість освіти для всіх” (Improving the quality of education for all), 
було дане таке визначення поняття шкільних мереж – це суспільні об’єднання, 
провідними характеристиками яких є прагнення до якості, відданість справі та 
зосередження на результатах. Вони є ефективними засобами підтримки інновацій 



у часи змін. В освіті мережі сприяють поширенню інноваційного досвіду, 
створенню додаткових можливостей професійного розвитку вчителів, розвитку 
спроможності шкіл до змін. Вони стають проміжною ланкою між 
централізованими і децентралізованими структурами, допомагають у процесі 
реструктуризації та рекультурації освітніх організацій та систем [11, c. 154].  

Під шкільними мережами ми розуміємо ідейне об’єднання шкіл, як правило, 
з іншими освітніми організаціями-партнерами для здійснення спільної 
педагогічної діяльності, яка буде підвищувати якість та ефективність процесів 
навчання й викладання, а також поширювати інноваційний досвід у межах шкіл і 
поза ними. 

Провідними цілями шкільних мереж, згідно з публікаціями ОЕСР, є 
створення можливостей для поточних змін, обміну новими ідеями та 
співробітництва освітніх практиків. Практики-новатори приєднуються до мереж, 
щоб поділитися інноваційними підходами до навчання й викладання, розвитку 
культури школи, а також управління школою та лідерства. Деякі шкільні мережі 
акцентують увагу на тому, що сприяють обміну новими ідеями та професійному 
розвитку, інші – стимулюють цілісні зміни школи [11, c. 52]. Шкільні мережі 
розглядаються як могутній стимул інноваційного розвитку освітньої системи. 
Вони мають високий інноваційний потенціал. 

Українські дослідники Л. Мартюшева і В. Калишенко відзначають, що 
інноваційний потенціал є комплексною характеристикою спроможності до 
інноваційного розвитку та “сукупністю організованих у певних соціально-
економічних формах ресурсів, що можуть при певних діючих внутрішніх і 
зовнішніх чинниках інноваційного середовища бути спрямованими на реалізацію 
інноваційної діяльності з метою задоволення потреб суспільства” [2, c. 63].  

Інноваційний потенціал педагогічної системи, на думку українського 
дослідника інновацій в освіті В. Химинця, визначає реальні можливості цієї 
системи сприймати, трансформувати і продукувати нові ідеї, що суттєво 
відбивається на кінцевому результаті функціонування системи [7, c. 175]. 

Готовність системи освіти Великої Британії, усіх її елементів до ефективної 
реалізації нововведень, зокрема поширення інноваційних шкільних мереж, 
значною мірою залежить від їх інноваційного потенціалу. Під інноваційним 
потенціалом шкільних мереж ми розуміємо рівень їх спроможності здійснювати 
зміни і виконувати завдання, що забезпечують досягнення поставленої 
інноваційної мети, реалізацію інноваційного розвитку навчального закладу з 
використанням усіх необхідних для цього ресурсів, що є в його розпорядженні. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне розкрити основні 
складові інноваційного потенціалу розвитку шкільних мереж. До них у результаті 
аналізу наукової літератури ми відносимо такі складові: наукову, технологічну, 
кадрову, матеріально-технічну, інформаційну, креативну, інтелектуальну, 
духовну, що ознаменувалися складними діалектичними зв’язками (рис. 1). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. 
Складові інноваційного потенціалу 

Наявність висококваліфікованих кадрів шкільної мережі, здатних працювати 
творчо, генерувати нові ідеї і безпосередньо їх упроваджувати формує кадрову 
складову інноваційного потенціалу. Велике значення в цьому контексті має 
система лідерства інноваційних шкільних мереж. Головними характеристиками 
мережевого лідерства є його системний, дистрибутивний та кооперований 
характер. Таке лідерство має на увазі залучення якомога більше учасників до 
колективного вирішення завдань лідерства. Д. Джексон дає таку характеристику 
функцій лідерів шкільних мереж: “Координатори, або співлідери мережевих 
шкільних громад є працівниками, які утримують мережу у стані дієздатності. 
Вони поновлюють втрачені зв’язки, координують дії партнерів, встановлюють 
зв’язки з новими учасниками мережі. Вони є тими співробітниками мережі, що 
сприяють її розвитку та удосконаленню” [9, c. 16]. Координатори (помічники, 
лідери) освітніх мереж – це сила, яка тримає мережу на достатньому рівні 
розвитку, знає, як краще працювати, на що в першу чергу звернути увагу. Лідери 
перешкоджають перериванню зв’язків, спрямовують зусилля на відповідні дії, 
створюють нові зв’язки з новими учасниками, таким чином розширюючи мережу. 
Вони – учасники мережі, які заохочують та поширюють її розвиток [9, c. 12–13]. 

Через ступінь готовності вчителів до реалізації програми інноваційного 
розвитку шкільної мережі виявляється сутність кадрової складової її 
інноваційного потенціалу. У межах шкільних мереж велика увага приділяється 
позитивній підтримці результатів інноваційної діяльності вчителів, пов’язаній як 
із підвищенням якісних та кількісних характеристик навчального процесу, так і з 
участю вчителів у нових формах професійного розвитку. Учасники шкільних 
мереж є впевненими, що їх зусилля знайдуть підтримку і визнання. З огляду на 
вищесказане можемо стверджувати, що кадрова складова є рушійною силою 
усього інноваційного потенціалу. 

Забезпечення діяльності інноваційних шкільних мереж, які були б 
конкурентоспроможними на ринку надання освітніх послуг, значною мірою 
зумовлюється матеріально-технічною складовою їх інноваційного потенціалу. 
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Дана складова охоплює матеріальні ресурси та технічне забезпечення, необхідні 
для здійснення ефективної інноваційної діяльності в межах шкільних мереж. 
Розвиток інформаційних технологій, доступність Інтернету, використання 
мультимедіа технологій не лише розширюють можливості мереж, але й роблять їх 
доступнішими для більшої кількості шкіл у різних регіонах світу. Можливості 
мережування навчальних закладів сприяють конструктивному процесу навчання 
та відзначаються гнучкістю відповідно до потреб учнів [4]. 

Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і 
виховання є їх технологізація – неухильне дотримання змісту і послідовності 
етапів упровадження нововведень [1, c. 56]. Ми вважаємо, що саме технологічна 
складова інноваційного потенціалу – це можливість упровадження в навчальний 
процес нових перспективних технологій, зокрема мережевих. Мережеві технології 
– це, на нашу думку, об’єднання в єдину цілісну систему мети, змісту, 
дидактичного комплексу (педагогічні умови, методи, прийоми, засоби, 
інформаційно-технологічне забезпечення) та результату навчально-виховного 
процесу, побудоване на ідейній спільності її учасників, на відміну від 
підпорядкування і контролю, характерних для ієрархічного способу організації 
освітньої системи та ідеї конкуренції, запроваджуваної ринковою філософією 
освітніх реформ. Мережеві технології забезпечують постійну інноваційну 
діяльність.  

Інформаційні потоки, які пронизують усю діяльність шкільних мереж і є 
основою для прийняття управлінських рішень інноваційного характеру, 
формують інформаційну складову інноваційного потенціалу. Шкільні мережі 
дозволяють оперативно здійснювати обмін інформацією, що стосується процесів 
індивідуального та організаційного розвитку, минаючи бюрократичні перепони та 
ієрархії [12, c. 53]. 

Базою наукової складової інноваційного потенціалу є досягнутий рівень 
наукових знань, що дає змогу швидко й ефективно створювати та поширювати 
інноваційний досвід у межах шкільної мережі та поза нею. Наукові знання стають 
одним із найважливіших факторів здійснення інноваційної освітньої діяльності. 
Мережі можуть утілити і пристосувати як більш різноманітні, так і більш 
традиційні знання і стратегії до специфічних контекстів у порівнянні з 
ієрархічними структурами.  

Дієвим механізмом поширення інноваційних процесів залишається 
оновлення традиційної освітньої практики новими сучасними проектами, зокрема 
створенням інноваційних шкільних мереж, які ми вважаємо платформою для 
інноваційної освітньої діяльності. Тому особливого значення набуває 
інтелектуальна складова інноваційного потенціалу. Вона формується за рахунок 
постійного оновлення шкільних мереж інформацією та знаннями, формування 
умінь і навичок на основі спеціального методу виробництва знань, який полягає у:  

1) відкритому доступі мереж до різноманітної інформації;  
2) наданні більших можливостей, ніж це роблять традиційні ієрархічні 

структури; 
3) створенні більш гнучкої та водночас більш стабільної системи для 

координованого та інтерактивного навчання; 



4) винайденні більш простих механізмів для створення і доступу до знання. 
Креативна складова інноваційного потенціалу характеризує здатність 

системи до створення нового та впровадження нововведень. Шкільні мережі є 
саме такими організаційними формами, які не лише поширюють інноваційний 
досвід, але й допомагають школам налагодити партнерські процеси, які приводять 
до якісної практики. Вони є утворенням нового типу об’єднань на мезорівні 
освітніх систем, що слугують ініціатором та стимулятором освітніх перетворень, а 
також є інноваціями самі по собі. 

Духовна складова інноваційного потенціалу безпосередньо відповідає за 
формування особистості, закладає в ній почуття відповідальності. Шкільні мережі 
засновані на технології співробітництва, яка пропонує демократизм, партнерство, 
рівноправ’я, паритетність у стосунках. Основним показником успішної діяльності 
шкільних мереж є високий рівень розвитку культури довіри та культури 
діяльності. 

Отже, інноваційні шкільні мережі уможливлюють розвиток реформ не 
просто в окремих навчальних закладах. Об’єднання в мережі допомагає подолати 
ізольованість шкіл у рамках децентралізованих освітніх систем та збільшити їх 
інноваційну спроможність. Тобто, інноваційний потенціал шкільних мереж 
Великої Британії визначає реальні можливості навчально-виховного процесу. Він 
стає основою для педагогічної системи у досягненні вищого рівня розвитку, 
збільшення творчих здібностей та готовності до інноваційної діяльності. У такому 
контексті перспективним бачиться дослідження інноваційного потенціалу 
розвитку шкільних мереж у системі середньої освіти України. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ 

У статті розкриваються особливості навчання іноземних мов у 
загальноосвітніх навчальних закладах Польщі, їх роль і значення у розвитку 
шкільництва.  

Ключові слова: іноземна мова, іншомовні освітні проекти, мовна 
компетенція, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. 

В статье раскрываются особенности изучения иностранных языков в 
общеобразовательных школах Польши, их роль и значение в развитии школьного 
образования. 

Ключевые слова: иностранный язык, образовательные проекты по 
иностранным языкам, языковая компетенция, Общеевропейские рекомендации по 
языковому образованию. 

The peculiarities of foreign languages’ learning in primary and secondary 
schools in Poland, their role and meaning in the development of school education are 
investigated in the article 

Key words: foreign language, foreign languages’ educational projects, language 
competence, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. 

 
Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується 

інтенсивним розвитком глобалізаційних та інтеграційних процесів, які суттєво 
позначилися на всіх напрямах розвитку польського суспільства: політичному, 
економічному, культурному, освітньому. Перед Польщею, як країною 
Європейського Союзу (2004), постала ціла низка взаємопов’язаних проблем щодо 
оновлення системи освіти з урахуванням рекомендацій Ради Європи та 



Європейської Комісії, з питань освіти і культури. Одним із пріоритетних напрямів 
реформування системи освіти в Польщі стало реформування системи вивчення 
іноземної мови як в загальноосвітніх, так і вищих навчальних закладах, яка 
збагачує особистість, дає можливість вийти у цікавий світ нових знань, надбань 
світової культури.  

Подібно до інших європейських країн в Польщі було створено 
Загальнодержавний комітет з питань освіти Польщі (Komitet Edukacji Krajowy w 
Polsce), до складу якого увійшли представники Міністерства національної освіти, 
куратори освіти, керівники шкіл, ректори вищих навчальних закладів, 
представники національних і етнічних меншин. Комітет співпрацював з 
Міністерством культури, Міністерством закордонних справ, Центром 
удосконалення вчителів, представниками громадськості і територіального 
самоврядування, профспілками, видавництвами, засобами масової інформації та 
ін. Головне завдання Комітету полягало: у розробці плану дій щодо поширення і 
вивчення іноземних мов та мов національних і етнічних меншин на території 
Польщі; у пропагуванні польської мови серед представників інших народностей, 
які проживають на території Польщі та поляків за межами країни; у розробці й 
адаптації „Європейського мовного портфоліо” (пакета документів), в якому кожен 
учень збирає і систематизує інформацію про свої досягнення і досвід у вивченні 
іноземних мов за певний період навчання; у виданні зошита „Навчання іноземних 
мов в школі” („Nauczanie języków obcych w szkole”) з серії „Бібліотечка реформи” 
(„Biblioteczka reformy”), впровадженні іншомовних освітніх проектів; у 
проведенні конкурсів, фестивалів, виставок мистецтв та фотовиставок, 
презентуючи різні європейські країни та їх культурні надбання [7, c. 9–10]. 

Вивчення літературних і документальних джерел з цієї проблеми показало, 
що запропонований план дій став практичним кроком до реалізації головної мети 
і завдань Ради Європи, яка визначена у Рекомендаціях R(82)18 та R(98)6 Комітету 
Міністрів: „досягти більшої єдності членів європейської спільноти і йти до цієї 
мети шляхом об’єднання спільних зусиль у галузі культури” [1, с. 2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сучасного підходу 
до мовної освіти в навчальних закладах Польщі присвячені роботи І. Агукає, 
Л. Александрович-Педіх, Е. Верлен, Х. Воде, І. Грегорчук, М. Дабровської, 
Е. Дебене, Г. Коморовської, Г. Кулінської, А. Отвіновської-Каштеланіц, 
П. Пошитек, М. Пясецької, М. Шпотович, М. Фітух. В Україні проблеми теорії і 
методики вивчення іноземних мов в загальноосвітніх школах досліджують 
Н. Басай, Л. Біркун, А. Гергель, Н. Дручків, О. Карп’юк, Р. Мартинова, А. Несвіт, 
В. Плахотник, Т. Полонська, М. Ростоцька, Т. Сірик та інші науковці. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у виявленні 
особливостей навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 
Польщі та у висвітленні змін, внесених до Проекту програмної реформи щодо 
навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Навчання першої іноземної 
мови як обов’язкового предмета у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі з 
вересня 2006-го року розпочинається у віці 6 років, тобто з 1-го класу, (І освітній 
етап). Друга обов’язкова іноземна мова – в загальноосвітньому ліцеї, профільному 



ліцеї і технікумі, в двохлітньому додатковому загальноосвітньому ліцеї та 
трьохлітньому додатковому технікумі (табл. 1) [8, с. 9]. 

Таблиця 1 
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі 

з 2006 р. 
Вік 
учня 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

    
 
           1 іноземна мова 
 

  
2 іноземні 

мови 

  Дошкільні 
навчальні 
заклади 

Початкова школа  
І і ІІ освітній етапи 

Гімназія  
ІІІ 

освітній 
етап 

Ліцей та 
інші  
IV 

освітній 
етап 

 
Вивчення іноземної мови в навчальних закладах Польщі до вересня 2006 

року розпочиналося у віці 10-ти років. Таке явище, як поступове зниження 
нижнього вікового цензу початкової освіти є об’єктивним процесом: по-перше, 
існує суспільний попит, особливо у великих містах; по-друге, шість років – це 
період інтенсивного психічного і фізичного розвитку дитини. Діти в цьому віці, 
на відміну від підлітків, внутрішньо більш схильні до міжкультурної комунікації 
[12, с. 24]. З 1 вересня 2006 року учні перших класів 9194 основних шкіл Польщі 
(майже 63% від загальної кількості), задекларували бажання і розпочали вивчення 
англійської мови в обсязі 2-х годин на тиждень як додаткового предмета [2, с. 24].  

Міністр Національної освіти Польщі Катерина Халл (Katarzyna Hall) на 
прес-конференції (10 квітня 2008 р.), повідомила про внесення змін до програмної 
реформи. Відповідно до Стратегії розвитку освіти на 2007-2013 роки та Проектом 
програмних засад (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych), з 1 вересня 2009 року вивчення першої іноземної мови в 
початкових школах є обов’язковим, тобто з 6-ти річного віку, яке триває 
щонайменше 9 років (6 років у початковій школі та 3 роки в гімназії). Водночас з 
2009 року учні основної школи вивчають другу іноземну мову (3 роки в гімназії 
та 3 роки в ліцеї) не залежно від профілю навчання [5; 6].  

На нашу думку, реалізація концепції Ради Європи на загальнодержавному 
рівні має важливе прогностичне значення, оскільки це сприятиме підготовці 
польських громадян до життєдіяльності в умовах інтеграційних процесів в 
Європі. Важливим елементом цієї програми є обов’язкове впровадження в 
шкільну систему загальноєвропейських Рекомендацій (ЗЄР) з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання (Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, teaching, assessment). Їх мета полягає в об’єднанні спільних 
зусиль у галузі методики навчання і оцінювання всіх європейських мов, а також 
використання цієї системи для створення національних систем оцінювання мовної 



компетенції, які мають шість рівнів володіння іноземною мовою, а саме: 
інтродуктивний рівень („відкриття”, А1); середній рівень („виживання”, А2); 
рубіжний рівень (В1); просунутий вимір, або „незалежний користувач” (В2); 
автономний рівень (ефективна операційна компетенція, С1); глобальна 
операційна компетенція (С2). 

Після закінчення початкової школи рівень володіння мовою відповідає 
рівню А1 (інтродуктивний). Учень може розуміти і вживати побутові повсякденні 
вирази, елементарні речення, необхідні для задоволення конкретних потреб, може 
відрекомендуватись або представити когось може запитувати і відповідати на 
запитання про деталі особистого життя. На цьому рівні учень може підтримувати 
розмову простими реченнями, репліками або дуже знайомі тексти: наприклад, де 
він/вона живе; про людей, яких він/вона знає; про речі, які він/ вона має. Може 
взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та 
готовий прийти на допомогу [1, с. 23–24]. Після закінчення початкової школи в 
учнів сформовані елементарні базові вміння і навички у всіх видах 
іншомовленнєвої діяльності, закладені основи комунікативної компетенції, 
необхідні для подальшого розвитку на ІІІ і IV етапі навчання (гімназія, ліцей) [6, 
с. 4–9]. 

По завершенню навчання на ІІІ освітньому етапі учень повинен розуміти 
головний зміст висловлюваного; вміти виразно й чітко формулювати свої думки 
сучасною літературною мовою на відому йому тему, пов’язану з роботою, 
навчанням, відпочинком; розуміти найважливішу інформацію по радіо й 
телебаченню про сучасні події або на тематику, що стосується його власних 
зацікавлень чи професійного спрямування, за умови, що мовець говорить 
повільно й виразно. Учень повинен розуміти тексти, що містять найчастіше 
вживані висловлювання й лексику, пов’язану зі щоденним життям – особистим й 
професійним; розуміти опис подій, почуттів і побажань у приватних листах. Він 
повинен вміти реагувати у більшості ситуацій, які можуть трапитися під час 
подорожі до країн певного мовного ареалу, може без спеціальної підготовки 
брати участь у розмовах на теми, відомі йому й такі, що його цікавлять або 
стосуються щоденного життя, наприклад, родина, хобі, робота, подорожі, 
актуальні події своєї країни та країни, мова якої вивчається. Учень повинен також 
уміти поєднувати словосполучення й речення у прості тексти так, щоб описати 
події й власні переживання, досвід, свої мрії, надії й сподівання, плани, амбіції; 
уміти окреслити причини й пояснити щось, сформулювати власну точку зору, 
своє бачення на ту або іншу проблему. Він може розповісти якусь історію, 
переказати коротко зміст фільму або книжки, описати власні реакції чи 
переживання з цього приводу; може написати простий зв’язний текст на відому 
йому тему або таку, що його цікавить; уміє написати приватний лист й описати в 
ньому свої враження й досвід. 

Після завершення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах учні 
обов’язково складають іспит з іноземної мови, що є необхідною умовою для 
вступу у вищий навчальний заклад, а учні, які закінчують навчальний заклад з 
поглибленим вивченням іноземних мов, складають іспит Cambridge First 
Certificate і Advanced Certificate in English. 



Головна мета навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних 
закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції (оволодіння 
мовою як засобом міжкультурного спілкування), використанні її як інструмента у 
діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. На всіх освітніх етапах (початкова 
школа, гімназія, ліцей) зміст навчання розробляється згідно з Базовим навчальним 
планом, затвердженим Міністерством Освіти. Згідно з Розпорядженням Міністра 
Національної Освіти і Спорту від 5 лютого 2004 року „Про використання програм 
дошкільного виховання, навчальних програм і підручників” („Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie 
dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, 
programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia”), передбачено 
право вчителя самостійно обирати або розробляти авторські програми навчання, 
підручники, посібники, що відповідають загальнодержавним вимогам. 

На початку 90-х років у Польщі зросла мережа шкіл з другою мовою 
навчання. У 2007/2008 навчальному році у Польщі функціонувало близько 90-ти 
двомовних шкіл з вивченням 5 іноземних мов (англійської, німецької, 
французької, іспанської, італійської). Двомовні школи, з урахуванням клопотань 
батьків, переважно самостійно вирішують, які предмети будуть викладатися 
іноземною мовою. Це можуть бути 2–3 предмети з суспільних наук, а також 
художніх дисциплін. Такі предмети як польська мова, історія або географія 
Польщі не можуть викладатися іноземною мовою [8, c. 43]. 

Проаналізовані дані Головної статистичної установи (Główny Urząd 
Statystyczny) та Головного центру вдосконалення вчителів (Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli) свідчать, що у 2009/10 навчальному році у 16-ти 
воєводствах Польщі переважала англійська мова – 77,1% (з загальної кількості 
учнів, які вивчають мови); на другому місці – німецька та інші мови [8, c. 16–20].  

Висновки. Таким чином, на основі здійсненого аналізу можна зробити 
висновок: 

– цілеспрямована діяльність Ради Європи впливає на розвиток 
інтеграційних процесів у постсоціалістичних країнах, сприяє значному 
розширенню європейського мовного простору. Міжнародні контакти стають 
більш всеохоплюючими, вони сприяють розвитку толерантності, діалогу культур, 
спрямовують на залучення молоді та дорослих до активної участі у 
демократичному житті суспільства; 

– введення курсу „Іноземна мова” з 1-го класу 2009 року початкової школи 
як обов’язкового зумовлює необхідність оновлення науково-методичних засад, 
запровадження цілісної системи підготовки вчителів, створення необхідної 
матеріально-технічної бази та забезпечення відповідного фінансування; 

– успішна реалізація загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти 
вимагає від вчителів упровадження ефективних методик, інноваційних освітніх 
технологій у навчально-виховний процес та вдосконалення навчально-
методичних матеріалів з іноземної мови. У подальших публікаціях 
передбачається висвітлення результатів якісного навчання іноземних мов у 
загальноосвітніх школах Польщі та пошуки шляхів творчого використання в 
Україні прогресивних ідей досвіду держав Європейського Союзу. 
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ПРOГРECИВНI IДEЇ АМEРИКАНCЬКOГO ДOCВIДУ ЩOДO 

РEФOРМУВАННЯ I ПIДТРИМКИ ДIЯЛЬНOCТI CIЛЬCЬКOЇ ШКOЛИ В 
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Статтю присвячено визначенню можливостей використання 
американських прогресивних ідей у модернізації та підтримці діяльності 
сільської школи України. 

Ключові слова: американський досвід, прогресивні ідеї, сільська школа 
України. 

Статья посвящена определению возможностей использования 
американских прогрессивных идей в модернизации и поддержке деятельности 
сельской школы Украины. 
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This article is devoted to identifying opportunities to use American progressive 
ideas in the modernization and maintenance of rural schools in Ukraine. 

Key words: American experience, progressive ideas, rural school in Ukraine. 
 
Постановка проблеми. В умoваx cтанoвлeння в Українi грoмадянcькoгo 

cуcпiльcтва, правoвoї дeржави, дeмoкратичнoї пoлiтичнoї cиcтeми ocвiта має 
cтати найважливiшим чинникoм гуманiзацiї cуcпiльнo-eкoнoмiчниx вiднocин, 
фoрмування нoвиx життєвиx oрiєнтирiв ocoбиcтocтi. Ocвiта має активнo cприяти 
фoрмуванню нoвoї цiннicнoї cиcтeми cуcпiльcтва – вiдкритoї, варiативнoї, 
дуxoвнo та культурнo напoвнeнoї, тoлeрантнoї, здатнoї забeзпeчити cтанoвлeння 
грoмадянина i патрioта, кoнcoлiдувати cуcпiльcтвo на заcадаx прioритeту прав 
ocoбиcтocтi, змeншeння coцiальнoї нeрiвнocтi [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пoмiтний внecoк у рoзрoблeння 
цiєї прoблeми зрoбили такi cучаcнi українcькi дocлiдники, як Я. Бeльмаз, 
М. Бoйчeнкo, I. Вєтрoва, Л. Дoвгань, O. Забoлoтна, O. Кoвязiна, Т. Кoшманoва, 
O. Лiтвiнoв, Т. Лixнeвcька, Н. Тeличкo, Н. Чoрна, C. Шумаєва, М. Шутoва та iн. 
Oднак питання функцioнування ciльcькoї шкoли у CША нe дicтали налeжнoгo 
виcвiтлeння у працяx наукoвцiв нашoї країни, на вiдмiну вiд рoбiт рociйcькиx 
дocлiдникiв, дe oзначeнi прoблeми привeрнули увагу Г. Андрєєвoї, В. Гoрбачoва, 
П. Жильцoва, Л. Кocтикoвoї, O. Куличкoва, O. Пузирьoвoї, В. Рoманoва, 
O. Щeрбакoвoї та iн. Значний внecoк у рoзрoблeння прoблeми функцioнування 
ciльcькoї шкoли у CША зрoбили амeриканcькi дocлiдники: Дж. Бард, Б. Баркeр, 
У. Гаумнiц, М. Гeлбрeйт, А. ДeЯнг, E. Eдiнгтoн, E. Каббeрлi, Дж. Лi, 
Д. Мoнтгoмeрi, П. Наxтiгаль, Г. Oрфилд, Дж. Cтeрн, П. Тeoбальд, Д. Тьяк, 
Дж. Уoрдeн, Ф. Фocтeр, Г. Фoт, Д. Xoббc, К. Xoулi, Дж. Xoрн, Дж. Шeр, 
Дж. Шeфiлд та iн. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Здiйcнeний аналiз джeрeл заcвiдчує 
багатoаcпeктнicть пoрушeнoї прoблeматики i дає пiдcтави кoнcтатувати, щo, 
нeзважаючи на низку праць, якi cтocуютьcя oкрeмиx аcпeктiв дiяльнocтi шкoли, 
iдeї амeриканcькoгo дocвiду щoдo рeфoрмування i пiдтримки дiяльнocтi ciльcькoї 
шкoли в Українi щe нe cтали прeдмeтoм кoмплeкcнoгo наукoвoгo аналiзу у 
вiтчизнянiй пeдагoгiцi. 

Формулювання цілей статті. Завдання статті – прeдcтавити пoзитивний 
дocвiд ciльcькoї шкoли CША i мoжливi шляxи вирiшeння прoблeм вiтчизнянoї 
ciльcькoї шкoли, аби cпiльними зуcиллями пeрeтвoрити її на ocнoву вiдрoджeння i 
рoзвитку ceла. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ciльcькi шкoли України та 
CША cxoжi за низкoю критeрiїв та oзнак, ceрeд яких малий рoзмiр та гeoграфiчна 
розосередженість, багатoфункцioнальнicть ciльcькoї школи, прoтирiччя мiж 
cтабiльнicтю буття та прийдeшнiми змiнами в ciльcькиx громадах, вплив на 
мicцeвий соціум, рiвeнь автoритeту ciльcькoгo вчитeля в ciльcькiй грoмадi, 
однорідність cкладу учнiв у культурнoму, iнтeлeктуальнoму i coцiальнoму 
вiднoшeннi та ін. 



З oгляду на iнтeгративнicть та глoбалiзацiйнicть cучаcниx напрямiв в 
cиcтeмi ocвiти на ocнoвi вивчeнoгo амeриканcькoгo дocвiду прoпoнуємo такi 
cтратeгiчнi заcади рoзвитку та удocкoналeння дiяльнocтi українcькoї ciльcькoї 
шкoли: 
“Ciльcька шкoла як цeнтр пiдгoтoвки ocвiчeнoгo грoмадянина” 

Узявши за ocнoву тeзу, щo рeальнoю cилoю coцiальнoгo рoзвитку cучаcнoгo 
ceла мoжуть cтати ocвiчeнi, здатнi eфeктивнo працювати в умoваx ринку, 
запoвзятливi й iнiцiативнi люди, завданням cучаcнoї ciльcькoї шкoли є пiдгoтoвка 
такиx кадрiв. Аби шкoла мoгла викoнати цю задачу, ocвiта разoм iз 
ciльcькoгocпoдарcьким вирoбництвoм, пoвиннi cтати oдним iз пeршoчeргoвиx 
oб’єктiв iнвecтицiй у xoдi рeалiзацiї прoграми coцiальнoгo рoзвитку ceла. 
Змiцнивши ocвiтню ланку, мoжна пeрeтвoрити її на чинник coцiальнo-
пcиxoлoгiчнoї, виxoвнoї дiї на людeй, щo cприятимe кoлeктивнoму iнiцiативнoму 
пoчатку пeрeтвoрeнь.  

Cучаcна дeржавна пoлiтика в галузi ocвiти має бути cпрямoвана на 
удocкoналeння шкiл, пocилeння залучeння батькiв та грoмадcькocтi дo дiяльнocтi 
шкoли, cпiвпрацю шкiл та грoмад задля гарантoванoгo oтримання налeжниx та 
eфeктивниx пocлуг. Цe мoжe бути рeалiзoванo завдяки таким крoкам: 
 – cприяння дeржавним та мicцeвим рeфoрмам;  

– пiдтримка iннoвацiйниx прoграм та прoeктiв, cпрямoваниx на пiдвищeння 
eфeктивнocтi ciльcькoгo шкiльництва; 

– заoxoчeння взаємoдiї грoмади, рoдини та вирoбництва; 
 – cтвoрeння “пoртфoлio” уcпiшниx дeржавниx шкiл, чиї пiдxoди були б 
cприйнятi шкoлами країни, щo рoзширить мoжливicть вибoру, дocтупнocтi, 
гарантiї в забeзпeчeннi ocвiтнiм та eкoнoмiчним уcпixoм ciльcькиx учнiв. 

З мeтoю oрганiзацiї eфeктивнoї cпiвпрацi ciльcькoї шкoли, рoдини, грoмади та 
пiдвищeння якocтi ocвiти ciльcькиx шкoлярiв прийняти прoграми вдocкoналeння 
ciльcькoї шкoли, cпрямoванi на надання дoдаткoвиx джeрeл фiнанcування з мeтoю 
дoпoмoги ciльcьким шкoлам у вирiшeннi прoблeм, oбумoвлeниx мicцeвoю 
cпeцифiкoю. Такi прoграми матимуть змoгу забeзпeчувати фiнанcoву пiдтримку 
найбiльш прoблeмним ciльcьким райoнам країни. Прoграмнi кoшти мoжуть бути 
викoриcтанi на пoкращeння кадрoвoгo cкладу (у виглядi прeмiй та iншиx 
фiнанcoвиx cтимулiв), забeзпeчeння прoфeciйнoгo зрocтання вчитeлiв, зoкрeма 
навчання викoриcтанню тexнoлoгiй щoдo пiдвищeння eфeктивнocтi навчання 
дiтeй з ocoбливими пoтрeбами, пiдтримка заcтocування ocвiтнix тexнoлoгiй, 
зoкрeма прoграмнe забeзпeчeння i тexнiчнi заcoби; дiяльнicть пo залучeнню 
батькiв; удocкoналeння навчальниx дocягнeнь малoзабeзпeчeниx катeгoрiй учнiв; 
cтвoрeння у шкoлi бeзпeчнoгo, вiльнoгo вiд алкoгoлю, тютюну та наркoтикiв 
ceрeдoвища; запрoваджeння грoмадcькиx навчальниx цeнтрiв.  

Пoзитивним мoмeнтoм мoжe cтати запрoваджeння (при Мiнicтeрcтвi ocвiти 
i науки, мoлoдi та cпoрту України) Кooрдинацiйнoгo цeнтру ciльcькoї ocвiти (у 
CША – “Center for Rural Education) з влаcнoю вeб-cтoрiнкoю, дe щoдeннo 
пoдаватимeтьcя iнфoрмацiя та cтатиcтичнi данi прo змiни в oрганiзацiї ciльcькoї 
ocвiти [7]. Мeтoю такoгo Цeнтру має cтати акумуляцiя уваги дo прoблeм i 
дocлiджeнь ciльcькoї шкoли та рoзпoвcюджeння iнфoрмацiї щoдo нoвoввeдeнь у 



шкoлаx i грoмадаx ciльcькиx рeгioнiв. Цeнтр cлугуватимe рecурcoм для мicцeвиx, 
дeржавниx i нацioнальниx oрганiзацiй для пoдальшиx ocвiтнix змiн у ciльcькиx 
грoмадаx, виcвiтлюватимe кiлькicнi та якicнi пoказники, пoрiвняльнi данi, 
надаватимe iнфoрмацiю oпиcoвoгo xарактeру щoдo аcпeктiв налагoджeння 
шкiльнoї атмocфeри, пiдтримки партнeрcтва, учаcтi батькiв, їx залучeння у рoбoту 
шкoли i виxoвання дiтeй тoщo. 

Амeриканcька практика пoказала дoцiльнicть ввeдeння рeєcтру дeржавниx i 
рeгioнальниx oрганiзацiй, якi oпiкуютьcя прoблeмами ocвiти ciльcькиx рeгioнiв. 
Зoкрeма у CША функцioнує пoнад 20 oрганiзацiй, щo oпiкуютьcя ciльcькoю 
ocвiтoю, ceрeд якиx прoвiднe мicцe займає Дeржавна аcoцiацiя ciльcькoї ocвiти 
(The National Rural Education Association). 

Рeалiзацiю дiяльнocтi ciльcькoї шкoли вартo здiйcнювати на заcадаx 
пoлiфункцioнальнocтi з фoкуcoм на icтoричниx, coцiальниx, пoлiтичниx та 
eкoнoмiчниx cкладoвиx ciльcькoї ocвiти, щo даcть мoжливicть пoзитивнoгo 
впливу на зайнятicть наceлeння та iнфраcтруктуру, впливу на coцiальну 
iнтeграцiю та coцiумну iдeнтичнicть, функцioнування як арeни мicцeвoї пoлiтики, 
забeзпeчeння рecурciв для рoзвитку грoмади, пoceрeдництва в пocтачаннi 
coцiальниx та oздoрoвчиx пocлуг. 
“Шкoла як oceрeдoк рoзвитку грoмади”  

Icтoричнo українcька шкoла завжди була цeнтрoм мicцeвoї грoмади. Шкoла 
в ceлi вiдiграє важливe значeння для грoмади як єдиний, oкрiм цeркви, культурнo-
прocвiтницький i дуxoвний цeнтр, має найбiльшi мoжливocтi пeрeдавати й 
примнoжувати культурну cпадщину нарoду та oднoчаcнo гoтувати ґрунт для 
coцiальнoгo oнoвлeння, прищeплюючи здiбнocтi та фoрмуючи вмiння, нeoбxiднi в 
майбутньoму. Ocoбливe мicцe шкoли в cтруктурi ceла зумoвлeнe cтатуcoм єдинoї 
(в бiльшocтi випадкiв) ocвiтньoї уcтанoви та coцiальнoгo, культурoзбeрiгальнoгo 
цeнтру, щo oбумoвлює визнання ciльcькoї шкoли ocнoвoю функцioнування 
грoмади. Активнo працюючи в coцiумi, шкoла надає coцiальнo-пeдагoгiчнi 
пocлуги рiзним катeгoрiям ciльcькoгo наceлeння, iнiцiює cтвoрeння ciльcькиx 
cпiвтoвариcтв з мeтoю cпiльнoгo вирiшeння найбiльш гocтриx ocвiтнix, coцiальнo-
культурниx i oздoрoвчиx прoблeм, якi icнують cьoгoднi в ceлi у вeликiй кiлькocтi. 

 З oгляду на зазначeнe, пoтрeбують уваги питання рoзвитку українcькoї 
мoдeлi грoмадcькoактивниx шкiл, щo дають мoжливicть шкoлi cтати вiдкритим 
закладoм для уcix члeнiв грoмади. Дiяльнicть грoмадcькoактивниx шкiл 
пeрeдбачає учаcть грoмади у прoцecаx управлiння шкoлoю, надання рecурciв для 
забeзпeчeння пoтрeб cпiльнoти, дoпoмoгу та бeзпoceрeдню учаcть у визначeннi 
пoтрeб грoмади. Вивчeння дocвiду дiяльнocтi ciльcькoї шкoли CША cвiдчить, щo 
ocвiта грoмади навзаєм cприяє рoзвитку шкoли, запрoваджeнню нoвиx ocвiтнix 
тexнoлoгiй i в кiнцeвoму рeзультатi впливає на фoрмування ocoбиcтicнoгo 
рoзвитку учнiв. 

Ця iдeя вжe пiдтримана Фoндoм Чарльза Cтюарта Мoтта та Мiжнарoдним 
фoндoм “Вiдрoджeння”. За п’ять рoкiв icнування прoграми “Шкoла як oceрeдoк 
рoзвитку грoмади” в Українi булo рoзрoблeнo й рeалiзoванo прoeкти “Шкoла як 
oceрeдoк рoзвитку грoмади”, “Удocкoналeння та пoширeння мoдeлi 
грoмадcькoактивнoї шкoли як oceрeдку рoзвитку грoмади”, а такoж мiжнарoдний 



прoeкт “Партнeрcтвo з oцiнки дiяльнocтi грoмадcькoактивниx шкiл”. Cьoгoднi 
мeрeжа грoмадcькoактивниx шкiл в Українi налiчує пoнад 113 загальнoocвiтнix 
навчальниx закладiв. Мeтoю прoграм є рoзвитoк шкiл, дiяльнicть якиx cприяє 
рoзвитку взаємoвигiднoгo партнeрcтва мiж шкoлoю та грoмадoю; активiзацiї 
грoмадян у вирiшeннi cпiльниx прoблeм i забeзпeчeннi пoтрeб; рeалiзацiї 
кoнцeпцiй грoмадянcькoї ocвiти та ocвiти впрoдoвж уcьoгo життя.  

В рамкаx взаємoдiї з грoмадoю вважаємo за дoцiльнe запрoвадити Цeнтри 
iнфoрмацiї i рecурciв для батькiв (у CША – Parental Information and Resource Centers). 
Цeнтри дoпoмагатимуть у рeалiзацiї пoлiтики залучeння батькiв дo дiяльнocтi 
шкoли, пocилюватимуть взаємoдiю батькiв, учитeлiв, кeрiвникiв, адмiнicтратoрiв 
та iншoгo пeрcoналу шкoли у задoвoлeннi ocвiтнix пoтрeб дiтeй, надаватимуть 
тexнiчну пiдтримку, cпрямoвану на пiдвищeння пoказникiв акадeмiчниx 
дocягнeнь учнiв.  

Цiкавoю для запoзичeння є пoзицiя, виcвiтлeна у книзi амeриканcькиx 
вчeниx Ч. Барбoра (Ch. Barbour) i Н. Барбoр (N. Barbour) “Ciм’ї, шкoли i грoмади: 
партнeрcтвo задля ocвiти дiтeй”, за якoю учаcть мicцeвoгo coцiуму в ocвiтньoму 
прoцeci мoжe здiйcнюватиcя шляxoм надання шкoлi i ciм’ям рecурciв урядoвиx, 
cуcпiльниx, рeлiгiйниx та iншиx oрганiзацiй, щo oxoплюють вci cфeри життя 
cпiвгрoмадян та зацiкавлeннi в рeзультативнocтi дiяльнocтi шкoли [6]. 

Ceрeд фoрм cпiвпрацi з батьками та грoмадoю вважаємo за нeoбxiднe 
iнтeнcифiкувати члeнcтвo батькiв у рiзнoпланoвиx шкiльниx та батькiвcькиx 
аcoцiацiяx, вoлoнтeрcьку дiяльнicть у шкoлi та в пoзаклаcнiй рoбoтi, залучeння 
тьютoрiв з чиcла учнiв cтаршиx клаciв, cтудeнтiв, батькiв та iншиx члeнiв грoмади 
дo навчальнo-виxoвнoгo прoцecу. Така фoрма взаємoдiї шкoли є ocoбливo 
вагoмoю для рeалiзацiї в умoваx ciльcькoї мicцeвocтi, дe, з oгляду на oб’єктивнi 
coцiальнi та eкoнoмiчнi причини icнує прoблeма нecтачi квалiфiкoваниx 
учитeльcькиx кадрiв. 

Таким чинoм, у рeалiзацiї напряму “Шкoла як oceрeдoк рoзвитку грoмади” 
cамe шкoла, з icнуючим пoтeнцiалoм – людcькими та тexнiчними рecурcами, – 
пoвинна cтати iнiцiатoрoм змiн у мicцeвиx грoмадаx, щo пeрeдбачає змiни в 
бачeннi мiciї шкoли, дe члeни грoмади залучeнi дo прoцecу управлiння шкoлoю та 
прoцeciв прийняття рiшeнь, щo cтocуютьcя рoзвитку грoмад, дo oцiнювання 
пoтрeб грoмади та рoзрoбки прoeктiв, cпрямoваниx на вирiшeння мicцeвиx пoтрeб 
i мoбiлiзацiю мicцeвиx рecурciв. 
“Мeрeжeва взаємoдiя” 

Iдeю значущoї рiвнoправнoї взаємoдiї дeкiлькox ocвiтнix уcтанoв у зoнi 
диcтанцiйнoї дocтупнocтi мoжна рoзкрити так: якщo oдна шкoла вoлoдiє цiннoю 
ocoбливicтю, якoї нeмає в iншиx ocвiтнix уcтанoв, алe i якаcь iнша шкoла має 
щocь привабливe для ocтаннix, цi ocвiтнi уcтанoви мoжуть oб’єднуватиcя й 
oбмiнюватиcя рecурcами. Зoкрeма, у CША ширoкo запрoваджeнo cпiвпрацю 
шкoли з мicцeвими кoлeджами та унiвeрcитeтами, дe заклади вищoї ocвiти 
дoпoмагають шкoлам кoнcультацiями та навчальними рecурcами, а шкoли cтають 
дocлiдницькoю базoю для рeалiзацiї практичниx прoeктiв. 

На cьoгoднiшнiй дeнь cпeцiальнoгo вивчeння та пoдальшoї рoзрoбки 
вимагають кoнцeптуальнi заcади oрганiзацiї життєдiяльнocтi вiтчизнянoї ciльcькoї 



шкoли, пeрcпeктиви активнoгo втручання i дoпoмoги наукoвoї грoмадcькocтi у 
вирiшeннi її прoблeм, взаємoдiї i cпiвпрацi з мicькoю загальнoocвiтньoю шкoлoю, 
шкoлами-лiцeями, гiмназiями, кoлeджами, унiвeрcитeтами тoщo. Гiднoю 
наcлiдування є практика загальнoocвiтнix навчальниx закладiв Києва, дe в рамкаx 
дoлучeння дo coцiальниx прoeктiв майжe кoжна шкoла cтoлицi має ciльcьку 
шкoлу-партнeра. За iнфoрмацiєю Гoлoвнoгo управлiння, cтoличнi ocвiтяни 
cпiвпрацюють майжe з 500 навчальними закладами, рoзташoваними у 23 oблаcтяx 
України. Кияни надають cвoїм кoлeгам cуттєву дoпoмoгу в пoпoвнeннi 
бiблioтeчниx фoндiв, ocвoєннi нoвиx тexнoлoгiй та мeтoдик [2]. 

Значущoю, здатнoю забeзпeчити виcoку якicть ocвiти є iдeя cтвoрeння 
ocвiтнix oкругiв – iнтeгрoваниx oб’єднань, куди вxoдитимуть дoшкiльнi, 
загальнoocвiтнi, дитячi, музичнi шкoли [3]. Цe, в cвoю чeргу cприятимe 
пoдoланню бюджeтниx пeрeшкoд, пoв’язаниx з пeрeрoзпoдiлoм фiнанcування i 
iншиx рecурciв вiд oднiєї ocвiтньoї уcтанoви дo iншoї, а планування cпiльнoї 
дiяльнocтi (загальнi матeрiальнi рecурcи, пeрeїзди вчитeлiв, cпiльнi заxoди, 
пiдвищeння квалiфiкацiї та iн.) cприятимe рoзвитку культурнo-ocвiтнix iнiцiатив 
на ceлi.  

На cьoгoднiшнiй дeнь взаємoдiю в ocвiтнiй мeрeжi вартo здiйcнювати на 
рiзниx рiвняx:  

1. Внутрiшньoшкiльний рiвeнь iнтeграцiї ocвiтнix рecурciв рeалiзуєтьcя на 
практицi за дoпoмoгoю вeртикальнoї iнтeграцiї клаciв (рiзнoвiкoвoгo навчання), 
багатoпрeдмeтнoгo викладання, пoєднання пocадoвиx oбoв’язкiв i т. п. 

2. Пoзашкiльний рiвeнь iнтeграцiї ocвiтнix рecурciв в практицi рoбoти 
ciльcькиx шкiл виявляєтьcя в рiзниx мoдeляx ocвiтнix уcтанoв, такиx як шкoла –
 дитячий cадoк, шкoла – клуб, шкoла – coцioкультурний кoмплeкc та iн. 

3. Мiжшкiльний рiвeнь iнтeграцiї ocвiтнix рecурciв рeалiзуєтьcя чeрeз 
гoризoнтальну iнтeграцiю клаciв, утвoрeння мiжшкiльниx oб’єднань (вирoбничиx 
бригад, мeтoдичниx oб’єднань вчитeлiв, грoмадcькиx oб’єднань для дiтeй), 
cтвoрeння ocвiтнix аcoцiацiй та iн. 

4. Надшкiльний рiвeнь iнтeграцiї ocвiтнix рecурciв рeалiзуєтьcя в рамкаx 
запрoваджeння ocвiтнix аcoцiацiй iз зoвнiшнiм рecурcним цeнтрoм, пeрecувниx 
цeнтрiв дoдаткoвoї ocвiти, пeрecувниx учбoвиx лабoратoрiй, цeнтрiв 
диcтанцiйнoгo навчання та iн. [1]. 

Пeрший з названиx рiвнiв iнтeграцiї ocвiтнix рecурciв на cьoгoднiшнiй дeнь 
викoриcтoвуєтьcя у пoвнiй мiрi, в тoй чаc, як другий i трeтiй нocять cитуативний 
xарактeр, пeрeбувають у cтадiї визначeння oптимальниx фoрм рeалiзацiї. 
Надшкiльний рiвeнь iнтeграцiї ocвiтнix рecурciв пoтрeбує ґрунтoвoгo наукoвoму 
oпрацьoвування i дoдаткoвoгo матeрiальнoгo забeзпeчeння. Прoтe, iнтeграцiйнi 
тeндeнцiї мeрeжeвoї взаємoдiї, oб’єднуючи рecурcи та зуcилля вiдпoвiдниx 
уcтанoв cприятимуть утвeрджeнню ciльcькoї шкoли як культурнo-ocвiтньoгo 
цeнтру мicцeвoгo coцiуму. 

Таким чинoм пiд мeрeжeвoю взаємoдiєю рoзглядаємo 
внутрiшньoiнcтитуцiйну iнтeграцiю в ocвiтнiй cфeрi, тoбтo взаємoдiю лишe 
ocвiтнix уcтанoв. Якщo ж має мicцe iнтeграцiя рecурciв ocвiтнix та iншиx закладiв 



coцiума, мoва йдe прo мiжiнcтитуцiйну iнтeграцiю, яку ми називаємo 
партнeрcтвoм. 
“Партнeрcтвo” 

Cтратeгiя шкoлoцeнтризму, дoмiнування ocвiтньoї уcтанoви як 
coцioкультурнoгo цeнтру cтає нe єдинoю мoдeллю cуcпiльнo зoрiєнтoванoї 
ciльcькoї ocвiти. Вiдмiннocтi якicниx пoказникiв ocвiти ciльcькиx i мicькиx 
шкoлярiв, нeoбxiднicть ввeдeння прoфiльнoгo навчання, забeзпeчeння пiдгoтoвки 
шкoлярiв дo загальнoдeржавнoгo тecтування та iншi завдання, щo виникли 
ocтаннiм чаcoм, мають бути уcпiшнo вирiшeними cучаcнoю вiтчизнянoю шкoлoю 
на ceлi. Зважаючи на нeдocтатнicть нeoбxiдниx для цьoгo рecурciв, бoрючиcь за 
виживання, збeрeжeння i рoзвитoк, ciльcька шкoла iнтуїтивнo cпрямoвує 
дiяльнicть на iнтeграцiю влаcниx ocвiтнix рecурciв з рecурcами iншиx oб’єктiв 
coцiуму. Фoрмування твoрчoї ocoбиcтocтi, щo вoлoдiє пiзнавальними пoтрeбами i 
дiяльнicними якocтями, вимагає цiлecпрямoванoї iнтeграцiї вcix cил cуcпiльcтва, 
eкoнoмiчнoї, coцiальнo-пoлiтичнoї, дуxoвнo-iнфoрмацiйнoї взаємoдiї ocвiтньoгo i 
навкoлишньoгo coцioкультурнoгo ceрeдoвища.  

Зважаючи на цe, пocилeнoї уваги пoтрeбують питання залучeння 
грoмадcькиx oрганiзацiй, пiдприємcтв та уcтанoв дo аcпeктiв дiяльнocтi шкoли. 
Нeрiдкo єдинoю мoжливicтю для функцioнування ciльcькoї шкoли є пoшук 
шляxiв дoдаткoвoї дoпoмoги. Cамe таку пiдтримку мoжуть надати партнeрcькi 
oрганiзацiї. Утвoрeння плiднoгo ocвiтньoгo партнeрcтва нe лишe пoлeгшує 
бюджeтний тиcк, пeрeмicтивши вeктoр вiдпoвiдальнocтi за якicть ocвiти на 
cуб’єктiв партнeрcтва, а й cпрoщує бeзпoceрeднiй пeрexiд вiд навчання у шкoлi дo 
працeвлаштування. Партнeрcькicть ciльcькoї шкoли пiдвищить eфeктивнicть 
функцioнування ocвiтньoгo закладу, cприятимe налагoджeння рoбoти coцiальниx 
cлужб, заoxoчeнню cпiвгрoмадян дo учаcтi в мicцeвoму cамoврядуваннi i 
cтвoрeнню нoвиx cтандартiв рiвня життя в грoмадi.  

Вартo активiзувати дiяльнicть у напрямаx iнтeнcифiкацiї cпoнcoрcькoї 
пiдтримки шкiльниx заxoдiв; призначeннi cтипeндiй i грантiв; oрганiзацiї 
дoпoмiжниx cлужб (кoмiтeтiв, рад i рoбoчиx груп уceрeдинi грoмади); рeалiзацiї 
oздoрoвчиx та iнфoрмацiйниx прoграм; прoграм зайнятocтi дiтeй у 
пoзанавчальний чаc; cтвoрeння кoнcультативниx та iнфoрмацiйниx cлужб; 
пiдтримки учаcтi батькiв у шкiльниx заxoдаx i т. п. 

З oгляду на тe, щo гoлoвним критeрiєм oцiнки функцioнування cиcтeми 
ocвiти є затрeбуванicть випуcкникiв ринкoм працi та їx виcoка 
кoнкурeнтocпрoмoжнicть при oцiнюваннi рiвня квалiфiкацiї рoбoтoдавцями, а за 
eкcпeртними oцiнками, oдним з найбiльш прoблeмниx парамeтрiв вiтчизнянoї 
cиcтeми вищoї ocвiти є дiєвicть, тoбтo здатнicть cтудeнтiв викoриcтoвувати набутi 
знання та умiння на практицi [5, c. 50], тo цiкавими для запoзичeння з дocвiду 
CША, на наш пoгляд, є Прoграми мeнтoрcтва (у CША – Mentoring Programs), 
кoли навчання мoлoдoгo фаxiвця здiйcнюєтьcя чeрeз взаємoдiю з бiльш 
дocвiдчeним, а кoриcнi навички oпанoвуютьcя в рeзультатi cпocтeрeжeння за 
рoбoтoю прoфecioнала. Такi прoграми cприятимуть пoкращeнню акадeмiчниx 
пoказникiв ciльcькиx учнiв та змiцнeнню мiжocoбиcтicниx взаємин мiж дiтьми, 



вчитeлями, iншими дoрocлими i члeнами ciм’ї, змeншать рiвeнь вiдciву дiтeй i 
запoбiгатимуть злoчиннocтi ceрeд нeпoвнoлiтнix.  

Гiднoю наcлiдування є iнiцiатива CША, дe за прикладoм Мiнicтeрcтва 
ocвiти CША пiдприємcтва прoвoдять cпeцiальнi трeнiнгoвi ceмiнари з питань 
навчання та виxoвання дiтeй пiд чаc oбiдньoї пeрeрви. А дiючi прoeкти ocвiтньoї 
взаємoдiї CША, ceрeд якиx “Рiвний cтарт”, “Прoeкт єдинoгo ceла”, “Миcтeцтвo” 
та iн., дeмoнcтрують шляxи удocкoналeння ocвiтньoгo прoцecу ciльcькиx рeгioнiв 
чeрeз взаємoдiю зацiкавлeниx cуб’єктiв.  

Зважаючи на тe, щo шкoла є чаcтинoю ciльcькoгo coцiуму i нe мoжe 
рoзвиватиcя у вiдривi вiд ньoгo, cьoгoднi трeба твeрдo рoзумiти, щo життєвi 
пeрcпeктиви ciльcькoї шкoли пeрш за вce залeжать вiд рoзвитку 
ciльcькoгocпoдарcькoгo вирoбництва та coцioкультурнoї cфeри ceла. 
Взаємooбумoвлeнicть i взаємoзалeжнicть прoцeciв рoзвитку ocвiти i вирoбничoї 
cфeри визначає нeoбxiднicть активнoгo залучeння Мiнicтeрcтва ciльcькoгo 
гocпoдарcтва в питання, щo cтocуютьcя рoзвитку ciльcькиx шкiл, ocoбливo з 
питань трудoвoї пiдгoтoвки, прoфeciйнoї пiдгoтoвки, прoфiльнoгo навчання тoщo. 
Нoвoї якocтi вимагають вiднocини мiж ciльcькoю шкoлoю i 
ciльгocппiдприємcтвами рiзниx фoрм влаcнocтi. Вiднoвлeння партнeрcькиx 
cтocункiв пoвиннe cтати важливим напрямoм мoдeрнiзацiї як ocвiти, так i 
аграрнoгo ceктoра країни.  

Висновки. З oгляду на ocoбливicть дiяльнocтi ciльcькoї шкoли, 
мiждиcциплiнарний i мiжвiдoмчий xарактeр її прoблeм i шляxiв їx рiшeння, 
абcoлютнo oчeвиднo, щo питання збeрeжeння здoрoв’я дiтeй пoтрeбують 
взаємoдiї cиcтeми ocвiти й oxoрoни здoрoв’я; питання прoфiльнoгo навчання – 
взаємoдiї cиcтeми ocвiти i рiзниx галузeй eкoнoмiки; питання трудoвoгo навчання 
– взаємoдiї cиcтeми ocвiти i ciльcькoгo гocпoдарcтва. Таким чинoм, питання 
рoзвитку ciльcькoї шкoли вимагають мoбiлiзацiї значниx cуcпiльниx рecурciв. 
Тoму, щoб збeрeгти шкoлу як чинник cтабiльнocтi i цeнтр дуxoвнoї культури, 
нeoбxiднe забeзпeчeння кooрдинацiї i iнтeграцiї зуcиль уcix зацiкавлeниx 
вiдoмcтв. 

Oрганiзацiя функцioнування вiтчизнянoї шкoли на вищeзазначeниx заcадаx 
cприятимe:  

– oптимiзацiї мeрeжi ЗНЗ, cтвoрeння ocвiтнix oкругiв, пoширeння мeрeжi 
навчальниx закладiв “шкoла-грoмада” (абo “шкoла-рoдина”) з ураxуванням 
cпeцифiки мicцeвocтi та дeмoграфiчнoї cитуацiї;  

– пiдвищeнню дocтупнocтi та вiдпoвiднicть якocтi ocвiти cучаcним вимoгам;  
– рocту вiдпoвiднocтi ринку ocвiтнix пocлуг пoтрeбам ринку працi, 

прoпoрцiйнocтi у прoцecаx пiдгoтoвки cпeцiалicтiв та пoпиту на ниx з бoку 
рoбoтoдавцiв; 

– пiдвищeнню eфeктивнicть мexанiзмiв фiнанcування ciльcькoї шкoли;  
– пocлаблeнню цeнтралiзoванoгo управлiння дiяльнicтю шкoли.  
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THE ROLE OF SCHOOL COUNSELORS IN THE WORK WITH GIFTED 

STUDENTS IN THE USA 
В статті досліджуються проблеми, з якими зустрічаються обдарованні 

школярі в процесі навчання у школах США. Було зауважено, що саме шкільні 
консультанти належать до людей, які надають допомогу обдарованим школярам 
у вирішенні соціальних, особистих, освітніх та академічних проблем. 

Ключові слова: обдаровані школярі, шкільні консультанти, США. 
В статье исследуются проблемы, с которыми сталкиваются одаренные 

ученики в процессе обучения в школах США. Именно школьные консультанты 
принадлежат к тем людям, которые предоставляют свою помощь одаренным 
детям для решения социальных, личных, образовательных и академических 
проблем. 
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The article deals with the problems gifted students face during their studying at 

school in USA. It was highlighted that school counselors are among those who become 
the first to help gifted students to solve problems of social, personal, educational and 
academic character. 
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For many years counseling in education has popularly been associated with 

assisting students who face certain problems. Actually a sound counseling program 
must be concerned with the education of all students. Counseling services should be 
routinely available to average and superior students as well as students who are coping 
with atypical problems. Many educators believe that until recently the gifted student has 
been neglected. As part of the movement to foster the full development of the gifted, 
perhaps more attention should be given to the benefits counseling offers these young 
people.  

The existing literature provides little direction on specific methods or strategies to 
help counseling students acquire competency that are needed for counseling the gifted 
students. Several authors writing about counselor education have suggested that 
experiential education is a key vehicle for fostering counseling of gifted students. 

The purpose of this study is to investigate gifted and talented adolescents’ 
experiences with the counseling techniques, strategies, and approaches. 

Gifted and talented students are those who excel or have achieved beyond the 
abilities of their peers. This excellence can be in one or multiple fields, such as 
intellectual (academic), artistic, athletic, social, creative or leadership abilities. These 
children not only have a potential or specific talent in an area, but also the interest to 
explore and develop that talent. Counselors working with gifted and talented youngsters 
should be aware of their specific challenges and needs. 

Developing a sense of identity or self can be particularly challenging for gifted 
students. This development can be complicated by strained relationships with peers. 
Gifted students may feel or be bullied by peers, which can cause enormous stress and 
make it difficult to form a solid identity. These students may be labeled "conceited" or 
be considered "nerds" or "geeks." When these pressures boil up, some gifted young 
people react by purposely underachieving. 

Counselors should help students feel confident in themselves and unashamed. 
Gifted children should be encouraged to find like-minded or other gifted peers who will 
understand their abilities and to whom they can relate socially. 

Many gifted students are vulnerable to emotional issues that can hinder their 
development. For instance, they are at risk for underachieving if they feel too much 
pressure to perform or conform, are understimulated by curriculum or lack goals and 
directions. Like their peers, gifted students can be at risk for suicide and delinquency. 
Counselors should assess them for depression, anxiety, isolation and other suicide risk 
factors. Like their peers, gifted students who are committing delinquent acts, such as 
truancy or stealing, may be acting out in response to a problem. This could be related to 
academics and performance, or to social or family issues. 

http://www.ehow.com/relationships-and-family/
http://www.ehow.com/relationships-and-family/


Gifted students often need counseling around academic, school and career 
choices. In high school, it is important for gifted students to be prepared to pursue their 
career interests but also have options and be allowed to explore several possibilities. 
They should be encouraged to be rigorous in their academic preparation, which will 
give them more choices for college.  

School counselors use all their extensive knowledge of human growth and 
development to support student success in the academic, career, and personal 
development domains. They apply developmentally appropriate counseling and 
educational techniques, consult with other stakeholders to address developmental needs, 
and examine and adapt programs to meet the needs of the individual learner.  

Among the main tasks school counselors have to fulfill in their work with gifted 
students are: 

1. To counsel gifted students to help them understand and overcome personal, 
social, or behavioral problems affecting their educational or vocational situations. 

2. To provide crisis intervention to gifted students when difficult situations 
occur at schools. 

3. To confer with parents or guardians, teachers, administrators, and other 
professionals to discuss children's progress, resolve behavioral, academic, and other 
problems, and to determine priorities for gifted students and their resource needs. 

4. To maintain accurate and complete student records as required by laws, 
district policies, and administrative regulations. 

5. To prepare gifted students for later educational experiences by encouraging 
them to explore learning opportunities and to persevere with challenging tasks. 

6. To evaluate gifted students' or individuals' abilities, interests, and 
personality characteristics using tests, records, interviews, or professional sources. 

7.  To identify cases of domestic abuse or other family problems and 
encourage gifted students or parents to seek additional assistance from mental health 
professionals. 

8. To counsel gifted students regarding educational issues, such as course and 
program selection, class scheduling and registration, school adjustment, truancy, study 
habits, and career planning. 

9. To provide special services such as alcohol and drug prevention programs 
and classes that teach students to handle conflicts without resorting to violence. 

10. To conduct follow-up interviews with counselees to determine if their 
needs have been met. 

Accomplished school counselors are knowledgeable about the developmental 
needs of students with exceptionalities. They are aware of needs of gifted and talented 
children. They know how to encourage learning for children who may be at risk because 
of such factors as the environment in which they live, learning difficulties, and poverty. 
They serve as advocates for children with special needs in all stages of their 
development and work collaboratively with teachers and with school specialists, such as 
school psychologists, social workers, and speech therapists. School counselors are 
prepared to provide individual and group interventions to assist students with particular 
needs, and they use the most effective strategies to meet the varied learning needs of 
children. 



Possessing a strong background in educational practice, accomplished school 
counselors know an array of specific teaching and classroom-management techniques 
that are relevant to the developmental level of every student. They implement 
developmentally appropriate guidance lessons for students across developmental levels.  

School counselors also employ appropriate strategies for specific gifted student 
needs, such as proximity control, seating arrangements, lighting, and grouping strategies 
[3]. 

In the school setting, school counselors are experts on theories, research, and 
related information that affect gifted student learning in school, community, and family 
environments. 

School counselors provide curriculum design and instructional strategies that 
assist students to respond maturely to educational and social expectations. They know 
how to design specific interventions that engage students in planned decision making, 
prioritizing, and problem solving.  

Accomplished school counselors also offer guidance to parents and teachers of 
gifted students in devising developmentally appropriate expectations for student 
behavior and creating behavior management plans. 

In their consulting capacity with gifted students, parents, administrators, and 
teachers, accomplished school counselors use their knowledge of human growth and 
development and of students to provide critical input on issues related to attendance, 
behavior, and academic achievement. In addition, they identify resources that support 
student achievement, such as study groups, mentoring, and test-taking skills. As 
advocates for systemic change, school counselors critically review policies, procedures, 
school improvement initiatives, materials, and strategies that support the growth and 
developmental needs of every student [1]. 

While there are counselors and therapists in private practice or working in 
community outreach centers, no counselor will be in as much contact with gifted 
students as the school counselor. School is still the place where giftedness will either 
flourish or not. School counselors receive little specific training on the affective needs 
of gifted students and it is the very rare counselor training program that requires 
counselors to take a course on gifted students as a degree requirement. Thus school 
counselors are grounded in counseling but not in theories of giftedness.  

Counseling in schools can be envisioned as either remedial or developmental. In 
remedial counseling, the emphasis is on problem solving and crisis intervention. With 
this approach the counselor is a therapist who helps correct problems. School counselor 
preparation programs should consider providing training curriculum that addresses 
issues unique to the learning and development of gifted students [5]. 

Positive media stereotypes and school images of intellectually gifted students 
usually do not make a compelling argument that there are, in fact, a multitude of social 
and emotional concerns in this population. Associating the words disability or risk or 
needs with the idea of giftedness simply may not resonate with educators, including 
school counselors. Yet pertinent research and clinical evidence support the idea that 
counseling approaches, when working with gifted children and adolescents, should be 
adjusted to accommodate their abilities and needs, both the proactive, developmentally 
oriented guidance and the responsive services related to personal crises, as advocated by 



the American School Counselor Association for all students. Unfortunately, and perhaps 
most importantly, highly able students' serious concerns may be invisible, certainly not 
easily demonstrated when arguing for services. In general, their counseling needs may 
be outside of the awareness of teachers and school counselors until one of the well 
endowed suddenly underachieves in middle school, drops out of college, develops an 
eating disorder, or commits suicide. Even then, those individuals may be viewed simply 
as aberrations in a population perceived to be mentally healthy, self-directed, and 
basically self-sufficient. 

Among several issues related to educating and counseling gifted students, it is 
important for school counselors to be aware of identification practices, because 
problems inherent in these may be related to counseling concerns. Large numbers of 
bright, sensitive, creative, and insightful children and adolescents, representing the full 
range of cultural and socioeconomic contexts, may not be identified for programs for 
gifted and talented students. Yet these students might especially benefit from having 
their gifts affirmed and nurtured through participation in a program [2]. 

Mostly all school counselors may not have considered that highly able students 
have concerns related to social and emotional development, and that collectively they 
may experience development in a qualitatively different way than do others their age. It 
is important for school counselors to understand that even during unsettling 
developmental experiences. These students may not feel permission or inclination to 
express concerns. Students who excel academically and in cocurricular activities, who 
appear socially and emotionally well balanced, and whose families are educated and 
economically comfortable may need no less counseling attention than those who do not 
have socioeconomic advantages or who perform less well in school. After all, gifted 
achievers are not exempt from issues often associated with the school years: family 
conflict, parental separation and divorce, blending and reblending of families, 
relocation, altered economic circumstances, parental substance abuse, sexual abuse, and 
neglect, for example. In addition, stressful life events such as the death of someone 
close, friends moving away, accidents, illnesses, and difficulties with peer relationships 
may occur. Characteristics associated with giftedness, such as psychic over 
excitabilities, may in fact make these significant circumstances especially difficult to 
cope with. However, academic pressures and heavy commitment to activities may have 
equal or even greater impact on well-being. 

There is a general lack of research consensus regarding whether giftedness is 
related to greater or fewer counseling needs than those who are not identified as gifted. 
However, whether these differences exist, counselors should consider the salience of 
giftedness to interpersonal difficulties, stress, depression, and career indecision, for 
example. Scientists Moon and Hall noted that “gifted children, especially the most 
highly talented, often need specialized counseling services to deal with psychological 
problems related to their giftedness and actualize their potential”. Scholars found that 
parents, educators, and counseling professionals all believed that gifted and talented 
youth need a differentiated counseling service that is, attuned to concerns related to 
giftedness [7]. 

To provide prospective school counselors with competencies in professional role, 
functions, and orientation; human growth and development; social and cultural 



foundations; helping relationships; counseling theories and techniques; lifestyle and 
career development; assessment methods; research and evaluation; group work; 
consultation; ongoing professional development; school climate and culture; program 
planning and development; the application of technology in school counseling; and 
advocacy, the graduate student’s program should include preparation as specified by the 
standards described hereafter. Prospective school counselors are expected to meet or 
show competency with respect to each of the standards prior to completing a program of 
graduate studies.  

The program of counselor preparation should be planned as a logically organized 
whole in the continuation of previous study and experience and according to 
performance on the screening procedures of the institution. Prospective counselors 
should not be forced to fit into a single pattern of courses. Provision should be made for 
self-pacing, independent study, and personalized programs of study that recognize 
individual needs as well as changing school philosophies and policies. The attainment 
of competencies should be emphasized [4].  

The following standards provide examples of competencies accomplished school 
counselors have to obtain after finishing their studying: 

Standard 1. The school counselor demonstrates knowledge of goals and 
objectives of professional organizations, code of ethics, legal considerations, of 
preparation, certification, licensing and the role of the counselor in contrast to that of 
other student service professionals.  

Standard 2. The school counselor demonstrates a broad knowledge and awareness 
of the nature and needs of individuals at all developmental levels.  

Standard 3. The school counselor demonstrates the awareness, knowledge, and 
skills necessary to address cultural diversity, gender roles, changing demographics, 
changes in the family, and differing life patterns.  

Standard 4. The school counselor demonstrates knowledge of the philosophic 
bases of helping relationships and counseling skills.  

Standard 5. The school counselor demonstrates knowledge of accepted 
counseling theories and techniques.  

Standard 6. The school counselor demonstrates knowledge and application of 
career development theory, career decision-making models, career counseling theories 
and interventions, and career information resources.  

Standard 7. The school counselor demonstrates knowledge and application of 
assessment methods for understanding individuals, groups, and school climate.  

Standard 8. The school counselor demonstrates knowledge of statistics and 
research design, and the use of statistics, research design, and disaggregated data for 
program planning and evaluation. The school counselor also understands standards and 
ethical and legal issues relating to the development of research proposals and the use of 
human participants.  

Standard 9. The school counselor demonstrates knowledge of theories of group 
work, types of groups (large and small), group leadership skills, and methods of group 
development and management.  

Standard 10. The school counselor demonstrates knowledge of current 
consultation models and their applications in schools.  



Standard 11. The school counselor demonstrates beginning competency in a 
range of school counseling skills by completing a supervised field placement (practicum 
and internship) in a school setting.  

Standard 12. The school counselor demonstrates knowledge of the importance of 
ongoing counseling supervision and program supervision for professional development.  

Standard 13. The school counselor demonstrates knowledge of how the school 
climate, culture, and work environment affect students’ academic, career, and 
personal/social success.  

Standard 14. The school counselor demonstrates knowledge of program planning, 
data collection, implementation, and evaluation.  

Standard 15. The school counselor demonstrates knowledge and application of 
technology resources to enhance the school counseling program.  

Standard 16. The school counselor demonstrates knowledge and ability to work 
as a leader and advocate promoting learning and achievement for all students [6].  

To sum up everything said above, to become really accomplished, school 
counselors have to adopt and obtain a great number of competencies to fulfill their 
working task and to give a real help to students and gifted students in particular. 
According to the scholars, highly able students potentially have social and emotional 
concerns that may be related to characteristics associated with giftedness, and which are 
best addressed with counseling responses that consider the impact of giftedness. Lack of 
attention or inappropriate attention to affective concerns may contribute to gifted 
students' discomfort in the school environment and their distress may not be apparent, 
because gifted students may be reluctant to ask for help. Not only accomplished school 
counselors can reflect on their own attitudes about giftedness, be open to the possibility 
of somewhat unique concerns and address related concerns appropriately. They also 
might become part of much-needed scholarly exploration of the affective concerns of 
gifted school-age individuals and of effective counseling strategies. Group work, 
intentional focus on developmental challenges and focus on developing expressive 
language related to social and emotional development can help school counselors and 
gifted students themselves access an inner world that parents, teachers, school 
counselors and even the field of gifted education may know little about. 
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МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  

У статті аналізується застосування англійських термінів – gifted, talented, 
able, support, tutoring, mentoring, counseling, guidance та їх еквіваленти 
українською мовою. Автор характеризує сучасні моделі підтримки обдарованої 
молоді у Великобританії. 
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В статье рассматриваются употребление английских терминов – gifted, 
talented, able, support, tutoring, mentoring, counseling, guidance и их эквиваленты в 
украинском языке. Автор характеризует современные модели поддержки 
одаренной молодежи в Великобритании. 
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The article is devoted to the definitions of the terms – gifted, talented, able, 
support, tutoring, mentoring, counseling, guidance. Author tries to analyze current 
models of gifted and talented youth support. 

Key words: gifted, talented, able, support, tutoring, mentoring, counselling, 
guidance.  

 
Модернізація освіти в Україні охоплює всі ланки освіти, адже 

глобалізаційний процес ставить нові вимоги перед сучасною молоддю. Сьогодні 
Україні, як ніколи, потрібні молоді, активні та талановиті лідери. Талановита та 
обдарована молодь є елітою держави. Хоча талан є справою суто індивідуальною, 
на нашу думку держава має підтримати обдаровану та талановиту молодь, по-
перше для того, щоб розкрити потенціал кожної талановитої особистості, а по-
друге для того, щоб мати свій національний ресурс, який буде успішно 
забезпечувати майбутній розвиток суспільства та держави. Жодна держава не 
може знехтувати талановитою та обдарованою молоддю. 

Саме тому спостерігається зростаючий інтерес вітчизняної науки і практики 
до різних видів роботи та забезпеченні підтрики обдарованої молоді. Після 
закінчення Другої світової війни світ спостерігав конкурентну боротьбу двох 
держав – США та СССР – які створювали всі умови для навчання та соціально-
педагогічної підтримки обдарованих та талановитих дітей. Сьогодні, попри 
безумовне лідерство США, про свої амбіції в роботі із обдарованими заявили 
країни Європи і навіть такі країни Сходу як Китай, Південна Корея та Сінгапур.  



На наш погляд, вивчення зарубіжного досвіду стосовно виявлення, 
навчання та підтримки обдарованої молоді є вартим детального вивчення та 
запровадження в нашій країні. Отже, мета нашої статті – пояснити вживання 
термінів обдарований та талановитий, педагогічна підтримка, а також 
проанлізувати моделі підтримки обдарованої молоді у Великобританії.  

Великобританія є повноправним членом Європейського союзу, який 
покладає великі надії на обдаровану та талановиту молодь кожної країни, яка є 
його членом і саме тому у 1994 році Парламентська асамблея Європейського 
союзу прийняла “Рекомендації (1248) щодо розвитку освіти обдарованих і 
талановитих дітей”. Цей документ містить в собі положення щодо розвитку освіти 
обдарованих дітей [1]. 

Також в Європі діє Європейська рада з питань високих здібностей (European 
Council for High Ability), почесним президентом якої є професор Франц Монкс. 
Мета Європейської ради з питань високих здібностей полягає в сприянні 
поширенню інформації з предмету обдарованості та надання інформації про кращі 
моделі розвитку обдарованої молоді. Європейська рада з питань високих 
здібностей є приватною організацією і має консультативних статус неурядової 
організації при Раді Європи. 

У 2005 році професор Франц Мокс (Franz Monks) разом із Робіном 
Пфлюгером (Robin Pluger) дослідили сучасний стан освіти та підтримки 
обдарованої молоді у 21 країні Європейського Союзу. Фундаментальна робота, 
яка передбачала глибокий аналіз системи шкільної освіти, правової та 
законодавчої бази, підготовки вчителів, науково-методичного рівня та перспектив 
на майбутнє в освіті обдарованої та талановитої молоді кожної із 21 країни 
Європейського Союзу отримала назву “Навчання обдарованих дітей в 21 
європейських країнах: стан та перспективи” (Gifted Education in 21 European 
Countries: Inventory and Perspective). 

Після детального аналізу автори дійшли висновку, що перспектива в освіті 
обдарованої молоді залежить від освітньої політики, науковців, учителів і звісно 
батьків. Успіх можливий лише за умови взаєморозуміння між вищезазначеними 
групами. Динамічний зріст освіти обдарованих на початку 21 століття дає надію, 
що це століття  має бути століттям обдарованих [13]. 

Слід звернути увагу на вживання самих понять обдарований та 
талановитий. У Великобританії  довгий час не вживались поняття обдарований 
чи талановитий, користувалися лише поняттями здібний (able) та більш здібний 
(more able). Ці поняття стосувалися 30% найуспішніших студентів навчального 
закладу (школи). Уникаючи емоційного забарвлення поняття обдарований чи 
талановитий, а також не ставити під сумнів задатки інших студентів, Англія як 
країна, яка зацікавлена у дефініціях щодо обдарованості більше за інші країни, 
створила цілий тезарус смислових термінів для позначення більш чи менш 
обдарованої особистості, таких як – більш здібний, здібний, дуже здібний чи 
просто здібний. Ця плутанина у вживанні залишалась до 1998 року, тоді 
Міністерство освіти та працевлаштування Великобританії (The Department for 
Education and Employment) офіційно запровадило вживання понять обдарований 
та талановитий (gifted, talented) [11].  



Сьогодні в Англії талановитою (talented) вважається дитина, яка має високі 
досягнення у будь-якому виді мистецтва, музиці та спорті, іншими словами - 
творчо обдарована дитина. Також талановитою дитиною вважається та дитина, 
яка входить до 5% самих успішних дітей із однієї акедемічної дисципліни. 
Обдарована (gifted) дитина є та, яка входить до 5% самих успішних студентів 
школи із усіх академічних дисциплін. Тут ми можемо говорити про академічно 
обдаровану дитину, хоча в Англії широко використовується поняття здібні у 
навчанні діти (able children in education).  

В Уельсі офіційно вживаються поняття здібний (able) та більш здібний 
(more able), що охоплюють когорту 20% найуспішніших студентів навчального 
закладу (школи). У Шотландії вживають поняття здібний, яке є всеохоплюючим і 
універсальним.  

Поняття обдарованість є багатогранним, тому його досліджують різні галузі 
науки – психологія, педагогіка, соціологія. Найдзвичайно важливими є генетичні 
дослідження обдарованості в різних країнах світу, в яких вчені намагаються 
допомогти педагогам та психологам у розпізнані талантів на ранніх стадіях 
розвитку. Помітним є факт, що в тих країнах, де проводяться дослідження і 
створюються державні програми підтримки обдарованості, існує так багато 
понять, які позначають обдарованих та талановитих, а в тих де все знаходиться 
ще в зародку офіційно прийнятним є вживання поняття здібний. У нашій країні 
вживаніші терміни – обдарований та талановитий, тому в нашій статті ми 
вживаємо – обдарована та талановита дитина і молодь. 

У Великобританії потужного розвитку  робота з обдарованою та 
талановитою молоддю зазнала з приходом до влади уряду лейбористів. Цей уряд 
не лише запровадив підхід до виявлення та підтримки обдарованої та талановитої 
молоді, а й приділив надзвичайного значення підготовці вчителів до роботи з 
обдарованими та талановитими дітьми. Цілеспрямованність у виявленні та 
підтримці обдарованої та талановитої молоді, прекрасне технічне оснащення і 
методологічні основи освітніх програм для обдарованих роблять досвід 
Великобритації безцінним, вивчення якого буде мати безперечне теоретичне і 
практичне значення. 

Особливої уваги заслуговує педагогічна підтримка. На думку українських 
вчених педагогічна підтримка – це сукупність дій, направлених на допомогу 
суб’єкту з метою розкриття його внутрішнього потенціалу та досягнення успіху. 
Ця взаємодія націлена на забезпечення суб’єкта знаннями та вміннями, 
необхідними для зміцнення віри в свої сили, які потрібні для подолання 
труднощів. Педагогічна підтримка завжди є особистістно-орієнтована, де педагог 
сам обирає прийоми та методи для ефективної взаємодії. 

Система педагогічної підтримки обдарованої молоді у Великобританії 
розрізняє кілька моделей. Модель педагогічної підтримки залежить від способу 
взаємодії педагога із обдарованим студентом, а саме – консультування 
(counselling), матеріальне заохочення (support), керівництво (guidance), 
тьюторство (tutoring) та менторство (mentoring). 

Ми спробуємо розглянути кожну модель окремо. Отже, консультування – це 
скоріше психологічна підтримка, яка надається обдарованому студенту в 



навчальному закладі шкільним психологом чи так званим радником (counsellor), 
який дає поради та орієнтує на вирішення індивідуальних проблем. Також у 
Великобританії в середніх школах працює радник, діяльність якого пов’язана із 
професійною орієнтацією студентів середньої школи. Матеріальне заохочення – 
це модель педагогічної підтримки, яка передбачає надання грантів для навчання в 
одному із кращих навчальних закладів, або можливості відвідування курсів в 
одному із університетів, або можливості проводити свої дослідження в одній із 
лабораторій університету. 

Одна із самих популярних моделей підтримки обдарованих як у 
Великобританії, так і в усьому світі є тьюторство. Ця модель взаємодії педагога та 
студента передбачає індивідуальний підхід, націлений на забезпечення студента 
необхідними знаннями та навичками, а також набутим досвідом із тієї чи іншої 
дисципліни. Тьюторство із одним педагогом триває від кількох тижнів до кількох 
місяців, далі педагог може змінитися і студент буде займатись із іншим тьютором. 

Більш сучасним підходом педагогічної підтримки є менторство. Ця модель 
не є новою у педагогіці, тому що цією моделлю користувався ще Сократ, який був 
ментором для Платона. Менторство найбільш тривала форма педагогічної 
підтримки, так як вона може тривати роками. Менторство – це не лише надання 
знань та навичок в одній із галузей наук, а дещо більше. Ментор не є просто 
вчителем, який вчить, це людина, яка розкриває внутрішній потенціал і формує 
волю обдарованого студента для того, щоб він зумів знайти свій професійний 
притулок, налагодити зв’язки із зовнішнім світом і зуміти збагатити свій 
потенціал та здобути впевненість в собі. 

Із 92 Нобелівських лауреатів США 48 лауреатів мали ментора, який уже мав 
звання Нобелівського лауреата. Ця статистика спонукає нас до забезпечення 
обдарованої молоді педагогами і викладачами, які самі є обдарованими і можуть 
працювати із обдарованими із метою підвищення потенціалу [10]. 

Саме тому виникає необхідність у підготовці педагогів для роботи з 
обдарованою та талановитою молоддю. З огляду на це Великобританія надає 
можливість отримати ступень магістра та доктора філософії в освіті обдарованої 
молоді (MA, Ph.D). Окрім учителів відповідну освіту повинні мати психологи, 
шкільні інспектори, шкільні радники (advisor), персонал місцевих органів освіти, 
місцеві управлінці та урядовці, які задіяні в забезпеченні відповідними умовами 
обдаровану та талановиту молодь. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА МАГІСТРІВ – МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФІНЛЯНДІЇ 

У статті проаналізовано історію та особливості запровадження 
ступеневої освіти вчителів у Фінляндії. Охарактеризовано сутнісні ознаки 
педагогічної освіти, яка базується на дослідженні. Розкрито форми науково-
дослідницької роботи студентів у сучасних програмах підготовки вчителів у 
фінських університетах. 

Ключові слова: педагогічна освіта у Фінляндії, форми науково-
дослідницької роботи студентів університетів. 

В статье проанализированы история и особенности внедрения 
многоуровневого образования учителей в Финляндии. Охарактеризованы 
сущностные признаки педагогического образования, которое базируется на 
исследовании. Раскрыты формы научно-исследовательской деятельности 
студентов в современных программах подготовки учителей в финских 
университетах. 

Ключевые слова: педагогическое образование в Финляндии, формы научно-
исследовательской работы студентов университетов. 

The history and peculiarities of the teacher education degree system 
implementation in Finland are analyzed in the article. The essential features of 
research-based teacher education are characterized. The forms of the students’ 
research activity in the current teacher training programs in Finnish universities are 
revealed. 

Key words: teacher education in Finland, forms of university students’ research 
activity. 
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В умовах глобалізації важливу роль у визначенні реального стану розвитку 
освітніх систем, чи їх окремих ланок, виконують порівняльні дослідження різних 
міжнародних інституції та програм. За результатами різноманітних міжнародних 
порівняльних досліджень (TIMMS, PISA тощо) фінські школярі постійно 
демонструють високий рівень навчальних досягнень, що безпосередньо вказує на 
високу якість шкільної та педагогічної освіти в цій країні. У цьому контексті є 
вагомим досвід організації науково-дослідницької роботи студентів-майбутніх 
вчителів у Фінляндії як компонента їх професійної підготовки. Вивчення і 
осмислення цього досвіду – важливе джерело перегляду цільових орієнтацій 
педагогічної освіти в Україні, розробки принципово інших теоретичних засад 
навчання і самонавчання спеціаліста для сфери освіти, нового змісту і 
технологічної підготовки вчителя в нових умовах. 

Аналіз робіт вітчизняних науковців показав, що розвиток системи 
педагогічної освіти, зокрема, науково-дослідницької роботи студентів-майбутніх 
вчителів у Фінляндії, є малодослідженим явищем. Вивченню окремих проблем 
фінської освіти присвячені поодинокі розвідки, зокрема, професійної освіти 
Фінляндії (Л.М. Ляшенко, К.В. Корсак, О.І. Щербак), підготовки вчителя 
технології (І.В. Жерноклєєв), докторської підготовки (Ж.В. Таланова). Загальним 
питанням аналізу сучасного стану розвитку освітньої системи Фінляндії 
присвячено матеріали одного випуску журналу “Підручник для директора” 
(І.В. Жерноклєєв, Т.Е. Пушкарьова) та статті в Енциклопедії освіти 
(Л.П. Пуховська). 

Проте у європейському та світовому наукових просторах фінська 
педагогічна освіта стала предметом глибоких досліджень, які здійснюються 
окремими авторами, науковими колективами, у міжнародних проектах тощо. На 
теоретичному рівні аналізу підлягають значні напрацювання фінських науковців у 
сфері науково-дослідницької роботи студентів-майбутніх учителів (A. Mikkola, 
R. Byman, R. Jakku-Sihvonen, R. Jyrhämä, P. Kansanen, L. Krokfors, H. Kynäslahti, 
K. Maaranen, H. Niemi, K. Stenberg, A. Toom). 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей науково-
дослідницької роботи магістрів-майбутніх вчителів у Фінляндії в умовах 
європейської та світової інтеграції в освіті. 

Вивчення історичних та сучасних робіт фінських учених показує, що 
система педагогічної освіти цієї країни накопичила значний досвід 
університетської магістерської підготовки. Історія поширення магістерських 
програм у цій країні нараховує близько сорока років, коли на хвилі нових вимог 
до освіти і підготовки фахівців в середині 70-х років ХХ ст. у Фінляндії пройшло 
кардинальне реформування вищої освіти. За оцінками вчених, тут відбулася 
“університизація” педагогічної освіти, тобто, перенесення сфери підготовки 
вчителів в університети. Відтоді в цій країні напрацьовується інноваційний досвід 
науково-дослідницької роботи студентів-майбутніх вчителів. 

Як показує аналіз провідних документів щодо реформування системи 
освіти, особливості цього досвіду значною мірою пов’язані з організацією 
ступеневої педагогічної освіти в країні. Так, постановами уряду Фінляндії 1978 та 
1995 рр. (Decree on the Degrees and Studies in Education, 530/1978; Decree on the 



Degrees in Education and Teacher Education, 576/1995) базовим кваліфікаційним 
рівнем вчителя у Фінляндії було визначено ступінь магістра. Постановою 1978 р. 
університетський ступінь kandidaatin tutkinto (який присуджувався після трьох 
років денного навчання в університеті) був відмінений, натомість запропонований 
maisterin tutkinto (п’ять років денного навчання в університеті). Отже, тривалість 
програм з підготовки вчителів у Фінляндії відповідно до послідовної моделі 
педагогічної освіти (consecutive model), яка передбачає спочатку вивчення 
академічних дисциплін або предметів, далі професійних та проходження 
педагогічної практики, була збільшена з 2-4 до 5-6 років [9, с. 2], [10, с. 96]. 

Наступний крок у запровадженні ступеневої освіти в Фінляндії пов’язаний з 
модернізацією університетської освіти відповідно до вимог Болонського процесу. 
У 2004 році була прийнята загальна постанова уряду “Про університетські 
ступені” (Decree on University Degrees, 794/2004), яка, в свою чергу, об’єднала 
конкретні постанови (всього 19) про ступені у різних галузях знань, у тому числі у 
педагогічній освіті. За документом університетам надавалося більше свободи у 
розробці структури та змісту ступенів. Одночасно на державному рівні 
централізовано визначались цілі навчання в магістратурі. Вивчення показало, що 
в цілепокладанні значне місце належить науково-дослідницькій роботі 
магістрантів-майбутніх фахівців. Зокрема, відзначалося, що метою навчання є 
оволодіння знаннями, вміннями та навиками застосування наукових знань і 
методів в практиці професійної діяльності або для проведення майбутнім 
фахівцем незалежного наукового дослідження;  

– знання, вміння і навики, що дають можливість самостійно виступати 
експертом і розробником певної галузі знань; 

– знання, вміння і навики, які дають можливість продовжувати науково-
дослідницьку роботу на післядипломному рівні [5, с. 3-4].  

У цій постанові дуже яскраво прослідковується наскрізна характеристика 
педагогічної освіти в Фінляндії – це орієнтація на дослідження: якщо на рівні 
бакалаврату вона виглядає лише як знайомство студентів з основами науково-
дослідницької роботи, то на рівні магістратури практично вся робота побудована 
навколо проведення студентом самостійного дослідження, формування у нього 
вміння самостійно аналізувати і критично мислити. 

Робота над ступеневою структурою, зокрема у галузі педагогічної освіти, 
продовжувалася протягом загальнонаціонального проекту Vokke (Національна 
мережа з педагогічних наук і педагогічної освіти) у 2003-2005 рр. Зусиллями 
представників педагогічних факультетів фінських університетів були підготовлені 
рекомендації щодо структури та кредитних рамок навчальних програм з 
підготовки вчителів початкової освіти (class teacher education) та психолого-
педагогічної підготовки вчителів-предметників (subject teacher pedagogical studies) 
[3], [8]. 

Важливо відзначити, що учасники проекту обґрунтували базові концепти 
щодо підготовки майбутнього вчителя і сучасної педагогічної освіти в цілому: 

– педагогічна освіта має озброювати вчителів дослідницько-базованими 
знаннями, вміннями та навичками розвитку викладання, співпраці в школі й 
спілкування з батьками та іншими зацікавленими сторонами. 



– вчителі мають володіти останніми досягненнями науки з предмету, який 
вони викладають, а також з методики його викладання. 

– педагогічна освіта має постійно бути об’єктом дослідження з метою 
визначення її ефективності та якості;  

– вчителі мають набути дослідницько-орієнтоване ставлення до своєї 
роботи. 

– майбутні педагоги навчаються об’єктивно (неупереджено) підходити до 
своєї роботи, робити висновки на основі власних спостережень та досвіду, а 
також систематично підвищувати рівень свого викладання [7, с. 40-41]. 

Проте педагогічні умови та механізми перетворень в магістерській 
педагогічній освіті Фінляндії значною мірою зумовлюються традиціями, досвідом 
та наявною мережею навчальних закладів, де навчаються майбутні вчителі. 
Розглянемо це більш детально. Базова професійна підготовка педагогічних кадрів 
(вихователі дошкільних закладів освіти, вчителі початкової школи, молодшої й 
старшої середньої школи, професійно-технічної, спеціальної освіти, освіти 
дорослих, вчителі музики, технологій, домашнього господарювання) проводиться 
у восьми університетах Фінляндії: в Університеті Гельсінкі, Університеті 
Ювяскюля, Університеті Турку, Університеті Тампере, Університеті Лапландії, 
Університеті Оулу, Університеті Східної Фінляндії та Університеті Або Академія. 
Окрім цього, підготовка вчителів професійно-технічної освіти здійснюється 
п’ятьма інституціями вищої освіти професійно-технічного напряму у тісній 
співпраці з політехнікумами. 

За підготовку вчителів відповідають педагогічні факультети університетів 
(в Університеті Гельсінкі – факультет біхевіористичних наук, в Університеті 
Східної Фінляндії – філософський факультет), в структурі яких функціонують 
спеціальні відділення (departments of education, departments of teacher education) та 
університетські педагогічні школи (teacher training schools) [2], [4], [13], [14], [15], 
[16], [17], [18]. Середня тривалість програм підготовки вчителів у Фінляндії 
становить п’ять років. 

Фінляндія належить до тієї групи європейських країн, де запроваджується 
модель визначення і організаційного запровадження умінь і компетентностей 
вчителів у системі педагогічної освіти, згідно якої необхідні викладачам уміння і 
компетентності не визначаються на національному рівні, але таке визначення є 
можливим на рівні окремих навчальних закладів [1, с. 78]. Тому, навчальні 
програми підготовки педагогічних кадрів мають різну організацію та змістове 
наповнення.  

Підготовка вчителів у Фінляндії здійснюється за двома напрямами: 1) 
педагогічна освіта (вчителі початкових класів, вчителі технологій, вчителі для 
сфери спеціальної освіти тощо) та 2) психолого-педагогічна підготовка (вчителі-
предметники). Якщо навчання за напрямом “педагогічна освіта” завершується 
наданням повноцінної вищої освіти, що складається з бакалаврської (180 кредитів 
ЄКТС) та магістерської програм (120 кредитів ЄКТС), то навчання за напрямом 
“психолого-педагогічна підготовка” розраховане на значно менші обсяги – лише 
60 кредитів ЄКТС. Навчання за цим напрямом не регламентоване – студент може 
пройти його під час навчання в університеті (25 кредитів ЄКТС на рівні бакалавра 



і 35 кредитів ЄКТС на рівні магістра), або ж після закінчення університету з 
урахуванням диплома про вищу освіту.  

Спільною сутнісною характеристикою різних програм підготовки вчителя є 
їх базованість на дослідництві. На думку фінських дослідників (R. Byman, 
R. Jyrhämä, P. Kansanen, L. Krokfors, H. Kynäslahti, K. Maaranen, K. Stenberg, 
A. Toom), ознаками дослідницько-базованої педагогічної освіти у Фінляндії є: 

– навчальні програми мають бути структуровані на базі системного аналізу 
складових освіти;  

– викладання базується на дослідженні; 
– навчальна діяльність організовується таким чином, що студенти мають 

можливість попрактикуватися у аргументації, прийнятті рішень та їх 
обґрунтуванні в процесі дослідження і вирішенні педагогічних завдань; 

– студенти-майбутні вчителі оволодівають методологією наукового 
дослідження [11, с. 333]. 

У фінському досвіді студенти залучаються до науково-дослідницької 
роботи з самого початку навчання в університеті. Проте активна науково-
дослідницька робота майбутніх вчителів проводиться на етапі навчання в 
магістратурі, метою якої є забезпечення теоретичних та практичних основ роботи 
вчителя, підтримки зростання студентів до педагога-дослідника, незалежного і 
цілеспрямованого професіонала, який здатний вирішувати складні педагогічні 
задачі на високому науковому рівні [4, с. 3]. 

У ході дослідження виявлено, що серед організаційних форм науково-
дослідницької роботи студентів в межах магістерських програм підготовки 
вчителів в університетах Фінляндії є: 

– вивчення предметів науково-дослідного характеру. У фінських 
університетах (Університет Гельсінкі, Університет Ювяскюля, Університет Оулу, 
Університет Турку та ін.) вивченню особливостей науково-дослідницької роботи 
та можливостей її застосування у професії вчителя присвячені спеціальні курси: 
“Дослідження в освіті”, “Вчитель як дослідник”, “Література з методології 
наукового дослідження” (Університет Гельсінкі), “Вчитель як дослідник своєї 
роботи”, “Методологія наукового дослідження і комунікація” (Університет 
Ювяскюля), “Вступ до філософії науки” (Університет Турку), “Філософія і 
методологія науки” (Університет Тампере) тощо. Освоївши ці курси студенти 
отримують від двох до п’яти кредитів ЄКТС, залежно від університету та 
категорії майбутнього вчителя [2], [4], [13], [14], [15], [16], [17], [18]:  

– участь у різних видах аудиторної (лекційні, семінарські, практичні, 
лабораторні заняття) та самостійної роботи з елементами наукових досліджень. 
Науково-дослідницька робота інтегрована у кожен окремий курс в межах 
навчальної програми [6, с. 136], [12, с. 333];  

– виконання індивідуальних завдань науково-дослідницького характеру під 
час проходження науково-педагогічної практики. Окрім вивчення курсів, 
студенти педагогічних факультетів проводять спостереження, дослідження дією 
або експериментують з різними навчальними модулями. Під час проходження 
науково-педагогічної практики, окрім частих рефлективних дискусій зі своїми 
науковими керівниками, вони мають спостерігати та аналізувати власну 



педагогічну діяльність, а також діяльність своїх колег. Студенти також мають 
співвідносити свій педагогічний досвід з теоретичними знаннями, про що 
звітуються у портфоліо по завершенню практики [12, с. 333]; 

– підготовка магістерських дисертацій. Написання дисертацій базується на 
теоретичних, емпіричних і/або архівних матеріалах, опрацюванні їх відповідно до 
обраних методів та теорій, доповіді за результатами роботи. Виконання 
магістерських робіт є ключовим моментом участі студентів-майбутніх педагогів у 
науково-дослідницькій роботі.  

Як показав аналіз навчальних програм з підготовки вчителів, у більшості 
фінських університетів в обсяги робіт з написання магістерської дисертації 
входить також відвідування наукових семінарів, індивідуальна робота з науковим 
керівником або керівниками (існує практика призначення для майбутніх вчителів-
предметників двох керівників – фахівця у предметній галузі, а також фахівця у 
галузі педагогіки або психології) під час написання магістерської роботи. 
Приміром, в Університеті Ювяскюля проводяться такі наукові семінари: 

– “Планування дослідження і збір даних” (5 кредитів ЄКТС), на якому 
студенти-майбутні вчителі поглиблюють своє розуміння мети дослідження та 
етапів його проведення, знайомляться з методами збору даних та набувають 
навичок наукової комунікації (наприклад, інформаційної грамотності й 
аргументації), студенти складають індивідуальні плани дослідження і збирають 
дані; 

– “Інтерпретація зібраних даних і написання наукового звіту” (5 кредитів 
ЄКТС), на якому студенти ознайомлюються з методами аналізу і застосовують їх 
при зборі даних для магістерської роботи. Вони доповідають про хід дослідження, 
пишуть науковий звіт, презентують нарис своєї дисертації, а інші студенти 
виступають як опоненти [4, с. 36-37].  

Семінарські заняття з науково-дослідницької тематики в Університеті Оулу 
спрямовуються на формування у студентів вмінь щодо розробки плану 
дослідження відповідно до обраної методології; здатності до застосування своїх 
знань та вмінь на різних етапах дослідження; вмінь критично оцінювати свої 
плани та плани своїх колег (Семінар з дизайну дослідження, 5 кредитів ЄКТС). 

На семінарі з методології наукового дослідження (15 кредитів ЄКТС) 
проходить ознайомлення студентів з методами дослідження та формування вмінь 
виокремлювати через призму цілей дослідження найголовніші з них; вивчення 
обраних методів дослідження, а також ознайомлення з сильними та слабкими 
сторонами інших методів; формування вміння оцінювати надійність та 
практичність різних методів тощо [16]. 

Наведені приклади свідчать про те, що не зважаючи на певні відмінності 
програми підготовки педагогічних кадрів в Фінляндії мають принципову 
спільність – вони базовані на дослідництві (research-based teacher education). 
Найпоширенішими організаційними формами науково-дослідницької роботи 
магістрів в межах програм підготовки вчителів в університетах Фінляндії є такі: 
вивчення предметів науково-дослідного характеру; участь у різних видах 
аудиторної (лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття) та самостійної 
роботи з елементами наукових досліджень; виконання індивідуальних завдань 



науково-дослідницького характеру під час проходження науково-педагогічної 
практики; підготовка магістерських дисертацій тощо. 

На нашу думку, ці та інші елементи позитивного фінського досвіду з 
питання науково-дослідницької роботи майбутніх педагогів стануть у нагоді при 
створенні в Україні потужних магістратур другого циклу або інтегрованих з 
дослідницькими центрами, про що зазначено серед шляхів розв’язання проблем 
освіти у Білій книзі національної освіти України, а також затвердження та 
реалізації концепції розвитку педагогічної освіти України. 
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РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У статті схарактеризовані основні етапи процесу забезпечення якості 
вищої освіти на європейському просторі; визначені характерні риси кожного 
етапу; виокремлені основні учасники процесу забезпечення якості. 

Ключові слова: забезпечення якості освіти, вища освіта, європейський 
освітній простір. 

В статье охарактеризованы основные этапы процесса обеспечения 
качества высшего образования на европейском пространстве; определены 
характерные черты каждого этапа; названы основные участники процесса 
обеспечения качества. 

Ключевые слова: обеспечение качества образования, высшее образование, 
европейское образовательное пространство. 

The features of main stages of quality assurance process within the European 
higher education area are given in the article; the specific characteristics of each stage 
are determined; the main actors of quality assurance process are designated.  
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area.  

 
Постановка проблеми. Проблема забезпечення якості вищої освіти була, є 

і буде постійно актуальною для системи освіти будь-якої країни. Час від часу це 
питання висвітлювалось у наукових роботах на національному, європейському та 
світовому рівнях. Особливо це питання загострилося на межі століть, коли 
відбувся перехід від парадигми співпраці до парадигми конкуренції між вищими 
навчальними закладами на ринку освітніх послуг. 

Аналіз актуальних досліджень. Нами проаналізовані матеріали самітів 
міністрів вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу, матеріали конвенцій, 
присвячених якості вищої освіти, аналітичні документи Європейської асоціації 
університетів, Європейського союзу студентів, роботи провідних фахівців у галузі 
теорії вищої освіти (Ф. Альтбах, М. ван дер Венде). 

Мета статті – охарактеризувати етапи розвитку процесу забезпечення 
якості на Європейському просторі вищої освіти, показати характерні риси та 
відмінності кожного етапу. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення якості як окрема сфера 
діяльності, на яку була звернена суспільна увага, з’явилось у світі більше ста 
років тому (кінець ХІХ ст.), коли в Сполучених Штатах Америки виникла перша 
організація з акредитації. Довгий час вона залишалась особливим, незвичайним 
підходом до оцінки результатів вищої освіти і навіть у США акредитація була 
спірним питанням з обмеженим поширенням. І тільки коли були зроблені рішучі 
кроки до переходу від елітарності до масовості, якість вищої освіти заявила про 
себе як про пріоритет [11, с. 1]. 

Європейські країни запозичили врешті решт досвід Сполучених штатів і у 
1984 році була започаткована перша схема забезпечення якості, оскільки розміри і 
кількість вищих навчальних закладів і систем вищої освіти почали вимагати 
більш офіційного менеджменту якості [10, c. 465-490]. 

Першими європейськими країнами, у яких почався процес забезпечення 
якості вищої освіти вважаються Франція, Нідерланди і Великобританія. Ці країни 
почали проводити формальне оцінювання якості приблизно з 1985 року. 

До 1980-х років у європейських країнах, хоча проблема якості і 
декларувалася як центральна не розроблялося особливих механізмів або 
інструментів її забезпечення – ні на рівні ВНЗ, ні на урядовому рівні. Управління 
якістю було частиною неформальних саморегульованих механізмів академічного 
співтовариства, що не були пов'язані із зовнішньою оцінкою і не є предметом 
спеціальної відповідальності університетів. В даний час більшість європейських 
країн вже створили формальні системи і механізми забезпечення якості і пов'язані 
з ними процедури акредитації і зовнішньої звітності.  

Початком концентрації уваги європейської академічної спільноти на 
проблемах якості вищої освіти стало створення в Європейському Союзі 
Рекомендаційної ради, яка в 1998 році підтримала ідею розвитку системи 
забезпечення якості, що реалізовувала б такі цілі: 



– забезпечувати якість вищої освіти в економічному, соціальному та 
культурному контекстах кожної країни, у той же час враховувати особливості 
загальноєвропейського простору та швидко змінюваного світу; 

– підтримувати і допомагати ВНЗ у розробці системи заходів, спрямованих 
на забезпечення якості (покращення якості викладання та навчання, 
дослідництва); 

– стимулювати обміну інформацією щодо проблем якості та забезпечення 
якості як на державному, так і на європейському рівнях і підтримувати співпрацю 
ВНЗ [6, с. 12]. 

Більшість науковців та експертів вважають, що саме забезпечення якості 
вищої освіти стало метою підписання Болонської декларації і зазначають, що 
підписання Декларації дало сильний поштовх для поновлення дискусій з питань 
забезпечення якості. Болонський процес, який поєднав різних та незалежних один 
від одного учасників (уряди, вищі навчальні заклади, представників студентства, 
бізнесові структури) став оптимальним варіантом для вирішення цього питання на 
європейському рівні. Дослідники дійшли висновку, що у Декларації недостатньо 
чітко визначено позиції європейської освітньої громади відносно цього питання, 
оскільки країни-підписанти лише у загальних словах сформулювали свою мету: 
дати загальноєвропейські відповіді на загальноєвропейські питання та створити 
“європейський простір із забезпечення якості з зіставними критеріями і 
методами” [2, с. 3]. 

В сучасних умовах усі зацікавлені сторони погодились з тим, що з 
поширенням та поглибленням Болонського процесу, увага до забезпечення якості 
зростає і воно стає ключовим фактором у досягненні успіху тих перетворень, 
завдяки яким планувалось реформування європейської освіти. 

Під час зустрічі у м. Саламанка2 питання якості освіти та її оцінювання 
стало основними на порядку денному. У підсумковому посланні зустрічі якості 
відводиться ключова роль: “якість – як основний будівельний камінь” [9, с. 8].  

Крім цього якість представлена як інструмент забезпечення рівноваги між 
інституційними інноваціями, академічними традиціями, соціальною значимістю і 
студентською свободою у термінах індивідуальної мобільності. В такому сенсі 
якість охоплює навчання, дослідження і адміністрацію. Хоча основний принцип – 
якість, побудована на довірі і діалозі між студентами, викладачами, менеджерами, 
партнерами і суспільством, як попередня умова значимості, зіставності і 
мобільності у межах Європейського простору вищої освіти [7, с. 443].  

Результатом усвідомлення неможливості побудови Європейського 
освітнього простору без забезпечення якості освіти стало розуміння цього 
концепту як основної умови для установлення довіри, значимості, мобільності, 
зіставності і привабливості Європейського простору вищої освіти [9, с. 2]. 

Логічним продовженням розвитку міжнародного виміру забезпечення 
якості вищої освіти стали конвенції, прийняті в м. Грац, і м. Глазго та проект ЄАУ 

                                                
2 Більше ніж 300 європейських вищих навчальних закладів та їх представницьких організацій зібрались у м. 
Саламанка 29-30 березня 2001 року для підписання конвенції європейських вищих навчальних закладів 
“Формування майбутнього”.  



“Культура якості” (Quality Culture Project)3. Проект зробив свій внесок у 
виконання таких завдань Болонського процесу, як досягнення більшої прозорості 
і привабливості європейської вищої освіти; сприяння усвідомленню ВНЗ потреби 
у розвитку внутрішньої інституційної культури якості. 

Підкреслимо, що вибір назви проекту “Культура якості” був дуже 
виваженим. Коли ми говоримо про якість, то ми, як правило, звертаємось до таких 
понять, як “контроль якості” (quality check), “механізми якості” (quality 
mechanisms), “менеджмент якості” (quality management) тощо. Ці поняття не є 
нейтральними або проміжними. Отже, термін “культура” був обраний для того, 
щоб передати зміст якості як загальну цінність і колективну відповідальність усіх 
суб’єктів діяльності вищого навчального закладу, включаючи студентів і 
адміністрацію [7, с. 444]. 

На саміті у Празі (2001 р.) розглядався структурно-організаційний вимір 
забезпечення якості вищої освіти (запровадження системи накопичення та 
трансферу навчальних кредитів, заохочення мобільності студентів, викладачів, 
дослідників та адміністраторів, створення програми навчання упродовж життя).  

Міністри освіти країн-членів Болонського клубу підтвердили, що слід і 
надалі докладати зусиль до забезпечення мобільності студентів, викладачів, 
науковців та адміністративних працівників з метою надання можливості 
скористатися багатством Європейського простору вищої освіти, включаючи 
розмаїття культур, мов та систем вищої освіти. Освітні політики визнали, що 
подальшими кроками на шляху розвитку міжнародного виміру забезпечення 
якості вищої освіти стали:  

1) ухвалення системи академічних ступенів, що є зіставними (поєднання 
переваг існуючого національного законодавства і нових європейських 
інструментів, спрямованих на полегшення академічного та професійного 
визнання академічних ступенів таким чином, щоб громадяни могли ефективно 
використовувати свої кваліфікації, уміння і навички у Зоні європейської вищої 
освіти4); 

2) ухвалення системи, заснованої на двох основних циклах (програми, що 
ведуть до академічного ступеня, можуть мати різну орієнтацію і різні конфігурації 
для пристосування до різноманітності індивідуумів, до потреб навчального 
процесу і ринку праці); 

3) установлення системи кредитів (для більшої гнучкості в процесах 
навчання і отримання кваліфікацій передбачалося встановлення спільних рис, 
підтриманих кредитною системою, яка полегшить доступ студентів до 
європейського ринку праці і розширить, привабливість та 
конкурентоспроможність європейської вищої освіти); 

                                                
3 Проект “Культура якості” (2002-2006рр.) фінансувався програмою Сократес і був одним із ініціатив, 
розроблених Європейською асоціацією університетів для розширення можливостей звітності університетів. Проект 
продовжувався чотири роки і включав три цикли. У проекті було задіяні 134 вищих навчальних закладів, які були 
згруповані у вісімнадцять тематичних мереж. 
44  У 2001 році ми зустрічаємо поняття «зона» європейської вищої освіти, відтоді  вживається поняття «простір» 
вищої освіти. 



4) сприяння мобільності (усунення будь-яких перешкод вільному 
пересуванню студентів, викладачів, дослідників та працівників апарату 
управління);  

5) сприяння європейській співпраці у забезпеченні якості (тісна співпраця 
між мережами по забезпеченню якості, необхідність активної європейської 
співпраці і взаємної довіри в ухваленні національних систем забезпечення якості, 
поширення вишами прикладів кращої практики);  

6) сприяння європейському підходу до вищої освіти (підсилення 
європейського виміру вищої освіти, що стосується як змісту, організаційних 
засад. так і якості освітніх послуг). 

Особливо схвально було відзначено енергійну роботу організаторів процесу 
із забезпечення якості [4].  

Слід зазначити, що для подальшого успішного розвитку процесу 
забезпечення якості дуже важливим було прийняття рішення про створення групи 
співпраці, до якої ввійшли Європейська асоціація із забезпечення якості (ЄМЗЯ), 
Європейська асоціація вищих навчальних закладів (ЄАВНЗ), Європейська 
асоціація університетів (ЄАУ), Європейський студентський союз (ЄСС), яка 
отримала робочу назву група Є-4. 

Під час зустрічі міністрів вищої освіти країн-учасниць Болонського клубу в 
Берліні (2003 р.) питання забезпечення якості займає своє гідне місце серед таких 
важливих питань, як структура ступенів вищої освіти (прийняття системи, що 
базується на двох рівнях, підвищення мобільності), визнання ступенів (прийняття 
порівнювальної та легко зрозумілої системи ступенів), підвищення привабливості 
Європейського простору вищої освіти, сприяння більш тісним зв’язкам між 
Європейським простором вищої освіти і Європейським дослідницьким 
простором. У центрі уваги опинились дискусії щодо подальшого розвитку 
забезпечення якості на рівні навчальних закладів, національному та 
європейському рівнях. Однак аналітики констатували необхідність 
технологічного забезпечення цього процесу, тобто розробки критеріїв та 
методологій визначення якості освіти. Вперше було зазначено, що на 
інституційному рівні первинна відповідальність за якість вищої освіти лежить на 
кожному окремому навчальному закладі, а це надає можливість перевірки якості 
системи навчання в національних рамках. На перспективу подальшого розвитку 
(до 2005 р.) національних систем забезпечення якості вищої освіти були 
виокремлені такі напрями: а) визначення відповідальності органів та навчальних 
закладів; б) оцінка навчальних програм ВНЗ, яка включає внутрішній контроль, 
зовнішню перевірку, участь студентів та публікацію результатів; 
в) запровадження системи акредитації, сертифікації або аналогічних процедур; 
г) активізація міжнародного співробітництва та створення різноманітних 
наднаціональних професійних і громадських об’єднань та мереж. 

На європейському рівні ЄМЗЯ та її члени, у співпраці з ЄАУ, ЄАВНЗ та 
ЄСС, повинні приступити до розробки узгоджених стандартів, процедур та 
рекомендацій з питань гарантії якості, а також до впровадження системи 
акредитації агенцій чи органів [3, c. 3-6]. 



Ми можемо зробити висновок, що з 1998 по 2003 рік зміни в національних 
системах вищої освіти з питань забезпечення якості носили структурний характер. 

На конференції міністрів вищої освіти, яка проходила у Бергені (2005 р.) 
крім питань про партнерство та аналіз результатів діяльності за попередній 
період, окремо було винесено питання про забезпечення якості вищої освіти в 
країнах-учасницях Болонського процесу. На нашу думку, саме з цього саміту 
питання забезпечення якості на Європейському просторі вищої освіти набуває 
пріоритетного значення. Доказом цього може стати той факт, що практично всі 
країни створили на той час механізми забезпечення якості, засновані на критеріях, 
відображених в Берлінському Комюніке. Подальша перспектива розвитку процесу 
забезпечення якості  полягала у реалізації таких напрямів, як залучення студентів 
до оцінки якості, розвиток міжнародної співпраці, системне впровадження 
внутрішньо інституційних механізмів контролю якості та встановлення їх 
прямого взаємозв’язку із зовнішніми механізмами забезпечення якості. 

Важливим досягненням цього періоду стало прийняття стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості, які були запропоновані ЄМЗЯ, а також 
створення загальноєвропейського Реєстру агенцій із забезпечення якості. Метою 
Реєстру стало надання доступу до достовірних даних про агенції забезпечення 
якості, які працюють відповідно до вимог Європейських стандартів та надання 
рекомендацій усім зацікавленим сторонами. Такий крок повинен був підвищити 
довіру до європейської вищої освіти на ЄПВО та поза його межами5 [5, c. 1].  

Подальшим кроком у розвитку аналізованого нами процесу повинно стало 
введення запропонованої ЄМЗЯ моделі взаємної оцінки якості діяльності ВНЗ 
національними агентствами, побудованої на загальноприйнятих європейських 
принципах та критеріях. На нашу думку, цього неможливо було б досягнути без 
розробки практичної сторони реалізації даної мети у співпраці з ЄАУ, ЄАВНЗ та 
національними студентськими союзами [1, c. 2-4]. 

У 2007 році на черговому зібранні міністрів вищої освіти країн-учасниць 
Болонського процесу (м. Лондон) прийняті до реалізації у Бергені (2005 р.) 
стандарти та рекомендації з питань забезпечення якості в ЄПВО були вже названі 
визначальним чинником змін у досліджуваній нами сфері, оскільки їх почали 
запроваджувати всі країни. Було підкреслено наявність позитивних зрушень у 
взаємному визнанні акредитацій та рішень щодо забезпечення якості.  

Активізувалась участь студентів у процесах забезпечення якості. Однак у 
цій сфері прогрес був досягнутий далеко не в повній мірі і не у всіх країнах-
членах Болонського клубу.  

Важливим інструментом розвитку наднаціонального виміру забезпечення 
якості вищої освіти стали так звані Європейські форуми якості, ініційовані ЄАУ 
та підтримані всіма членами  групи Є-4. Перший Європейський форум забезпечив 
можливість започаткування потужного діалогу з питань забезпечення якості 
вищої освіти. Міністри заохотили продовжувати щорічне проведення Форумів з 
метою обміну позитивним досвідом та розробки спільних рішень.  

                                                
5 На сьогодні 24 агенції із забезпечення якості вищої освіти діють у 23 європейських країнах. 



Група Є-4 ініціювала створення Європейського реєстру із забезпечення 
якості (ЄРЗЯ).  

На всесвітній конференції з вищої освіти у Парижі (2009 р.) було 
зазначено, що якість потребує як створення систем забезпечення, спільних 
моделей оцінювання з одного боку, так і сприяння культурі якості у межах 
вищих навчальних закладів з іншого. Механізми регуляції і забезпечення якості, 
які активізують доступ до освіти і створюють умови для закінчення навчання, 
повинні знаходитись у центрі уваги в системі вищої освіти. Критерії якості 
повинні відображати цілі вищої освіти і надавати можливість навчатися 
упродовж життя, стимулювати інноваційний характер освіти. Забезпечення 
якості вищої освіти потребує визнання важливості залучення 
висококваліфікованого, талановитого, суспільно-активного складу викладачів і 
дослідників [12, с. 3-4]. 

Провідним наднаціональним суб’єктом забезпечення якості вищої освіти 
на європейському просторі виступає сьогодні Європейська асоціація із 
забезпечення якості (ЄМЗЯ). Підкреслимо, що ЄМЗЯ базується на європейських 
стандартах і рекомендаціях, які в свою чергу, ґрунтуються на таких основних 
принципах: зацікавленість студентів, роботодавців і суспільства у високому рівні 
якості вищої освіти; ключова важливість автономії закладів; система 
зовнішнього забезпечення якості. Призначення Європейських стандартів і 
рекомендацій – надати допомогу і визначити орієнтири як для вищих навчальних 
закладів при розробці своїх власних систем забезпечення якості, так і для 
агенцій, які здійснюють незалежні перевірки. Крім того, ці стандарти і 
рекомендації роблять свій внесок у створення спільної основи для діяльності як 
закладів освіти, так і агенцій із забезпечення якості.  

Важливим етапом у виникненні наднаціонального виміру забезпечення 
якості вищої освіти стало створення Європейського реєстру забезпечення якості. 
Він розпочав свою діяльність у повному обсязі влітку 2008 р. з опублікування 
списку національних агентств забезпечення якості, які керуються у своїй 
діяльності європейськими стандартами і рекомендаціям. Створення реєстру 
спрямуване на підвищення рівня прозорості забезпечення якості, і, таким чином, 
підвищення рівня довіри до європейської вищої освіти [5, с. 1]. 

Висновки. Процес забезпечення якості на Європейському просторі вищої 
освіти вже пройшов шлях від структурних реформ національних систем країн-
учасниць Болонського процесу до структурно-змістових і суто змістових 
перетворень.  

Здійснення ретроспективного та структурно-функціонального аналізу 
процесу утворення наднаціонального виміру забезпечення якості вищої освіти 
дозволяє виокремити декілька його етапів. Хронологічними рамками кожного 
етапу ми вважаємо самміти міністрів вищої освіти країн-учасниць Болонського 
процесу. Основними змістовими критеріями визначення етапів розвитку 
досліджуваного процесу є такі: а) визначення загальноєвропейських підходів 
забезпечення якості вищої освіти та їх експериментальна перевірка; б) прийняття 
до розгляду саммітом документів відповідного напряму та їх перетворення на 



механізм реалізації загальноєвропейських підходів до забезпечення якості 
в) практичне застосування розроблених механізмів у практиці роботи ВНЗ. 

1 етап – (80-ті рр. ХХ ст. – до підписання Болонської декларації) – 
підготовчо-експериментальної діяльності. Характеризується розробкою 
теоретичних та організаційних засад процесу забезпечення якості вищої освіти, 
здійснюваного на національному та наднаціональному рівнях, та проведенням 
масштабних пілотних експериментів національного рівня у цьому напрямі; 

2 етап – (1999-2001 рр.) – інтеграції зусиль суб’єктів процесу. Відбувається 
об’єднання зусиль різних категорій учасників Болонського процесу (уряди, вищі 
навчальні заклади, представники студентства, бізнесові структури) для 
оптимального вирішення питання забезпечення якості на наднаціональному 
(європейському) рівні. Якість вищої освіти визнана “основним будівельним 
матеріалом для побудови Європейського простору вищої освіти”. Документально 
підтверджена пряма залежність успішності  процесу інтернаціоналізації вищої 
освіти від її якості; 

3 етап – (2003-2005 рр.) – інституціалізації процесу ЗЯВО. Визначається 
поглибленням процесу забезпечення якості: встановлюються механізми його 
реалізації на інституційному, національному, наднаціональнму (європейському) 
рівнях; починається розробка єдиних європейських стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості;  

4 етап – (2005-2007 рр.) – запровадження перших європейських стандартів 
якості вищої освіти. Відбувається практичне запровадження розроблених 
стандартів і рекомендацій забезпечення якості; здійснюється розробка та введення 
загальноєвропейського реєстру агентств із забезпечення якості;  

5 етап – (2007-2009 рр.) – подальшого розвитку процесу розробки 
європейських стандартів якості ВО. Визначальним чинником змін у забезпеченні 
якості стала імплементація стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості 
в Європейському просторі вищої освіти; відбувається активізація участі студентів 
на всіх рівнях процесу забезпечення якості;  

6 етап – (2009-2010 рр., до Будапештсько-Віденської Декларації про 
створення Європейського простору вищої освіти) – осмислення результатів та 
визначення перспектив. ключова роль академічної спільноти – керівників 
закладів, викладачів, дослідників, адміністративного персоналу та студентів, – у 
втіленні Європейського простору вищої освіти; новостворений ЄПВО, будучи 
безпрецедентним прикладом регіональної, транскордонної співпраці у сфері 
вищої освіти, спричинили значну зацікавленість у інших частинах світу і зробили 
європейську вищу освіту помітнішою на світовому рівні;  

7 етап – (розпочався у 2010 р.) подальшого розвитку ЄПВО та процесу 
ЗЯВО на інституційному, національному та наднаціонального вимірах. Націлений 
на розширення та зміцнення ЄПВО і його взаємодії з Європейським 
дослідницьким простором, завдяки чому Європа зможе успішно відповідати на 
виклики, що постануть перед нею в наступному десятилітті.  
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МІСЦЕ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
Стаття присвячена проблемі інтеграції інформаційно-комунікаційних 

технологій в професійну освіту вчителів країн Європейського Союзу. На основі 
досліджень, проведених провідними міжнародними організаціями, розглянуто 
місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці 
майбутніх вчителів початкових класів. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, професійна 
підготовка вчителів, зарубіжний досвід. 

Статья посвящена анализу проблемы интеграции информационно-
коммуникационных технологий в профессиональное образование учителей стран 
Европейского Союза. На основе исследований, проведенных ведущими 
международными организациями, рассмотрено место и роль информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной подготовке будущих 
учителей начальных классов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
профессиональная подготовка учителей, зарубежный опыт. 

The article deals with analysis of the problem of ICT integration in teacher 
education in European Union countries. The author examines the place and role of ICT 
in initial training of future primary school teachers based on research of leading 
international organizations. 

Key words: information and communication technologies, initial teacher 
training, foreign experience.  

 
Одним з головних завдань освіти сьогодні є підготовка підростаючого 

покоління до життя в інформаційному суспільстві, в світі, де найважливішими 
якостями та вміннями стають: відповідальність, творче та критичне мислення, 
здатність до співпраці з іншими люди, вміння працювати з інформацією та інші. І 
ключову роль у вирішенні цього завдання відіграє оволодіння людиною 
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Інформатизація початкової освіти сприяє тому, що з малечку діти вчаться 
свідомо та впевнено використовувати новітні технології у власному житті та 
навчанні, вчаться здійснювати пошук інформації та створювати її, набувають 
навичок безпечної роботи в Інтернеті. Однак, це можливо лише за умови високого 
рівня розвитку ІКТ-компетентності вчителя початкових класів. 

Прийняття Лісабонської стратегії у 2000 році сприяло розвитку тісної 
співпраці європейських країн у питанні підвищення якості професійної освіти. 
Протягом останнього десятиліття здійсненозначну кількість наукових досліджень 
з даної проблеми, зокрема, такими міжнародними організаціями як: ЮНЕСКО, 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), ETUCE 
(European Trade Union Committee for Education), освітніми мережами Eurydice та 
European School net. Їх зусилля спрямовані на визначення основних тенденцій в 



ІКТ підготовці майбутніх вчителів, досягнення спільного погляду на ІКТ-
компетентність сучасного вчителя, обмін новими ідеями та підходами. 

Безперечно, що для української освітисьогодні є надзвичайно важливим 
виявлення, аналіз та узагальнення досвіду європейських країн у питаннях ІКТ 
підготовки вчителів з метою його подальшого використання у власній практиці. 

Метою статті є визначення місця інформаційно-комунікаційних технологій 
у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів у країнах 
Європи,дослідження новітніх підходів та стратегій. 

В 2005 році Європейська Комісія розробила робочу програму “Загальні 
європейські принципи компетентностей та кваліфікацій вчителів”. На основі 
вимог та принципів, що містяться в даному документі, було визначено три 
ключові компетентності, якими має володіти сучасний вчитель [1]:  

1. Вміння працювати зі знанням, технологіями та інформацією. 
2. Вміння працювати з іншими людьми. 
3. Вміння працювати у суспільстві. 
Європейська Комісія зазначає, що професійна підготовка вчителя має 

сприяти формуванню його вмінь здійснювати пошук, аналізувати, 
обґрунтовувати, відтворювати та передавати знання, ефективно застосовуючи 
технології там, де це є доречним. Його педагогічні вміння повинні бути 
достатніми, щоб він мігбудувати навчальне середовище та керувати ним, 
використовувати інтелектуальну свободу під час вибору шляхів навчання. 
Впевненість у використанні ІКТ має дозволяти йому ефективно інтегрувати їх у 
процес навчання та викладання. Вчитель повинен уміти скеровувати та 
підтримувати учнів при роботі в мережі. Він має володіти високим рівнем знання 
та розуміння своєї предметної галузі, а також розглядати навчання як подорож 
впродовж життя. 

Метою даного документу було дати поштовх країнам Європи для розробки 
власнихстратегій з питання професійної підготовки вчителів на національних та 
регіональних рівнях, які сприятимуть підвищенню якості та ефективності освіти в 
усьому Європейському Союзі. 

Зупинимось на стані впровадження ІКТ у підготовку майбутніх вчителів 
початкових класів у країнах Європи. Так, дане питання вивчалось в рамках 
наступних європейських досліджень: 

– “Key Data on Information and Communication Technology in Schools in 
Europe” [2] – дослідження освітньої мережі Eurydice; 

– “Assessment Schemes for Teachers ICT Competence” [3], “Review of 
National Curricula and Assessing Digital Competence for Students and Teachers” [4] – 
дослідження освітньої мережі European School net; 

– “ICT in Education” [5] – доповіді Міністерств освіти п’ятнадцяти 
європейських країн, підготовлених за ініціативою освітньої мережі European 
School net;  

– “European Teachers Towards the Knowledge Society” [6] – європейський 
проект; 

У переважній більшості європейських країн університети володіють повною 
автономією та несуть цілковиту відповідальність за формування власних 



навчальних планів. Таким чином, навіть в межах однієї країни і місце, і роль 
інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті вчителів 
можевідрізнятися. Така ситуація, наприклад, в Естонії, Литві, Італії, де включення 
ІКТ у професійну підготовку майбутніх вчителів взагалі є необов’язковим. 

В Швейцарії на національному рівні прийняті рекомендації щодо 
підготовки майбутніх вчителів в області ІКТ. Більш того, в додатку до них 
поданий перелік категорій, які визначають основні ІКТ знання та уміння, якими 
має оволодіти вчитель: 

1. Використання стандартного програмного забезпечення та технологій. 
2. Використання сучасних методів спілкування та засобів для пошуку 

інформації. 
3. Знання і досвід онлайн навчання та методів цифрового навчання. 
4. Соціологічна, етична та економічна компетентність. 
5. Правові аспекти ІКТ. 
Однак, маємо зауважити, що ці рекомендації не мають зобов’язуючого 

статусу. 
Щодо Польщі, то у відповідності з новим законодавством, що визначає 

стандарти професійної підготовки вчителів, ІКТ є обов’язковою частиною 
навчальної програми вищих педагогічних закладів починаючи з 2003/2004 року. 

В Болгарії, Норвегії та Латвії на національному рівні подані лише загальні 
рекомендації про обов’язкове включення ІКТ в підготовку майбутніх вчителів 
початкових класів: без визначення змісту, а також умінь та навичок, що мають 
бути сформовані. 

Щодо Словаччини, то у навчальних планах усіх педагогічних закладів даної 
країни неодмінно присутні наступні дві теми, що стосуються інформаційно-
комунікаційних технологій. Це: 

1. Принципи роботи ІКТ. 
2. Спілкування з використанням ІКТ. 
Вивчення ж питання застосування ІКТ в педагогічній практиці 

пропонується студентам дуже рідко. 
Для майбутніх вчителів Чехії обов’язковим є лише один семестровий ІКТ 

курс, який забезпечує їм набуття базових ІКТ-компетентностей. Однак, студентам 
пропонується ряд ІКТ курсів на вибір (наприклад, “Використання Веб 2.0”, 
“Робота із засобами Moodle” та інші). 

У Німеччині в 2000 році розроблена та впроваджена навчальна програма 
для майбутніх учителів, що має назву “Майбутнє освіти – освіта для майбутнього: 
Нові медіа у професійній підготовці вчителів”. Відповідно до неї, сучасний 
вчитель повинен:  

– компетентно працювати з ІКТ; 
– розуміти роль ІКТ в соціалізації дітей; 
– використовувати ІКТ як навчальну технологію; 
– використовувати ІКТ для управління школою та її розвитком; 
– аналізувати особисті та організаційні умови з метою ефективного 

використання ІКТ та брати участь в розробці шкільної концепції для ІКТ. 



В Іспанії навчальний план підготовки майбутніх вчителів початкових класів 
Diplomade Maestro містить обов’язковий курс “Застосування новітніх технологій в 
освіті”, хоча кожен навчальний заклад самостійно розробляє зміст та застосовує 
власний методологічний підхід до нього. Під час навчання студенти опановують 
такі теми як: 

1. Концептуальна термінологія. 
2. Відображення ролі медіа в суспільстві та школі. 
3. Дидактичне застосування ІКТ. 
4. Характеристики програмного забезпечення і приладів, їх дидактичне 

використання. 
5. Функції медіа та їх впровадження в школу. 
6. Розробка технологічних ресурсів для навчання та викладання. 
7. Методи та стратегії використання ІКТ і медіа в навчанні та викладанні. 
У Фінляндії майбутні вчителі початкової школи можуть спеціалізуватися за 

такими напрямками як “Медіа навчання” та “ІКТ в освіті”. Або ж, обрати курс 
“Використання ІКТ в освіті” як додатковий, що оцінюється в 22,5 кредитів ECTS і 
складається з наступних навчальних модулів: 

1. Розуміння педагогічної методології та відповідних навчальних теорій в 
області ІКТ. 

2. Перспективи медіа та мережної культури. 
3. Використання новітніх технологій в освіті. 
4. Дослідження проблем використання ІКТ у навчальному процесі. 
5. Факультативні модулі. 
6. Проектне навчання. 
В Швеції значну підтримку процесу інформатизації освіти надає організація 

Knowledge Foundation. Зокрема, близько 100 мільйонів шведських крон 
інвестовано в ІКТ підготовку майбутніх вчителів. Це є найбільшою ІКТ 
ініціативою в школах, освіті та професійній підготовці з часу прийняття 
Національної програми по впровадженню ІКТ в школи 
(NationalActionProgrammefor ICT inSchools) у кінці 1990-х років. Дана ініціатива 
реалізується у співробітництві з викладачами педагогічних навчальних закладів, 
муніципальною владою та бізнес сектором [7]. 

В Нідерландах починаючи з 2009/2010 навчального року в усі педагогічні 
коледжі впроваджений загальний ІКТ стандарт професійної підготовки майбутніх 
вчителів – Knowledge Base Information and Communication Technology [8]. В межах 
даного національного проекту розроблено базу знань, якою повинен оволодіти 
вчитель, оціночні показники та систему завдань для оцінювання якості.  

В Англії в професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів 
застосовуються “Професійні стандарти для статусу компетентного вчителя та 
вимоги до професійної підготовки вчителів” (“Professional Standards for Qualified 
Teacher Status and Requirements for Initial Teacher Training”). В даному документі 
визначено 33 ключові компетентності, якими повинен оволодіти майбутній 
вчитель. Чотири з них стосуються використання ІКТ в професійній діяльності. 
Так, вчитель має [9]:  



1) скласти тести на визначення професійних навичок в кількісному 
мисленні, грамотності та ІКТ; 

2) уміти використовувати навички кількісного мислення, грамотності та 
ІКТ у власній професійної діяльності; 

3) створювати сприятливі умови для розвитку в учнів кількісного 
мислення, грамотності та ІКТ навичок; 

4) проводити заняття та цикли занять у відповідності з отриманою 
спеціальністю з використанням різних методів навчання та ресурсів, у тому числі 
Інтернет-навчання. 

Таким чином, у Великобританії ІКТ повністю інтегруються в професійну 
підготовку майбутніх вчителів. 

В Бельгії (Фламандській спільноті) в 2006 р. парламент прийняв “Декрет 
про освіту вчителів”, в якому ІКТ навички були додані до базових професійних 
компетентностей. В документі зазначається, що майбутній вчитель повинен 
володіти уміннями використовувати мультимедійні технології та бути здатним 
здійснити пошук інформації стосовно навчальних ресурсів за допомогою новітніх 
технологій. Як результат, під час реорганізації навчального плану було збільшено 
час на отримання ІКТ навичок. Так, у більшості університетах введений новий 
курс “Інформаційні та комунікаційні технології”, цілі якого розроблені на базі 
сертифікату ECDL. 

ECDL (The European Computer Driving Licence) – провідна світова 
сертифікація навичок володіння персональним комп’ютером. Сертифікація 
здійснюється по єдиним стандартам в усьому світі, а міжнародні сертифікати, що 
видаються, визнаються в більш ніж 150 країнах. Сертифікат ECDL є 
загальноприйнятим в Європі та США стандартом, який підтверджує те, що його 
власник знайомий з основними концепціями інформаційних технологій, вміє 
користуватися персональним комп’ютером і базовими програмами.  

ECDL як стандарт комп’ютерної грамотності визнаний Європейською 
комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професіональних Інформаційних 
Спільнот, Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних 
країн [10].  

ECDL також використовуєтьсяу професійній підготовці майбутніх вчителів 
такими країнами як Данія, Естонія, Мальта та Угорщина. 

Окрім стандарту ECDL, частина педагогічних коледжів Данії використовує 
національну педагогічну ліцензію (Pedagogical ICT Licence). Однак, так як зміст 
курсу та навчальні матеріали до неї розроблені для вчителів, які вже працюють в 
школах, асоціація старших викладачів коледжів підготувала адаптовану версію 
для навчання студентів. Вона містить навчальні ресурси національної ліцензії та 
поєднує їх з альтернативними методами оцінювання. Так, під час навчання 
студенти мають підготувати цифрове портфоліо, що дозволяє визначити рівень 
розвитку їх ІКТ навичок та інформаційнихкомпетентностей. 

Власний сертифікат якості ІКТ навичок розроблений також у Франції. 
Сертифікат С2 і є обов’язковим для отримання ступеня бакалавра для студентів 
усіх педагогічних спеціальностей і складається з двох рівнів. Так, наприкінці 
першого року навчання оцінюються базові ІКТ компетентності майбутніх 



вчителів, а в кінці п’ятого – професійні ІКТ компетентності. Кожен університет 
самостійно визначає підходи до набуття ІКТ компетентностей та методи їх 
оцінювання. 

Висновки. Дослідивши стан інтеграції ІКТ в професійну підготовку 
вчителів початкових класів в різних країнах Європи, можемо сказати, що це є 
однією з нагальних проблем на даний час. Це зумовлено наявністю низки проблем 
у цій сфері, таких як: невідповідність змісту професійної освіти сучасним 
вимогам або ж його недостатня розробленість, відсутність чіткого визначення 
ІКТ-компетентностей вчителя початкових класів, відсутність у багатьох країнах 
національних ІКТ стандартів та сертифікатів.  

Зазвичай ІКТ навчання в країнах Європи здійснюється у вигляді 
відокремлених модулів та курсів, що починаються вивченням технічних аспектів 
ІКТ та продовжуються питаннями, що стосуються їх педагогічного 
застосування.Однак, як показують дослідження, у переважній більшості країн 
недостатньо робиться акцент на практичне застосування ІКТ у навчанні. 

Отже, можемо констатувати, що для країн Європи сьогодні є надзвичайно 
важливим впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в підготовку 
майбутніх вчителів початкових класів, проте, як показує аналіз, ця проблема ще 
потребує подальших ґрунтовних досліджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФРН 
У статті аналізується проблема професійної соціалізації у працях 

німецьких та українських вчених, висвітлюється основні особливості професійної 
соціалізації студентської молоді під час навчання у ВНЗ Німеччини та переходу 
до професійної діяльності. 
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В статье анализируется проблема профессиональной социализации в 
работах немецких и украинских ученых, отображает основные особенности 
профессиональной социализации студентческой молодежи во время обучения в 
высших учебных заведениях Германии и перехода к профессиональной 
деятельности. 
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The article analyses professional socialization problems in the works of German 
and Ukrainian scientists, enlightens the main professional socialization peculiarities of 
studying youth during the educational process in German higher educational 
establishments and transition to the professional activity. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення соціалізація молоді 

відбувається під впливом багатьох чинників, таких як: зниження рівня життя 



більшості населення, зростання кількості безробітних, зміна ціннісних орієнтацій, 
суспільно-економічні трансформації. Дуже часто молоді люди не усвідомлюють 
своїх здібностей та можливостей, мають опосередковане уявлення про певні 
професії та стан ринку праці, тому обирають собі професію з огляду лише на її 
сучасність, вигідність та престижність. Унаслідок цього збільшується кількість 
незатребуваних на ринку праці фахівців. В той же час підприємства, 
працевлаштовуючи спеціалістів, ставлять більш жорсткі вимоги до їхніх вмінь та 
навичок. Серед головних завдань освіти взагалі, і вищого навчального закладу, 
зокрема, є вимога не тільки у формуванні фахівця, який може професійно 
виконувати свою власну роботу, а й особистості, здатної працювати в колективі, 
раціонально підходити до власного зростання, оцінювати та вирішувати ситуації, 
які виникають у процесі життєдіяльності, тобто бути особистістю, яка має 
“сучасний світогляд та моральну свідомість, гармонійно поєднує професійну 
компетентність і громадську активність, здатна до творчої інноваційної діяльності 
та конструктивної праці в проблемних ситуаціях” [2, с. 5]. Таким чином питання 
професійної соціалізації молоді є актуальним вже навіть на етапі середньої школи, 
а тим паче на рівні вищої освіти. З огляду на ущільнення ринку праці це питання 
набуває все більшого значення. 

Аналіз останніх праць. Різні аспекти професійної соціалізації знайшли 
своє висвітлення у публікаціях вітчизняних науковців: А. Багаутдинова, 
І. Воробйової, Н. Гарашкіної, Н. Звєрєвої, О. Ірби, А. Краснопьорової, 
Р. Серьожникової, І. Сидоренко, Н. Пархоменко, Л. Яковицької та ін. Серед 
німецьких вчених, які займаються проблемою професійної соціалізації, можна 
виокремити А. Бамма, Г. Вурцбахера, П. Гроскурта, В. Лемперта, К. Люшера, 
С. Рейнхарда, Х. Фреха, У. Шлотмана. 

Метою цієї статті є аналіз поглядів німецьких та українських вчених на 
феномен професійної соціалізації та огляд особливостей професійної соціалізації 
молоді у ВНЗ Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням українських дослідників 
професійна соціалізація – це процес засвоєння суб’єктом професійної діяльності 
певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому функціонувати як 
повноправному члену трудового колективу, демонструючи професійну 
майстерність [3, c. 12]. І. Сидоренко трактує професійну соціалізацію ще і як 
багатоплановий, суперечливий процес входження індивіда в професійне 
середовище, засвоєння професійного досвіду й активне відтворення знань, норм і 
цінностей, які необхідні для входження в суспільні процеси і функціонування як 
повноправного члена трудового колективу [4]. Щоб досягнути професійної 
компетентності (складової процесу професійної соціалізації) необхідно мати 
комплекс професійно значимих знань, умінь і навичок. Підготовка майбутніх 
фахівців можлива на основі органічного сполучення, взаємозв’язку й інтеграції 
цих знань [4]. 

Важко не погодитись з Н. Зверевою, яка визначає професійну соціалізацію 
як “складний, багатогранний процес включення індивіда в професійну практику, 
під час якої відбувається засвоєння професійного і соціального досвіду, 
самовизначення, віднаходження свого місця в суспільстві, а також процес 



активного професійного саморозвитку й самовдосконалення, усвідомлення своєї 
ролі в соціальному та професійному середовищі” [1, с. 11].  

Загальновідомо, що формування особистості, як і процес її соціалізації, 
відбувається протягом усього життя. ВНЗ – це ще один ступінь соціалізації 
особистості, пов’язаний з фаховим вибором людини, поглибленням її світогляду і 
закріпленням фахової соціальної ролі. Саме у вищих навчальних закладах 
закладаються основи тих якостей, з якими фахівець потім опиниться у новій для 
нього атмосфері діяльності й у якій відбудеться подальший його розвиток як 
особистості. Входження в професійне середовище можливе завдяки закладам 
професійної освіти, тому ми розглядаємо професійну соціалізацію студентської 
молоді через призму вищих навчальних закладів. 

На нашу думку, важливих досягнень у сфері професійної соціалізації 
молодого покоління досягли у ФРН. Термін “професійна соціалізація” з 80-х років 
все частіше набуває актуальності у педагогічних дослідженнях в Німеччині. 
Проте однією з найперших теоретичних праць німецькою мовою з професійної 
соціалізації стало вчення К. Люшера в кінці 60-х років ХХ століття. За його 
твердженням, “професійна соціалізація – це постійний процес становлення, 
розвитку і професійної підготовки особистості у поєднанні з професійними 
вимогами в школі, на підприємстві чи ВНЗ під час здобуття професійної освіти, 
підвищення кваліфікації, а також професійної діяльності” [10, c. 83]. У більш 
широкому значенні це поняття стосується також навчання особистості на 
некваліфікованій роботі. Праця К. Люшера мала на меті, крім заохочення до 
теоретичної дискусії, ознайомити читачів Німеччини з поглядами на професійну 
соціалізацію американського вченого В. Валлера.  

У результаті аналізу дослідження К. Люшера було визначено, що процес 
соціалізації відбувається переважно у спеціальних інститутах соціалізації (школах 
і ВНЗ) і домінує для певних професій, а саме: лікаря, адвоката, медсестри, 
музиканта [10, c. 84]. В такому ж напрямі, але з іншими теоретичними даними 
проводились у Німеччині емпіричні дослідження, пов’язані з соціалізацією 
вчителів. К. Люшер бере до уваги всі аспекти праці В. Валлера про професійну 
соціалізацію в США, але справедливо зазначає, що емпіричні дослідження певних 
питань у розділі В. Валлера “Що навчання робить з вчителями”, не є достатньо 
опрацьованими. Науковець пропонує звернути увагу не лише на зміни, які 
відбуваються в людині у процесі виконання професійних ролей, а й врахувати 
вплив соціалізації на структуру соціалізаційних організацій [10, c. 105]. 

Ще однією працею щодо професійної соціалізації слід назвати публікацію 
Г. Вурцбахера і У. Шлотмана. У ній висвітлюється значення професійної 
соціалізації як домінуючого фактору існування людини у суспільстві, яка 
внаслідок здобуття професійної освіти та протягом професійної діяльності 
набуває певного статусу, тобто соціальної позиції, що пов’язана з соціальними і 
фінансовими можливостями [11, c. 95]. Вчені стверджують, що вагомим фактором 
соціалізації дітей є професійна соціалізація батьків та їхня професія. 

Професійна соціалізація визначається також як “постійний процес здобуття 
освіти особистістю у поєднанні з вимогами процесу виробництва” [8, c. 10]. 
Результати дослідження свідчать, що професійна соціалізація впливає на розвиток 



особистості й має значення не лише для набуття професійних ролей, але й для 
інших cфeр життєвої діяльності. 

Під професійною соціалізацією німецькі теоретики розуміють перш за все 
“розвиток особистості у взаємозв’язку з вимогами і умовами трудового процесу” 
[5]. Вони також наголошують, що професійна соціалізація батьків визначає 
значною мірою і соціалізацію дітей внаслідок сильного батьківського впливу 
відносно вибору школи і професії. Вчені розглядають професійну соціалізацію ще 
й як процес засвоєння знань, вмінь, мотивів, орієнтацій і зразків поведінки, що 
виявляються у професійній діяльності. Вони розмежовують соціалізацію для 
професії і соціалізацію у професії, професійно-орієнтовані навчальні процеси якої 
охоплюють не лише кваліфікацію для професійної діяльності, а й загальний 
розвиток особистості. Серед етапів професійної соціалізації виокремлюють:  

1) Первинну соціалізація в сім’ї та школі, результатом якої є вибір 
професії; 

2) Професійну підготовку, працевлаштування; 
3) Соціалізацію у рамках професійної діяльності [5]. 
Німецький науковець В. Лемперт визначає соціалізацію як “життєвий 

процес, завдяки якому відбуваються зміни у зрілому віці” [9, c. 7]. Розглядаючи 
феномен професійної соціалізації, він встановлює складну систему взаємозв’язків 
між професійною соціалізацією, розвитком особистості та суспільства (Рис. 1.) [9, 
с. 8]:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

Допрофесійна 
соціалізація 

Професійна освіта 

  Трудова діяльність 

Соціалізація поза 
професією 

Професійна 
соціалізація 

 
Суспільний розвиток 

 
Розвиток особистості 



Модель опису і пояснення професійної соціалізації молоді 
Опираючись на працю німецького вченого К. Тільмана “Теорії соціалізації”, 

німецька дослідниця Г. Гленцер аналізує різні теорії професійної соціалізації 
особистості та виокремлює такі етапи професійної соціалізації як вибір кар’єри, 
здобуття освіти, виховання у сім’ї, професійна діяльність та пошук роботи. Вона 
тлумачить процес соціалізації на основі визначення К. Тільмана. Індивід 
знаходиться у постійній взаємозалежності з оточуючим середовищем й тому 
професійна соціалізація є процесом, під час якого відбувається інтеграція 
особистості у світ праці, тобто здобуваються фахові знання й вміння та 
передаються загальні ідеологічні переконання й досвід роботи [7]. 

К. Кнаєр розглядає професійну соціалізацію випускників вищих навчальних 
закладів Німеччини та взаємозв’язок між практичним досвідом, здобутим під час 
навчання, і працею на підприємстві. У рамках проекту “Професіоналізація 
організаційного та особистісного розвитку” (“Professionalisierung der 
Organisations- und Personalentwicklung (POP)”, виникло її дослідження, основою 
якого був здобутий в процесі навчання професійний досвід як зв’язуюча ланка 
між ВНЗ та подальшим професійним життям. Час навчання у ВНЗ та робота на 
підприємстві сприяють професійному зростанню у світі праці та визначаються як 
складові професійної соціалізації. При цьому навчання у ВНЗ, що є процесом 
здобуття кваліфікації, і розвиток особистості трактуються як передорганізаційна 
соціалізація (перший етап професійної соціалізації), а робота на підприємстві – як 
організаційна соціалізація (другий етап професійної соціалізації) [6, c. 1]. По-
перше, постає питання, яким чином випускники ВНЗ здобувають кваліфікації та 
досвід роботи під час навчання. По-друге, важливу роль відіграє також 
особистісний рівень розвитку випускників. Важливим є те, як впливають 
особистісні якості випускників ВНЗ на входження у світ праці і яку функцію при 
цьому виконує кожний з етапів професійної соціалізації. Дослідниця запевняє, що 
практичний досвід може поєднати обидва етапи професійної соціалізації, щоб 
полегшити вступ випускників у трудову діяльність, і доводить, що:  

1) під час соціалізації у ВНЗ здобувається фахова кваліфікація, яка є тим 
більш однорідною, чим важчий вступ до професії;  

2) чим менше кваліфікацій здобувається під час навчання у ВНЗ, тим 
важчим буде вступ до професійного життя; 

3) існує взаємозв’язок між практичним досвідом під час навчання у ВНЗ 
та здобуттям екстра-функціональних кваліфікацій [6, c. 2]. 

До завдань професійної соціалізації у ВНЗ відносять:  
– оволодіння професійними технологіями; 
– оволодіння рядом професійно важливих особистісних рис; 
– прагнення студента до професійного самовдосконалення; 
– становлення основ гуманістичної культури студента, адже на передньому 

плані серед цілей та орієнтирів свого подальшого розвитку людство визначає 
принцип гуманізації всіх процесів, які відбуваються в суспільстві [4]. 

Німеччина є країною, що має усталені традиції підготовки молоді в межах 
шкільних інституцій за умов інтеграції загальної та професійно-технічної освіти. 
У цій країні проблему професійної соціалізації розглядають через вирішення 



питань професійної та навчальної орієнтації, професійного навчання та освіти. 
Метою навчально-виховної діяльності є здобуття фахових знань та вмінь 
формування у студентів ключових компетенцій. Відтак Міністерством освіти і 
науки ФРН запроваджено значну кількість професійно-орієнтованих проектів і 
заходів, спрямованих на соціалізацію, входження й адаптацію молоді у світ 
професійних, соціально-економічних та громадських відносин. Прикладом таких 
проектів є “Посилення ролі системи підвищення кваліфікації та покращення 
можливостей завдяки сприянню розвитку компетенцій” (“Erhohung der 
Weiterbildungsbeteiligung und Verbesserung der Chancengerechtigkeit durch 
Kompetenzforderung von Weiterbildnerіnnen”), “Сприяння компетенціям” 
(“Kompetenzen fordern”) та “Робота – Навчання – Розвиток компетенцій” 
(“Arbeiten-Lernen-Kompetenzen entwickeln”). 

Висновки. Вищі навчальні заклади ФРН були і є середовищем, у якому 
студенти отримують не тільки спеціальні знання й вміння, а й накопичують досвід 
соціальних і професійних відносин, формують власний світогляд, життєві 
установки і професійно-ціннісні орієнтації. Виховання у ВНЗ Німеччини – 
цілеспрямований процес, що являє собою діалектичну єдність об'єктивних умов і 
суб’єктивних факторів виховного впливу і взаємодії суб'єктів виховання. При 
цьому особистість, що формується, і колектив виступають одночасно й об’єктами 
виховного процесу, і активними учасниками в якості суб’єктів виховання і 
самовиховання. Внаслідок професійної соціалізації під час навчання у ВНЗ, а 
також після його закінчення та входження у світ праці відчутним є вплив на 
конкурентоспроможність студентської молоді на ринку праці та на отримання 
індивідуальних компетенцій. В результаті аналізу праць німецьких науковців, які 
досліджують професійну соціалізацію, варто зазначити, що, не зважаючи на різне 
бачення цього поняття, спільним у їхніх визначеннях є те, що професійна 
соціалізація є процесом, який сприяє професійному розвитку особистості, 
набуттю професійних якостей, знань, вмінь та компетенцій, необхідних для 
входження у світ праці. На нашу думку, подальшого розгляду потребує 
професійна соціалізація молодого покоління під час навчання в закладах дуальної 
освіти. 
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У статті здійснений аналіз наукових публікацій компаративістів 

пострадянського простору, предметом дослідження яких, є інтернаціоналізація 
вищої освіти. Автор визначає особливості погляду вітчизняних і зарубіжного 
науковців на сутнісно-концептуальні, структурно-процесуальні характеристики, 
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структурно-процессуальные характеристики, целевой и мотивационный 
компоненты исследуемого феномена.  

Ключевые слова: интернационализация висшего образования, 
копаративисты. 

http://www.hausarbeiten.de/e-book/39610/


The article analyses scientific issues by comparativists from postsoviet countries, 
who’ve investigated internationalization of higher education as a subject of the 
research. The author identifies peculiarities of native and foreign scientists’ glance at 
essential and conceptual, structural and procedural characteristics, goal-oriented and 
motivational component of the phenomenon under investigation.  
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Постановка проблеми. Сучасна система освіти, будучи невід’ємною 

складовою суспільства, зазнає радикальних змін під впливом економічних і 
соціально-політичних трансформацій національного і планетарного масштабу. 
Відбувається перманентний пошук нової парадигми освіти, переосмислення ролі і 
функцій освіти в суспільстві, спостерігається активна диверсифікація провайдерів 
і форм забезпечення освітніх послуг.  

Аналіз дисертаційних досліджень, монографій, наукових періодичних 
видань українських і зарубіжних компаративістів переконує, що незважаючи на 
різноманіття проблем вищої школи сьогодення, зарубіжні і вітчизняні вчені в тій 
чи іншій мірі розглядають майбутнє вищої освіти через призму 
інтернаціоналізації. Ми впевнені, що ефективний розвиток національного і 
глобального освітнього простору практично неможливий поза межами впливу 
глобалізаційно-інтернаціоналізаційного контексту. На нашу думку, Україна, яка 
вже включилася в динамічний процес європейської освітньої інтеграції, повинна 
осмислити переваги і ризики інтернаціоналізаційно-інтеграційних зрушень в 
умовах глобалізаційних викликів і, окресливши нові горизонти розвитку 
національної освітньої політики, встановити перспективні орієнтири. Безумовно, 
безглуздо здійснювати практичні кроки не провівши глибокий і ґрунтовний аналіз 
теоретико-методологічних основ ключових понять процесу. Так, на наше 
переконання, необхідно дослідити сутнісно-концептуальний і структурно-
процесуальний компоненти інтернаціоналізації вищої освіти і першим кроком 
таких студій повинно стати визначення рівня дослідженності  цього феномену 
вітчизняними науковцями і компаративістами близького зарубіжжя.  

Аналіз актуальних досліджень. Опрацювання цілої низки науково-
педагогічної літератури засвідчило, що дослідження сутності процесу 
інтернаціоналізації та впливу глобалізаційно-інтеграційного контексту на 
розвиток вищої освіти стало предметом вивчення широкого кола науковців 
пострадянського простору. Так Н. Авшенюк, Є. Горбунова, І. Іванюк, 
М. Ларіонова, А. Сбруєва, Ж. Чернякова та ін. визначали концептуальні основи 
процесу інтернаціоналізації вищої освіти. В. Андрущенко, М. Згуровський, 
В. Кремінь, В. Мясніков, Н. Найдьонова, Н. Ничкало, І. Тагунова та ін. 
досліджували особливості впливу глобалізаційного контексту на розвиток освіти 
сьогодення. Д. Апезова, О. Ареф’єв, О. Артамонова, М. Ларіонова, А. Ліферов, 
Ю. Музиченко, Г. Поберезька, М. Ставрук, В. Чистохвалов, Л. Шаповалова та ін. 
вивчали особливості розвитку академічної мобільності та налагодження 
інтеграційно-партнерських зносин.  



Метою статті є визначення стану дослідженості сутнісно-концептуального 
і структурно-процесуального компонентів інтернаціоналізації вищої освіти в 
науково-педагогічному доробку компаративістів пострадянського простору.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед варто зазначити, що 
інтернаціоналізація вищої освіти має багатовікову історію розвитку, але іноземні і 
вітчизняні науковці одностайні в тому, що з початком ери бурхливого розвитку 
інформаційно-комукаційних технологій та відкритості державних кордонів, 
зазначений процес перейшов на якісно новий етап свого генезису. Глобальні 
трансформації економічного, політичного, культурологічного і технологічного 
характеру кінця ХХ – початку ХХІ століття стали ключовими чинниками 
розвитку вищої освіти зазначеного періоду.  

Аналізуючи численні публікації західних дослідників, ми помітили, що в 
англомовному світі педагогічної компаративістики звучать як аргументи в 
підтримку інтернаціоналізації вищої освіти, так і прогнози небажаного розвитку 
національних систем освіти, обумовлені досліджуваним освітнім феноменом. 
Нерідко опоненти критично оцінюють шанси розвитку національних систем 
освіти за подібним сценарієм в країнах, де економічний розвиток ще не досяг 
належного рівня. Порівнюючи можливості інтернаціоналізації вищої освіти 
провідних країн і країн третього світу, аналітики занепокоєні ймовірним 
поглибленням кризи між Північчю і Півднем в результаті динамічного втілення 
процесу в життя вищої школи.  

Результати аналізу науково-методичного доробку дають підстави 
констатувати, що у порівнянні з англомовною науково-педагогічною літературою 
на сторінках вітчизняних публікацій не так часто зустрічається словосполучення 
“інтернаціоналізація вищої освіти” і не так гостро звучить критика на адресу 
досліджуваного процесу. Але це зовсім не означає, що українська і російська 
освітня спільнота стоять осторонь дискусії, предметом обговорення якої, є 
інтернаціоналізація вищої освіти. Дослідження філософського, економічного, 
соціального аспектів освіти в умовах глобалізаційно-інтеграційних викликів, 
якими характеризується сучасний етап розвитку суспільства, в тій чи іншій мірі 
пов’язані з цим неоднозначним феноменом в освіті. Поліаспектність і сутнісно-
концептуальне різноманіття досліджуваного явища забезпечують його 
актуальність і причетність до різних, обговорюваних на сторінках науково-
педагогічних публікацій, тем. Спектр включеності досліджуваної проблеми в 
суміжні теми величезний: починаючи з визначення навчально-виховного 
компоненту національної системи освіти і закінчуючи переосмисленням 
парадигмальних складових глобальної освітньої політики.  

Насамперед необхідно зазначити, що в науково-педагогічній літературі 
західних авторів відомо чимало визначень інтернаціоналізації вищої освіти. 
Існування різноманітних інтерпретацій досліджуваного феномену пояснюється 
багатогранністю і поліаспектністю концептуальної сутності інтернаціоналізації 
вищої освіти. Науковці зосереджуються на різних його вимірах, тим самим 
акцентуючи увагу на цільовому, структурному, процесуальному, формально-
правовому та інших аспектах цього освітнього феномену.  



Аналіз наукового доробку компаративістів пострадянського простору дає 
підстави стверджувати, що українські і російські вчені в основному схильні 
розглядати інтернаціоналізацію вищої освіти як університетоцентричний процес і 
в своїх наукових дослідженнях досить часто цитують класичний варіант 
визначення, запропонований відомою канадською дослідницею Дж. Найт: 
“Інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародного, інтеркультурного і 
глобального вимірів у цілі, навчально-наукову і дослідницьку діяльність ВНЗ або 
новітні види надання післясередньої освіти” [10, с. 2]. На нашу думку, 
запропонована інтерпретація розкриває змістовий аспект проблеми, але зовсім не 
відображає цільових і структурно-процесуальних характеристик 
інтернаціоналізації.  

Аналізуючи наукові публікації А. Сбруєвої, ми помітили зміщення акцентів 
у визначенні інтернаціоналізації вищої освіти на користь процесуального і 
цільового компоненту. Вчена, розглядаючи основоположні глобальні тенденції 
розвитку сучасної вищої освіти, детермінує інтернаціоналізацію як процес, який 
передбачає зміни у навчальних планах, програмах закладів вищої освіти, 
мобільності студентів, викладачів, адміністрації, навчальних програмах та 
інституціях, що здійснюють освіту, а також включає розробку спеціальних 
стратегій пристосування закладів освіти до нових умов глобалізації, розвитку 
економіки знань та ІТК [6, с. 14].  

Українська компаративістка Ж. Чернякова наголошує на масштабності 
досліджуваного феномену. Дослідниця виходить за межі визначення 
інтернаціоналізації вищої освіти як університетоцентричного явища й інтерпретує 
її як процес, в якому відбувається взаємодія і взаємовплив національних систем 
освіти на засадах міжнародних цілей, принципів і норм, що відповідають 
потребам світового співтовариства та сприяють формуванню певних умов для 
забезпечення високої якості освіти [7, с. 87]. 

Аналізуючи інтернаціоналізацію як основну тенденцію розвитку сучасної 
вищої освіти, вітчизняні компаративісти значну увагу приділяють вивченню 
мотиваційного аспекту і цільового компоненту. Ідентифікуючи перелік 
найпоширеніших мотивацій інтернаціоналізації національних систем освіти країн 
Європи, варто вказати на такі чинники: отримання прибутку; забезпечення 
доступу до вищої освіти; запровадження міжнародної і кросскультурної 
перспективи в навчальні плани; сприяння економічній і політичній інтеграції; 
забезпечення мультикультурного студентського складу; індивідуальні ініціативи; 
масовізація вищої освіти; розвиток глобальної конкуренції послуг, товарів і 
робочої сили; інтернаціоналізація ринків робочої сили; здешевлення 
транспортних послуг і можливостей отримання інформації через ІКТ. 

З’ясувавши ключові чинники розвитку досліджуваного освітнього 
феномену, доцільно вказати пріоритетні задачі, які суб’єкти творення 
національної і глобальної освітньої політики намагаються вирішити за рахунок 
інтернаціоналізації вищої освіти. Ж. Чернякова зазначає, що в процесі 
інтернаціоналізації вищої освіти передбачається реалізація таких цілей: 
політичних (засіб реалізації зовнішньої політики конкретної держави); 
економічних (засіб підвищення конкурентоспроможності навчальних закладів); 



академічних (засіб підвищення якості освіти і застосування інноваційних 
технологій у викладання і навчання); соціокультурних (засіб сприйняття 
культурних й етнічних традицій різних народів) [7, с. 87].  

Аналіз науково-педагогічних публікацій по темі дослідження довів, що 
вітчизняні компаративісти та науковці близького і дальнього зарубіжжя 
одностайні у визначенні форм і структурних складових інтернаціоналізації вищої 
освіти. Зокрема Н. Авшенюк, Ф. Альтбах, М. Ван дер Венде, Є. Горбунова, 
Х. Де Віт, М. Ларіонова, А. Ліферов, Г. Лукічов, Дж. Найт, О. Сагінова, 
А. Сбруєва, І. Тагунова, У. Тайхлер, Ж. Чернякова та інші переконані, що в 
сучасній практиці вищої освіти існує два виміри інтернаціоналізації: внутрішній і 
зовнішній.  

Метою внутрішньої інтернаціоналізації, на думку А. Сбруєвої, є розвиток 
інтеркультурних умінь і компетентностей студентів в контексті навчальної 
програми в межах свого університету. Тобто внутрішня інтернаціоналізація 
передбачає надання міжнародного і інтеркультурного виміру змісту освіти, 
викладанню та науковим дослідженням, здійснюваним в університеті [6, с. 14]. 

Класичним прикладом зовнішнього виміру інтернаціоналізації 
(транснаціональної вищої освіти) вже декілька століть поспіль вважається 
академічна мобільність студентства і професорсько-викладацького складу. Проте 
останнім часом все більшої популярності набуває форма освіти, при якій 
споживач освітніх послуг не перетинає кордон, переїжджаючи на навчання в іншу 
країну, а програми і ВНЗ фізично або віртуально проникають на територію 
іноземної держави. Відомий російський дослідник Г. Лукічов, формулюючи 
визначення феномену траснаціональної вищої освіти, робить основний акцент на 
новітніх формах – мобільності навчальних програм і ВНЗ. Зокрема він вважає, що 
транснаціональна вища освіта – це здійснення всіх видів програм вищої освіти 
чи навчальних курсів, або освітніх послуг, включаючи дистанційну освіту, за 
умови, що студент знаходиться в іншій країні, а не в тій, де розташований ВНЗ, 
який присвоює кваліфікацію. Програми можуть належати освітній системі 
іноземної країни, або реалізуватися незалежно від будь-якої національної системи 
освіти [5, с. 72]. На нашу думку, в запропонованій інтерпретації бракує двох 
важливих компонентів – академічної мобільності людей і проектної мобільності. 
Ми вважаємо, що немає підстав ігнорувати зазначені форми транснаціональної 
вищої освіти, оскільки перша була і залишається одним з найпопулярніших 
проявів інтернаціоналізації, а останню західні аналітики розглядають як найбільш 
потенційну з усіх відомих, пророкуючи визнання і популярність вже в 
найближчому майбутньому. Ми переконані, що академічну мобільність студентів, 
професорсько-викладацького складу і проектів доцільно внести до переліку 
основних форм транснаціональної вищої освіти запропонованого вище 
визначення. 

В результаті багатолітнього дослідження пріоритетних тенденцій розвитку 
національних освітніх політик країн з різним рівнем економічного розвитку вчені-
компаративісти пострадянського простору дійшли висновку щодо ключової ролі 
інтернаціоналізації вищої освіти в житті держави і визначили стратегії розвитку 
досліджуваного феномену. Зокрема в наукових публікаціях провідних дослідників 



(Н. Авшенюк, І. Іванюк, М. Ларіонової, А. Сбруєвої) спостерігається єдність 
думки щодо чотирьох головних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти: 
стратегія розвитку взаєморозуміння; стратегія отримання прибутку; стратегія 
сприяння кваліфікованій міграції; стратегія нарощування потенціалу. Відома 
російська дослідниця М. Ларіонова наголошує, що вибір стратегії обумовлений не 
лише зовнішніми геополітичними факторами, але, в першу чергу, національним 
соціально-економічним та історичним контекстом, можливостями, ресурсами і 
пріоритетами національної політики. Інтернаціоналізація освіти все в більшій 
кількості країн стає об’єктом і предметом державної політики, яка спрямована на 
вирішення конкретних національних політичних, соціальних і фінансових задач 
[2, с. 138].  

Проаналізувавши науково-педагогічний доробок вітчизняних і російських 
компаративістів, ми переконалися, що на фоні актуальних, унікальних і 
беззаперечних переваг транснаціональної вищої освіти, дослідники ідентифікують 
супровідні обставини і перешкоди, які мінімізують або нівелюють здобутки, 
досягнуті в результаті інтернаціоналізації вищої освіти. Зокрема, на сторінках 
україномовних і російськомовних наукових джерел особливо жваве обговорення 
викликають теми, пов’язані із забезпеченням якості освітніх послуг, 
налагодженням інтеграційно-партнерських зносин між ВНЗ, розвитком 
академічної мобільності тощо.  

На наш погляд, найактуальнішою проблемою, яка розглядається в контексті 
інтернаціоналізації вищої освіти, є забезпечення якості транснаціональної 
освіти. Моніторинг якості освіти, ефективність і стандартизація вищої школи, 
захист споживача, контроль якості в системі міжнародної вищої освіти, створення 
єдиної методології і технології управління якістю освіти, розвиток міжнародної 
відповідності кваліфікацій, нострифікація наукових ступенів, ліцензування і 
акредитація ВНЗ – це найбільш обговорювані теми на сторінках науково-
методичної періодики, науково-дослідницьких робіт, а також на засіданнях 
науково-практичних конференцій та семінарів. Варто зазначити, що особливо 
часто вчені пострадянського простору аналізують методології і технології 
забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу 
[В. Андрущенко, І. Бабин, В. Білокопитов, Я. Болюбаш, О. Верхогляд, 
В. Грубінко, О. Голубенко, А. Загородній, Ю. Запорожченко, І. Іванюк, 
К. Левківський, Т. Морозова, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, Н. Найденова, 
О. Овчарук, Г. Поберезька, О. Романовський, Ю. Романовська, А. Сбруєва, 
М. Степко, Ю. Сухарніков, В. Шинкарук, Ю. Якименко тощо].  

Серед першорядних напрямків діяльності держав-учасниць Болонського 
процесу вважається європейська співпраця щодо забезпечення якості вищої 
освіти. Як зазначає відомий вітчизняний науковець Ю. Якименко, забезпечення 
якості освіти при формуванні Зони європейської освіти є однією з головних умов 
довіри, мобільності, мотивації студентів, сумісництва і привабливості 
європейської вищої освіти [8, c. 80]. Деталізуючи заявлену тему, його колега 
А. Загородній підкреслює, що забезпечення якості освіти в контексті Болонської 
декларації – це не лише надання сукупності знань та умінь, що ними володіє 
особа, яка навчалася за певною освітньою програмою, але й розроблення 



критеріїв, форм та методів оцінювання знань. Якість освіти має відповідати 
міжнародним вимогам, забезпечуватися вищим навчальним закладом і 
гарантуватися державою [4, c. 15].  

Українські дослідники якості вищої освіти в країнах-учасницях 
Болонського процесу О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський 
визначають міжнародний рівень забезпечення якості освіти як найпріоритетніший 
поміж інших компонентів трирівневої європейської системи забезпечення якості 
освіти в умовах інтернаціоналізації вищої освіти. Проте, вони погоджуються, що 
проблема міжнародного виміру найменш досліджена вітчизняними вченими. 
Міжнародна акредитація, на їх думку, − це найоптимальніший спосіб покращити 
конкурентоспроможність ВНЗ, зміцнити позиції в рамках національної системи 
освіти і заявити про себе на міжнародній арені. Міжнародна акредитація робить 
можливим порівняння кваліфікацій різних ВНЗ, уніфікує вимоги ВНЗ до 
абітурієнтів і студентів, робить можливим процес мобільності студентів [3, c. 21]. 

На нашу думку, забезпечення якості вищої освіти в контексті 
інтернаціоналізації можливе за умови повноцінного функціонування кожного 
компоненту трирівневої системи забезпечення якості вищої освіти і злагодженої 
взаємодії суб’єктів організації забезпечення якості вищої освіти національного і 
наднаціонального рівня.  

Поміж інших нагальних проблем, які виникають в процесі 
інтернаціоналізації вищої освіти, необхідно зазначити налагодження 
інтеграційно-партнерських зносин. В рамках зазначеної проблеми на сторінках 
україномовних і російськомовних науково-методичних джерел аналізуються такі 
теми: створення єдиної зони європейської освіти, гармонізація й інтеграція 
навчальних планів і програм, уніфікація дипломів і освітньо-наукових ступенів, 
ранжування університетів, підтримка репутації національної системи освіти на 
міжнародному ринку, безпека культурної ідентичності нації, вивчення 
педагогічно-організаційного досвіду розвитку вищої освіти зарубіжжя, 
забезпечення нормативно-правової бази співробітництва ВНЗ різних країн тощо.  

Третьою темою, яку ми за результатами аналізу науково-педагогічної 
літератури заявили як найбільш досліджувану в контексті інтернаціоналізації 
вищої освіти, є розвиток академічної мобільності. В рамках зазначеної проблеми 
вчені-компаративісти пострадянського простору (Д. Апезова, О. Ареф’єв, 
О. Артамонова, М. Ларіонова, А. Ліферов, Ю. Музиченко, Г. Поберезька, 
М. Ставрук, В. Чистохвалов, Л. Шаповалова та ін.) особливу увагу приділяють 
вивченню змістових і організаційних основ та типологізації академічної 
мобільності; переваг і недоліків програм обмінів; ролі академічної мобільності у 
формуванні загальнокультурної компетентності “академічних туристів”; 
соціокультурного, економічного, політичного і педагогічного аспектів організації 
міжнародної академічної мобільності; мультикультуралізму тощо.  

Як свідчать наукові публікації, академічна мобільність на теренах 
колишнього Радянського Союзу найактивніше досліджується російськими 
вченими. Зокрема, на сторінках журналу “Педагогічна освіта і наука”, який 
входить до переліку провідних наукових журналів і видань Російської Федерації, 
досить часто висвітлюються різні аспекти академічної мобільності студентства, 



професорсько-викладацького складу і представників адміністративно-
управлінського апарату.  

О. Артамонова і М. Ставрук, активні дослідниці академічної мобільності, 
обґрунтовуючи актуальність зазначеного феномену, вказують, що академічна 
мобільність є одним з ключових критеріїв оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ і 
виступає запорукою успішної інтеграції закладу в міжнародний освітній простір. 
Наші російські колеги переконані, що академічна мобільність забезпечує 
унікальну можливість отримувати і передавати знання, виконуючи роль 
унікального ретранслятора інтелектуальної і культурної інформації. Мобільність 
сприяє передачі досвіду одного ВНЗ іншому і допомагає подолати національну 
самодостатність й самоізоляцію [1, с. 15].  

Ми цілковито поділяємо погляди російських науковців щодо актуальності і 
перспективності академічної мобільності як однієї з найвідоміших форм 
інтернаціоналізації вищої освіти. Ми переконані, що незважаючи на багатовікову 
історію розвитку цього явища, реалії сьогодення диктують нові технології його 
реалізації і вимагають створення інноваційних стратегій міжнародного і 
міжвузівського співробітництва в рамках національної, регіональної і глобальної 
інтеграції вищої освіти.  

Висновки. Отже, проведений аналіз дає нам підстави констатувати, що в 
умовах глобалізаційно-інтеграційних перетворень сьогодення інтернаціоналізація 
вищої освіти набула особливої актуальності і стала об’єктом дослідження 
широкого кола компаративістів пострадянського простору. В науково-
педагогічних роботах вітчизняних і російських вчених аналізується сутнісно-
концептуальний, структурно-процесуальний, мотиваційний і цільовий компонент 
досліджуваного освітнього феномену. На сторінках україномовних і 
російськомовних науково-методичних публікацій виявлено і схарактеризовано 
ключові характеристики транснаціональної вищої освіти й ідентифіковано 
залежність стратегії інтернаціоналізації від глобалізаційно-локалізаційного 
контексту держави. В результаті комплексного аналізу науково-педагогічного 
доробку компаративістів пострадянського простору визначено і досліджено теми, 
які у контексті інтернаціоналізації вищої освіти представляють найбільший 
інтерес для зазначеного кола авторів.  

На подальший розгляд заслуговують проблеми: стратегії діяльності 
міжнародних організацій як суб’єктів творення глобальної освітньої політики в 
цілому й інтернаціоналізації національних освітніх політик зокрема; ефективні 
стратегії розвитку транснаціональної вищої освіти з урахуванням унікальних 
особливостей національного освітньої простору України; обумовленість динаміки 
розвитку інтернаціоналізації вищої освіти глобалізаційно-локалізаційним 
контекстом.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ 
ФРАНЦІЇ 

У статті розглянуто питання розвитку екологічної освіти у Франції. 
Сформульовано головні тенденції розвитку вищої освіти на змістовному та 
методичному рівнях. Наведено порівняльну схему французьких університетських 
освітніх циклів. Визначено чотири етапи у розвитку вищої освіти Франції, а 
також наведено методи класифікації навчання та методи контролю та 
оцінювання знань, умінь і навичок студентів. 

Ключові слова: екологічна освіта, вища освіта, реформування вищої 
освіти, модернізація вищої освіти, професіоналізація освіти, освітні цикли, 
методи класифікації навчання.  

В статье рассматриваются вопросы развития экологического образования 
во Франции. Сформулированы главные тенденции развития высшего образования 



на предметном и методическом уровнях. Представлено сравнительную схему 
французских университетских образовательных циклов. Определено четыре 
этапа в развитии высшего образования во Франции, а также приведены методы 
классификации обучения и методы контроля и оценивания знаний, умений и 
навыков студентов.  

Ключевые слова: экологическое образование, высшее образование 
,реформирование высшего образования, модернизация высшего образования, 
профессионализация образования,образовательные циклы, методы 
классификации обучения.  

Questions of the development of ecological education in France are regarded in 
the present article. The main trends of the development of higher education are 
discussed both on the subject and methodological levels. A comparison chart of the 
French university educational cycles is presented. Four stages in the development of 
higher education in France are defined, and also methods of classification of learning 
and methods of control and estimation of knowledge, abilities and skills of students are 
provided. 

Key words: environmental education, higher education, reform of higher 
education, modernization of higher education, professional education ,educational 
cycles, classification methods of training. 

 
Постановка проблеми. Інтеграційні процеси в Європі й намагання 

протистояти експансії американських бізнес-шкіл обумовили сучасний етап (з 
1997 р.) модернізації вищої школи Франції, започаткований прийняттям плану 
“Університет-3000”. 

Планом “Університет-3000” визначено основні напрями реформування 
вищої школи, які зосереджуються на: демократизації доступу до вищої освіти, 
покращенні умов для підвищення рівня якості освіти та успішності студентів, 
організації та відкритті нових вищих навчальних закладів, що передбачало 
реалізацію цілої низки конкретних завдань [1]. Результатом їх виконання стало 
суттєве збільшення асигнувань на вищу школу, а це, в свою чергу, забезпечило: 
посилення матеріально-технічної бази університетів та бібліотек; надання 
стипендій студентам першого циклу навчання у випадках їх професійної 
переорієнтації і покращення умов життя студентів, що передбачав, так званий, 
“Соціальний план”; зростання заробітної платні викладачів; створення нових 
навчальних напрямків, курсів, дисциплін; активізацію ролі вищої школи в 
проведенні фундаментальних наукових досліджень, що сприяло посиленню 
зв’язків з науково-виробничим сектором; створення в університетських 
бібліотеках інтелектуального середовища для накопичення і збереження 
інформації та обміну знань завдяки бурхливому розвитку інформаційних та 
комунікаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень таких 
французьких науковців як Ж. Аванзіні, Ж. Верже, А. Прост, В. Караді П. Бурдьє, 
К. Шарль, Л. Ліар, Ж. Міно, Л. Демаї, а також вітчизняних Л. Пуховської, 
О. Сухомлинської, К. Корсак, Л. Зязюн, Б. Вульфсон, О. Джуринського та інших 
дозволяє визначити та проаналізувати основні тенденції розвитку системи 



університетської освіти у Франції. Важливу організаційно-креативну роль у 
становленні й розвитку університетської освіти Франції відіграли відомі державні 
діячі й учені-педагоги Л.-Р. де Ля Шальоте, Л. Ліар, В. Дюрюї, Е. Лавіс, Е. Фор, 
А. Саварі та інші. 

Мета статті. Визначити основні тенденції розвитку екологічної освіти в 
університетах Франції. В контексті дослідження ми вважаємо за необхідне 
розв’язати такі завдання: визначити змістові та методичні зміни у вищій освіті 
Франції після етапу реформування вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток екологічної освіти Франції 
відбувається на основі синтезу трьох основних підходів (тенденцій), що існують в 
умовах сьогодення: тенденції формування сучасних екологічних уявлень, 
тенденції формування нового ставлення до природи і тенденції формування нових 
стратегій та технологій взаємодії з природою. 

Екологічна освіта розглядається, як неперервний процес, що охоплює всі 
вікові, соціальні та професійні групи населення і ґрунтується на таких принципах: 
системність, систематичність і безперервність, що забезпечують організаційні 
умови формування екологічної культури особистості між окремими ланками 
освіти, єдність формальної і неформальної освіти населення; орієнтація на ідею 
цілісності природи, універсальності зв’язків всіх природних компонентів і 
процесів; міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення, що 
передбачає логічне поєднання та поглиблення системних природних знань, 
логічне підпорядкування різнобічних знань основній меті екологічної освіти; 
взаємозв'язок краєзнавства, національного і глобального мислення, що сприяє 
поглибленому розумінню екологічних проблем на різних рівнях; краєзнавчий 
принцип екологічної освіти має бути вдосконалений і взятий за основу; 
конкретність та об’єктивність знань, умінь та навичок; поєднання 
високопрофесійних екологічних знань з високоморальними загальнолюдськими 
цінностями, синтез природничо-наукових та соціогуманітарних знань. 

Сучасна екологічна освіта Франції базується на обов’язковості вивчення 
конкретно визначеної кількості, обсягів природничих і гуманітарних дисциплін на 
різних ступенях навчання і чітко визначеній оптимальній кількості понять і 
термінів на кожному рівні освіти, узгодженості і ясності щодо основних 
екологічних понять та термінів [2]. 

Говорячи про розвиток вищої екологічної освіти Франції, треба відмітити, 
що він базується на комплексному збалансованому поєднанні різних підходів, 
наприклад: природничого, економічного, технологічного, юридичного і 
соціокультурного підходів. Вища екологічна освіта є диференційованою та 
різноплановою, охоплює всі рівні професійної підготовки з урахуванням потреб 
особистості. 

Так, система французької освіти в порівнянні з українською здається 
набагато складнішою, хоча подібна аналогічним системам в інших європейських 
країнах. Після закінчення середньої освіти учні складають іспит на диплом 
бакалавра – еквівалент аттестату зрілості. Цей документ є єдиною основною 
умовою вступу до університету. Університетська освіта, у свою чергу, 
багатоступінчаста і складається з декількох циклів, що дають можливість ніби 



“нанизувати” один диплом на іншій. Перший диплом можна одержати після двох 
років навчання. Проте назвати його повноцінним не можна, швидше, це свого 
роду “перевалочний пункт” – перехідна стадія, після якої студент може вибрати 
собі дещо іншу спеціалізацію залежно від інтересів. У другий цикл входять третій 
і четвертий роки навчання. Третій цикл починається з п’ятого року. Він дає більш 
поглиблену освіту [3]. 

Говорячи про структурні перетворення в рамках євроінтеграції треба 
зазначити, що реформи ЛМД/ЄСНК були введені у Франції квітневими 
постановами 2002 року. З цього часу деякі університети Франції почали 
впроваджувати їх в своєму навчально-виховному процесі. І лише 2004 року всі 
французькі університети перейшли на нову систему організації навчально-
виховного процесу. 

До впровадження реформ ЛМД/ЄСНК університетська освіта 
організовувалася за трьома циклами (рис. 1). Перший цикл університетської 
освіти у Франції передбачав викладання протягом двох років базових дисциплін і 
закінчувався присвоєнням диплома про загальну університетську наукову освіту, 
про загальну університетську технічну освіту (в об’єднанні освіти й дослідження) 
чи університетського технологічного диплома (в університетському 
технологічному інституті). Після впровадження реформ ЛМД/ЄСНК дипломи 
першого циклу залишаються, але стають проміжними у підготовці до лісанс та 
дипломів наступних циклів. Доступ до першого циклу університетів відкритий 
всім бакалаврам, тобто всім тим, хто має бакалаврат (диплом про повну середню 
освіту). Диплом про загальну університетську освіту (ДЗУО) не надавав 
можливості студенту вийти на ринок праці, але був обов’язковим проміжним 
дипломом університетської освіти. 

Таблиця 1 
Порівняльна схема французьких університетських освітніх циклів  

(до введення системи LMD та після) 
Система ЛМД  Стара система (система Фуше 1966 рік) 

 
Перший цикл 

Ліцензія (3 роки навчання після бакалаврату) 

Перший цикл навчання 
диплом загальної університетської освіти 
(DEUG), DUT, BTS, DEUST (2 роки 
навчання після бакалаврату) 

Другий цикл 
Майстер-2 (2 роки навчання) 

 
(Майстер-1 проміжний диплом (1 рік 

навчання)) 
 
 
 
 
 

Другий цикл навчання 
У 1985 році введено новий акредитований 
диплом магістра (5 років навчання після 
бакалаврату 
МІТУ (Miage) – 4 роки навчання після 
бакалаврату, 
Метріз (магістр, майстер-1) (1 рік навчання 
після ліцензії) 
Ліцензія (1 рік навчання після першого 
циклу) 
Licence, licence professionnelle. 

Третій цикл 
 

Доктор (3 роки навчання) 

Третій цикл навчання 
Докторантура 
Габілітація 



 диплом доктора (7, 8 чи 9 років навчання в 
університеті); 
диплом поглибленої освіти (навчання 
протягом 1 року на третьому циклі); 
диплом вищої спеціалізованої освіти 
(навчання протягом 1 року на третьому 
циклі), 
МВПО – 5 років навчання після бакалаврату), 
ДДТП (DRT) – 6 років начання після 
бакалаврату 

 
 
Види освіти, які надаються університетами залежно від того, для якого 

сектора вони призначаються, розподіляються на три великі групи: 
1) професійні види освіти; 
2) академічні види освіти; 
3) допрофесійні (кваліфікуючі) види освіти [7]. 
Для перегляду цілей та методів університетської підготовки європейськими 

університетами було створено проект “Тюнінг”, який визначає для кожного 
освітньо-кваліфікаційного рівня перелік необхідних компетенцій [9]. 
Рекомендації учасників цього проекту беруться до уваги при реформуванні змісту 
освіти, яку надає сучасний французький університет. 

Кожний університет при формуванні нового змісту освіти має право 
вибирати між широким плюридисциплінарним підходом і більш поглибленою 
підготовкою, розвиваючи при цьому компетенцію навчатися. 

Зміни у змісті університетської освіти ведуть до створення нових видів 
дипломів, тобто програм підготовки за новими спеціальностями чи 
спеціалізаціями. Держава контролює цей процес через оцінювання.  

Так, оцінювання у Франції є обов’язковою процедурою для університетів, 
воно охоплює програми і дипломи, які періодично оцінюються і реакредитуються. 
У Франції існує спеціальний механізм акредитації. Оцінювання здійснюється 
Національним комітетом з оцінювання у вищій освіті (CNE), Національним 
комітетом з оцінювання досліджень (CNER) та Науково-технологічною та 
педагогічною місією (MSTP). Але механізм оцінювання значною мірою 
підсилюється створенням Агенції з оцінювання досліджень і вищої освіти 
(AERES). Критерії оцінювання адаптуються до профілів різних установ вищої 
освіти. Приєднання Франції до загальноєвропейського простору вищої освіти 
передбачає перехід компетенцій з оцінювання до міжнародних організацій. 

Якщо говорити про повну систему оцінювання всього університетського 
навчання, то стає очевидним, що зміст освіти змінюється разом з оцінюванням. 
Кінцеві іспити чи магістерські курси, які символізують отримання певного рівня 
знань, можуть бути залишені чи скасовані на користь тривалого контролю, 
практичних робіт, стажувань на підприємствах і різних видів професійної 
діяльності [8]. 

Форми та методи професійної підготовки фахівців екологів. У процесі 
підготовки фахівців екологів у Франції виділяють групові та індивідуальні форми 



організації навчання. До групових відносяться навчальні заняття двох типів: 
лекції (cours) та практичні заняття (travail dirigé, travail pratique). Індивідуальною 
формою навчання фахівців соціальної сфери є самостійна робота студентів або 
самопідготовка (autoformation). Кожна з цих форм у Франції має свою специфіку. 

В Україні лекція, як основна форма передачі теоретичних знань, 
характеризується певною пасивністю студентів, оскільки провідна роль належить 
викладачеві як провіднику інформації. У Франції така форма організації навчання 
передбачає активну взаємодію викладача та студентів у процесі якої відбувається 
активне засвоєння останніми нових знань. З метою підвищення ефективності 
такої взаємодії використовують різні види лекцій, кожна з яких має певну 
специфіку: конспект-лекція, лекція-дискусія, лекція-консультація, лекція-
контроль знань [4].  

Конспект-лекція передбачає, що студенти заздалегідь опрацьовують 
отриманий від викладача навчально-методичний матеріал чи рекомендовану 
літературу, виконуючи поставлені перед ними завдання, а на занятті відбувається 
активний взаємообмін думками, обговорення отриманих результатів. Викладач у 
такому випадку виконує лише роль координатора. Лекція-дискусія – така форма 
організації навчання, що супроводжується активним дискутуванням матеріалу, 
що виноситься на обговорення. Як правило, дискусія виникає в ході обговорення 
матеріалу проблемного характеру. Завдання викладача полягає в ефективному 
розподілі часу, відведеного на подачу теоретичного матеріалу і на його 
обговорення; необхідно заздалегідь продумати запитання, що визначатимуть 
напрямок і хід дискусії.  

Лекція-консультація, як правило, переслідує дві цілі: розвинути у студентів 
уміння формулювати запитання та засвоювати матеріал для його подальшого 
практичного застосування. Такий різновид лекції найчастіше використовують 
перед випускними іспитами чи проходженням практики. Лекція-контроль знань 
дозволяє підвищити рівень зосередженості студентів на роботі, активізувати 
навчальну діяльність за рахунок того, що викладач контролює процес засвоєння 
нового матеріалу студентами шляхом постановки контрольних запитань по темі 
заняття. 

У Франції існують практичні заняття двох видів – власне практичне заняття 
(travail pratique) і “робота під керівництвом” (travail dirigé). Як правило, практичне 
заняття більшою мірою спрямоване на закріплення та перевірку теоретичних 
знань студентів. “Робота під керівництвом” акцентує увагу на розвитку 
професійних умінь та навичок студентів шляхом вправляння та відпрацювання 
певних дій на практиці [3]. 

Методи контролю та оцінювання знань, умінь і навичок студентів. У 
Франції розрізняють кількісне та якісне оцінювання, відповідниками якого у 
вітчизняній практиці є поточний і підсумковий контроль. Кількісне оцінювання 
дозволяє студенту на різних етапах навчання контролювати рівень своєї 
підготовки. Якісне оцінювання підбиває підсумки навчальної діяльності студента 
і дозволяє отримати загальне уявлення про рівень засвоєних ним знань, умінь та 
навичок. Оцінювання навчальних та практичних досягнень студентів у Франції 
здійснюється за 20-бальною шкалою: 16-20 – дуже добре, 14-15 – добре, 12-13 – 



досить добре, 10-11 – задовільно (прохідний бал), нижче 10 – незадовільно. Таким 
чином, позитивним вважається результат не менше 10 балів.  

Особливого значення набувають методи письмового контролю: складання 
досьє, виконання письмових завдань, підготовка наукових робіт, монографій, 
рецензій, звітів, заповнення читацьких. Окремі з цих методів непоширені у 
вітчизняній системі освіти і тому вимагають, на нашу думку, більш детального 
роз’яснення. 

Досьє (dossier) представляють собою роботи комплексного характеру 
обсягом 40-50 сторінок на задану тему, виконані індивідуально чи групою. 
Переважно досьє використовують як форму підсумкового контролю. Виділяють 
два основні види досьє: досьє комунікації та досьє професійних практик. Досьє 
комунікації спрямоване на перевірку рівня володіння студентом навичками 
професійної комунікації: уміння вести ділову документацію, налагоджувати 
стосунки з клієнтами та партнерами, використовувати різноманітні комунікаційні 
техніки відповідно до ситуації та уміти аргументувати свій вибір, здійснювати 
трансляцію інформації тощо. Відповідно, в досьє комунікації можуть бути 
включені аналіз ситуацій, що передбачають застосування технік професійної 
комунікації, аналіз публікацій, розробка інформаційних пакетів відповідно до 
заданої тематики.  

Читацькі картки (fiche de lecture) являють собою своєрідні анотації 
опрацьованої літератури, статей періодики, публікацій на актуальну соціальну 
тематику. 

Наукова робота (mémoire) є аналогом прийнятої у вітчизняній практиці 
дипломної роботи. Як форма підсумкового контролю наукова робота включає її 
написання (40-50 сторінок) та усний захист. Тема роботи обирається студентом 
самостійно й узгоджується із керівництвом навчального закладу. Робота 
здійснюється в кілька етапів: формулювання теми, збір та опрацювання 
матеріалів, складання плану роботи, висунення гіпотези та підбір засобів для 
реалізації експериментальної частини дослідження, письмовий виклад результатів 
дослідження. Обов’язковою вимогою до наукової роботи, є її прикладний 
характер, відсутність формального підходу до здійснення дослідження.  

Проблема методів класифікації навчання. Класифікація методів по 
характеру (ступеню самостійності й творчості) діяльності тих, яких навчають.  

Пояснювально-ілюстративний метод. Учні одержують знання на лекції, з 
навчальної або методичної літератури, через екранний посібник в “готовому” 
виді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються 
в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. У вузі даний метод 
знаходить саме широке застосування для передачі великого масиву інформації.  

Репродуктивний метод. До нього відносять застосування вивченого на 
основі зразка або правила. Діяльність тих, яких навчають, носить алгоритмічний 
характер, тобто виконується по інструкціях, приписаннях, правилах в 
аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях.  

Метод проблемного викладу. Використовуючи всілякі джерела й засоби, 
педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне 



завдання, а потім, розкриваючи систему доказів, порівнюючи точки зору, різні 
підходи, показує спосіб рішення поставленого завдання.  

Частково-пошуковий, або евристичний, метод. Полягає в організації 
активного пошуку рішення висунутих у навчанні (або самостійно 
сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на 
основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення здобуває продуктивний 
характер, але при цьому поетапно направляється й контролюється педагогом або 
самими учнями на основі роботи над програмами (у тому числі й комп’ютерними) 
і навчальними посібниками. Такий метод, один з різновидів якого – евристична 
бесіда, – перевірений спосіб активізації мислення, порушення інтересу до 
пізнання на семінарах. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 
завдань і короткого усного або письмового інструктажу ті, яких навчають, 
самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри й 
виконують інші дії пошукового характеру. Ініціатива, самостійність, творчий 
пошук проявляються в дослідницькій діяльності найбільше повно. Методи 
навчальної роботи безпосередньо переростають у методи наукового дослідження.  

Висновки. Вивчення особливостей розвитку екологічної освіти Франції та 
можливостей використання прогресивних ідей цього досвіду у вітчизняній 
системі підготовки фахівців екологів — важливий напрям порівняльно- 
педагогічних досліджень, оскільки в системі вищої освіти України також 
відбувається інтенсивний пошук нових підходів до індивідуалізації та 
диференціації підготовки фахівців екологів, форм, методів і технологій 
професійного навчання майбутніх екологів. 

Зміст університетської освіти Франції також зазнає змін. Нове 
структурування університетських занять не можливе без перегляду цілей і методів 
університетської підготовки. Якщо раніше регламентацією на державному рівні 
(постановами міністра освіти) визначався перелік дисциплін та кількість годин 
для кожної спеціальності (диплома), то тепер університети вповноважені 
створювати власні (місцеві) дипломи, не потребуючи на це згоди держави. На цей 
процес сильно впливають місцеві підприємства, які є спонсорами університетів.  

Унаслідок уведення реформи ЛМД дипломи в різних університетах будуть 
різними. Навіть у різних студентів, які знаходяться в одному освітньому полі, 
дипломи відрізнятимуться. Університети отримують можливість самостійно 
визначати зміст дипломів. Реформи ЛМД/ЄСНК замінюють поняття спеціальності 
на поняття “типовий оглядовий курс”. Різниця полягає в майже повній відсутності 
визначення на національному рівні необхідної кількості годин для того чи іншого 
курсу та взаємозалежності різних типів освіти. 
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ 

У статті визначено та досліджено особливості неформальної освіти 
дорослих як механізму розвитку демократичної громадянськості. Обґрунтовано 
основні принципи неформальної освіти дорослих як механізм розвитку 
демократичної громадянськості. 

Ключові слова: неформальна освіта дорослих, демократична 
громадянськість. 

В статье определенно и исследовано особенности неформального 
образования взрослых как механизма демократической гражданственности. 
Обосновано основные принципы неформального образования взрослых как 
механизма демократической гражданственности. 

Ключевые слова: неформальное образование взрослых, демократическая 
гражданственность. 

The main peculiarities of the nonformal adult education as a mechanism for 
democratic citizenship are investigated in the article. The basic principles of nonformal 
adult education as a mechanism for democratic citizenship are justified. 
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Постановка проблеми. Глобальне поширення демократії стало відповіддю 

на історичні виклики принципово нової ситуації, що склалась у світі на порозі 
ХХІ ст., основу якої становить безпрецедентний розвиток постіндустріального 
суспільства та гуманітарних технологій. Постіндустріальне суспільство потребує 
відповідної форми політичної організації, яка б забезпечувала умови для 
розкриття творчих можливостей людини та потенціалу нових технологій, що 
можливо лише за умов вільного, демократичного суспільства. Основою 
демократичного ладу є людина, спроможна розкрити його потенціал, для якої 
демократія є природним середовищем задоволення особистих та суспільних 
інтересів. Саме за демократії розквітає громадянське суспільство – сфера 
самовиявлення вільних індивідів та їх добровільно сформованих асоціацій, для 
якої властиві горизонтальні, не санкціоновані державою зв’язки між громадянами, 
що мають справді колективний характер. Сучасна демократія вимагає від особи 
не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в 
житті суспільства, а також дії у відповідності до власних переконань і цінностей.  

Про значимість освіти дорослих у сучасному світі свідчить створення 
багатьох міжнародних та національних центрів з проблем освіти дорослих, 
зокрема Міжнародна Рада освіти дорослих (ICAE), Європейська Асоціація освіти 
дорослих (EAEA), Німецька Асоціація (DVV), Національна організація освіти 
дорослих Англії та Уельсу та інші.  

Важливими складовими сучасної системи освіти дорослих є формальна, 
неформальна та інформальна освіта. Тільки їх тісний взаємозв`язок може 
забезпечити реалізацію концепції освіти впродовж життя, яка в сучасному 
суспільстві є запорукою ефективності та розвитку держави та суспільства. 
Необхідно зазначити, що формальній освіті завжди приділялася належна увага, а 
потенціал неформальної освіти недооцінювався. Проте, неформальна освіта може 
стати ключем до компетентності сучасної людини, вирішенням кризи в освіті та 
суспільстві, пусковим механізмом неперервної освіти дорослої людини – освіти 
впродовж життя. Тому актуальним стає пошук оптимальних шляхів, форм та 
методів неформальної освіти дорослих.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел 
засвідчує, що проблемам освіти дорослих взагалі та неформальній освіті 
дорослих, зокрема, присвячені роботи таких науковців, як Д. Антонової, І. Беюл, 
С. Вершловського, В. Гаргай, В. Давидової, С. Змєйова, Т. Зотової, С. Коваленко, 
Н. Ничкало, О. Митіної, К. Онушкіної, І. Фокіної та ін. Хоча предметом їх 
досліджень був широкий спектр теоретичних та практичних проблем освіти 
дорослих, проте особливостям неформальної освіти дорослих, яка розвивається 
швидкими темпами у розвинутих країнах світу не приділялася належна уваги. 
Звідси, метою статті є визначення та дослідження особливостей неформальної 
освіти дорослих як механізму розвитку демократичної громадянськості. 

Виклад основного матеріалу. В Україні тривалий час відбуваються 
суперечливі та складні трансформаційні процеси в економіці, політиці та 
національній самосвідомості. В процесі демократизації країна подолала складний 



шлях і перебуває на етапі становлення політичних інститутів демократії. Проте 
конституційне закріплення основних інститутів та принципів демократії – лише 
один з кроків на шляху демократизації [1]. Україні вкрай необхідна консолідація 
демократії, тобто становлення і відтворення демократичної політичної практики, 
моделей та зразків поведінки, характерних для демократичної політичної 
культури, подальше формування та удосконалення різноманітних демократичних 
структур, звикання людей до життя в умовах демократії. Важливими етапами на 
шляху українського суспільства до демократичної консолідації є виховання 
толерантності, поваги до прав людини, вміння долати стереотипи, знаходити 
компроміс. Необхідно, щоб громадяни знали свої права і обов’язки, були 
впевнені, що можуть впливати на зміни в суспільстві, дотримувались закону, 
мислили критично і незалежно.  

У повсякденному спілкуванні поняття “освіта” найчастіше асоціюється зі 
словами “школа” чи “вуз”, хоча система освіти включає значно більше складових. 
Сучасну освіту можна поділити на такі сектори [3]: формальна освіта – державна 
система нижчої, середньої і вищої освіти та підвищення кваліфікації фахівців, що 
має затверджені програми та терміни навчання. Існують певні критерії відбору 
учасників освітнього процесу, спеціальні вимоги до підготовки кадрів, що 
провадять освітню діяльність, визначені часові рамки тривалості кожного етапу. 
Навчальні заклади цієї системи надають “освітні кваліфікації” – посвідчення, 
атестати, сертифікати, дипломи, титули, що засвідчують здобуття певного рівня 
знань, умінь, навичок, підтверджене оцінкою, що присуджується за 
загальноприйнятими критеріями; неформальна освіта – освіта, що необов’язково 
має організований та систематичний характер, може здійснюватися поза межами 
організованих освітніх закладів. До сфери неформальної освіти належать 
індивідуальні заняття під керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги та 
короткотермінові курси, що переслідують практичні короткострокові цілі. 
Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень 
щодо учасників, нерідко не обмежується часовими рамками. Заклади чи 
організації, що займаються неформальною освітою, зазвичай, не присуджують 
кваліфікацій і не провадять формального оцінювання навчальних досягнень 
учасників. У цьому секторі найчастіше застосовують інноваційні підходи, 
апробують новаторські методики та технології навчання; інформальна освіта – 
неорганізований, не завжди усвідомлений та цілеспрямований процес, що триває 
протягом усього життя людини. Фактично це здобуття необхідних знань, умінь, 
навичок у формі життєвого досвіду. Якоюсь мірою інформальна освіта 
ототожнюється з соціалізацією, включаючи в себе всі засоби впливу на особу 
(соціальне середовище, ЗМІ та Інтернет, культурно-просвітницькі та розважальні 
заклади). Результат інформальної освіти – ознайомлення з культурними нормами, 
передача знань і навичок [3].  

Сучасна українська педагогіка спирається на багату спадщину, на кращі 
традиції у навчанні та вихованні громадян. Протягом останніх років у нашій 
країні вжито чимало заходів у впровадження системи громадянської освіти: 
випущено експериментальні підручники, запроваджено інноваційні методики, 
діють експериментальні курси, проводяться конференції та семінари. Академією 



педагогічних наук України розроблено проект концепції громадянського 
виховання. Незважаючи на відмінність підходів, методик та масштабу 
національних систем громадянської освіти, єдиною залишається їх мета – 
виховання громадянина, який цінує та готовий відстоювати ідеали свободи, 
демократичні цінності і права людини [2].  

В умовах посткомуністичної трансформації розвиток системи 
громадянської освіти є важливою складовою перехідного процесу до стабільної 
демократичної системи. Хоча від дня проголошення незалежності процес 
становлення громадянської культури в Україні пройшов ряд важливих етапів – 
багатопартійність, альтернативні вибори, розвиток мережі недержавних 
організацій та добровільних асоціацій громадян, – існуюча в нашій державі 
система освіти слабо зорієнтована на формування у молоді демократичних 
цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Навчально-виховний 
процес недостатньо спрямований на формування демократичного світогляду [4]. 
Серйозною перешкодою на шляху громадянської освіти та виховання є розрив 
між теоретичними знаннями та повсякденною соціальною практикою.  

Громадянська освіта є важливим компонентом демократичних перетворень 
ще й тому, що звертається до проблем побудови системи, яка визначає і 
встановлює єдині “правила гри” для організацій та індивідів. Громадяни 
перехідних суспільств потребують вміння оцінювати конкуруючі пропозиції 
політики та ідей. Неформальна освіта, як осередок демократичної 
громадянськості, має сприяти розвиткові демократичної політичної культури, 
формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, політичних 
умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і визнанню 
ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини. Відтак, 
розбудова сучасної системи неформальної освіти набуває надзвичайної 
актуальності, що обумовлена такими реаліями політичного життя України: 
спонтанністю, неузгодженістю та безсистемністю зусиль, спрямованих на 
демократизацію суспільного життя; небезпечно низьким рівнем суспільного 
прийняття демократичного ладу та довіри до нього; недемократичністю відносин 
між державою та суспільством і державою та особою [2].  

Основні принципи неформальної освіти дорослих як механізму розвитку 
демократичної громадянськості 

Громадянська освіта базується на тих же загальнопедагогічних і 
дидактичних принципах, що й освіта в цілому. Проте, превалюючими для неї на 
даному етапі є:  

– гуманізм означає пріоритетність ідеї прав і свобод людини, творчий 
розвиток особистості, виховання людської гідності, поваги до приватної 
власності, розуміння значущості особистісної автономності; співвіднесення 
освітніх вимог з можливостями та природними здібностями особистості;  

– демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, 
справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти із суспільством та приймати 
рішення; передбачає діалогічний характер освіти, суб’єктно-суб’єктні відносини 
між педагогами і учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у колективі;  



– зв’язок з практичною діяльністю передбачає пріоритетність для системи 
неформальної освіти навчання і виховання умінь і дій, зорієнтованість на навички 
соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш 
за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати відповідальні 
рішення і діяти у правовому полі;  

– зорієнтованість на позитивні соціальні дії означає цілеспрямованість 
неформальної освіти на соціальні сподівання, набуття позитивного досвіду 
соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості;  

– наступність і безперервність означає поетапне, відповідно до вікових 
особливостей, розширення інформаційного, виховного, інструментального 
(практичного) обсягу системи освіти для демократії, включає всі етапи середньої, 
вищої, професійної освіти, а також освіту для дорослих; передбачає виховання 
потреби вчитися навичок громадянськості протягом усього життя;  

– міждисциплінарність означає навчання і виховання громадянськості в 
процесі вивчення різних дисциплін; узгодження змісту навчальних програм з 
метою та завданнями громадянської освіти;  

– культуровідповідність передбачає врахування у змісті громадянської 
освіти етнонаціонального, регіонального культурного і звичаєвого контексту, 
зв’язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних із нею 
соціальних, культурних, природозахисних акціях;  

– полікультурність означає наповненість громадянської освіти ідеєю 
універсальності прав людини, а також ідеєю етнокультурного розмаїття, правової 
рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах 
міжетнічної толерантності, поваги до представників інших культур, найперше – в 
учнівському середовищі; означає практичну реалізацію прав представників 
української нації, інших етнічних спільнот на розвиток і збереження своєї мови;  

– плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, 
етнонаціональної, расової різноманітності; уникнення екстремістських поглядів і 
поведінки у житті колективу, виховання толерантного ставлення до різних 
світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, до діяльності у школі 
різних молодіжних громадських організацій; виховання усвідомлення 
неприйнятності будь-якого політичного екстремізму.  

При формуванні змісту неформальної освіти дорослих як механізм розвитку 
демократичної громадянськості необхідно дотримуватись [5]: особистісно 
зорієнтованого підходу, за якого у центрі навчально-виховного процесу стоять 
інтереси особи. За таких умов центральною ідеєю громадянської освіти є поняття 
невідчужуваних прав людини, а зміст її спрямовується на виховання громадянина 
демократичного суспільства, що прагне вільного вибору і будує свою діяльність 
на основі визнання абсолютної цінності прав людини. Особистісно зорієнтований 
підхід за формування змісту громадянської освіти передбачає врахування вікових 
особливостей, розробку кожного конкретного етапу навчання за віковою 
вертикаллю у взаємопов’язаному контексті всього навчального процесу; 
діяльнісного підходу, який визначає спрямування змісту громадянської освіти на 
розвиток уявлень і вмінь, що сприяють успішній соціальній активності 
особистості. Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних ситуацій, в 



яких апробовуються на практиці засвоєні громадянські цінності. Реалізація цього 
підходу здійснюється шляхом викладення глобальних проблем посередництвом 
локальних на основі позитивного досвіду, участі в окремих громадянських акціях, 
проектах тощо; конкретно-історичного підходу, який вимагає розглядати 
навчальний зміст в цілому, як історичну категорію, своєрідну модель конкретних 
вимог суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності в даному 
суспільстві на певному етапі його розвитку.  

Зміст громадянської освіти має спрямовуватись на досягнення цілей як 
навчання, так і виховання, а успішність її повинна оцінюватись не так за обсягом 
отриманих знань та умінь, як за результативністю їх трансформування в 
світоглядні пріоритети та ціннісні настанови, формування громадянської 
культури особистості.  

Громадянська освіта може розглядатися [2], як: комплекс інтегрованих 
знань (зміст); процес розвитку і поширення цих знань, як необхідного компонента 
громадянського суспільства. Як комплекс інтегрованих знань громадянська освіта 
являє собою складну динамічну систему, що поєднує: громадянські знання, на 
основі яких формуються уявлення щодо форм і способів функціонування 
громадянина у політичному, правовому, економічному, соціальному та 
культурному полі демократичної держави; громадянські вміння та досвід участі у 
соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань; 
громадянські чесноти – норми, установки, цінності та якості, притаманні 
громадянину демократичного суспільства.  

Громадянська освіта – один з основних засобів формування громадянської 
культури. В сучасній геополітичній ситуації громадянська культура особистості 
має формуватись не лише на основі національної культури і національних 
цінностей, а й з урахуванням загальноцивілізаційної спадщини людства, 
плюралізму віросповідань та системи ідей, а також прагнення до універсалізації 
загальних правил та цінностей [5].  

Складовими громадянської культури є громадянська освіченість, 
компетентність, досвід громадянської участі та громадянська зрілість особистості, 
що визначається духовно-моральними якостями, ціннісними орієнтаціями та 
світоглядно-психологічними характеристиками особи.  

Зміст громадянської освіти охоплює: культурологічні знання, ядром яких в 
системі освіти для демократії є культура міжлюдських (міжгрупових і 
міжособистісних) відносин. Оволодіння культурним надбанням своєї нації 
відбувається водночас із вихованням доброзичливого і зацікавленого ставлення 
до культур інших народів, етнічних спільнот, які становлять культурне розмаїття 
регіону, України, Європи, міжнародного географічного регіону, світу. Одним із 
важливих чинників політичної і духовної консолідації полікультурного 
суспільства, функціональна двомовність і багатомовність її громадян; філософські 
та аксеологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські, 
національні цінності; політичні знання щодо демократичних принципів 
неформальної освіти дорослих; процедури та механізмів формування і 
функціонування державних структур, порядку реалізації їх повноважень, апеляцій 
до них; особливостей взаємодії органів державної влади і органів місцевого 



самоврядування та їх відповідальності перед громадянами; правові знання щодо 
права та його ролі в суспільстві; Конституції, як основного закону; основ 
конституційного ладу країни; порядку формування, діяльності та взаємодії 
державних органів і органів місцевого самоврядування; знання щодо прав 
людини, механізмів їх захисту, обов’язків і відповідальності; національних та 
міжнародних нормативних актів, присвячених цій проблемі; економічні знання 
щодо сутності ринкових відносин як елемента демократії; основних економічних 
принципів; фінансової системи, системи соціального забезпечення та соціального 
захисту; соціально-економічних аспектів екологічної проблеми, проблеми 
розвитку та екологічної безпеки; соціально-психологічні знання щодо 
психологічної природи та сутності владно-підвладних відносин; мотивації 
соціальної поведінки особистості; психологічних особливостей інформаційного 
впливу на свідомість виборців; способів розв’язання конфліктних ситуацій; щодо 
ефективності форм комунікативної взаємодії [4].  

Усі поняття, включені до змісту громадянської освіти, розглядаються як 
робочі, необхідні для оволодіння конкретними діями. Одним із основних завдань, 
яке має бути розв’язане системою громадянської освіти, є забезпечення 
мінімальної функціональної громадянської освіченості особи. Тому зміст освіти 
має бути спрямовано на здобуття учнями досвіду громадянських вчинків і 
переживань, основних громадянських умінь, зокрема: реалізовувати своє право на 
участь у виборах та інших формах демократії; обстоювати свої права, беручи 
участь у діяльності об’єднань громадян та громадських акціях; захищати свої 
права за допомоги державних органів та органів місцевого самоврядування; 
обстоювати свої права за допомогою апеляції до суду, правоохоронних та 
правозахисних організацій; орієнтуватися в умовах вільного ринку; відстоювати 
свої права як споживача і платника податків; використовувати типові прийоми та 
методи розв’язання проблемних ситуацій; диференціювати емоційні та 
раціональні компоненти власного вибору; критично сприймати інформацію, 
самостійно її аналізувати; комунікативні уміння.  

Висновки. Отже, зміст неформальної освіти дорослих як механізму 
розвитку демократичної громадянськості має бути зорієнтованим не лише на 
розвиток уявлень про громадянськість та шляхи її реалізації на основі системи 
понять з різних галузей наукових знань, а й на формування емоційно-ціннісного 
компоненту громадянської культури особистості, що включає, насамперед: 
усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особистості; почуття 
власної гідності, гуманізм, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу; 
лояльне і водночас вимогливе ставлення до влади, законослухняність; активну 
позицію щодо необхідності брати участь у демократичних перетвореннях; 
усвідомлення себе як особистості, спроможної впливати на ситуацію в державі; 
критичне сприйняття соціально-політичної інформації; усвідомлення можливості 
та цінності самостійного політичного вибору; готовність відповідати за власні 
рішення та їх наслідки; усвідомлення взаємозалежності інтересів окремих людей, 
соціальних груп у суспільстві. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗів ДО ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ В ШКОЛІ: ДОСВІД КНР 
Дана стаття присвячена актуальним питанням застосування досвіду 

роботи зарубіжних країн в сфері освіти та виховання в рамках приломлення його 
до педагогічної системи даної країни, а саме Китайської Народної Республіки.  

Ключові слова: Pадянська педагогіка, гуманістична педагогіка 
В. Сухомлинського, співзвучний для Китаю, А. Макаренко, освітньо-виховний 
ідеал. 

Данная статья посвящена актуальным вопросам использования опыта 
работы стран Востока в области образования и воспитания в рамках 
преломления его к педагогической системе Украины, а именно Китайской 
Народной Республики.  

Ключевые слова: Советская педагогика, гуманистическая педагогика 
В. Сухомлинского, созвучный с Китаем, А. Макаренко, образовательно-
воспитательный идеал. 

This abstract is devoted to the main characteristics of training Chinese students 
in pedagogical universities (moral, physical upbringing). 

Key Words: Soviet pedagogy, moral pedagogy of V. Suhomlynskiy, common for 
China, A. Makarenko, educational ideal.  

 
Мета статті – показати на прикладі досвіду роботи видатних, 

всесвітньовідомих радянських педагогів застосування методів, прийомів, засобів 
виховання за кордоном в Китаї. 

Розвиток освіти в Україні нерозривно пов’язаний з розвитком інших сфер 
діяльності країни. Освітня система в Китаї, на відміну від української, 



розвивалася стрибкоподібно. Тобто з кожним новим поглядом на систему освіти 
та виховання в Китаї були пов’язані лише імена окремих педагогів, діячів, які 
здебільшого були наближені до керівництва, високо посадовцями або 
чиновниками. Зміна керівників країни, загальний економічний, політичний стан 
країни не мав впливу на освітньо-виховну систему КНР. Педагогіка як наука 
розвивалася окремо, ізольовано. 

Сьогодні питання виховання в Китаї висуваються на перше місце. Термін 
“сучжи цзяоюй” часто звучить в засобах масової інформації, присутній та 
обговорюється в педагогічній, науковій літературі, періодичних виданнях, в 
суспільно-політичних виданнях. Його можна перекласти як “виховання з метою 
підвищення якості особистості”, що є співзвучним з загальною метою реформи 
системи освіти – підвищити якість китайської нації. “Відповідно до китайської 
традиції, людина (особистість) – частина більшої спільності: сімї, роду, 
суспільства, нації, тому спочатку треба виховувати і навчати людину, прийняти у 
неї екзамен, тільки потім надавати їй ті чи інші права” [5, c. 81]. 

Однак, для того щоб зрозуміти сучасні тенденції китайської системи 
виховання, доцільно розглянути витоки формування виховного процесу в Китаї 
(який майже до початку 19 ст. не відокремлювався від поняття освіта). 

Початок вивчення особливостей етичного виховання в Китайському 
суспільстві поклали Конфуцій, Сюньцзи та їх послідовники. 

Конфуцій, вчитель Кунцзи народився у місті Цюйфу, провінція Шаньдун у 
479 році до н. е., перший китайський філософ, особистість якого історично-
достовірна, засновник Конфуціанства. Походив з заможної, але збіднілої сімї. 
Батько – Луський аристократ Шулянхе, відомий своєю ратною мужністю і 
фізичною силою, оженився на дуже молодій дівчині Янчжи. Вона народила 
хворобливого хлопчика. Родина жила бідно, замкнуто. В дитинстві Конфуцій 
займався низькою роботою. Мати вмерла, коли йому було 17 років, юнак мав 
природній розум – з 15 років займався самоосвітою. В 30 років відкрив свою 
школу і не залишав своїх учнів. Ще в юнацтві став першим в історії Китаю 
професійним викладачем і організатором суспільства вчених – інтелектуалів( мав 
більше 3000 учнів). Його педагогічна доктрина будувалась на принципі рівних 
можливостей – навчання незалежно від роду того, хто навчається і повинна була 
мати мінімальну плату – “зв’язка сушеного мяса”. У 50 років “пізнав небесне 
передбачення”. Конфуцій спробував зробити кар’єру державного діяча для 
практичної реалізації своєї соціально-політичної теорії. В 496 році досяг посту 
першого радника в Лу, але з часом залишив родину і у 13 років мандрував з 
найближчими учнями по іншим царствам Китаю, намагався довести їхнім 
керівникам свої ідеї. Останні роки життя він провів в Лу, займався розвитком 
свого вчення “Лунь Юй”, викладанням і текстологічною роботою над 
канонічними творами стародавнього світу. У 2 столітті такий підхід до культури 
був високо оцінений державною владою, Конфуціанство отримало статус 
офіціальної ідеології, а Конфуцій – титулатуру, що прирівнює його до 
“наймудріших керівників” стародавнього світу. 

Сюньцзи (313 ст. до н. е. – 238 ст. до н. е.) народився в царстві Чжао 
(південна частина сучасної провінції Шаньсі), великий філософ і просвітник 



стародавнього Китаю. Належав до Конфуціанської школи, залишив велику працю, 
що має ім’я автора “Сюньцзи”. Походив із заможної родини, отримав гарну освіту. 
У 255 році був назначений керівником уїзду Ланолін. У 238 році заснував школу, 
працював з учнями над своїм твором. Висловлюючи велику повагу до філософа, 
жителі Ланьліна дали йому прізвисько Міністр Сюньцин. Його погляди є 
своєрідною переробкою етико-політичних вчень Конфуція, що доповнюються 
особистісними міркуваннями. Був першим в Конфуціанстві, хто підвів 
теоретично-філософську базу під етичні вчення Конфуція і обґрунтував ідею 
просвітницької монархії, що спиралась на принципи традиційної моралі “лі”. 
Твори Сюньцзи є важливим джерелом для вивчення філософської і суспільно- 
політичної думки Китаю. 

Учні Конфуція продовжують і поділяють його погляди щодо основ 
формування “ідеальної поведінки”–“лі”. Сюньцзи в праці “Правила ідеальної 
поведінки” або “Правила належного ведення” розкриває найбільш фундаментальні 
основи етики. 

“Правила ідеальної поведінки”–“лі” мають 3 основні характеристики:  
1. Важливість “лі”; 
2. Джерела “лі”; 
3. Функції “лі”. 
Етика-культура поведінки. Культура поведінки змінюється в залежності від 

ситуації. Тобто, ми можемо говорити про “правила властивої, належної, 
відповідної” згідно з конкретним випадком поведінки – “лі”. 

“Лі” – космологічний принцип, найвищий за всі принципи, те, за допомогою 
чого Рай та Земля об’єднуються, сонце та місяць сяють, завдяки чому чотири пори 
року змінюються постійно, у певному порядку, зірки рухаються у просторі, тече 
річка, всі речі мають рух, ми відчуваємо любов і ненависть, радість і злість ніколи 
не виходять за межі, займають відповідне місце в природі. Це те, завдяки чому 
“вищі” повинні віддавати накази, а ті, що “нище” виконувати ці 
накази,наймудріші закони залишаються показовими на віки, це те, за допомогою 
чого різні зміни запобігають повторення людством одних і тих самих помилок. 
Але якщо хтось виходить за межі цього руху, закону – він буде знищений. Хіба 
“лі” не є найвеличнішим принципом? [2, с. 311]. 

Лі – найдосконаліші ваги людської моральності, “лі” стоїть над мораллю, бо 
мораль також підкорюється законам “лі”.Так, як коло – є найкруглішим 
предметом, а квадрат – квадратнішим не стане, так і “лі” – це найвища межа 
людської моральності [3, с. 71]. 

Лі – мета навчання і виховання всесвітнього вчення, починай вивчати 
позитивність “лі” – вона з усіх сторін, на тому ж самому місці зупинись – ось, що 
означає найвище благо [2, с. 310], “лі” в навчанні – те, з чого кожен учень повинен 
починати і закінчувати навчання [2, с. 311]. 

“Правила ідеальної поведінки” – велика сила в управлінні, керівництві. Лі – 
значуще поняття при формуванні державних функцій, розподілення обов’язків 
між громадянами. Це основа, оплот, сили та безпеки .Це шлях бути величним, це 
рівень поваги. Королі та герцоги отримували імперії, дотримуючись правил “лі”. 
Не керуючись цими правилами, вони втрачали одна за одною їх території. Якими 



сильними, тренованими армії солдат не були б, неможливо отримати найвище 
благо не знаючи “лі”, високі міські мури, глибокі болота були не в силах 
перемогти невизнання правил “лі”, стіни руйнувались на очах [3; c. 309]. 

Поняття лі у Сюньцзи має 2 аспекти: 
1. “Лі” – ідеальні правила поведінки. 
2. “Лі” – порядок в усьому, все виконує свої функціі, відповідно до місця 

розташування. 
Сюньцзи говорить, що усі людські вчинки повинні мати під собою глибоко 

моральні засади “ідеальної, першородженої поведінки”. Людські емоції, цілі, ідеї, 
якщо будуть відбуватися за “лі”, тоді буде порядок, якщо ні, тоді усе стає 
невірним, змішаним, недбалим, не має сенсу буття. Їжа, напої, одяг-якщо буде 
підкорятися “лі” – буде існувати в гармонії, держав без “лі” не може існувати 
мирно-може існувати тільки безлад, вчений буде бездарним, якщо його мовлення, 
знання не підпорядковані “лі” [2, с. 312]. 

Сюньцзи виділяє 3 джерела “ідеальної поведінки” – Рай і Землю-вони 
народили їх;наші пращури зробили “лі” відповідними до ситуації, втілили їх в 
реальне життя;королі та викладачі сформували їх. Якщо хоча б одна з цих ланок 
не буде працювати, людство буде без миру. 

Основна функція поведінки-етики – регулювати людські бажання. Одним з 
основнх вчень Сюньцзи є вчення про мораль, яке має за основу тезу, що людина з 
самого початку має в собі зародки зла і тому “лі” виникло для того, щоб 
контролювати природні пориви людини до негативу, “лі” не дає людині 
можливості втратити душу, “лі” дає сили людині і вчить стримувати емоції, щоб 
людська сутність не допустила в собі хаосу, ненависті, злості, жадібності, 
підлості; найлегше казати про народжене від Раю добро в душі людини, але 
такого не може бути без “лі”, добро, благо-це набуті якості важкою, втомлюючою 
працею і тренуваннями. Дійсна природа людини сьогодні-страждати заради мети. 
Людина від народження вже ненавидить інших, якщо підкоритися цим 
тенденціям-біль, хвороби і знищення прийдуть, відданість і благородство будуть 
знищені. Людина спочатку тягнеться до бажання вух та очей, вона користолюбна-
якщо “лі” не підпорядковується, тоді панує безлад [2, с. 313]. 

“Лі, судочинство, справедливість, етикет – не існують одне без одного, 
якщо є безлад, тоді буде бідність. Королі ненавидять такий порядок, вони 
встановили “лі” та судочинство для того, щоб обмежити цей безлад, щоб навчати, 
виховувати, давати можливість страждаючим задовольнитися. Не бажання 
повинно керувати людською поведінкою, а правила поведінки контролювати 
людські волевиявлення. Немає ні одного з найбільш влучних методів контролю за 
тілом та розумом людини як “лі” – сила, міць, організованість, порядок ведення 
дії” [3, с. 280] “дерево без щілинки не потребує обробки майстра, бо воно за 
природою своєю рівне, а дерево гниле потребує копіткої праці майстра і його 
великого терпіння” [2, c. 312]. 

“Лі” поділяє людей в суспільстві за їхнім дійсним статусом, є причиною 
поділу людей на бідних і заможних, благородних і приземлених, так, щоб всі були 
під контролем один у одного [2, с. 214]. Тобто в усьому повинен бути присутній 
ідеальний порядок. “лі” також покликано прославляти їжу, дії, життя, смерть, 



радість. Коли кінець життя і передуюче життя зустрінуться-шлях ідеальної 
поведінки “лі” буде завершено [4, с. 286]. 

Це китайське бачення демократії, прав людини. 
Сьогодні в світі пропагуються різні концепції освіти.  
Великою увагою користуються ті, що спираються на національну ідею. Це 

виховання на традиціях народу, з урахуванням основних потреб характеру, де 
біологічний та географічний фактори мають велику роль.  

Друга тенденція передбачає орієнтацію на світовий педагогічний процес, 
полі культурна освіта, виховання в дусі відкритості, терпимості, діалогу культур.  

Після проголошення 21 вересня 1949 р. Китайської Народної Республіки, 
почалося інтенсивне ознайомлення з радянською педагогікою. Загальні 
ідеологічні і соціально-економічні основи організації суспільства і держави в КНР 
і СРСР створювал сприятливі умови для запозичення і використання в нових 
китайських умовах накопиченого в СРСР педагогічного досвіду. Подібна 
адаптація цього досвіду була надзвичайно актуальною і корисною для знищення 
феодальних традицій в педагогіці. Досить швидко і органічно приживався досвід, 
повязаний з трудовою спрямованістю радянської школи. У багатьох міських і 
сільських школах на радянський зразок працювали виробничо-технічні вчилища, 
учнів залучали до суспільно-корисної праці в сільськогосподарських і лісових 
кооперативах. Кращі середні школи 1го і 2-го рівнів проводили практичні заняття 
в учбових майстернях. 

В цілому, радянська педагогічна наука набула в КНР досить широкого 
поширення, цьому сприяли обставини: масове навчання китайських педагогів в 
радянських вищих педагогічних учбових закладах в першій половині 50-х рр. 
XX ст. залучення для підготовки вчителів в китайських середніх спеціальних і 
вищих учбових закладах викладачів з СРСР і радянських підручників з 
педагогіки, психології; використання в середній школі адаптованої радянської 
учбової літератури.  

Ідеї гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського мали велику популярність 
в КНР, вони відображені в роботах відомих китайських педагогів Ван Ігао, Чжу 
Сяомань, Сяо Су. 

Як відмічає педагог Ван Ігао, китайські педагоги вперше познайомилися з 
досвідом роботи В. Сухомлинського, коли педагог Ван І відвідав Павлишську 
середню школу, жив 2 тижня в сім’ї В. Сухомлинського. В 1964 р. були 
перекладені та опубліковані в збірнику “Педагогіка в Радянському Союзі” дві 
невеликі статті українського педагога. Ван Ігао вважає, що широкого 
розповсюдження ідеї В. Сухомлинського набули в Китаї завдяки його підходів до 
навчання і виховання. Китайський педагог виділив основні напрями в роботі 
Сухомлинського, які є співзвучними для Китаю: 

1. Об’єднання школи, сімї, суспільства в єдину виховну систему; 
2. Взаємодоповнюючий вплив морального, естетичного, трудового, 

розумового виховання, які мають спільну мету; 
3. Всебічний і постійний розвиток вчителя; 
4. Бажання виховати людину здатну бути дійсним громадянином і 

одночасно щасливою в особистому житті; 



5. Віра в дитину і любов до неї як основа навчання і виховання [3, с. 67]. 
Багато в чому досвід роботи В. Сухомлинського щодо розумового, 

естетичного, морального, фізичного виховання школярів є співзвучним і для 
китайських педагогів. Відомий китайський педагог-реформатор Вей Шушень, 
послідовник поглядів В. Сухомлинського розробив унікальні підходи до 
невстигаючих дітей, підтримував ідею педагога щодо індивідуального, 
особистісного підходу до учнів. Вей Шушень також продовжує ідеї 
В. Сухомлинського в інтелектуальному вихованні, говорячи, що всю свою 
діяльність треба організовувати заплановано, найвищий ступінь виховання – це 
самовиховання. Швидкий і успішний розвиток нової системи освіти в Китаї на 
основі передових педагогічних ідей (в тому числі і радянських) залучив в процес 
навчання одночасно величезну кількість населення. 

Педагогічні навчальні заклади Китаю готують майбутніх спеціалістів, що 
озброєні також знаннями методики виховної роботи не тільки вітчизняних 
педагогів, а й використовують активно досвід зарубіжних педагогів: 
А. Макаренка, В. Сухомлинського. 

Майбутні вчителі-вихователі в процесі виховної роботи з учнями, 
студентами озброєні знаннями, основними нормами, засадами, порадами творів 
світових педагогів: А. Макаренко “Педагогічна поема”, яка відроджує віру в 
людину і в її виховання, в культурний прогрес, закликає до нових зразків життя, 
“Прапори на баштах”, які переклав науковець, педагог Лу Юй в 1953 р., “Лекції 
про виховання дітей”. 

Китайські педагоги ознайомлюються з досвідом радянських педагогів в 
газеті “Женмінжибао” в статтях А. Тер-Гевондяна “Життя А. Макаренка, його 
педагогічні вчення”, в книзі Хе Гохуа “Дослідження педагогічних ідей 
А. Макаренка”, в книзі Янь Гоцая “Літературний аналіз “Педагогічної поеми”, з 
робіт самих педагогів: У Шин “А. Макаренко в Китаї”, “А. Макаренко сьогодні” 
[1, с. 21-26]. 

Ідеї морального виховання великого педагога В. Сухомлинського є 
актуальними в Китаї зараз. В 1998 році педагог Ван Ігао створив 
загальнокитайську асоціацію імені В. Сухомлинського. В листопаді 1998 року в 
Пекіні відбулась загальнокитайська конференція “Ідеї Сухомлинського в КНР”, в 
листопаді 2004 р. – міжнародна конференція “Розвиток педагогічних ідей 
В. Сухомлинського і реформа загальноосвітньої школи”. Переклади збірників 
складені С. Соловейчиком “Про виховання”, М. Мухіним “Про розумове 
виховання”, китайський перекладач і педагог Лю Лунж в 1992 році видав книгу 
“Виховання морально-досконалої людини”, туди ввійшли уривки з праць 
В. Сухомлинського, які містять ціннісні ідеї морального виховання для китайської 
педагогіки. 

Ідеї гуманістичної педагогіки були проаналізовані в наукових працях 
педагогів, психологів, філософів: Бі Шучжи, Ван  гао, Чжан Ченя, У Чень, 
Вей Сушеня, Сяо Су. Розповсюдження педагогічної спадщини В. Сухомлинського 
в КНР відображено в роботах відомих китайських педагогів Ван Ігао, 
Чжу Сяомань, Сяо Су. 



Таким чином, студенти-майбутні викладачі, озброєні широкими знаннями 
творчості українського педагога, мають змогу та застосовують принципи його 
виховання на уроках та в позакласній роботі. 

Основними засадами морального виховання за В. Сухомлинським є: 
“гуманістичні ідеї В. Сухомлинського, які відповідають спрямованості КНР 
досягти світових освітніх стандартів, ідеї всебічного гармонійного розвитку, що 
злились з традиційними для Китаю освітньо-виховними ідеалами чотирьох основ 
(отримати знання, навчитися їх використовувати, навчитися комунікації, вміти 
знаходити своє місце в житті), ідея всебічного постійного розвитку вчителя, віра в 
дитину і любов до нього як основа навчання і виховання, взаємодоповнюючий 
зв’язок морального, естетичного, розумового, трудового виховання” [2, с. 34-45]. 
Згідно з роботами педагога, майбутні вихователі допомагають учням розвивати 
впевненість в своїх силах, почуття власної гідності, почуття радощів пізнання, 
щастя успіху, виховання освітою – це девіз сучасного Китаю.  

Отже, дана стаття може слугувати підгрунттям для подальшого вивчення 
системи підготовки студентів педагогічних ВУЗів до виховної роботи в школах 
(досівд КНР), може бути використана в роботах з зарубіжної, порівняльної 
педагогіки. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Стаття присвячена вивченню європейського досвіду модернізації 

педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції. Завдяки функціональній 
спільності систем підготовки педагогічних кадрів України і країн Європи, 
розглянуто можливості використання європейського досвіду в підготовці 
майбутніх учителів через призму їх мобільності. 

Ключові слова: європейська інтеграція, модернізація педагогічної освіти, 
мобільність. 

Статья посвящена изучению европейского опыта модернизации 
педагогического образования в условиях европейской интеграции. Благодаря 
функциональной общности систем подготовки педагогических кадров Украины и 
стран Европы, рассмотрены возможности использования европейского опыта в 
подготовке будущих учителей сквозь призму их мобильности. 

Ключевые слова: европейская интеграция, модернизация образования 
учителей, мобильность. 

The article deals with the European experience of teacher education 
modernization in terms of European integration. Due to the functional community of 
teacher training systems of Ukraine and Europe, the possibilities of using the European 
experience in the preparation of future teachers have been discussed through the prism 
of their mobility. 
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Актуальність. Підготовка вчителів – досить давня освітня діяльність, але 

доволі молода спеціальність в університетах; її університетське коріння не сягає 
далі 80-х рр. ХХ ст.  

У процесі історичного розвитку в країнах Західної Європи склалися різні 
системи вищої освіти. До 1960 р. вища освіта була переважно прерогативою 
університетів і спеціалізованих коледжів університетського рівня. У 60-х рр. 
унаслідок збільшення кількості студентів і зміни попиту на кваліфіковану працю 
відбулося помітне розширення університетської системи, що супроводжувалося в 
багатьох країнах і підвищенням рівня існуючих шкіл третичної освіти до коледжів 
вищої освіти. В інших країнах програми підготовки вчителів увійшли до 
структури традиційних університетів [3]. 

У 70-х рр. ХХ ст. термін навчання в педагогічних коледжах було подовжено 
на один рік і ці заклади були віднесені до вищих навчальних закладів [5].  

Починаючи з 80-х рр., збільшилася кількість аргументів на користь 
проведення підготовки вчителів в університетах.  

Сьогодні в цій царині відбуваються суттєві зрушення: підготовка вчителів 
визнається як університетська спеціальність, хоча існує ще багато питань, які 
викликають певні непорозуміння. Вчитель ще продовжує сприйматися 
безвідривно від національного контексту, хоча все частіше „відчуває зростаючу 



потребу позиціювати себе в межах європейського контексту, для чого необхідно 
активувати мобільність, знання мов та історії країн, мультикультуризм, 
багатогранність індивідуальності та громадянськість” [2].  

Серед дослідників, які звертаються до вивчення питань, пов’язаних з 
підготовкою вчителів у країнах Європи, слід назвати Н. М. Авшенюк 
(стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії та Уельсі), В.Б. Гаргая 
(розвиток системи підвищення кваліфікації учителів у Великій Британії у період 
кінця ХІХ – кінця ХХ ст.), І.П. Задорожну (особливості методичної підготовки 
вчителів англійської мови), Ю.В. Кіщенко (формування педагогічної майстерності 
вчителя в Англії й Уельсі), О.Ю. Леонтьєву (теорія і практика навчання студентів 
у педагогічних коледжах Англії у 70-80 роках ХХ ст.), М.П. Лещенко (сучасні 
технології підготовки вчителів до естетичного виховання у Великобританії, 
Канаді, США), А.В. Парінова (реформування вищої педагогічної освіти в Англії в 
80-90 роках ХХ ст.), Г.Г. Поберезьку (тенденції розвитку вищої освіти країн 
Західної Європи та України), Л.П. Пуховську (спільність та розбіжності у 
професійній підготовці вчителів у Західній Європі), А.А. Сбруєву (реформування 
середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації), 
С.І. Синенко (розвиток післядипломної педагогічної освіти в Англії, Франції, 
Німеччині), О.В. Сухомлинську (міжнародний вчительський рух за 
демократизацію освіти), Н.П. Яцишина (професійна педагогічна підготовка 
вчителів у Великій Британії в 90-х рр. ХХ ст.) та ін. 

Метою нашого дослідження стало вивчення європейського досвіду 
модернізації педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції, що становить 
безсумнівний інтерес для української педагогічної спільноти. Не зважаючи на 
певні культурно-історичні відмінності в розвитку України і країн Європи, 
функціональна спільність національних систем підготовки педагогічних кадрів 
уможливлює використання європейського досвіду в підготовці майбутніх 
учителів через призму їх мобільності.  

Дослідження. Як відзначалося у матеріалах Лісабонської конференції, 
вчитель відіграє ключову роль у розвитку освітніх систем і впровадженні реформ, 
які можуть зробити економіку Європейського Союзу однією з найефективніших у 
світі, у підвищенні потенціалу людства та формуванні майбутніх поколінь. З 
огляду на це підготовка вчителів і створення сприятливих умов для їх 
безперервного навчання та кар’єрного розвитку визнана в Болонській декларації і 
наступних документах як амбітна мета і ключовий пріоритет. 

Учитель має бути готовим відповідати на зростаючі вимоги суспільства 
знань, брати активну участь у його розвиткові, що зумовлює необхідність 
постійного оволодіння ним новими знаннями з предмета, вдосконалення змісту 
навчальних програм, вивчення педагогічних методик, розробки інноваційних 
методів і технологій, проведення досліджень, розширення соціальних і 
культурних вимірів освіти. 

Учитель також відіграє ключову роль у підготовці учнів до виконання ролі 
громадян Європи, що передбачає їхню готовність до визнання і поваги різних 
культур, уміння жити в мультикультурному світі. 



Отримати високоякісну освіту вчителі можуть лише за підтримки 
відповідних навчальних закладів в умовах послідовної національної і регіональної 
політики, що певним чином забезпечується необхідними ресурсами. Ця політика 
має спрямовуватися на базову педагогічну освіту і постійний професійний 
розвиток, ураховувати широкий контекст загальної освітньої політики. 

Уперше в історії інтеграційних процесів у галузі освіти в Європі визначення 
загальноєвропейських принципів професійної підготовки і діяльності вчителя 
набуло в матеріалах Лісабонської конференції. У нових соціокультурних умовах, 
що складаються на Європейському континенті, професія вчителя визначається як: 

– висококваліфікована професія.  
– професія, яка вимагає неперервного навчання.  
– мобільна професія.  
– професія, що базується на партнерстві.  
Як видно з наведеної характеристики педагогічної професії, вона постає як 

висококваліфікована, така, що вимагає безперервного навчання, мобільна, 
базована на партнерстві, що й зумовлює її соціокультурний вимір. 
Підготовка вчителів – одна з тем дискусій на рівні політичних рішень. Виникають 
питання щодо ефективності цієї підготовки, яка має забезпечувати виконання 
поставлених перед учителями завдань щодо навчання учнів. На практиці це 
виявляється у проведенні різних заходів державного рівня, спрямованих на 
підвищення якості викладання і впорядкування підготовки вчителів шляхом 
встановлення стандартів та оцінки діяльності вчителів, проведення організаційних 
та академічних реформ у педагогічних ВНЗ, використання альтернативних шляхів 
підготовки вчительських кадрів тощо [1, с.15].  

На визначення засобів забезпечення мобільності вчителя на європейському 
соціокультурному просторі вагомий вплив справляють існуючі в європейських 
країнах течії, представники яких відстоюють різні погляди на саму сутність 
професійно-педагогічної освіти. Найбільш відомими серед них є дві протиборні 
течії. Перша відстоює думку про необхідність надання вчительській професії 
повноцінного автономного статусу, відновлення належної ролі теоретико-
освітнього компонента педагогічної освіти („практично орієнтованої теорії 
освіти”), побудованого на сучасних науково-педагогічних дослідженнях, 
професійних прав у сфері педагогічної освіти шляхом встановлення та контролю 
її стандартів професійними організаціями і вищою школою [9].  

Послідовники професіоналізації педагогічної освіти відстоюють також 
необхідність створення Головної вчительської ради (General Teaching Council), на 
яку пропонується покласти функції з визначення стандартів професійної 
діяльності та контролю за їх дотриманням, що їх сьогодні виконують державні 
установи. 

Інша течія займає позицію дерегуляції педагогічної освіти та вчительської 
професії, що має реалізовуватися через:  

– встановлення системи державних професійно-освітніх стандартів (від 
стандартів педагогічної освіти до стандартів діяльності директорів шкіл) без 
участі в цьому процесі професійних організацій; 



– перехід до школо-центрованої моделі педагогічної освіти (від освіти 
вчителя (teacher education) до тренування вчителя (teacher training), в рамках якої 
66% навчального часу відводиться на педагогічну практику в школі, що не є 
підконтрольною педагогічному навчальному закладу;  

– суттєве скорочення теоретико-освітнього аспекту підготовки вчителів;  
– контроль професійно-освітньої сфери закріплений за державними 

установами;  
– усунення вчительських професійних спілок від впливу на освітню політику 

і практику [9; 10].  
Отже, засоби запровадження ідеологій професіоналізації та дерегуляції 

педагогічної освіти та вчительської діяльності є у переважній більшості 
протилежними. Якщо позиція професіоналізаторів спрямована на утвердження 
статусу професійних організацій у визначенні стандартів професійної освіти і 
діяльності, то позиція дерегуляторів базується на відмові від професійного 
регулювання на користь політичного та ринкового. На думку А. Сбруєвої, 
найбільш універсальним інструментом реформування професійно-освітньої сфери 
можуть бути стандарти професійної діяльності, в основу яких покладено цілі обох 
ідеологій, що вона і доводить на прикладі різних англомовних країн [6, с. 258-
266].  

Проведений Л. Пуховською ґрунтовний аналіз основоположних ідей і 
припущень стосовно природи і мети навчання, викладання, освіти вчителів, що 
зумовлюють різницю у підходах до педагогічної діяльності, дав їй змогу 
виокремити й охарактеризувати чотири парадигми, що існують в освітніх 
системах західноєвропейських країн: академічно-традиціоналістську, 
технологічну, індивідуальну, дослідницько-орієнтовану [5, с. 27]. У Великій 
Британії такі програми були поширені у 80-х рр. ХХ ст. 

Порівнюючи академічно-традиціоналістську, технологічну та індивідуальну 
парадигми підготовки вчителя, Л. Пуховська доходить висновку про те, що, якщо 
перші дві орієнтуються на засвоєння студентами нормативної навчальної 
програми (певного об’єктивно заданого змісту, а оцінці підлягає загальний обсяг 
засвоєного), то індивідуальна парадигма наголошує на іншому. Тут береться до 
уваги не те, як майбутній учитель вирішує запропоновані йому завдання, а які 
завдання він сам висуває перед собою в процесі професійно-педагогічної 
підготовки [5, с. 27].  

Дослідницько-орієнтована парадигма є подальшим розвитком індивідуальної. 
За словами Л. Пуховської, дослідницько-орієнтована парадигма уособлює 
інноваційне навчання, спрямоване на „формування творчого і критично мислення, 
досвіду та інструментарію навчально-дослідницької діяльності, рольового та 
імітаційного моделювання; пошук визначення власних особистісних смислів і 
ціннісних відношень” [5, с. 27].  

Таким чином, реалізація закладеного Болонською декларацією підґрунтя 
створення Європейського простору вищої освіти справляє вагомий вплив на 
визначення пріоритетів у підготовці вчителів, до якого висуваються нові вимоги. 
Ця проблема сьогодні належить до фундаментальних не тільки в педагогічній, а й 
у соціальній, політичній, культурній сферах суспільного життя. Оскільки „всі 



перетворення, що відбуваються в суспільстві загалом, та в одній з найскладніших 
і людиномістких з них – у сфері освіти, зокрема, зосереджуються на особистості – 
головній дійовій особі та суб’єктові суспільно-історичного процесу” [4, с. 4].  

Сучасні педагоги вже не можуть перебувати в статусі „національних 
служителів”, а мають формуватися як „європейський учительський корпус”, який 
поставав би ініціатором поступу суспільства до нового мислення.  

Прямування до загальноєвропейського простору вищої освіти зумовило 
низку змін у підготовці вчителів. Ці зміни, з одного боку, є відгуком на нові 
загальні вимоги до якості освіти, а, з іншого, - зумовлені необхідністю 
вдосконалення національної освіти (європейське співробітництво в найширшому 
розумінні) [6].  

Порівнюючи в такому аспекті освіту вчителів кінця 80-х рр. ХХ ст. і 
сьогодення, П. Згага визначає щонайменше чотири відмінності: 

– освіта вчителів перестала бути ізольованою сферою і постає тепер як 
інтегрована складова вищої освіти і науки; 

– системи вищої освіти прямують до Спільного Європейського простору 
вищої освіти (Болонський процес, як конвергентний процес, ініціативи Спільного 
простору європейських досліджень); 

– європеїзація та інтернаціоналізація освіти вчителів є більш комплексними, 
порівняно з аналогічними процесами у вищій освіті загалом; 

– важливість осмислення цих питань не лише на рівні Європи, а й глобальному 
контексті [6].  

Незважаючи на це, на думку П. Згаги, підготовка вчителів знову потребує 
широкомасштабних змін, насамперед у плані підвищення їх мобільності. 

На Європейському просторі підготовка вчителів, отримала „зелене світло” 
лише після запровадження програм SOCRATUS i LEONARDO, а в політичному 
плані – з впровадженням нових положень Маастрихтського договору 1992 року, 
де зазначалося, що „співдружність сприятиме розвитку якісної освіти шляхом 
заохочення до співробітництва між країнами-членами ЄС і, за необхідності, 
шляхом підтримки і сприянню їх діям”. Ця дія має на меті: 

– розвиток європейського виміру в педагогічній освіті, особливо шляхом 
викладання та поширення мов країн-членів ЄС; 

– заохочення до мобільності викладачів та студентів, шляхом сприяння 
академічного визнання дипломів та періодів навчання; 

– підтримку співробітництва між освітніми установами; 
– розвиток системи обміну інформації та досвіду з питань, що є спільними 

для освітніх систем країн-членів ЄС; 
– заохочення обмінів серед молоді та інструкторів; 
– заохочення розвитку дистанційної освіти. 
Пряме співробітництво між освітніми закладами країн ЄС значно 

розширилось на початку 90-х років, коли почали діяти спеціальні програми ЄС 
щодо співробітництва в цій галузі, що сприяло ширшій співпраці між країнами-
членами ЄС та іншими країнами. Наприклад, програмою TEMPUS було 
запропоновано багато можливостей для підсилення співробітництва, в тому числі 



й між закладами підготовки вчителів. Сьогодні у цій програмі беруть участь 
більш, як 50 країн, що включають не лише країни Європи. 

Асоціація підготовки вчителів у Європі (АПВЄ) – загальновідома неурядова 
європейська організація, що налічує понад 600 членів з більш ніж 40 країн. 
Організація має на меті інформаційний та професійний розвиток учителів та 
спеціалістів з підготовки вчителів. На початку 1990-х АПВЄ опублікувала 
порівняльний аналіз навчальних програм з підготовки вчителів у країнах-членах 
ЄС, що мало важливе значення для початкового етапу розвитку європейського 
співробітництва у галузі підготовки вчителів; важливим воно залишається і 
сьогодні [11].  

Програма Євросоюзу SOCRATUS – ERASMUS відкрила нові перспективи 
для європейського співробітництва в сфері загальної освіти й успішно 
розвивалася завдяки діяльності щодо проектів університетської співпраці на базі 
спільних інтересів. Подібно до того, як це відбувалося в інших галузях вищої 
освіти, ретельне осмислення підготовки вчителів було здійснено у цьому ключі 
вже в середині 1990-х. У 1994 році у межах дослідження результатів діяльності 
програми ERASMUS Європейська комісія профінансувала також пілотний проект 
у цій сфері: SIGMA – мережа європейських університетів. У рамках цієї мережі 
було представлено 15 національних звітів на підсумковій конференції, яка 
відбулася в червні 1995 року. До публікації також був доданий спеціальний 
„Європейський звіт”, що стосувався європейського співробітництва у сфері 
підготовки вчителів того часу з особливим наголосом на перспективах, що їх 
відкривала програма ERASMUS у галузі освіти вчителів [8]. Цю публікацію 
можна віднести до найбільш достовірних джерел інформації (до середини 90-х 
років) з європейського співробітництва в галузі підготовки вчителів.  

Маючи на меті посилення ролі європейського виміру в університетській 
освіті в рамках програми SOCRATUS – ERASMUS (Дія 1), Європейська Комісія 
підтримала 28 тематичних мереж у 1996-97 навчальних роках. Тематична мережа 
підготовки вчителів у Європі (TNTEE) була єдиною мережею, що була 
присвячена виключно підготовці вчителів. Основною метою мережі стало 
заснування гнучкого інтернаціонального багатомовного форуму для сприяння 
розвитку підготовки вчителів у Європі шляхом об’єднання якомога більшої 
кількості університетів та інших установ. Мережа координувалася комісією з 
питань науки та підготовки вчителів при Швецькому університеті в Умеї.  

У рамках програми TNTEE було здійснено дослідження з оцінювання систем 
підготовки вчителів у країнах-членах ЄС [12; 13].  

З іншого боку, найбільш відомим та впливовим доробком цієї програми стала 
„Зелена книга підготовки вчителів у Європі” [7] – першому документі із стратегії 
дій у сфері підготовки вчителів у Європі, підготовленому спільними зусиллями 
експертів європейських закладів підготовки вчителів.  

У травні 2000 року серед ініціатив, започаткованих португальським 
керівництвом, у Лоулі (Алгарві) було проведено конференцію „Напрями дій у 
педагогічній освіті Євросоюзу та якість освіти впродовж життя”. Під час 
конференції була започаткована Європейська мережа з напрямів дій педагогічної 



освіти ENTEP, яка мала на меті підсилити процес безперервного європейського 
співробітництва в освіті та сприяти розвитку політичного виміру в освіті вчителів. 

Одним із безпосередніх результатів діяльності мережі TNTEE став проект 
ERASMUS EDIL (пізніше EUDORA), що мав на меті створення спільних 
європейських модулів на докторському рівні. На початковій фазі (до 2002 року) 
проект координувався університетом Умеї, а з 2002 року – Австрійською 
педагогічною академією (Лінц).  

EDIL/EUDORA (Європейський докторський ступінь (докторантура) в освіті 
вчителів та викладанні) – це проект SOCRATUS – ERASMUS з розвитку 
прогресивних навчальних програм, що був виконаний протягом 2002 – 2005 років. 
У рамках цього проекту було підготовлено та виконано п’ять ґрунтовних програм: 

– BIP: Порівняльний аналіз освітніх напрямів дій;  
– IMUN: Перспектива порівняльного аналізу діалектів нерозповсюджених 

мов; 
– ALHE: Активне навчання у вищій освіті; 

       – LEARN: Інтернет навчання у вищій освіті; 
– MATHED: Дослідження у галузі викладання та вивчення математики; 
– SI: Дослідження соціального нерівності та соціальної справедливості в 

освіті. 
Починаючи з 2002 року у різних країнах організовувалися літні школи; 

найбільша з таких шкіл була організована в 2005 році в словенському місті 
Толмін і обслуговувала біля 100 студентів-здобувачів докторського ступеня. 
Школа працювала у трьох паралельних модулях (BIP, IMUN, MATHED). Досвід 
роботи проектів EDIL/EUDORA став наріжним каменем для створення реальної 
спільної і єдиної європейської докторської програми з підготовки вчителів у 
найближчому майбутньому. 

Eurydice – європейська освітня інформаційна мережа (Eurydice portal 
http://www.eurydice.org/.), заснована в 1980 році Єврокомісією та країнами ЄС для 
підвищення співробітництва через покращення розуміння національних систем 
освіти та освітньої політики країн-учасниць. Ця мережа складається з 
Європейської складової та Національних складових. З 1995 року Eurydice є 
невід’ємною частиною програми SOCRATUS. Мережа охоплює освітні системи 
країн-членів ЄС, три країни EEA та країни-кандидати на членство в ЄС, що 
беруть участь у програмі SOCRATUS.  

Лінія поведінки у галузі підготовки вчителів у Європі (TEPE) 
(http://tepe.wordpress.com/) – це мережа, що розпочала свою діяльність у 2007 році. 
Її діяльність ґрунтується на роботі і співпраці попередніх спільних європейських 
проектів у галузі лінії поведінки у педагогічній освіті: TNTEE, EDIL та EUDORA. 
Мережа TEPE офіційно була заснована на інавгураційній зустрічі в Талліні і мала 
всеохоплюючу мету напрацювати та запровадити рекомендації щодо лінії 
поведінки у галузі підготовки вчителів [14].  

Висновки. Таким чином, міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти 
має давні традиції, але в їх основу зазвичай покладалося співробітництво й обміни 
між різними системами.  

http://tepe.wordpress.com/


Вивчення європейського досвіду модернізації педагогічної освіти в умовах 
європейської інтеграції становить безсумнівний інтерес для української 
педагогічної спільноти. Не зважаючи на певні культурно-історичні відмінності в 
розвитку України і країн Європи, функціональна спільність національних систем 
підготовки педагогічних кадрів уможливлює використання європейського досвіду 
в підготовці майбутніх учителів через призму їх мобільності.  
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РОЗВИТОК ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ В ПРОЦЕСІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
Розвиток засобів ІКТ та все більше їх застосування в різних сферах освіти 

створюють основу для широкого запровадження комп’ютерних комплексів 
автоматизації діяльності навчального закладу в системі середньої освіти. 
Перехід країни від традиційної освіти до технологічної грамотності, глибшого 
освоєння знань і створення знань тягне за собою зміну вимог до професійного 
розвитку вчителів. В статті розглядається європейській підхід до норм 
компетентності вчителів з використання ІКТ, а також сучасні програмні 
засоби, які спрямовані на вирішення адміністративних питань в 
загальноосвітньому навчальному закладі. 

Ключові слова: ІКТ-компетентність, програмний комплекс, вільне 
програмне забезпечення. 

Развитие средств ИКТ и все большее их применения в различных сферах 
образования создают основу для широкого внедрения компьютерных комплексов 
автоматизации деятельности учебного заведения в системе среднего 
образования. Переход страны от традиционного образования к технологической 
грамотности, более глубокого освоения знаний и создания знаний влечет за собой 
изменения требований к профессиональному развитию учителей. В статье 
рассматривается европейской подход к нормам компетентности учителей по 
использованию ИКТ, а также современные программные средства, которые 
направлены на решение административных вопросов в учебном заведении.  

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, программный комплекс, свободное 
ПО.  

The development of ICT and increasing their application in various fields of 
education form the basis for wide implementation of computer systems automation 
activities of the institution of secondary education. Transition countries from traditional 
education to technology literacy deeper exploration of knowledge and knowledge 
creation entail a change in requirements professional development of teachers. In the 
article the European approach to standards of competence of teachers to use ICT, as 
well as advanced software tools that address the administrative issues in secondary 
school. 

Key words: ICT-competence, complex software, free software. 
 
Інформаційні та комунікаційні технології за короткий час стали 

невід’ємною складовою сучасного суспільства. В основному робочому документі 
ІІ Міжнародного конгресу ЮНЕСКО „Інформатизація і освіта” [8] зазначається, 
що „швидкий розвиток ІКТ не тільки відкриває нові можливості, але й ставить 



нові завдання перед світовим суспільством. Створення так званих інформаційних 
магістралей безумовно відобразиться на економічній, соціальній, культурній і 
освітній сферах та може корінним чином вплинути на форми правління, 
творчість, обмін ідеями і знаннями”. 

В багатьох країнах світу вільне володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями це складова базової освіти. Впровадження в освіту ІКТ сприяє 
підвищенню її якості, а також удосконаленню організації освітнього закладу та 
управління ним. Застосування інформаційних технологій в адміністративній 
діяльності вчителів школи особливо необхідне, оскільки саме ефективне 
вирішення адміністративних питань спроможне допомогти у зміні всієї системи 
шкільної освіти.  

Метою статті є визначення переваг використання вітчизняних та 
закордонних автоматизованих систем управління для подальшого застосування їх 
в загальноосвітніх навчальних закладах України.  

Перехід країни від традиційної освіти до технологічної грамотності, 
глибшого освоєння знань і створення знань тягне за собою зміни в професійному 
розвитку вчителів. 

Концептуальні рамки проекту ЮНЕСКО [1] норм компетентності вчителів з 
використання ІКТ створюються на перетині трьох підходів до реформи освіти, які 
базуються на розвитку людських здібностей, а саме: технічна грамотність, 
поглиблення знань та створення знань – і шести компонентів системи освіти: 
політика, програми, педагогіка, ІКТ, організація та підготовка вчителів. 

Розглянемо один з компонентів норм компетентності вчителів, а саме 
інформаційно-комунікаційні технології на основі трьох підходів (Табл. 1.). 

Таблиця 1 
Інформаційно-комунікаційні технології на основі трьох підходів 

Норми ЮНЕСКО щодо компетентності вчителів з використанні ІКТ компоненту 
інформаційно-комунікаційні технології 

Підхід на основі технічної грамотності 
Загальнополітичною метою цього підходу є підготовка учнів, громадян та робочої сили, які 

здатні опанувати нові технології та робити внесок у соціальний розвиток та підвищення 
продуктивності економіки. Відповідно, цілі політики в галузі освіти включають збільшення 

числа учнів, доступ всіх до якісних ресурсів, поліпшення базисних навичок грамотності, 
включаючи технічну грамотність. 

Програмні цілі Навички вчителя 
Базисні засоби. 
При цьому підході технічні засоби 
включають комп'ютери та програми, що 
підвищують продуктивність; вправи і 
практичну роботу, навчальні програми та 
матеріали в мережі; використання мереж 
для цілей управління. 

Вчителі повинні бути знайомі з основними 
програмами і операціями, а також з програмами, 
що підвищують продуктивність роботи, web 
браузером, програмами для комунікації, 
демонстрації та управління. 

Підхід на основі поглиблення знань 
Загальнополітичною метою цього підходу є підвищення здатності робочої сили приносити 
користь суспільству та економіці за рахунок застосування знань з шкільних предметів до 

вирішення складних проблем реального світу праці, суспільства та життя. 
Програмні цілі Навички вчителя 



Складні засоби Для освоєння ключових 
понять учні використовують наявні 
технічні засоби, розроблені конкретно 
для досліджуваного предмета – 
демонстраційні посібники в науці, 
вимірювальні прилади в математиці, 
ситуаційні ігри в соціальних 
дослідженнях. 

Вчителі повинні оволодіти різноманітними 
посібниками та прикладними пристроями в області 
своєї спеціалізації і гнучко використовувати їх в 
різних ситуаціях – будь то проблема чи проект. 
Вчителі повинні вміти користуватися мережевими 
ресурсами з тим, щоб допомагати учням 
співпрацювати, отримувати інформацію і 
спілкуватися з експертами з боку при необхідності 
провести аналіз або знайти вирішення конкретних 
проблем. Вчителі повинні вміти користуватися ІКТ 
для розробки та контролю за особистими або 
груповими планами студентів. 

Підхід на основі створення знань 
Політичною метою цього підходу є підвищення продуктивності через формування учнів, 

громадян і робочої сили, постійно зайнятих створенням знань і інновацій та одержують від 
цього задоволення. 

Програмні цілі Навички вчителя 
Всепроникаюча техніка. 
Різноманітні мережеві пристрої, цифрові 
ресурси, електронна робоче середовище 
використовуються для створення і 
підтримки спільноти в роботі над 
створенням знання і необмеженого в часі 
та просторі спільного навчання. 

Вчителі повинні вміти розробляти створення 
спільноти знань на базі використання ІКТ з метою 
розвитку в учнів навичок створення знань і 
безперервного, осмисленого навчання. 

 
В ІКТ компетентності вчителя можна також виділити два основні аспекти, а 

саме базова ІКТ-компетентність та предметно-орієнтована ІКТ-компетентність. 
Під базовою ІКТ-компетентністю розуміється інваріант знань, умінь і досвіду, 
необхідний вчителю для вирішення освітніх завдань, насамперед, засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій загального призначення. 

Предметно-орієнтована ІКТ-компетентність передбачає освоєння 
спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно вимог до змісту 
того чи іншого навчального предмета, і формування готовності до їх 
впровадження в освітню діяльність. 

Таким чином, можна відзначити, що ІКТ-компетентність – це здатність 
педагога вирішувати навчальні, побутові, професійні завдання з використанням 
інформаційних та комунікаційних технологій. 

Адміністративна діяльність вчителя відноситься саме до базової ІКТ-
компетентності. Вчителі самі аналізують програмні продукти і складають 
конспекти уроків з використанням цифрових технологій, використовуючи 
електронні ресурси.  

Розвиток засобів ІКТ та все більше застосування їх в різних сферах освіти 
створюють основу для широкого запровадження комп’ютерних комплексів 
автоматизації діяльності навчального закладу в системі середньої освіти.  

Потрібно зазначити що використання засобів ІКТ для вирішення 
адміністративних питань в загальноосвітньому навчальному закладі має певні 
привілеї, а саме: 

– підвищує ефективність навчального процесу; 



– надає можливість управляти з використанням попередніх результатів 
діяльності,  

– приймати більш ефективні управлінські рішення,  
– підвищувати об’єктивність в оцінці діяльності учнів,  
– більш ефективно управляти пізнавальною діяльністю учнів,  
– приймати більш виважені рішення, які стосуються підвищення 

результативності навчання,  
– надає оперативний доступ до організаційної інформації стосовно 

діяльності освітнього закладу,  
– економить як матеріальні, так і людські ресурси,  
– дозволяє використовувати вільний час для вирішення важливих питань,  
– скорочує обсяг рутинної праці.  
Використання засобів ІКТ для вирішення адміністративних питань вчителів 

дозволяє вирішити такі проблеми як: 
– підготовка кінцевих та поточних звітів про успішність та присутність 

учнів; 
– доступ до щоденника, в який автоматично заносяться оцінки та 

відмічаються борги за предметами. 
– ведення класного журналу; 
– ведення власних даних про вчителя та учнів, проектів тощо 
– формування єдиної середи обміну інформації в рамках освітнього закладу, 

що сприяє поліпшенню взаєморозуміння та співробітництва між всіма 
учасниками освітнього процесу. 

На сьогодні формується ринок готових інформаційних технологій для 
освітніх закладів, які можна використовувати для вирішення адміністративних та 
освітніх питань. Розглянемо деякі програмні продукти для автоматизації 
загальноосвітніх навчальних закладів. Це електронні засоби загального 
призначення, які створені Компанією “Дієз-продукт” [6] та рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах (Лист МОН України від 21.08.2007 № 1/9-482, 
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 26-27 вересеня 
2007). Серед них програмний засіб “Річний план роботи загальноосвітнього 
навчального закладу” який включає такі режими робити як: огляд та друк заходів 
(групування заходів за напрямками, датами, відповідальними, підсумками); 
контроль за виконанням заходів (завдання критеріїв відбору, друк результатів 
контролю за виконанням алгоритмів); оцінка ефективності управління (занесення 
експертних оцінок, формування звіту за конкретний період); робота з довідниками 
(додавання відповідальних, підсумків).  

Наступна спеціалізована програма автоматизований розклад уроків “Автор-
Школа” призначена для автоматизованого створення розкладу занять, дозволяє 
оперативно змінювати розклад, знаходити потрібну заміну. В дану систему 
вбудовано блок контролю якості кінцевого результату. 

Програмний комплекс “UNIS School” призначений суттєво покращити 
управлінську компетентність та організацію праці керівників установ освіти за 
рахунок: впровадження автоматизованого обліку й обробки інформації, 



удосконалення системи ведення документації; забезпечення інформаційної 
взаємодії між відповідними рівнями системи з використанням електронних 
засобів зв’язку; зменшення паперових інформаційних потоків з нижньої 
управлінської ланки до верхньої за рахунок збільшення електронних потоків 
інформації; збереження цілісності інформації на всіх етапах її обробки. 

Програмний комплекс “Net Школа Україна” [7] призначений для 
вирішення задач менеджменту сучасного навчального закладу. Він дає 
можливість автоматизувати функції кожного з учасників навчально-виховного 
процесу. Керівникам навчального закладу допомагає у веденні документації 
(алфавітна книга, особові справи учнів та співробітників, автоматичне складання 
різноманітних звітів та статистики), розкладу (оперативне датування календарних 
планів та записів у журналі), обліку руху учнів та складанні автоматичних 
оперативних звітів, моніторингу навчального процесу по 36 стандартних звітів 
(закладених у програму) та за допомогою конструкторів звітів, моніторингу якості 
навчання засобом виведення графіків та карт успішності учнів (по предметах, по 
середніх оцінках, по вчителю тощо), моніторингу відвідувань учнів засобом 
виведення тематичних звітів, складанню шкільної системи документообігу та 
автоматизації складання статистичної звітності для управлінь (відділів) освіти. 
Батькам та учням дозволяє оперативно контролювати успішність та відвідування 
дитини через Інтернет (електронний класний журнал та щоденник), або отримати 
цю інформацію через мобільний телефон, а також надає можливість при потребі 
спілкуватися з вчителями та адміністрацією. Педагогам надає можливість вести 
класний журнал, працювати з розкладом та календарними планами, проводити 
тестування учнів, готувати електронні уроки, вести свій власний портфоліо.  

Розробки В.О. Киричука [9] до яких відносяться діагностично-проектуючий 
комп’ютерний комплекс “Універсал” та діагностично-аналітична комп’ютерна 
програма “ПЕРСОНАЛ” ліцензовані Міністерством освіти і науки України. 
Діагностично-проектуючий комп’ютерний комплекс “Універсал” створено для 
організації та управління навчально-виховним процесом в системі проектування 
особистісного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів різного типу. 
Програмою передбачено діагностика всіх учасників навчально-виховного процесу 
за 53 критеріями (учнів, педагогів, батьків); комплексний аналіз особистісного 
розвитку учнів (прогнозування, конструювання завдань та задач особистісного 
розвитку); проектування особистісно розвивального навчально-виховного змісту 
(програми, проекти, плани, сценарії, тощо). Діагностично-аналітична 
комп’ютерна програма “ПЕРСОНАЛ” створена для психологічної діагностики та 
аналізу (психометрії) особистісного розвитку кадрового складу освітніх 
організацій, а також для індивідуальних та групових психологічних консультацій. 

На даний час існує велика кількість програмного забезпечення, доступного 
для вільного використання в школах, починаючи від освітніх програмних 
продуктів з використанням текстових редакторів і “офісних пакетів”. 
Використання вільного програмного забезпечення в освіті підтримується багатьма 
країнами Євросоюзу, Бразилії, Китаю. 

У Державному комітеті інформатизації України 12 травня 2009 р. відбулося 
громадське обговорення Концепції Державної цільової програми впровадження в 



органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом, на якому 
чиновники повідомили про рішення переходу на open source до 2012 р. і 
створення українського дистрибутиву на базі ОС Linux. 13 березня 2010 року, 
після початку співпраці з Державним Комітетом Інформатизації України, 
компанія “Лінукс Саппорт” запровадила новий проект – “Впровадження вільного 
програмного забезпечення в освітні установи України”. Цілі проекту такі: 

– залучення викладачів та учнів до вивчення і формування вимог до 
операційної системи і програмного забезпечення, яке буде використовуватися в 
освітніх установах; 

– формування і систематизація методичних матеріалів, навчальних відео та 
іншої документації, спрямованої на комплексну організацію навчального процесу 
з використанням останніх технологій вільного програмного забезпечення, 
операційної системи GNU/Linux; 

– створення централізованого Інтернет-ресурсу, для забезпечення 
можливості дистанційного навчання; 

– проведення заходів з популяризації вільного програмного забезпечення, 
операційної системи GNU/Linux; 

– впровадження операційної системи, яка спочатку спроектована з 
урахуванням системних вимог комп’ютерів, що використовуються в освітніх 
установах України; 

– забезпечення комплексної технічної підтримки за мінімальним тарифом. 
ЮНЕСКО [10] на своєму порталі пропонує для використання безкоштовні 

програмні продукти для шкіл, наприклад такі як: 
KnowledgeTree [2] – це програмне забезпечення для управління 

документами. Воно було спроектовано для легкого забезпечення збереження, 
обміну, відстеження та управління документами.  

KnowledgeTree вирішує питання управління документами для корпорацій, 
державних установ, середніх і малих підприємств, шкіл і багатьох інших 
організацій. KnowledgeTree має переваги в застосуванні у школі через простоту 
використання. Відкритість вихідних кодів дозволяє розширювати можливості 
програми. Школи матимуть можливість легко адаптувати KnowledgeTree за 
допомогою приладової панелі, яка забезпечує швидкий доступ до поточних 
завдань і перевірки документів. KnowledgeTree швидко впроваджується у систему 
і має безліч функцій: 

– Доступ KnowledgeTree з Web, Windows. Microsoft Office і сторонніх 
клієнтів WebDAV. 

– Простий у використанні веб-інтерфейс доступний із сучасних версій 
Mozilla Firefox і Microsoft Internet Explorer. 

– “Drag & drop” доступ до сховища документів з робочого столу Microsoft 
Windows. 

– Доступ до сховища документів з додатків Microsoft Office за допомогою 
панелі інструментів і меню. 

– Збереження повідомлень електронної пошти Microsoft Outlook і вкладених 
у них фото в сховищі документів.  



Open Admin for Schools [3] – “Відкритий Адміністратор для шкіл” є 
інструментом для виконання завдань шкільної адміністрації. Цей продукт вільно 
розповсюджується на ліцензії GNU General Public License програмне забезпечення 
з відкритим вихідним кодом. Дана програма має лише веб-інтерфейс і може 
працювати від централізовано розташованого для всієї установи сервера або від 
одного комп'ютера в школі.  

Організаційна структура Open Admin for Schools проста, з окремими 
секторами адміністрування по категоріях. Інструмент дозволяє школі створити 
два або кілька віртуальних веб-сайтів. Користувач з правами Адміністратора 
(admin) управляє всім змістом сайтів, а користувач з правами Вчителя (teacher) – 
інформацією класу. 

Для доступу до сайту класу в якості вчителя необхідно ввести пароль, який 
може зберігатися в cookies, які закінчуються в короткий період, для подальшого 
обмеження доступу. Інший сайт – сайт батьків / учнів, знаходиться під контролем 
ID і паролів користувачів батьків / учнів. 

Школа повязана з офісними працівниками інших установ для надання їм 
доступу до потрібної інформації про школу, може використовуватися четвертий 
віртуальний сайт. Кожен сайт захищений паролями. Open Admin for Schools в 
даний час має такі особливості: 

Демографія. Зберігає інформацію студентів та їх сімей, яку можна 
переглянути і роздрукувати в різних формах. 

Склад учасників. Учасники можуть бути відзначені або секретарем в 
шкільній канцелярії або вчителем у класі. Це дає можливість робити різне число 
періодів у день: для початкових класів, середніх і старших класів. Також старшим 
класам може оформлятися відвідуваність з предметів за певний період 
(ґрунтується на предметах). Доступні різні звіти відвідуваності, різні методи 
відміток відвідуваності для використання викладачами та / або секретарями для 
застосування в шкільній практиці. 

Дисципліна. Простий модуль для відстеження подій пов’язаних з 
поведінкою і результатами. Поведінка класифікується. Надаються статистичні 
звіти. Зарахування та виключення також фіксуються в модулі. 

Система табеля. Гнучка система звітності з предметів (до 20), інтегрована 
звітність відвідуваності і т.д. Всі табелі друкуються як PDF звіти і можуть містити 
логотип школи. Всі предмети можуть мати текстові коментарі необмеженої 
довжини і можуть мати довільний порядок. Стандартний звіт відвідуваності 
надає: дні зарахування, дні пропусків занять і час запізнення. 

Модулі експорту / імпорту. Щоб дозволити учням легко переходити в іншу 
школу без повторного введення даних демографічної інформації існує експорт 
даних в інші програми. Підтримка: Saskatchewan SDS для прямої передачі іншим 
органам демографії студента, предметів, позначки реєстрації через XML. 

Інтернет журнал. Дозволяє вчителям ставити оцінки і допуски в онлайн зі 
школи або з дому. У ньому можна згрупувати оцінки предметів і відправити 
безпосередньо в систему табелів. Батькам можна переглядати журнал 
відвідуваності, журнал класу (якщо дозволено), а також табель оцінок. Ця 



можливість легко інтегрується в існуючі шкільні сайти. Інтернет щоденник 
дозволяє вчителям планувати і переглядати свої заняття / дні. 

Система повністю побудована з використанням вільних інструментів з 
відкритим вихідним кодом і постачається разом з початковими кодами. Вся 
система написана на Perl і зберігає інформацію в базах даних MySQL, SQL і 
PostgreSQL. Perl програми інтерпретуються, вони легко доступні і можуть бути 
змінені з урахуванням потреб школи. 

Друкована продукція має дуже високу якість, оскільки всі звітні PDF форми 
генеруються динамічно з бази даних за допомогою системи верстки Tex / LaTeX. 

Програма була широко випробувана на декількох різних дистрибутивах 
Linux (які за умовчанням мають все необхідне встановлене програмне 
забезпечення, за винятком додаткових модулів Perl). Все необхідне програмне 
забезпечення є у вільному доступі на сайті програми.  

Система дистанційного навчання Moodle [11] є пакетом програмного 
забезпечення для створення курсів дистанційного навчання. Система 
розповсюджується безкоштовно, як Open Source. 

Moodle представляє собою традиційний клієнт-серверний додаток, в якому 
роль сервера грає веб-сервер (як правило Apache), а роль клієнта грає веб-браузер 
(наприклад, Internet Explorer, Mozilla Firefox або будь-який інший).  

Всі дані користувачів, як і самі курси, зберігаються на сервері. Користувачі-
учні-викладачі заходять на веб-сервер, авторизуються і можуть приступити до 
процесу навчання. Починаючи з версії Moodle 1.7, введено поняття “Роль”. Роль 
визначає статус користувача в деякому контексті. Це адміністратори, автори 
курсів, викладачі, студенти та гості. Кожен з них має певні права на доступ в 
залежності від контексту. Кількість ролей і права можуть бути змінені в 
залежності від потреб. Адміністратор сайту для кожної ролі відкриває певні права 
на функції конкретного елемента системи. 

Moodle може бути розгорнутий на OS: Linux (будь-який дистрибутив), 
WindowsXP/2000/2003, Solaris 10, Mac OS X, Netware 6. Moodle підтримується 
спільнотою розробників за допомогою сайту, на якому знаходиться документація, 
настановчі пакети останньої версії, а також онлайн підтримка користувачів і 
розробників. 

Цифрова бібліотека Грінстоун [13] була створена в 2006 р. з метою 
допомоги в організації великих інформаційних масивів файлів у вигляді 
індексованої пошукової системи, включаючи прості документи Word і більш 
складні публікації у вигляді електронних книг, що зберігаються у користувачів в 
окремих файлах. 

Для успішного створення колекцій бажано вміти користуватися ІКТ, 
володіти програмним забезпеченням: 

– Microsoft Word – для обробки документів; 
– Вміти користуватися сканером; 
– Fine Reader для оцифровки матеріалів, наданих в друкованому вигляді; 
– Notepad – для редагування метаданих. 



Всі можливості Грінстоун наведені в об’ємних посібниках на сайті 
головного розробника Грінстоун http://www.greenstone.org/index_ru університету 
Вайкато, Нова Зеландія. 

Висновок. Можна зробити висновок, що вчителі, які володіють високим 
рівнем компетентності у сфері ІКТ, можуть бути більш активними у реалізації 
професійно-пошукової та адміністративної діяльності, а рівень ІКТ-
компетентності педагога має принципове значення для його професійної 
діяльності. Так, наприклад, професійна самореалізація для сучасного вчителя 
фактично неможлива без досягнення певного рівня ІКТ-компетентності. 

Водночас слід зазначити, що принципове значення рівень ІКТ-
компетентності вчителя має в організації професійного спілкування. 
Компетентний у сфері ІКТ педагог використовує комунікаційні можливості не 
тільки в підтримці спілкування з колегами всередині свого професійного 
співтовариства, а й має можливість істотно розширити рамки професійного 
спілкування. Поза всяким сумнівом, це позитивно впливає не тільки на рівень 
професіоналізму вчителя, а й певною мірою сприяє підвищенню рівня його ІКТ-
компетентності. Достатня ІКТ-компетентність вчителя надає можливість 
використовувати сучасні автоматизовані системи управління, що дозволяє більш 
ефективно вирішувати адміністративні питання вчителем.  
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СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 
США 

У статті подається характеристика стандартів підготовки бакалаврів дошкільної 
освіти у США; розглядаються навчальні курси програм підготовки бакалаврів дошкільної освіти 
в одному з коледжів США та їх зв’язок зі стандартами. 

Ключові слова: стандарти, бакалавр, дошкільна освіта у США. 
В статье подается характеристика стандартов подготовки бакалавров дошкольного 

образования в США; рассматриваются учебные курсы программ подготовки бакалавров 
дошкольного образования в одном из колледжей США и их связь со стандартами. 

Ключевые слова: стандарты, бакалавр, дошкольное образование в США. 
The article deals with characteristics and analysis of Standards for Early Childhood Professional 

Preparation Programs (Bachelor’s  degree). The author examines courses of Early Childhood 
Preparation Programs in a US college and their relations with the Standards. 

Key  words: standards, Bachelor, early childhood education in USA. 
 
Одним із пріоритетних завдань сучасної освіти є підготовка вчителів нової 

генерації, які не лише володіють фундаментальною теоретичною та практичною 
базою. На сьогодні актуальними стають вміння самовдосконалюватися, готовність 
до навчання протягом життя. Особливо це стосується педагогів дошкільної освіти, 
оскільки, як відомо, перші роки життя дитини мають вирішальне значення для 
формування її особистості. Як зазначається у Законі України “Про дошкільну 
освіту”, “Дошкільний вік – базовий етап фізичного, психологічного та соціального 
становлення особистості дитини” [1]. 

Джерелом нових ідей для сучасних науковців є педагогічний досвід інших 
країн, зокрема США. Підвищений інтерес до досвіду США пояснюється тим, що 
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ця країна є однієї з найбільш високорозвинених у світі, де фокусуються загальні 
тенденції розвитку зарубіжної системи освіти в умовах глобалізації. Педагогічна 
освіта США була предметом дослідження у роботах О. Глузман, І. Гушлевської, 
В. Дикань, І. Кошманової, М. Нагач, І. Петіної, Л. Смалько, Р. Роман, 
Т. Чувакової. Але проблема підготовки бакалаврів дошкільної освіти (ДО) не була 
достатньо висвітлена в українській педагогічній літературі. 

Отже, мета нашої статті – подати характеристику та аналіз стандартів 
підготовки бакалаврів дошкільної освіти у США та прослідкувати їх вплив на 
формування змісту програм підготовки бакалаврів ДО. 

Як свідчить аналіз зарубіжної науково-педагогічної літератури, в США 
накопичений значний досвід в галузі підготовки педагогів дошкільної освіти. 
Уряд США приділяє значну увагу розвитку системи дошкільної освіти. 
Розширюється мережа державних дошкільних закладів, впроваджуються 
загальнонаціональні програми дошкільної освіти із федеральним фінансуванням 
(Head Start та Child Care and Development Block Grant). 

Згідно з Законом “Жодна дитина не залишиться без уваги” (No Сhild Left 
Behind Act of 2001) кожна державна школа має бути забезпечена 
висококваліфікованими вчителями. Висококваліфікований вчитель визначається 
як той, який ліцензований штатом, і має щонайменше ступінь бакалавра [2]. 

Державна програма “Head Start”, ініційована Департаментом Охорони 
здоров’я та соціальних служб, також висуває високі вимоги до рівня підготовки 
педагогів дошкільної освіти. Так, до вересня 2013 року принаймні 50% педагогів 
державних дошкільних закладів повинні мати ступінь з дошкільної освіти не 
нижчий бакалавра [3]. 

У США професійну підготовку з дошкільної освіти надають різноманітні 
навчальні заклади. Це чотирьохрічні коледжі, технічні інститути та університети. 
На 2006 рік 1349 вищих навчальних закладів займалися підготовкою педагогів для 
дошкільних закладів із наданням бакалаврського ступеня. Це становить 30% від 
усіх вищих навчальних закладів у країні. У 2003 році близько 180 тис. студентів 
здобували ступінь з дошкільної освіти. 

Аналіз програм підготовки педагогів дошкільної освіти дозволяє зробити 
висновок, що вони розробляються на основі стандартів, запропонованих 
національним урядом, урядами штатів та професійними організаціями, такими як 
Національна Асоціація Освіти Дітей Раннього Віку (NAEYC). 

Стандарти професійної підготовки педагогів дошкільної освіти, 
опубліковані у 2009, є основою для розробки програм підготовки педагогів 
дошкільної освіти усіх рівнів кваліфікації, у тому числі педагогів ДО рівня 
бакалавра у коледжах та університетах США [3]. 

Стандарти визначають професійні якості педагога та компетентності, якими 
повинні оволодіти майбутні педагоги (що повинні знати та вміти випускники 
педагогічних програм) а також використовуються для акредитації програм 
підготовки бакалаврів ДО. 

Згідно з вимогами NAEYC, програми підготовки бакалаврів ДО повинні 
включати такі елементи: 1) навчальна діяльність, яка відповідає основним 
положенням стандартів, 2) система оцінювання студентів за шістьма напрямками, 



запропонованими у стандартах, 3) система контролю досягнень студентів за цими 
напрямками. 

Стандарти складаються з основного положення, підпунктів та пояснення.  
Стандарт № 1. Знання вікових та психологічних особливостей дітей та 

вміння створити необхідні умови для їх розвитку. 
- Знання та розуміння вікових та психологічних особливостей та потреб 

дошкільників. 
- Знання та розуміння зовнішніх чинників розвитку та навчання дітей 
- Використання знань про особливості розвитку дітей для створення 

здорового, толерантного, позитивного, стимулюючого навчального середовища. 
Важко переоцінити важливість теоретико-методологічної та психолого-

педагогічної підготовки для педагога ДО. Випускники педагогічних програм ДО 
повинні мати ґрунтовні знання про інтелектуальний, соціо-емоційний розвиток 
дітей, розвиток мови та творчих здібностей, особливості навчального процесу, 
навчальної діяльності та гри, створення мотивації до навчання. 

Крім цього, студенти мають усвідомлювати та враховувати вплив таких 
чинників, як соціальна та економічна ситуація, культурне та мовне оточення, 
стосунки з дорослими та однолітками, матеріальний стан сім’ї, стан здоров’я, 
засоби масової інформації, особливості громади на навчання та розвиток дітей.  

Стандарт 2. Вміння співпрацювати з батьками та громадою.  
- Знання та розуміння особливостей сім’ї та громади. 
- Налагодження позитивних взаємовідносин із батьками та громадою. 
- Залучення батьків та громади до навчання та виховання дітей. 
По-перше, випускники мають демонструвати вміння збирати інформацію 

про стан та особливості сім’ї дитини, такі як матеріальний стан, склад сім’ї, 
стосунки між дорослими та дітьми, культурні цінності та особливості. Володіючи 
даною інформацією, випускники зможуть більш ефективно побудувати 
навчально-виховний процес. Аналізуючи Стандарт №2 можна зробити висновок, 
що від випускників вимагається володіти комунікативними здібностями та 
соціокультурною компетенцією для налагодження плідних стосунків із батьками 
дітей, допомагаючи їм у разі потреби звертатися до державних служб соціального 
захисту, охорони здоров’я, центрів вивчення англійської мови (для сімей 
іммігрантів). Також важливим вмінням для випускників програм підготовки 
бакалаврів ДО є вміння залучати батьків до навчально-виховного процесу, до 
оцінювання досягнень дітей та забезпечення наступності між дошкільною та 
початковою освітою.  

Стандарт № 3. Вміння оцінювати розвиток дітей, вести 
спостереження та документацію. 

- Розуміння цілей та ролі оцінювання. 
- Вміння співпрацювати в галузі оцінювання з батьками та колегами. 
- Вміння вести спостереження за дітьми, документацію та 

використовувати різні методи та прийоми оцінювання. 
- Вміння використовувати відповідні методи оцінювання для 

стимулювання досягнень дітей. 



Термін “Оцінювання” у даному контексті означає усі методи, за допомогою 
яких вчитель отримує інформацію про результати навчання та розвиту дітей. 
Розуміння того, що оцінювання тісно пов’язане з постановкою цілей, змістом та 
методами навчання і є одним із компонентів навчального процесу, допоможе 
випускникам ефективніше планувати та реалізовувати  процес навчання та 
покращить навчальні досягнення учнів. При цьому співпраця з батьками та 
колегами є запорукою успішної роботи педагога-початківця. Систематично 
спостерігаючи за дітьми в різних ситуаціях та за допомогою ведення записів, 
випускник має проводити аналіз результатів досягнень дітей та враховувати 
індивідуальні особливості кожного учня. Це стосується, в першу чергу, дітей з 
особливими потребами. Як бачимо, для американських педагогів метою 
оцінювання є підтримка усіх дітей. Жодна дитина не може бути виключена з 
навчального процесу. 

Стандарт № 4. Використання методів навчання та виховання, 
відповідних до віку дітей. 

- Вміння надати підтримку кожній дитині та позитивно ставитися до 
всіх дітей. 

- Знання та використання різноманітних методів навчання та 
виховання, відповідно до віку дітей. 

- Вміння проводити самоаналіз ефективності використання тих чи 
інших методів та їх впливу на результати досягнення дітей. 

Випускники програм ДО мають розуміти, що навчання та виховання дітей 
раннього віку – це складний процес, який залежить від вікових особливостей 
дітей, індивідуальних характеристик та умов навчання. Тому вони мають володіти 
навчальними методами та прийомами, які відповідають віковим особливостям 
дітей, використовувати інтерактивні методи та інформаційні технології. Також 
важливо створити позитивну психологічну атмосферу та сприятливі умови для 
розвитку творчих здібностей дітей, емпатії, формування впевненості у власних 
силах, позитивної самооцінки, соціальної адаптованості та готовності до 
самостійного пошуку. 

Стандарт № 5. Володіння теоретичними та практичними знаннями 
основних дисциплін (Читання та письмо, музика, математика, природничі науки, 
образотворче мистецтво, фізична культура, соціальні науки). 

- Знання академічних дисциплін, володіння базовими поняттями та 
методами. 

- Вміння відібрати зміст (розробити оптимальний навчальний план для 
кожної дитини) та організувати процес навчання на основі навчальних стандартів, 
власного досвіду та за допомогою засобів навчання. 

Важливо зазначити, що теоретичним підґрунтям для організації процесу 
навчання у американських закладах освіти є теорія конструктивізму. Навчальна 
діяльність учнів розглядається як активний процес конструювання знань. Тому, як 
бачимо, завданням педагога є створення необхідних умов для самостійного 
навчання.  

У документі NAEYC наголошується, що зміст дошкільної освіти має 
формуватися таким чином, щоб уникнути етнічної, культурної, релігійної та 



тендерної дискримінації. Оскільки діти у цьому віці вперше ознайомлюються з 
навчальними дисциплінами, педагог має закласти основи та базові поняття, які 
зможуть стати фундаментом подальшої освіти. Особливу увагу американські 
педагоги мають звертати на навчання читання, письма та математики, а також на 
розвиток мислення та вміння вирішувати проблемні задачі. 

Стандарт № 6. Професійні якості. 
- Усвідомлення себе як педагога професіонала, який працює в галузі 

дошкільної освіти. 
- Знання етичних норм та особливостей, пов’язаних з роботою з дітьми 

дошкільного віку. 
- Знання стандартів підготовки дошкільників для свого штату. 
- Готовність співпрацювати з колегами та підвищувати свій 

професійний рівень. 
- Здатність до саморефлексії та самокритики. 
Робота педагога дошкільної освіти є надзвичайно відповідальною, оскільки 

діти у цьому віці є дуже вразливими та залежать від допомоги дорослих. 
Випускники мають знати та дотримуватися Кодексу етичної поведінки, який був 
розроблений NAEYC. У ньому наголошується на важливості чуйного ставлення 
до дітей та  поваги до дітей, батьків та колег. Використовуючи Кодекс, 
випускники мають вміти вирішувати конфліктні та проблемні ситуації, які 
виникають під час роботи, та відстоювати своє рішення. Також вони мають 
захищати права дітей у разі необхідності. Відомо, що у США загальноприйнятим 
є інклюзивне навчання дітей з особливостями розвитку, тому педагоги початківці 
мають бути готовими співпрацювати з такими спеціалістами як дефектолог, 
логопед, фахівцями спеціальної освіти, дитячими психологами. 

Обов’язковим елементом програми професійної підготовки педагогів ДО є 
клінічний досвід або педагогічна практика. NAEYC висуває такі вимоги до 
педагогічної практики: 

1. Педагогічна практика повинна бути добре спланована та надавати 
можливість студентам інтегрувати теорію, дослідження і практику. 

2. Керівники практики мають допомагати студентам аналізувати свій досвід 
та оцінювати результати роботи студентів. 

3. Педагогічна практика повинна забезпечити студентам можливість 
отримати досвід роботи з різними мовними, культурними та етнічними групами 
дітей. 

Таким чином, детальний аналіз стандартів професійної підготовки педагогів 
дошкільної освіти у США свідчить, що велика увага приділяється якості 
професійної підготовки. Основними здобутками дошкільної педагогіки США 
можна вважати повагу до особистості дитини, побудову змісту освіти на засадах 
теорії конструктивізму, полікультурний характер освіти, ефективне використання 
інклюзивного навчання, залучення громади та батьків до навчання та виховання 
дітей. 

Вивчаючи досвід підготовки бакалаврів дошкільної освіти у Центральному 
коледжі міста Пела, штат Айова, ми проаналізували програми з дошкільної освіти 
рівня бакалавра [5]. У результаті аналізу можна зробити висновок, що курси, які 



пропонуються студентам, відповідають вимогам стандартів професійної 
підготовки педагогів дошкільної освіти (див. Табл. 1). Як бачимо з таблиці, 
навчальні курси програми підготовки бакалаврів ДО Центрального коледжу 
більше націлені на формування психолого-педагогічної компетенції (Стандарт 
№1), методичної компетенції (Стандарт №2) та професійно спрямованої фахової 
підготовки (Стандарт №5). 

Отже, проаналізувавши стандарти підготовки педагогів ДО у США та їх 
вплив на формування змісту програм підготовки бакалаврів ДО, можна зробити 
висновок, що реалізація стандартів NAEYC забезпечує високу якість підготовки 
фахівців ДО. Дослідження останніх тенденцій в педагогічній практиці США 
дозволяє стверджувати, що децентралізований характер освіти США поступово 
змінюється. На відміну від минулих років, коли кожен штат розробляв свої 
стандарти підготовки педагогів, все більше штатів керуються єдиними 
стандартами NAEYC, розробляючи та оцінюючи програми підготовки бакалаврів 
ДО. Перспективою подальших досліджень є вивчення змісту, форм та методів 
підготовки бакалаврів ДО в коледжах та університетах США. 

Таблиця 1 
Відповідність навчальних курсів стандартам підготовки бакалаврів ДО 

(Центральний коледж м. Пела, штат Айова, США) 
Стандарти 

 
Назви навчальних курсів 

Стандарт № 1 Соціально-емоційний розвиток дітей дошкільного віку, Когнітивний 
розвиток дітей дошкільного віку, Фізичний розвиток дітей дошкільного 
віку, Психологія розвитку, Основи педагогіки, Педагогічна психологія 

Стандарт № 2 Навчальне середовище дітей дошкільного віку, Робота із дітьми з різних 
соціальних груп, Соціологія сім’ї, Культорологія  

Стандарт № 3 Контроль та оцінювання у навчанні дітей дошкільного віку 
Стандарт № 4 Методи навчання та виховання, Інформаційні технології в дошкільній 

освіті, Управління класом 
Стандарт № 5 Навчання читання, Навчання дітей дошкільного віку математики, 

Образотворче мистецтво та музика, Література для дошкільників, 
Навчання природничих наук, Навчання фізичної культури 

Стандарт № 6 Робота із дітьми з обмеженими можливостями та обдарованими дітьми, 
Професійний розвиток педагога, Вирішення конфліктних ситуацій 
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

АНГЛІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядаються радикальні зміни у системі професійної 
підготовки майбутніх учителів Англії зумовлені такими зовнішніми чинниками, 
як інтеграційні процеси у галузі педагогічної освіти, що спрямовані на створення 
єдиного європейського простору освіти, та передбачають координацію 
стандартів підготовки вчителів в Англії з країнами Європейського Союзу, 
запровадження єдиних вимог до професійної підготовки майбутніх учителів, 
співпраці закладів педагогічної освіти Англії з аналогічними в інших країнах 
Європейської спільноти.  

Ключові слова: система професійної підготовки майбутніх учителів Англії. 
В статье рассматриваются радикальные изменения в системе 

профессиональной подготовки будущих учителей Англии обусловлены такими 
внешними факторами как процессы интеграции в сфере педагогического 
образования, направлены на образование единого европейского пространства и 
предвидят координацию стандартов подготовки учителей в Англии со странами 
Европейского Союза, введение единых требований к профессиональной 
подготовке будущих учителей, сотрудничество педагогических учреждений 
Англии с аналогичными в других странах Европейского сообщества.  

Ключевые слова: система профессиональной подготовки будущих 
учителей Англии. 

The article discovers the radical changes in the system of professional teacher 
training in England which dependent on such outside factors as integration in the 
sphere of pedagogical education and direct to the formation of integral European area 
and the coordination of Professional English Standards with the countries of European 
Union, the introduction of the integral demands to the professional teacher training.  

Key words: system of professional teacher training in England. 
 
Постановка проблеми. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Англії бурхливо 

відбуваються процеси оновлення та вдосконалення змісту, форм і методів 
професійної підготовки вчителів, у тому числі й учителів початкової школи. 

http://www.naeyc.org/positionstatements/ppp
http://www.central.edu/


Реформування системи підготовки майбутніх учителів початкової школи триває у 
зв’язку з впливом зовнішніх чинників, до яких ми відносимо: посилення 
доцентрованих тенденцій, входження в освітній простір Європи, здійснення 
модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог до підвищення 
рівня підготовки вчителів. Для вирішення цієї проблеми необхідно прослідкувати 
вплив цих чинників на розвиток і формування системи професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи Англії з урахуванням Європейського 
виміру освіти.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дане питання розглядалося у 
працях Г. М. Алексевич [1], А. В. Парінова [3], А. А. Сбруєвої [4] та ін. Ці автори 
проаналізували чинники утворення та розвитку сучасної системи професійної 
підготовки майбутніх учителів Англії. 

Аналіз порівняльно-педагогічних досліджень вище названих авторів 
свідчить, що проблема професійної підготовки майбутніх учителів в Англії 
залишається недостатньо вивченою, зокрема, не здійснено історико-педагогічний 
аналіз впливу євроінтеграційних процесів на стандарти, зміст і структуру 
професійної підготовки майбутніх учителів. 

Метою даної статі є аналіз зовнішніх чинників які вплинули на 
реорганізацію системи професійної підготовки майбутніх учителів Англії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У кінці ХХ – на початку ХХІ 
століття у Європі було прийнято і затверджено низку документів [6; 7; 9], у яких 
визначаються стратегії розвитку системи професійної підготовки вчителів у ХХІ 
столітті. Розглянемо найважливіші з цих документів більш докладно. 

Першим важливим документом, у якому йшлося про розробку єдиної 
стратегії в професійній підготовці майбутніх учителів, став “Меморандум про 
вищу освіту в країнах ЄС” (1991) [8]. У цьому документі наголошується на 
необхідності підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів, і 
задля цього “кожен студент має набути досвіду у різних освітніх системах країн 
ЄС” [8]. 

Нова трансєвропейська ініціатива в галузі професійної підготовки 
прозвучала у 1996 році на Міжнародній конференції ЮНЕСКО “Зміцнення ролі 
вчителів у стрімкозмінному світі”, на якій піднімалося питання розвитку і 
модернізації системи підготовки вчителів. У матеріалах конференції зазначалося, 
що основною метою професійної підготовки є становлення вчителя, який зможе 
задовольнити потребу сучасного суспільства і буде спроможний виконувати такі 
професійні завдання: 

1) озброїти учнів високим рівнем знань мовної і числової грамотності 
(literacy and numeracy); 

2) сприяти передачі учням знань та традицій; 
3) розвивати здатність учнів до адаптації у сучасному стрімкозмінному 

суспільстві; 
4) стати прикладом для учнів; 
5) розвивати партнерські зв’язки з батьками; 
6) нести відповідальність за фізичне здоров’я учнів [6, с. 14]. 



Головна мета загальноєвропейських реформ ініційованих Лісабонською 
стратегією (2000 р.) полягає в тому, щоб зробити Європейський союз найбільш 
конкурентоспроможною і динамічно економічною зоною, заснованою на знаннях. 
І першим кроком до цього є модернізація систем підготовки педагогічних кадрів у 
європейських країнах. Ці завдання прослідковуються в контексті Лісабонської 
стратегії. 

У 2001 році в межах Лісабонської стратегії було затверджено низку 
документів, у яких визначалися функції й цілі професійної підготовки вчителів. 
Одним із таких стратегічних документів є “Педагогічна освіта і підготовка 2010”, 
у якому вміщено перелік основних вимог до освіти і професійної підготовки 
вчителів: 1) залучення молоді до педагогічної діяльності; 2) підвищення престижу 
професії вчителя; 3) реорганізація системи професійної підготовки; 4) підготовка 
майбутніх учителів до праці в суспільстві знань [12]. 

У цьому документі наголошується на необхідності створення 
Європейського виміру в змісті педагогічної освіти та трансформації професійних 
дій учителя в нових умовах. Наступним документом, у якому було визначено 
низку перспективних положень щодо головних напрямів модернізації професійної 
підготовки майбутніх учителів й окреслено вимоги до їх професійного розвитку, 
був документ “Освіта і підготовка 2010 – Успіх Лісабонської стратегії залежить 
від термінових реформ”, прийнятий у 2004 році Радою Європи. У документі 
зазначалося:  

1. Педагогічна професія вимагає високої кваліфікації: 
– учителі повинні закінчувати вищі навчальні заклади чи їх еквіваленти; 
– мають бути висококваліфікованими спеціалістами у професійній сфері й 

мати відповідну педагогічну кваліфікацію; 
– педагогічна освіта повинна надаватися в рамках усіх трьох циклів вищої 

освіти (бакалаврат, магістратура і докторантура в межах Болонського процесу) з 
тим, щоб зайняти певне місце в системі європейської вищої освіти і збільшити 
можливості просування і мобільності в професії; 

– має здійснюватися упровадження результату досліджень і найкращих 
прикладів практичної діяльності у розвиток нового знання про освіту і підготовку 
майбутніх учителів. 

2. Педагогічна професійна освіта є неперервним процесом руху в рамках 
цілісної системи, до якої включається базова педагогічна освіта, вступ учителя в 
професію і постійний професійний розвиток:  

– необхідні послідовні та адекватно забезпечені ресурсами стратегії 
навчання в межах розвитку систем формальної й неформальної освіти для того, 
щоб забезпечити неперервний професійний розвиток учителів. Ця діяльність, що 
включає предметну і педагогічну підготовку, повинна бути доступною на всіх 
етапах професійної кар’єри і має відповідно винагороджуватися; 

– зміст програм базової професійної освіти і подальшого професійного 
розвитку повинен відображати важливість міждисциплінарного і спільного 
партнерського підходів до навчання. 

3. Мобільність педагогічної професії необхідно підтримувати: 



– мобільні проекти для вчителів мають стати невід’ємною частиною 
програм базового і подальшого професійного розвитку; 

– програми базового і подальшого професійного розвитку повинні 
забезпечувати вчителів знаннями і досвідом європейської співпраці з тим, щоб 
вони навчилися цінувати і поважати культурну різноманітність, а також 
виховували своїх учнів як глобально відповідальних громадян ЄС; 

– потрібно розширювати доступ та підтримувати можливості вивчення 
європейських мов, включаючи використання спеціалізованого словникового 
запасу під час засвоєння програм базової педагогічної освіти і подальшого 
професійного розвитку. 

4. Педагоги повинні працювати у партнерстві з іншими зацікавленими 
сторонами в культурно-освітньому процесі: 

– партнерство між закладами, де працюватимуть вчителі, промисловістю та 
постачальниками освітніх послуг, вищими освітніми закладами повинно 
заохочуватись з тим, щоб підтримувати високу якість ефективної підготовки й 
ефективної педагогічної практики і розвивати інноваційні освітні мережі на 
локальному та регіональному рівнях [9]. 

Отже, у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. у Європі було розроблено низку 
міжнародних правових актів, які є орієнтирами розвитку суспільства. Зазначені в 
них основні принципи педагогічної освіти та ключові вимоги до підготовки 
педагогів-європейців повинні бути введені у кожній Європейській країні як 
системні комплекси програм та напрями діяльності з модернізації системи 
професійної підготовки в руслі Лісабонських цілей і завдань розбудови Європи 
Знань. 

Наступним кроком у реорганізації системи професійної підготовки 
майбутніх учителів стала прийнята Копенгагенською Європейською комісією 
(2002 р.) резолюція з модернізації професійної освіти і навчальних систем у 
європейських країнах, яка відома як Копенгагенська Декларація. Представниками 
Комісії зазначалося, що на сучасному етапі формування єдиного європейського 
простору найголовнішою ознакою професійної підготовки вчителя має бути її 
сконцентрованість на ідеях модернізації навчання. Для досягнення 
вищезазначених цілей необхідно: 

1) підвищити рівень якості й використання інноваційних підходів у 
підготовці майбутніх учителів; 

2) здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів відповідно до 
вимог ринку праці; 

3) сприяти розвитку системи професійної освіти упродовж життя [7]. 
Предметом активної дискусії теоретиків є осмислення характеристик 

професії “європейського вчителя” відповідно до “європейського виміру освіти”. 
Складовими “європейськості” як складової професійної компетентності вчителя 
визначені: 

– європейська ідентичність. Європейський учитель є свідомим як свого 
національного коріння, так і належності до загальноєвропейської спільності 
народів. Його цінності зумовлюють можливості викладання не тільки в рамках 
національних програм, а й поза ними. Готовність до прийняття різноманітності в 



рамках єдності є ключовим аспектом європейської ідентичності, що без 
упереджень ставиться до світу в цілому;  

– європейське знання, яке передбачає обізнаність учителя з особливостями 
освітніх систем інших країн, з освітньою політикою регіонального рівня. Вчитель 
повинен з повагою ставитися до своєї національної системи освіти і співвідносити 
якість її діяльності з іншими. Він повинен знати історію країн регіону та її вплив 
на розвиток сучасного європейського суспільства, бути обізнаним зі станом справ 
у Європі та у світі в цілому;  

– європейський мультикультуралізм. Європейський учитель з повагою 
ставитися до своєї національної культури та інших культур, володіє навичками 
впевненої, однак не домінуючої, поведінки з представниками інших культур;  

– європейська мовна компетентність. Європейський учитель володіє більш 
ніж однією європейською мовою. Навички володіння та викладання іншими 
мовами він набуває в системі педагогічної освіти та подальшого професійного 
розвитку. Він проводить певний час в іншомовному середовищі, спілкується 
іншими мовами з колегами та носіями цих мов;  

– європейський професіоналізм. Європейський учитель має освіту, яка 
надає йому можливість викладати в будь-якій європейській країні. Він має 
“європейський” підхід до викладання предмета своєї спеціалізації та 
міжпредметних тем, що передбачає трактування навчального матеріалу з позицій 
європейської перспективи. Він обговорює з колегами з інших європейських країн 
питання змісту та методів викладання, запозичує досвід передових педагогічних 
традицій. Розвитку європейського професіоналізму допомагає практика розробки 
вищими навчальними закладами різних країн спільних навчальних програм та 
надання спільних академічних ступенів;  

– європейська громадянськість. Європейський учитель повинен жити і 
працювати як громадянин Європи, який розділяє такі цінності, як повага до прав 
людини, демократія, свобода. Стиль його викладання має сприяти формуванню 
автономних, відповідальних та активних майбутніх громадян Європи;  

– європейські виміри якості. Підготовка європейського вчителя передбачає 
наявність інструментів порівняння формальних ознак систем педагогічної освіти 
країн регіону. Засоби розвитку порівнюваності та прозорості систем вищої та 
професійної освіти, напрацьовані в рамках Болонського та Копенгагенського 
процесів, сприяють усуненню перешкод на шляху взаємовизнання кваліфікацій 
педагогічної освіти та розвитку мобільності вчителів;  

– європейська мобільність учителів, яка включає навчання за кордоном, 
вивчення іноземних мов, ознайомлення з культурами інших народів, участь у 
програмах організованих обмінів студентами в рамках ЄС, індивідуальне 
працевлаштування за кордоном. Європейський учитель сприяє розвитку 
мобільності учнів у межах програм ЄС, що надає додаткові можливості взаємного 
навчання, нового розуміння європейської громадянськості [5].  

Отже, кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується євроінтеграційними 
процесами, спрямованими на розбудову єдиного освітнього світового простору. 
Для досягнення даної мети необхідна повна модернізація систем професійної 
підготовки країн ЄС. Великобританія стала однією з перших країн, у якій 



відбулася низка реформ з удосконалення даної системи і підвищення рівня 
підготовки майбутніх учителів.  

Визначення стратегічних напрямів розвитку системи професійної 
підготовки вчителів стало пріоритетом діяльності спеціальної групи європейських 
експертів (Working group A), яка визначила вимоги до формування широкого 
спектру нових компетентностей учителя, зумовлених змінами в політичному, 
економічному та соціальному житті сучасного європейського суспільства. Отже, 
експертами визначено наступні групи нових професійних компетентностей 
учителя, на формування яких здійснюють вплив відповідні чинники: 

1. Соціальними змінами, зумовлена необхідність у формуванні таких 
компетентностей учителя:  

а) компетентності у сфері громадянської освіти студентів: 
– готовність до життя в мультикультурному суспільстві, яке забезпечує 

рівні можливості для особистісного і професійного розвитку всіх громадян; 
– формування стилю життя, спрямованого на збереження навколишнього 

середовища; 
– сприяння соціальній рівності в сім’ї, в навчанні, в суспільному житті; 
– усвідомлення себе громадянином Європи та виконання функцій, що 

відповідають такому статусу; 
– готовність управляти власним кар’єрним розвитком; 
б) компетентності у сфері розвитку навчальних умінь студентів, необхідних 

для неперервної освіти в суспільстві знань:  
– здобуття знань, що виходять за рамки обов’язкової освіти; 
– уміння будувати самостійне навчання упродовж життя; 
– уміння отримувати нову інформацію; 
– комп’ютерна грамотність; 
– креативність та інноваційність; 
– готовність до вирішення проблем; 
– комунікативні уміння; 
в) встановлення зв’язків між компетентностями, що передбачають уміння 

створення нових навчальних програм та знання предмета спеціалізації вчителя. 
2. Збільшення змін у шкільному середовищі та різноманітність учнівства 

визначає необхідність формування таких компетентностей шкільного вчителя: 
а) компетентності, які потребують урахування нових умов здійснення 

навчального процесу: 
– уміння співпрацювати з учнями різного соціального, культурного та 

етнічного походження; 
– організація навчального процесу та визначення успішності навчального 

процесу; 
– співпраця з учителями-професіоналами, що здійснюють навчання одного 

й того самого контингенту учнів; 
б) у позакласній роботі майбутній учитель має оволодіти такими 

компетентностями: 
– укладання нових навчальних програм, участь в організаційному розвитку 

школи, в розробці нових форм оцінювання знань учнів; 



– уміння співпрацювати з батьками учнів та іншими соціальними 
партнерами. 

в) майбутній учитель повинен використовувати ІКТ у навчальному процесі 
та в професійній практиці [5].  

Отже, нова роль учителя є результатом складної сукупності чинників, що 
зумовлюють суттєві зміни в житті європейської спільноти. Для її досягнення 
необхідні дії з боку уряду як у системі професійної підготовки майбутніх 
учителів, так і в галузі педагогічної освіти.  

Після візиту євроекспертів до країн, у яких відбулися значні реформи 
педагогічної освіти, передусім до Великобританії, фахівцями було визначено 
критерії успішної реорганізації педагогічної освіти в країнах ЄС:  

– визначення вимог до навчальних програм та оцінки якості знань у 
навчальних педагогічних закладах; 

– контроль діяльності закладів педагогічної освіти органами державної 
влади; 

– підтримка урядом закладів педагогічної освіти та шкіл у здійсненні їх 
діяльності; 

– залучення до реформування педагогічної освіти зацікавлених сторін та 
визначення ефективності запроваджуваних змін [9].  

Таким чином, тенденція до успішних інтеграційних процесів у системі 
професійної підготовки майбутніх учителів ставить перед урядом кожної 
європейської країни три завдання: по-перше, визначення професійних 
компетентностей, якими має володіти майбутній європейський учитель; по-друге, 
створення умов для здобуття цих компетентностей та розвитку їх упродовж 
життя, по-третє, складання ефективних навчальних програм, спрямованих на 
озброєння майбутніх учителів професійними компетентностями. 

Враховуючи потреби розвитку нових напрямів європейського 
співробітництва було створено такі європейські організації як Європейська 
Асоціація Вчителів (European Association of Teachers) та Національна Спілка 
Вчителів (National Union of Teachers), Європейська мережа політики у галузі 
педагогічної освіти (ENTEP – European Network on Teacher Policies) основна мета 
яких полягає у вирішенні питань організації єдиної стратегії професійної 
підготовки майбутніх учителів. Ці організації проводять міжнародні конференції, 
в яких обговорюються нові підходи до професійної підготовки педагогів.  

Проблемами професійної підготовки майбутніх учителів займається також 
Асоціація підготовки майбутніх учителів у Європі (Association for Teacher 
Education in Europe – ATEE), головними завданнями якої є: 

– забезпечення високого рівня професійної підготовки педагогів; 
– обмін досвідом щодо використання ефективних форм і методів 

професійної підготовки; 
– поширення передового педагогічного досвіду викладачів; 
– забезпечення співробітництва вищих педагогічних навчальних закладів у 

країнах Європи [10].  
Для підвищення професійного рівня підготовки майбутніх учителів у Англії 

було створено Раду з акредитації вчителів (САТЕ). Головна мета САТЕ – 



створення навчальних програм для коледжів університетського рівня і 
педагогічних відділень університетів, а також контроль їх виконання вищими 
навчальними закладами, а і відповідність програм європейському рівню.  

Ставши членом ЄС, англійський уряд почав активно залучати молодь до 
розбудови загальноєвропейського освітнього простору. У 1990 році в Англії на 
національній педагогічній конференції було прийнято рішення щодо включення 
курсу “Європейський вимір” до обов’язкових дисциплін педагогічних закладів. 
Основною метою курсу є поглиблення знань майбутніх учителів з питань 
розвитку країн ЄС; вивчення розвитку систем початкової, середньої та вищої 
освіти в різних країнах Європи; критичне сприйняття національного культурного 
стереотипу; створення умов для співпраці та обміну знань студентів та викладачів 
країн ЄС [11]. 

Окрім створення курсу “Європейський вимір”, Англія брала активну участь 
у розробці трансєвропейських програм, в основу яких покладено вимоги щодо 
підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів. До них належать: 
ЕРАЗМУС (ERASMUS), КОМЕТ (KOMETT), ТЕМПУС (TEMPUS). 
Вищезазначені програми спрямовані на розширення обміну студентів та 
викладачів між педагогічними закладами країн-членів ЄС. Велика увага 
приділяється оновленню начальних програм підготовки майбутніх учителів. 

Висновки. Таким чином, Англія є активною учасницею розробки та 
реалізації транс’європейських проектів. Таке співробітництво дає можливість 
підготовки мобільних учителів-європейців, здатних конкурувати на 
європейському ринку праці й задовольняти вимоги сучасного суспільства. В 
аналітичному документі ENTEP “Що означає поняття “європейський учитель?” 
визначено, що “європейський учитель” повинен мати ті ж базові професійні 
уміння, що і будь-який кваліфікований учитель. Насамперед, він повинен мати 
високий рівень знань з предмета спеціалізації й успішно навчати учнів [2]. Для 
досягнення цієї мети необхідна реорганізація системи професійної підготовки 
майбутніх учителів з урахуванням євроінтеграційних процесів.  

Процес реформування системи професійної підготовки майбутніх учителів 
Англії позначився низкою тенденцій, характерних для більшості європейських 
країн у руслі загальноєвропейських освітніх реформ: 

– врахування вимог входження до “загальноєвропейського освітнього 
простору”;  

– зміцнення урядового контролю за підготовкою вчителів, акцентуючи 
увагу на централізацію в розробці навчальних планів і програм;  

– стандартизація навчальних планів і програм;  
– розширення загальноосвітньої та психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів;  
– участь студентів і викладачів у дослідницьких проектах і 

експериментальних програмах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У США 

У статті здійснено аналіз досвіду підготовки фахівців за докторськими 
програмами в США, визначено моделі докторської підготовки; висвітлено 
чисельні показники докторантів і функціонування національних програм; 
окреслено поетапну систему докторської підготовки: навчальні курси та 
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дослідницьку роботу; розкрито особливості післядокторської підготовки; 
з’ясовано проблеми докторської підготовки та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: докторська підготовка, докторські програми, навчальні 
курси, дослідницька робота, післядокторська підготовка. 

В статье осуществлен анализ опыта подготовки специалистов по 
докторским программам в США, определены модели докторской подготовки; 
освещены численные показатели докторантов и функционирования национальных 
программ; подана поэтапная система докторской подготовки: обучение и 
исследовательская работа; раскрыты особенности последокторской 
подготовки; установлены проблемы докторской подготовки и пути их решения. 

Ключевые слова: докторская подготовка, докторские программы, учебные 
курсы, исследовательская работа, последокторская подготовка. 

Analysis of the USA doctoral education experience is held in the article, 
doctorate models are determined; quantitative indexes of doctoral candidates and 
national programs functioning are enlightened; phased doctorate system (training 
courses and research work) is described; peculiarities of postdoctoral education are 
revealed; doctoral education problems and ways of solving them are cleared up. 

Key words: doctoral education, doctoral programs, training courses, research 
work, postdoctoral education. 

 
Постановка проблеми. В умовах європейської інтеграції України та 

глобалізаційних процесів постає необхідність щодо об’єктивного вивчення 
зарубіжного досвіду з метою впровадження кращих світових надбань у вищу 
освіту, зокрема підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Наукове зацікавлення 
американською моделлю освіти зокрема, докторськими програмами (в Україні — 
аспірантура) зумовлене не тільки визнанням у світовому масштабі, але й з огляду 
на її конкурентоспроможність, ефективність, інноваційність, загалом потужний 
науковий потенціал, що становить національну безпеку будь-якої країни. Саме 
тому підвищення інтересу до підготовки висококваліфікованих кадрів у США 
простежувалося майже одночасно в європейських країнах. Зважаючи на це, у 
висновках Болонського семінару “Ступені третього циклу: компетентності і 
кар’єра дослідника”, який відбувся в Гельсінкі (2008 р.), зазначалося, що потрібно 
розвивати і підтримувати привабливі кар'єрні шляхи для здобувачів та володарів 
докторських ступенів і використовувати досвід США щодо збирання інформації 
про успішних докторантів та їх кар'єрний розвиток [2, c. 108].  

Аналіз останніх досліджень в публікацій. Упродовж останніх десятиріч у 
дослідженнях українських учених відображено різні аспекти функціонування 
системи освіти в США: розвиток педагогічної освіти і засобів формування 
педагогічної майстерності вчителів у США (В. Гаргай, Т. Кошманова, 
М. Красовицький, Р. Роман), управління науковою роботою в університетах США 
(А. Сбруєва), діяльність державних і недержавних закладів вищої освіти США 
(О. Романовський), структура вищої освіти США (Л. Кнодель), докторська 
підготовка з державного управління та у високорейтингових університетах США 
(Ж. Таланова) та ін. 



Метою нашої статті є аналіз досвіду підготовки фахівців за докторськими 
програмами в США. Основні завдання полягають у: визначенні моделей 
докторської підготовки; висвітленні чисельних показників докторантів і 
функціонування національних програм; з’ясуванні поетапної системи докторської 
підготовки: навчальних курсів та дослідницької роботи; розкритті особливостей 
післядокторської підготовки; окресленні проблем докторської підготовки та 
шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Передусім заслуговує на увагу те, що 
керівництво вищою освітою в країні є децентралізованим, оскільки згідно з 10 - ю 
поправкою до Конституції США, система освіти підпорядкована органам 
управління окремих штатів [3]. Докторська освіта в США відображає суспільство, 
в якому вона функціонує, з великою демократичністю та різномаїттям організацій 
і пропозицій вищих шкіл, що офіційно відповідають за докторські програми в 
дослідницьких університетах, у порівнянні одного штату з іншим [18]. 
Підтримуємо думку В. Байденка та Н. Селезньової про те, що підготовка 
докторантів в США здійснюється в системі освіти, головною особливістю якої є 
насамперед незалежність та академічна свобода [1].  

Слід нагадати, що в США, на відміну від багатьох європейських країн, 
історично визначено один науковий докторський ступінь, який відповідає нашому 
ступеню кандидата наук. Водночас від передбачає дві моделі: перша – 
загальнонаукового спрямування з присудженням академічного ступеня доктора 
філософії (PhD), друга - професійного призначення і завершується присудженням 
ступеня (кваліфікації) професійного доктора, наприклад, DEd (доктора з освіти). 
Докторські програми типу PhD насамперед пов'язані з фундаментальними 
природничими, соціальними, гуманітарними науками, мають предметне 
спрямування та спеціалізацію [7]. 

Особливо сьогодні затребуваним в американському суспільстві, за 
твердженням Дж. Тейлора, є професійний докторат [16]. Донедавна вважалося, 
що в США є лише класична англосаксонська модель докторського ступеня PhD, 
натомість присудження професійного доктора було запроваджено ще в 20-х роках 
минулого століття і нині ця модель поширена в багатьох галузях: охороні 
здоров’я, геології, медицині, фізіотерапії, освіті, інженерії та ін. Крім того, 
появляються нові форми докторських програм, які після закінчення дають 
можливість займати посади в корпораціях, що передбачають використання і 
впровадження набутих знань, а не безпосередньо дослідницьких навичок як таких 
[15]. 

Здебільшого докторський ступінь отримують після завершення навчання в 
магістратурі за спорідненими напрямами. У деяких випадках можливе здобуття 
докторського ступеня на основі бакалаврського академічного ступеня [8]. 
Отримання ступеня бакалавра є базовою вищою освітою і для більшої частини 
студентів навчання у ВНЗ на цьому етапі завершується. Близько 15-20% студентів 
продовжують своє навчання в магістратурі, з яких лише 5-7% вступають на 
докторські програми. 

Аналізуючи кількісні показники щодо чисельності докторантів, Л. Боррелл-
Деміан за матеріалами звіту “Більш інтенсивний та інтегрований Європейський 



освітній простір” (2009 р.) зазначає, що в 2005 р. в країнах ЄС було підготовлено 
100000 докторів, в Японії — 15000 осіб, в США – 53000 осіб [9]. На душу 
населення в країнах ЄС докторський ступінь присуджують на 15% більше ніж в 
США і на 23% більше ніж в Японії. У період з 2000 р. по 2005 р. простежується 
середньорічне збільшення випускників-докторантів: на 5% – в ЕС, 3,3% – в США 
і 4,6% – в Японії. Зокрема в США у 2010 р. докторантуру закінчили 61000 осіб, 
для порівняння в Німеччині — 25000 осіб [10].  

Особливо привертають увагу кількісні характеристики докторантів, які 
приїхали з інших країн і навчалися за американськими докторськими програмами. 
Так, за даними Національного фонду науки США близько 70% іноземців, які 
захистили докторські дисертації, залишаються працювати у США. Як наслідок 
іноземці становлять сьогодні значну частину професорсько-викладацького складу 
американських університетів, зокрема від 25 до 40% професорів природничих і 
математичних наук, 25 % всіх докторів наук та інженерів. Це переконливо 
засвічує, що навчання іноземних студентів у США стало важливою складовою 
державної політики і має далекосяжні цілі, незважаючи на обмеження, 
запроваджені після подій 11 вересня 2001 р. [6; 18].  

Докторські програми розробляються Американською асоціацією (AAU) на 
основі глибокого та перманентного аналізу, зокрема, впродовж декількох років 
комісія з числа університетських деканів і ректорів займалася вивченням 
докторської освіти в найбільш престижних університетах США [1]. До структур, 
які сприяють вдосконаленню докторської підготовки, належать: рада шкіл 
післядипломної освіти (Council of Graduate Schools – CGS); Федеральний 
національний фонд науки (NSF); приватні фонди (наприклад, фонд Карнегі, фонд 
Вудро Вільсона та ін.), доброчинні трасти П’ю та Атлантична філантропічна 
організація. Вони визначають сфери, які потребують розвитку докторської освіти 
і виступають з ініціативами щодо експериментального впровадження можливих 
рішень. Однак престиж докторських програм в США, на думку Дж. Уокера, 
здобутий насамперед завдяки успішній дослідницькій роботі факультетів, а не 
розробленні університетських програм, які дають докторський ступінь [18]. 
Очевидно, що за обсягом наукової продукції США займає перше місце - 30,8%, 
для порівняння Японія - 8,2%, Великобританія - 7,9%, Німеччина - 7,1%, Франція 
- 5,6%. [12]. 

Водночас модель підготовки майбутніх докторів наук в університетах США 
формується з урахуванням національних програм. Так, уряд США фінансує 
програми докторських стипендій імені Едмунда Маски, програму 
імені Фулбрайта тощо. При цьому, як правило, стипендію або грант легше 
одержати тим, хто збирається їхати в США на навчання в докторантурі [3]. 
Заслуговує на увагу програма підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних 
закладів “Preparing Future Faculty” (PFF) [14].  

Мета програми полягала в підвищенні якості освіти на основі підготовки 
нового покоління викладачів і спрямована на активізацію підготовки в 
дослідницьких університетах тих студентів, які досягли певних успіхів у наукових 
дослідженнях. Її поява зумовлена першими кроками глобалізаційних процесів у 
90-х роках минулого століття, коли в США та інших розвинених країнах світу 



особливо актуальним постало питання щодо значної ролі методів і принципів 
інтенсифікації знань, телекомунікації, інформаційних технологій, що передбачало 
суттєві зміни у парадигмі підготовки кадрів для викладання у вищій школі [11]. 
Фінансове забезпечення здійснювали Асоціація американських коледжів і 
університетів (The Association of American Colleges and Universities – AAC&U), 
Рада аспірантур (The Council of Graduate Schools - CGS) та грантова підтримка за 
участю благодійних фондів (The Pew Charitable Trusts). Програма проводилася в 
три етапи. На першому етапі програми PFF (1994-1996 рр.) вдосконалювалися 
університетські функції відповідно до основних видів діяльності викладача 
університету: наукові дослідження, викладання та суспільна робота, яку виконує 
університет для суспільства. Упродовж другого етапу (1997 р.) здійснювався 
перехід програми PFF від статусу демонстраційних проектів до національної 
моделі вищої освіти. На третьому етапі (1998-2001 рр.) було розроблено модель 
програм для природничих і математичних факультетів та згодом - для соціальних 
і гуманітарних наук. В основу програми PFF покладено кластерний підхід, що дає 
підстави для забезпечення майбутніх докторів місцем проведення практики та 
ознайомлення з іншими видами навчальних закладів і відповідними видами 
діяльності. Під кластером розуміється структурний підрозділ (факультет, 
інститут), який співпрацює з іншими інститутами чи факультетами, що готує 
докторантів (магістрів). Управління кластером здійснює комітет, який приймає 
рішення щодо напряму програми PFF, визначення і врахування ролі та обов’язків 
майбутніх викладачів, видів діяльності тощо. У цілому до участі в програмі PFF 
залучено майже два десятки асоціацій, спілок, національних рад, що підтверджує 
значення та місце зазначеної програми в суспільстві. 

Докторські програми в американських дослідницьких університетах мають 
поетапну систему підготовки: навчальні курси та дослідницьку роботу, і тривають 
4-6 років [5]. На першому етапі впродовж 2-2,5 років навчальних курсів докторант 
зобов’язаний освоїти навчальні дисципліни, скласти іспити та отримати диплом 
(свідоцтво) про навчання в докторантурі, який є юридичним документом [4; 13; 
5]. На другому етапі проводяться наукові дослідження, відбувається процес 
підготовки, написання та захист наукової роботи, після чого видається диплом 
докторського ступеня. Зважаючи на це, постала наступна проблема – деякий 
відсоток докторантів успішно закінчують навчання, отримують диплом 
(свідоцтво) про навчання, однак не поспішають захищати дисертаційну роботу та 
отримувати відповідний докторський диплом [5]. Це пояснюється і тим, що не в 
усіх докторських програмах вимагається обов’язковий захист дисертаційного 
дослідження, тому частина студентів користуються цим.  

Навчальні курси програми спрямовані на здобуття знань, формування 
компетентностей, готовності до пізнання новітніх здобутків у кожному 
предметному курсі та засвоєння методології дослідження. Іспити складаються з 
кожної навчальної дисципліни. Зміст та форми організації таких іспитів 
зазначаються в освітній програмі предмета. Стосовно організації навчання, слід 
зазначити, що освоєння навчальних дисциплін та окремих частин докторської 
програми ґрунтується на системі кредитів. Так, для здобуття наукового ступеня 
доктора філософії з педагогіки (PhD in Education) в університеті Уолдена (США) 



необхідно отримати в цілому 122 кредити, зокрема, успішно завершити підготовчі 
курси (6 кредитів), у процесі яких розробити професійний план розвитку і план 
подальшого навчання; освоїти навчальні модулі (86 кредитів); провести усний 
захист дисертації (30 кредитів) [19]. У докторській програмі передбачено 
засвоєння навчальних курсів “Теорія дослідження, проектування і методи”, 
“Статистичні дослідження”, “Якість досліджень” тощо.  

У Масонському університеті штату Джорджиа (США) для здобуття ступеня 
доктора філософії з педагогіки (PhD  in Education) не обов’язково мати ступінь 
магістра. Докторанти навчаються 5 років і зобов’язані отримати 55-65 кредитів. У 
перші два роки підготовка здійснюється на курсах з психології, педагогіки, 
методології та теорії педагогічного дослідження і педагогічної практики. 
Упродовж наступних трьох років докторанти працюють над дисертаційним 
дослідженням [20]. 

Дослідницька робота здійснюється за індивідуальним планом і включає 
дослідження проблеми в галузі та написання дисертації. Для нагляду за 
виконанням дисертаційного дослідження створюється комісія на чолі з 
керівником дослідника, яка визначає відповідність дисертації стандартам та на 
предмет оригінальності дослідження. Науково-дослідна робота докторанта може 
проводитися в режимі online та основною вимогою є систематична участь 
докторанта в обговореннях. У цілому дослідницька робота оцінюється за 
публікаціями, активною участю в конференціях і визнанням результатів 
наукового дослідження (індекс цитування). Після завершення навчання подається 
проспект дисертації і проводиться усний її захист. Здебільшого в університетах не 
призначають незалежних експертів при проведенні захисту, обмежуються 
рецензіями наукового керівника та відгуками з боку членів дисертаційної колегії 
університету, де проводиться захист [5]. 

Крім докторської підготовки в провідних американських університетах 
здійснюється і формалізована післядокторська підготовка терміном 3 роки та 
виплатою стипендії [7]. Студентом післядокторської підготовки може стати особа, 
яка отримала ступінь PhD, або яка перебуває на завершальному етапі успішного 
здобуття докторського ступеня, про що підтверджено керівником департаменту 
чи директором навчання в доктораті. Упродовж перших двох років стипендіати-
дослідники виконують дослідження та викладають (у неповний робочий день) два 
курси на рік у відповідному департаменті чи за міждисциплінарною програмою. 
На третьому році стипендіат викладає один курс у першому семестрі та останній 
семестр присвячує дослідженням у режимі повного робочого дня. 
Післядокторська підготовка є важливим етапом з огляду на перспективу 
кар’єрного росту та можливість претендувати на посади постійних викладачів або 
самостійних дослідників в академічних галузях.  

У цілому, аналізуючи стан докторської підготовки, слід відзначити, що 
США впритул підійшли до виробництва знань дійсно нового покоління, що 
здобуваються в надрах наукової спільноти і здійснюють вплив на життя 
суспільства загалом [18]. Особливості дослідницької діяльності полягають у 
тісній взаємодії з органами влади та іншими впливовими організаціями з метою 



формування загальнонаціональних вимог післядипломної освіти і сприяння 
вільного фінансування для розвитку докторської освіти. 

Водночас в американській докторській підготовці простежуються деякі 
проблеми [18]. Зокрема, багато тих, хто може здобути докторський ступінь, не 
поступають на докторські програми; відбувається зростання демографічних 
проблем, що призводить до суттєвих змін у вікових параметрах докторантів; 
посилюється конкуренція з боку інших країн, які вживають рішучих заходів з 
метою створення сильних післядипломних докторських програм.  

Актуальними залишаються соціальні та економічні чинники, які негативно 
впливають на докторську підготовку. Насамперед, виникає небезпека щодо 
пониження рівня освіченості в галузі математичних знань, що призведе до вступу 
на докторські програми менш кваліфікованих випускників вузів. Крім того, 
передбачається, що оскільки в 2015 році на міжнародну міграцію буде припадати 
більше половини приросту населення, постане необхідність про додаткову 
освітню підготовку для нових громадян США. Зростає чисельність претендентів 
зі зміненою мотивацією, з точки зору, вікових, сімейних і трудових чинників. 
Збільшується попит на докторські програми американців, які працюють і мають 
наміри щодо кар’єрного зростання. Водночас залишається відносно великий 
відсів докторантів (40-50%) і зберігається досить тривалий термін докторської 
підготовки (5 років – 25 %, 7 років – 45 %) [18]. 

З метою вирішення зазначених проблем, американські експерти закликають 
усі інституції, які беруть участь у підготовці докторів наук – університети, 
роботодавці, вищі посадові особи, вжити дієвих заходів щодо їх запобігання. 
Зокрема, університетам вони пропонують: виявляти та залучати до 
післядипломної освіти талановитих студентів; аналізувати стан щодо завершення 
докторської освіти та показники її якості; розширювати можливості для 
неакадемічної кар’єри; надавати докторантам інформацію про кар’єрні 
можливості позаакадемічного середовища; суттєво покращувати підготовку 
викладачів для післядипломних шкіл, ураховуючи сучасні освітні технології, 
демографічні тенденції в країні та старіння професорських кадрів; здійснювати 
підвищення професійної кваліфікації як одного з важливих напрямів 
післядипломної освіти [там само]. 

Роботодавці покликані розвивати співробітництво з університетами 
(виділення стипендій, розширення можливостей для стажування, матеріальна 
підтримка докторантів із незабезпечених верств населення тощо); інформувати 
громадськість про компетенції, які можуть користуватися попитом на ринку праці 
майбутнього. 

Вищим посадовим особам необхідно: гарантувати доступність докторської 
освіти для більшої частини американських громадян; офіційно погоджувати та 
реалізовувати ініціативу щодо сприяння розвитку магістерської та докторської 
освіти, зокрема, підтримки докторської підготовки “COMPETES” у галузях, які 
мають стратегічну спрямованість; забезпечити модернізацію федеральних 
програм докторської підготовки та відповідних стипендіальних програм з 
урахуванням зростання вартості післядипломної освіти; змінити порядок надання 
віз для міжнародних студентів з метою надання іноземним студентам можливості 



вступати до американських післядипломних шкіл та залишатися в США після 
здобуття наукового ступеня [18]. 

Узагальнюючи досвід докторської підготовки фахівців у США, особливої 
уваги заслуговують прогностичні погляди американських експертів [Там само]. 
Передусім великого значення в підготовці дослідників надається післядипломній 
освіті, яка визначається стратегічним ресурсом США, і її зміцнення – це 
інвестиції в майбутнє. Американські фахівці констатують нову реальність у 
глобальному світі: з одного боку, системні зміни в Європі зумовили появу 
уніфікованих та погоджених стандартів, з іншого – незважаючи на стабільно 
високий рівень докторських програм в післядипломній освіті США, їх якість в 
інших країнах також зростає. 

Висновки. Таким чином розвиток глобалізаційних процесів в усіх її 
проявах детермінує необхідність змін у світовій освітній системі і, зокрема, у 
докторській підготовці США. З метою вдосконалення підготовки докторів наук 
простежується розвиток нового типу партнерства між державою, бізнесом та 
університетами, спрямованого на задоволення запитів ринку праці. Здійснюється 
залучення до підготовки докторантів не тільки державних ресурсів, але й коштів 
бізнесових корпорацій, приватних благодійних фондів, конкурсних грантів, 
призначених для розвитку інноваційних технологій. Відбувається збільшення 
попиту на професійних докторів, що зумовлює їх роботу на посадах за 
комерційними контрактами, консультуванням бізнесових структур, 
дослідницьких організацій та урядових агенцій. Осмислення особливостей 
підготовки за американськими докторськими програмами в США з урахуванням 
Болонських вимог визначить можливості, шляхи та умови використання 
прогресивних ідей цього досвіду на вітчизняному освітньому ґрунті.  
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СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРІВ 
НАУКОВОЇ РОБОТИ В ДЕРЖАВНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ США 

У статті визначено та досліджено місію, функції і структуру 
управлінської діяльності адміністраторів наукової роботи в державних 
університетах США. Проаналізовано досвід американських дослідницьких 
університетів з метою його застосування у ВНЗ України. 

Ключові слова: управлінська діяльність адміністраторів наукової роботи, 
державні університети США. 

В статье определены и исследованы миссия, функции и структура 
управленческой деятельности администраторов научной работы в 
государственных университетах США. Проанализирован опыт американских 
исследовательских университетов с целью его применения в ВУЗах Украины. 

Ключевые слова: управленческая деятельность администраторов научной 
работы, государственные университеты США. 

Mission, functions and structure of administrators’ research managing activity at 
state universities of the U.S. are defined and investigated in the article. The experience 
of American research universities with the purpose of its application at Ukrainian 
higher educational establishments has been analyzed.  

Key words: administrators’ research managing activity, state universities of the 
U.S. 

 
Постановка проблеми. Сучасний світ визначають нестабільність, 

неоднозначність, різноманітність та розпад звичних стереотипів, стрімка зміна видів 
та методів діяльності. В складних, суперечливих та конфліктних умовах поступово 
формується нове – планетарне суспільство. Освіта як соціальний інститут і засіб 
соціалізації людини потребує орієнтації на нову стратегію, на нові методології 
мислення і пізнання, які обумовлені фактом існування відкритого, нелінійного світу, 
що постійно змінюється. Сьогоднішні умови вимагають від освіти виконання не 
тільки традиційної функції передачі соціального досвіду, але в значно більшій мірі – 
випереджаючої, превентивної функції підготовки людини до життя в 
ризиконебезпечному суспільстві. Тому, на нашу думку, і філософія управління 
науковою роботою в університеті повинна спиратися на ідеї цілісності, 
індивідуалізації і фундаментальності освіти з урахуванням парадигмальних змін в 
сучасній науці та переходу її в міждисциплінарну стадію постнекласичної науки.  

Разом з тим сучасна наука все більш стає діяльністю, яка спрямована на 
генерацію нових технологій, в тому числі і освітніх. Університетська 
дослідницька діяльність теж суттєво змінюється: її цілями все більш стає не саме 
пізнання, а процес перетворення (за допомогою технологій) навколишнього світу, 
зокрема соціуму (за допомогою сучасних освітніх і виховних технологій). 
Сучасне дослідження виявляється прообразом технологічного способу освоєння 
й, більше того, бачення світу. Питання істинності, якості знання, одержаного в 
процесі дослідження, відходять на другий план. У цьому контексті інтерес 
представляє не знання як таке, не та або інша інтерпретація ефекту, виявленого в 



результаті дослідження, але ефект сам по собі, точніше — ті перетворення, за 
допомогою яких він реалізується і може бути відтвореним скільки завгодно разів. 
Тобто для сучасного комерціалізованого і конкурентного світу саме 
технологічний контекст є найбільш значущим і привабливим з економічної точки 
зору. Сьогодні філософська дилема “пояснювати – змінювати” однозначно 
вирішується на користь “змінювати”. 

В умовах зростання значимості університетської науки для забезпечення 
конкурентоспроможності національної держави принципового значення 
набувають питання підвищення ефективності управління науковими 
дослідженнями. Державні документи, що визначають пріоритети розвитку 
освітньої сфери у нашій країні, а саме Державна національна програма “Освіта” 
(“Україна XXI століття”), Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ ст. 
визначили такі стратегічні завдання цього процесу: зміна характеру управління в 
напрямі його демократизації; зміна типу управління в напрямі його 
децентралізації; удосконалення структурно-функціональних характеристик 
управління; реформування організаційних, правових, економічних і фінансових 
механізмів управління університетською освітою. 

Аналіз актуальних досліджень. Реалізація названого вище комплексу 
завдань щодо трансформації управлінських стратегій, принципів і механізмів 
вимагає осмислення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду організації та 
реформування системи університетського управління. Доцільним і необхідним у 
цьому контексті ми вважаємо вивчення та використання надбань 
високорозвинених країн у цій галузі. 

Звернення до досвіду США у сфері управління вищою освітою, зокрема до 
управління науковою роботою в державних університетах, пояснюється низкою 
причин. По-перше, існуюча система управління вищою освітою в США має 
децентралізований характер. Вона фактично є антиподом адміністративно-
командної системи управління освітою, яку ми мали протягом багатьох 
десятиліть. Аналіз американської системи управління науковою роботою в 
державних університетах дає змогу не тільки краще усвідомлювати сутність 
процесу децентралізації управління, що відбувається в нашому освітньому 
середовищі сьогодні, але й передбачати його позитивні та негативні наслідки. По-
друге, значна кількість американських університетів входять в еліту світової 
вищої освіти, очолюють всі престижні міжнародні рейтинги, що зумовлює інтерес 
до особливостей управління науковими дослідженнями в американських 
державних університетах. 

Реформування управління системою вищої освіти США протягом тривалого 
часу є предметом розгляду вітчизняних та російських науковців у межах більш 
широкого предметного кола досліджень, присвячених вивченню стану і 
реформування системи освіти розвинених країн світу. Так, філософський аспект 
управління освітою США знайшов висвітлення у роботах І. Радіонової [6]; 
освітньо-політичний аспект у роботах В. Андрущенка та В. Савельєва [2], 
Л. Пивнєвої [4] та ін., освітньо-економічний аспект (проблеми розвитку 
конкурентного середовища у сфері вищої освіти США) у роботах С. Курбатова, 
[3], Р. Пруля [5], А. Сбруєвої [7]; механізми внутрішнього управління закладами 



вищої освіти США знайшли відображення, зокрема, у роботах Ю. Алферова. [1], 
В. Сєвєрцова [8] та ін.  

Аналіз вітчизняних та зарубіжних порівняльно-педагогічних студій, у яких 
висвітлюються проблеми управління вищою освітою в США, зокрема 
університетською наукою, дає підставу констатувати, що цілісного порівняльно-
педагогічного дослідження, в якому б були системно розглянуті особливості і 
проблеми управління науковою роботою в державних університетах США, поки 
що зроблено не було. 

Мета статті полягає у характеристиці прогресивного американського 
досвіду в сфері управління науковою роботою в державних університетах США 
та з’ясуванні можливості його використання в Україні. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 
1) визначити місію управлінської діяльності адміністраторів наукової 

роботи в державних університетах США; 
2) з’ясувати структуру та функціональні особливості управління 

науковими дослідженнями в державних університетах США; 
3) обґрунтувати можливості використання прогресивних ідей 

американського досвіду управління державним університетом, зокрема 
управління університетськими науковими дослідженнями в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення особливостей 
управління дослідженнями в університетах США довело, що воно має багату 
історію і з середини ХХ століття пройшло низку послідовних етапів розвитку. З 
1980-х років адміністрація досліджень стала невід’ємною складовою управління 
всіма типами закладів вищої освіти США. З’ясовано, що роль і місце адміністрації 
досліджень в структурі університетського менеджменту дуже відрізняються в 
залежності від типу університету (дослідницький – навчальний). Для прикладу 
розглянемо організацію адміністрування науковими дослідженнями в 
Індіанському університеті м. Блумінгтон (ІУБ) як одному з типових державних 
дослідницьких університетів США.  

Управлінським підрозділом, що займається організацією наукової роботи в 
ІУБ є офіс (відділ) управління науковою роботою. Місія офісу управління 
науковою роботою полягає у забезпеченні організаційної підтримки науковців 
університету з метою підвищення ефективності наукової діяльності навчального 
закладу та захист наукової спільноти від можливих ризиків [10, c. 33].  

Офіс управління науковою роботою виконує свою місію шляхом мінімізації 
перешкод, бар’єрів, затримок, ускладнень у науковій діяльності, забезпечення 
проведення досліджень на рівні, що відповідає ідеалам наукової етики, гарантує 
відповідність наукового дослідження законодавству на місцевому, штатовому та 
федеральному рівнях.  

У щорічному звіті за 2008-2009 рр. заступник керівника офісу наукових 
досліджень ІУБ з управління науковою роботою наголосив, що офіс забезпечує 
успішне виконання своєї місії шляхом: 

– забезпечення підтримуючого сприятливого клімату та створення 
можливостей для наукової спільноти бути залученими до нових проектів, у тому 
числі міждисциплінарних досліджень, для творчої активності та навчання; 



– визначення додаткових джерел та фінансових механізмів для спільних 
проектів; 

– надання початкового фінансування проектам з високим ступенем ризику; 
– забезпечення проміжного фінансування дослідницьких проектам на етапі 

переходу від університетських (внутрішніх) грантів до фінансування із зовнішніх 
джерел; 

– забезпечення управління розвитком наукової інфраструктури [11, с. 5-6].  
Аналіз структури управління науковою роботою в Індіанському 

університеті Блумінгтону довів, що вона відображає його місію, що головним 
чином спрямована на підтримку конкурентоспроможності та успішного розвитку 
установи як дослідницького університету.  

Офіс управління науковою роботою надає науковій спільноті університету 
широкий спектр різноманітних послуг. Головними з них є такі: 

Служби управління науковими проектами, що отримують фінансування: 
– Служба підтримки пошуку грантів та контрактів; 
– Менеджмент кошторисів проектів;  
– Контроль відповідності проектів, запитам грантодавців;  
– Служба клінічних випробувань (аналізів); Аналіз виконання проектів та 

фінансової звітності [12]. 
Служби контролю відповідності напрямів, змісту, методів досліджень 

чинним законам та актам на місцевому, штатовому та федеральному рівнях:  
– Захист прав людини; 
– Контроль законності використання тварин у експериментальних 

дослідженнях; 
– Радіаційна безпека; 
– Біологічна безпека; 
– Хімічна безпека; 
– Відповідність та чесність даних аналізів клінічних випробувань; 
– Виконання умов конфіденційності результатів досліджень; 
– Відповідність контролю за експортом результатів досліджень; 
– Контроль конфліктів наукових інтересів; 
– Захист інтелектуальної власності [13]. 
Наукова етика, політика та освіта: 
– Відповідальне та систематичне підвищення кваліфікації дослідників; 
– Координація наукової політики університету; 
– Інформування про вимоги положень щодо відповідності законам та актам 

[14]. 
Підтримка наукових систем та рішень: 
– Електронна система з відкритим кодом управління дослідженнями Kuali; 
– Підтримка прийняття рішень; 
– Внутрішня система; 
– COEUS електронна експертна система ради університету; 
Очолює управлінську діяльність адміністраторів наукової роботи Віце 

Президент університету з питань менеджменту наукової роботи. З ним 
співпрацюють Консультативний Комітет та Виконавча Наглядова Рада 



університету. Йому підпорядковані Директор з фінансів та адміністрування і 
Асоційований Віце Президент з адміністрації досліджень, якому, у свою чергу, 
підпорядковані Помічник Віце Президента з адміністрації досліджень та 
Виконавчий Директор з дотримання умов досліджень, а також вищеназвані 
служби та офіси [12]. 

З позиції системи функціонування наукову діяльність в державному 
університеті США не можна повною мірою віднести до самостійної, відособленої 
сфери. Вона є лише необхідною умовою, чинником вдосконалення і розвитку усіх 
основних видів діяльності університету.  

Інтеграційний зв’язок наукової діяльності університету з інноваційною 
складовою (орієнтація результатів наукової діяльності на досягнення 
інноваційних результатів) дозволяє визначити її як науково-інноваційну (НІД). 
Новації, що створюються в університеті, представлені у формі нових знань, 
технологій, продуктів, інформації тощо, а їх трансфер можливий в реальному 
секторі економіки США, науці і освіті і припускає не лише передачу інформації 
про нововведення, але і участь авторів новацій в його масовому засвоєнні. 
Бажаним є завершення трансферу з отриманням економічного результату у 
вигляді прибутку, системи показників рентабельності (рентабельність продажів, 
капіталу, ресурсів), продуктивності, фондо- та ресурсовіддачі. Але у ряді випадків 
результат впровадження оцінюється у вигляді зіставлення позитивної та 
негативної складових нововведення. Позитивна різниця цих складових новації 
розцінюється як її ефективність. Це стосується інновацій, що мають соціальну, 
екологічну спрямованість. 

Глобальною метою дослідницької діяльності, орієнтованої на реалізацію 
місії і цілей університету, є здійснення ефективної науково-інноваційної 
діяльності, спрямованої на створення потрібних на ринку інноваційних продуктів 
на основі раціонального використання усіх елементів науково-інноваційного 
потенціалу ВНЗ. До завдань, орієнтованих на досягнення цілей НІД, можна 
віднести:  

– економічні – збільшення обсягу науково-інноваційної продукції; вигідна 
цінова стратегія; ріст виручки від реалізації продукту як кінцевого результату 
наукових досліджень; зменшення відносних витрат; максимізація прибутку; 

– ринкові – поглиблення диверсифікації ринків збуту; розширення сегментів 
споживачів; 

– соціальні та інші [9]. 
Цілі і завдання як базові елементи управління науковою роботою вимагають 

адекватної організаційної структури управління. Вона є багаторівневою і 
ієрархічною. Кожен рівень організації управління науковими дослідженнями 
відповідає за конкретну область завдань і наділений переліком повноважень для 
їх вирішення. Вищий рівень організаційної структури приймає стратегічні, 
довготривалі, загальні рішення розвитку університетської наукової роботи; 
середній — забезпечує ухвалення тактичних рішень, тобто обирання засобів і 
методів реалізації стратегії; нижній — відповідає за оперативні і короткострокові 
рішення. Рівень виконання — безпосередня організація створення науково-
інноваційної продукції. 



Ефективність американської системи управління науково-інноваційною 
діяльністю університету і результативність роботи її структурних елементів 
залежить від забезпечення її комплексом нормативних регламентуючих 
документів: положеннями про роботу запропонованих відділів; критеріями оцінки 
ефективності досліджень як в цілому по університету, так і по підрозділах, 
відбору перспективних напрямів (проектів); методикою розподілу фінансових 
коштів і т. п. Саме такий підхід сприяє підвищенню комерціалізації 
фундаментальних і прикладних досліджень, залученню їх результатів до 
господарського обігу, досягненню не тільки наукового, але і комерційного ефекту 
[15].  

З урізноманітненням обов’язків відділів управління дослідженнями виникли 
нові підрозділи, між ними була встановлена певна ієрархія. Одночасно 
посилилась децентралізація функцій підрозділів структур управління науковими 
дослідженнями та диференціація персоналу. В університетах США виникла і 
затвердилась нова професія – адміністратор досліджень, що являє собою 
креативний набір з дослідницьких і адміністративних якостей, без якої в сучасних 
умовах неможливо уявити успішну наукову діяльність університету. 

Висновки. Здійснений нами аналіз структури управлінської діяльності 
адміністраторів наукової роботи в державних університетах США дозволяє 
зробити висновок про те, що місце і роль науково-дослідницької складової 
діяльності державних університетів США, яка забезпечує стабільність 
функціонування, конкурентоспроможність і розвиток науково-освітньої 
діяльності, свідчать про тісний її взаємозв'язок з усіма функціями університету. 
Значущість науково-дослідницької роботи у системі діяльності університету 
вимагає визнання її пріоритетних позицій при формулюванні місії, постановці 
цілей і завдань, розробці нормативних документів управління державним 
університетом США. Аналіз організації управління науковою роботою в 
державних університетах США дозволив визначити такі особливості цього 
процесу, що є вартими уваги і творчого використання: 

1). Гнучкий характер визначення моделі управління науковою роботою на 
рівні штату та округу, що залежить від таких критеріїв, як розмір штату та округу, 
кількість державних навчальних закладів у ньому, співвідношення між кількістю 
державних та приватних закладів. Загальною є тенденція, згідно з якою чим 
більшим є штат та кількість державних ВНЗ в ньому, тим більшою є вірогідність 
децентралізованого характеру управління в ньому, зокрема управління науковою 
роботою, що дозволяє враховувати особливості та потреби кожного з закладів та 
відкриває простір для ініціативи внутрішніх управлінських структур. 

2). Демократичний характер управлінської діяльності адміністраторів 
наукової роботи, який забезпечується: 

– визначальною участю в університетському управлінні громадських 
структур; 

– активним залученням до обговорення наукових проблем усіх зацікавлених 
сторін на основі відкритого діалогу; 

– широким використанням зворотного зв’язку при вирішенні проблем 
адміністрування та управління науковою роботою на всіх рівнях. 



3). Створення інфраструктури стратегічного розвитку вищого навчального 
закладу, предмет професійної діяльності якої полягає у здійсненні таких функцій:  

а) розробка інституційної стратегії наукової роботи, координація її 
запровадження;  

б) підтримка культури якості виконання наукових досліджень, організація 
її обговорення у колективі;  

в) налагодження стосунків між керівництвом, академічним та 
адміністративним персоналом, що передбачає: (1) добре організований обмін 
думок, (2) мотивацію та можливості для професійного розвитку персоналу; (3) 
зниження рівня адміністративного тиску на академічний персонал з метою 
створення достатнього вільного часу та ресурсів для професійного наукового 
саморозвитку;  

Подальші перспективи здійснення дослідження ми вбачаємо у з’ясуванні 
особливостей діяльності всіх структурних підрозділів офісу наукової роботи 
університету, передусім підрозділу грантової роботи, а також у порівняльному 
аналізі діяльності офісів наукової роботи в університетах різних типів, розмірів і 
форм власності. 
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Стаття аналізує основні напрями оновлення змісту, науково-педагогічні 
підходи щодо визначення цілей, принципів та моделей професійної підготовки 
майбутніх перекладачів-референтів у вишах Великої Британії. У дослідженні 
розглядається питання визначення професійності та компетентності 
майбутніх перекладачів. Автор наводить приклади нових форм і засобів 
організації навчального процесу, акцентує увагу на впровадженні електронних 
ресурсів в освітній процес.  

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх перекладачів-
референтів, Велика Британія. 

Статья анализирует основные направления обновления содержания, 
научно-педагогические подходы к определению целей, принципов и моделей 
профессиональной підготовки будущих переводчиков-референтов в высших 
учебных заведениях Великобритании. Исследование рассматривает вопрос 
определения профессиональности и компетентности будущих переводчиков. 
Автор приводит примеры нових форм и средств организации ученого процеса, 
акцентирует внимание на внедрении электронных ресурсов в образовательный 
процесс. 

Ключевые слова: профессиональная підготовка будущих переводчиков-
референтов, Великобритания. 

The article analyses the main ways of the content renewing, scientific and 
pedagogical approaches as for the goals, principles and models defining in higher 
vocational training of future interpreters and translators in the British Unversities. 
There is researched the question of defining the professionality and competence of the 

http://www.jbpub.com/catalog/9780763732776/


future interpreters and translators. The author gives the examples of new forms and 
means of the organization of education, points out the implementation of electronic 
resources in the educational process. 

Key words: vocational training of future interpreters and translators, UK. 
 
Постановка проблеми. Зміст, форми і засоби професійної підготовки 

майбутніх фахівців є невід’ємною складовою вищої освіти. Визначення змісту 
освіти, тобто постановка цілей, які необхідно досягти, підбір доцільних форм і 
засобів, є першим кроком на шляху становлення професійності перекладача-
референта. Відповідно до цілей підбираються форми (тобто як проводити) і 
засоби (тобто за допомогою чого проводити) навчання. Часто нечітке 
формулювання цих складових освітнього процесу стає причиною помилок у 
формуванні необхідних компетенцій майбутнього фахівця. Стрімкий науково-
технічний прогрес, часта зміна соціального замовлення та потреб суспільства 
вимагають від науково-педагогічних кадрів постійного оновлення змісту, 
впровадження новітніх форм і засобів навчання. Це питання повинно завжди 
знаходитися в центрі уваги відповідних органів. Вирішення проблеми змісту 
освіти повинно стати основним питанням кожного дослідження, яке стосується 
процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів-референтів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми. Питання визначення змісту, форм і засобів вищої 
професійної освіти в Україні і за кордоном досліджувалося багатьма педагогами, 
серед яких можна назвати Т. Аткінсон, В. Батишев, Н. Бідюк, С. Гейфорд, 
Р. Гуревич, І. Зязюн, С. Маклафлін, С. Маклюр, А. Мур, М. Нейш, Н. Ничкало, 
Дж. Сайт, К. Сидоренко, М. Сметанський, У. Тейлор, Е. Уілсон, М. Хоуллі та 
інші. 

Українськими вченими накопичено значний досвід використання здобутків 
зарубіжної професійної педагогіки, у тому числі й британської (Н. Абашкіна, 
Г. Алексевич, А. Алексюк, Г. Єгоров, В. Жуковський, І. Задорожна, Ю. Кіщенко, 
О. Ков’язіна, Н. Лавриченко, Л. Латун, М. Лещенко, О. Локшина, 
Б. Мельниченко, Є. Москаленко, О. Овчарук, А. Парінов, О. Плахотник, 
Л. Пуховська, О. Рибак, Г. Степенко, І. Тараненко, І. Фольварочний, Л. Хомич, 
Н. Яцишин та інші). 

Зокрема, питання професійної підготовки майбутніх перекладачів 
досліджувалося О. Глузманом, В. Карабаном, Д. Кіралі, І. Корунцем, А. Пімом, 
Е. Пассовим, О. Плахотніком, В. Слєповичем та багатьма іншими.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Всі 
дослідження у галузі педагогіки та у напрямі професійної підготовки майбутніх 
перекладачів-референтів у Великій Британії або взагалі не визначають питання 
змісту, форм та засобів освіти, або аналізують його недостатньо чітко. Всі вони 
погоджуються з цим, але не пропонують жодних виходів з ситуації. На наш 
погляд, кожне дослідження вищої професійної освіти перекладачів-референтів у 
Великій Британії повинно внести свій внесок у формулювання змісту, форм і 
засобів навчального процесу та узагальнити набутий вже досвід. 



Формулювання цілей статті. Метою статті є комплексний аналіз 
існуючого стану вирішення питання щодо визначення змісту освіти майбутніх 
перекладачів у вишах Великої Британії та пропозицій педагогів щодо оновлення 
форм і засобів викладання перекладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес навчання перекладу 
означає набуття знань, умінь і навичок, технік і стратегій, що дозволяють 
перекладачу передавати інформацію іншою мовою, тобто транскодувати її у 
відповідності до існуючих норм і правил мови перекладу. Науковці ще не 
визначили остаточно зміст такого навчання, оскільки до сих пір не існує чіткого 
трактування необхідних компетенцій, вмінь і навичок, що утворюють професійну 
компетентність майбутнього перекладача. Проте, практика та досвід навчання 
перекладу показують, що знання правильного транскодування оригінального 
тексту є знаннями мови і лінгвістики (наприклад, аналізу тексту), розуміння 
культурних відмінностей, вмінь і навичок дослідницької діяльності, правильне 
використання термінологічних засобів та комп’ютерний переклад – є необхідними 
для забезпечення якості кінцевого продукту. Таким чином, зміст освіти 
перекладачів орієнтується на здобуття фактичних та інструментальних знань. У 
Великій Британії перша мета досягається під час початкового (теоретичного) 
вивчення перекладацьких дисциплін, а друга є основною складовою практичного 
ннавчання. Важливим аспектом у досягненні позитивних результатів є 
пропоновані британськими науковцями форми організації навчання. Д. Кіралі, 
наприклад, вважає, що “найбільш загальні компетенції (вміння і навички 
дослідницької діяльності, вживання термінології і знання електронних 
інформаційних джерел) стають все більше значущими” під час навчання 
майбутніх перекладачів [3, c. 17]. На цьому принципі будуються всі заняття в 
університетах Великої Британії. Метою його застосування є організація допомоги 
студентам у побудові системи знань, що сприяють вирішувати професійні 
питання оптимального обсягу, графіку роботи з матеріалами, терміни виконання і 
розуміння професійних текстів. Також як складова змісту освіти перекладачів, 
використовується концепція симуляції ситуацій з реального життя, 
використовуючи автентичні тексти, командної роботи студентів із застосуванням 
НІТ. Щоб стати перекладачем-професіоналом студент повинен сформувати 
відповідні компетенції, що охоплюють декілька мов. Для точного визначення 
змісту процесу підготовки майбутнього перекладача-референта необхідно чітко 
усвідомити значення перекладу як педагогічної категорії і професійних 
компетенцій як окремих понять і як складових загальної компетентності фахівця. 

Основою змісту підготовки перекладача-референта є комунікаційні 
стратегії. Спочатку переклад як педагогічна категорія підготовки майбутніх 
перекладачів-референтів визначався як процес або результат транскодування 
інформації з однієї мови іншою. Метою його було передати якомога точніше всі 
граматичні та лексичні аспекти оригінальної мови еквівалентами мови перекладу. 
У той же час вся фактична інформація, що містилася в оригінальному тексті, 
повинна була бути збережена під час перекладу [7, c. 563]. 

Згідно з підходом Дж. Річардза [7, c. 94], компетенція визначається як 
“імпліцитна система правил, яка складає знання особою мови”. Сюди входить 



здатність перекладача-референта створювати і розуміти речення, у тому числі й 
такі, які він раніше не чув; знання того, що є правильним і що – неправильним в 
реченнях певної мови, здатність розуміти неправильні речення. Наприклад, 
англомовний співрозмовник визначить речення “I want to go home” як речення 
англійської мови, але речення “I want going home” визначить як неправильне, хоча 
у ньому вживаються англійські слова. Компетенція часто співвідноситься з 
ідеальним фахівцем, який вільно володіє мовою. 

Концепція перекладацької компетенції трактується різними науковцями по-
різному: С. Норд її визначає як трансферну компетенцію [5, c. 40], Д. Кіралі – як 
компетенцію перекладача-референта [3, c. 108], інші – як здатність або вміння 
перекладати [8, c. 26; 129]. 

Сучасна британська педагогіка пропонує чотири визначення перекладу:  
1) Е. Бялисток [1, c. 43] визначає перекладацьку компетенцію як “знання, 

вміння і навички перекладача-референта для здійснення перекладу інформації”;  
2) Х. Альбір визначає це поняття як “здатність передавати інформацію” [2, 

c. 48];  
3) Р. Вільс стверджує, що перекладацька компетенція є “інтерлінгвальною 

компетенцією, що базується на розумінні відмінностей оригінальної мови і мови 
перекладу, включаючи тексто-парадігматику, і складається зі здатності 
інтегрувати дві монолінгвальні компетенції на вищому рівні [8, c. 58];  

4) дослідження ПАКТЕ (PACTE, Process in the Acquisition of Translation 
Competence and Evaluation – Процес формування перекладацької компетентності і 
його оцінювання) довели, що це – “система знань, вмінь і навичок, необхідних для 
здійснення перекладу” [6]. 

Згідно з цими дослідженнями, перекладацька компетенція складається з 
шести взаємопов’язаних та взаємопідпорядкованих субкомпетенцій: 

1) двомовної комунікативної компетенції, що визначається як інтегрована 
концепція знань лінгвістичного коду і використання мови з комунікативною 
метою у суспільстві. Метою навчання тут виступає формування вмінь і навичок 
спілкування [7, c. 159]. Зміст навчання полягає у здобутті знань з лінгвістики, 
культури і соціолінгвістики, а також когнітивної, фізичної і суспільної складових 
процесу комунікації; 

2) трансферної компетенції (пошуку точних еквівалентів); 
3) інструментальної (професійної) компетенції (вміння долати труднощі під 

час перекладу); 
4) психо-фізіологічної компетенції (креативність, логічність мислення 

тощо);  
5) стратегічної компетенції (індивідуальний стиль, свідомість, вербальність 

як засоби вирішення проблем під час процесу перекладу). 
Всі ці субкомпетенції створюють перекладацьку компетенцію і 

використовуються під час кожного акту перекладу, утворюючи внутрішні зв’язки, 
ієрархію та варіації. Внутрішні зв’язки підконтрольні стратегічній 
субкомпетенції, оскільки її роль полягає у моніторингу і компенсації інших 
субкомпетенцій, а також вирішенні проблем, що виникають під час перекладу. 
Наступною за значенням виступає трансферна компетенція, яка формується під 



час виконання експериментальних завдань через спостереження. Формування як 
стратегічної, так і трансферної компетенцій визначає процес професійної 
підготовки майбутніх перекладачів-референтів [6]. 

Як констатують Дж. Ричардз та Т. Роджерс [7, c. 160], стратегічна 
компетенція полягає у поєднанні технік, що використовує перекладач-референт 
для початку, підтримання, відновлення, пере направлення та закінчення 
комунікації. Така компетенція визначається як знання техніки комунікації, яка 
може компенсувати недоліки в інших аспектах або здатності перекладача 
використовувати вербальні або невербальні засоби під час спілкування. Ця 
субкомпетенція відіграє основну роль у системі професійної компетентності, 
оскільки завдяки їй відбувається визначення проблем, прийняття рішень, 
знаходження помилок або недоліків в інших субкомпетенціях [6]. 

Запровадження електронних засобів віртуальної комунікації у процес 
підготовки майбутніх перекладачів у вишах Великої Британії суттєво поліпшило 
якість перекладацької освіти. Можливості таких засобів досліджені ше 
неповністю. Основною проблемою нині є некомпетентність викладачів у 
використанні віртуальних засобів навчання. Педагогіка перекладу є галуззю, яка 
потребує ретельного вивчення. Протягом останніх десяти років не було жодної 
спроби застосувати основні педагогічні принципи у процес навчання перекладу. 
Педагоги не змогли визначити особливості навчального середовища, ролі 
суб’єктів навчального процесу, методики викладання, зкоординувати цільові 
програми та їх оцінку тощо [3, c. 11]. Якість викладання полягає не лише у 
використанні Інтернету чи електронних засобів, новітність інформаційно-
комунікаційної технології полягає у зміні орієнтирів навчання, перехід до 
створення он-лайнових та електронних навчальних комплексів тощо. Але 
невирішеною також залишається проблема адаптації нових матеріалів до 
оновленого навчального середовища. Нові інтерактивні стратегії підготовки 
майбутніх перекладачів-референтів в університетах Великої Британії 
застосовуються не в повному обсязі, оскільки лише 15% викладачів вміють 
користуватися НІТ. 

Основною формою навчання майбутніх фахівців у британських ВНЗ є 
традиційна лекція або практичне заняття. Проте, нині все більше впроваджуються 
нові форми, наприклад, на основі веб-ресурсів. Так зване поєднанне навчання 
(blended learning, або b-learning) є формою, що використовує як традиційне 
аудиторне, так і електронне навчання. Іноді таке навчання допомагає вирішити 
проблеми фінансового забезпечення навчального процесу, але попри все воно 
залишається сумнівним стосовно якості навчання. Поєднанне навчання дозволяє 
викладачам усвідомити свою нову роль тьюторів, залишаючись традиційними 
викладачами. Студенти під час застосування такого навчання можуть формувати 
власну аудиторну (соціальну), візуальну, кінестетичну або метакогнітивну 
модальність. 

Веб-ресурси дозволяють поєднувати традиційні текстові матеріали з 
гіпертекстовими, що включають мультимедіа тощо. Це забезпечує варіативність 
методів роботи з навчальними матеріалами, вчасне їх оновлення та доступ до них 
у будь-якій час чи в будь-якому місці, що збільшує навчальний потенціал таких 



матеріалів. Формування професійних вмінь і навичок майбутніх перекладачів-
референтів зумовлює першочергове спрямування навчального процесу на 
поглиблення лінгвістичних знань, поглиблення культурологічних знань, 
покращення дослідницької техніки, практикування техніки перекладу, вивчення 
професійних аспектів перекладу (наприклад, робота в стислі терміни, стресова 
толерантність, контакти з клієнтами тощо), практика якості продукту, управління 
перекладацькими проектами, робота в команді, термінологічні знання, посилення 
автономії під час навчання. Найкращим засобом для вирішення цих завдань є 
розробка британських педагогів – система управління навчанням через відкриті 
джерела, що входить до складу Moodle (Open Source Learning Management 
System). 

Іншою новітньою формою навчання перекладу є чат-заняття. Часто-густо 
воно використовується як віртуальний форум, але також може використовуватися 
і під час аудиторної роботи студентів. Наприклад, команди з п’яти студентів 
перекладають короткий текст, але кожний член групи спілкується з іншими через 
чат-засоби. У цьому випадку студенти привчаються чітко висловлюватися і 
обґрунтовувати свої думки. Одним з перших, хто впровадив таку форму у 
практику навчального процесу підготовки майбутніх перекладачів-референтів у 
Великій Британії, був В. Нойнціг, який довів ефективність досліджуваної форми 
навчання для створення бази знань та колаборативного навчання [4, c. 99-100].  

Серед сучасних засобів навчання британських перекладачів можна назвати 
ресурси вікі (Wiki), які створюють можливості для одночасної роботи декількох 
студентів в електронному документі. Таким чином формується вміння роботи в 
команді, обговорення перекладацьких рішень тощо. Викладачі мають змогу 
відслідкувати етапи роботи студентів і коригувати її на будь-якому етапі. 

Також вікі застосовується для створення студентських портфоліо як нової 
форми навчання перекладу. Портфоліо є ресурсом, який вимагається 
роботодавцями в Британії під час працевлаштування. Воно все частіше 
використовується у вишах як засіб або як форма підготовки майбутніх 
перекладачів. Цей цифровий ресурс дозволяє прослідкувати професіональний 
розвиток студента. Портфоліо має декілька переваг: студенти стають більш 
самосвідомими і вмотивованими в результаті слідкування за власним прогресом і 
можливостями, навчаються техніці освіти протягом всього життя; викладачам 
легше спостерігати та оцінювати студентські роботи, визначати досягнення мети 
тощо. 

Форуми, як і чати використовуються з консультаційною метою. Викладачі 
виконують роль мотиваторів для організації інтерактивності студентів. Форум, як 
форма навчального процесу, застосовується як елемент колабративного навчання. 
Підготовка перекладачів-референтів відбувається у декілька етапів: викладач 
готує текст, в якому виділено проблеми, які необхідно вирішити, а студенти 
вирішують ці проблеми і обґрунтовують своє рішення, яке обговорюються 
членами колективу.  

Лабораторні заняття є формою навчання, яка дозволяє використовувати 
різні види групового навчання. Найбільш популярною є командна робота з 
текстом, який супроводжується питаннями, що допомагають студенту вирішити 



проблеми перекладу. Робота в команді симулює автентичний проектний переклад, 
наданий віртуальною компанією, в якій кожний робітник виконує певну задачу на 
кшталт тематичного або термінологічного дослідження, що є основою компіляції 
паралельних текстів, перекладу, редагування, досягнення точності термінології та 
змісту. 

Традиційний механізм змісту освіти реалізується через заняття та 
контрольні заходи. Методи автоматизованої взаємодії наповнюють зміст 
підготовки майбутніх перекладачів новими можливостями. Оскільки під час 
навчання вже не використовуються традиційні підручники чи посібники, нові 
форми і засоби навчання дозволяють створювати нові навчальні матеріали та 
використовувати вже існуючі в базах інших ВНЗ, інтегруючи їх у навчальній 
платформі Moodle. Використання інформаційно-комунікативних технологій 
дозволяє долати часові та просторові бар’єри, створювати нові методи та засоби 
навчання, консультування та оцінювання, застосовуючи особистісний підхід. 
Проте, проблеми оновлення складових підготовки майбутніх перекладачів-
референтів залишаються. По-перше, це використання нових технологій потребує 
високої компетентності як викладачів, так і студентів. По-друге, необхідно 
переосмислення ролі учасників навчального процесу, що вимагає зміни 
свідомості, відповідальності. По-третє, необхідно створити систему заохочення 
викладацького складу, оновити технічну базу, вирішити всі економічні питання на 
рівні навчального закладу. 

Як проблему британські науковці визначають невміння студентів 
працювати у команді і високий рівень індивідуальності у роботі, що 
культивується самою британською культурою і традиціями. Педагоги повинні 
розробити навчальні стратегії, які вирішують проблему міжособистісного 
спілкування. Зростання важливості електронної комунікації та НІТ у перекладі 
призводить до переосмислення дидактичних моделей та інтеграції електронних 
засобів навчання з колаборативним навчанням в якості мети підготовки майбутніх 
перекладачів-референтів. Автономне навчання та оцінювання або колаборативне 
навчання і діяльність можуть посилювати значення та результати аудиторної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

Висновки. Підсумовуючи наведений вище матеріал, можна стверджувати, 
що хоча всі науковці погоджуються у визначенні поняття “переклад”, єдиного 
підходу до визначення змісту процесу підготовки перекладачів-референтів у 
вишах Великої Британії не існує. Різними науковцями визначаються різні 
професійні компетенції, по-різному розуміються шляхи формування цих 
компетенцій. Але всі вони стверджують, що форми і засоби навчання перекладу 
повинні відповідати сучасним вимогам і науково-технічному прогресу, і 
пропонують майже однакові дидактичні моделі впровадження віртуальних, 
мультимедійних та інших інформаційних технологій у зміст професійної 
підготовки перекладачів-референтів.  

До напрямків подальших досліджень відносимо створення єдиної моделі 
формування професійної компетентності британських перекладачів-референтів та 
порівняння її з відповідною моделлю, що існує в українській вищій професійній 
освіті. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ОСВІТИ” 

У статті проаналізовано позиції науковців Німеччини, Австрії, Голландії, 
США, Канади, Великобританії, Росії та України щодо інтерпретації поняття 
“інтернаціоналізація вищої освіти”. Окреслено спільні та відмінні риси у 
трактуванні цього поняття дослідниками Європи й визначена його сутність. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, інтернаціоналізація університетської 
освіти, європейська інтеграція, університет.  

В статье проанализировано позицию научного мира Германии, Австрии, 
Голландии, США, Канады, Великобритании, России и Украины относительно 
интерпретации понятия “интернационализация университетского 
образования”. Очерчено сходные и отличительные черты в трактовке этого 
понятия исследователями Европы и определенно его сущность. 



Ключевые слова: интернационализация, интернационализация 
университетского образования, европейская интеграция, университет  

This article is devoted to the analyses of the essence of the concept 
internationalization of universities education. Different approaches to the concert of the 
internationalization of university education of the scientific position community of 
Germany, Austria, Holland, USA, Canada, UK, Russia and Ukraine are analyzed. The 
similarities and distinctive features of the interpretation the concept of 
internationalization of university education in the point of view of European scientists 
are underlined.  

Key words: internationalization, the internationalization of university education, 
European integration, university. 

 
Постановка проблеми. На початку ХХІ століття у більшості країн 

Європейського Союзу з’являється нова концепція вищої школи, в якій 
провідними факторами розвитку стають інтернаціоналізація, конкуренція й 
орієнтація на покращення якості освіти. Протягом останнього десятиліття саме 
інтернаціоналізація стає предметом активного інтересу академічної 
громадськості. Поява у 1988 р. Інтернаціонального консорціуму з проблем 
дослідження розвитку університетської освіти в Європі стимулювала розвідки 
щодо інтернаціоналізації вищої школи (з 1993 р. – Центр з вивчення політики у 
галузі вищої освіти) та активізувала потребу теоретичного аналізу сутності 
поняття інтернаціоналізація університетської освіти. 

Аналіз актуальних досліджень засвідчив, що питання активізації процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти (ІВО) є предметом наукового пошуку німецьких 
теоретиків, як (B. Andris, R. Barnett, I. Bäurle, E. Beerkens, R. Siehe Begg, С. Bode, 
E. Bulmahn, М. B. Detlef, U. Druwe, H.-U. Erichsen, F. Hamburger, B.-M. Ingeborg, 
W. Isserstedt, B. Jongbloed, T. Kälvemark, К. Kämpf, B. Kehm, K. Landfried, B. Last, 
P. Maassen, P. Müßig-Trapp, G. Neave, H-U. Otto, P. Pasternack, P. McGill Peterson, 
T. Rauschenbach, H.-D. Rinkens, G. Sander, K. Schnitzer, U. Teichler, S. Teichler, 
P. Trapp, P. Vogel, S. Wächter, B. Wuttig), австрійських компаративістів (A. Pellert, 
H. Pechar, А. Pellert, T. Pfeffer), австралійських дослідників (D. Davis, A. Olsen, 
D. Thorsby), голландських фахівців (P. Oettli, K. Back), американських науковців 
(P. Altbach, S. Arum, C. Klasek, J. Davis, B.J. Ellingboe, J.S. Figner, M. Harari, 
S. Huntington, C. Kerr, J.A. Mestenhauser, M. Van der  Wende, J. Van de  Water), 
вчених Канади та Великобританії (S.-P. David, Appiah-Padi Stephen Kodijo, 
J. Knight, H. Munoz, L. Jean-Pierre, Z. Qiang, M. Reey, B. Shery). 

Цінними для об’єктивного аналізу сутності інтернаціоналізації 
університетської освіти стали автентичні праці німецькомовних теоретиків 
(P. Blumenthal, P. Hans, B. Kehm, P. Müßig-Trapp, H. Pechar, U. Scheiterer, 
K. Schnitzer, S. Spoun, U. Steger, U. Teichler, B. Wächter, J. Witte). 

Процес ІВО в Україні лише починається, але не залишається поза увагою 
дослідників. Так, у наукових працях Н. Авшенюк, В. Андрущенка, 
В. Білокопитова, І. Богданової, Я. Болюбаш, М. Буріна, А. Василюк, 
С. Вербицької, О. Верхогляд, В. Громовової, Н. Дідуся, В. Журавського, 
О. Заболотної, М. Згуровського, К. Корсака, В. Кременя, З. Курлянда, 



Н. Лавриченко, Ж. Лістарової, О. Матвієнко, Ю. Мілова, В. Молодиченка, 
Л. Пуховської, О. Романовського, А. Сбруєвої, О. Сухомлинської, С. Тезікової, 
А. Теодоровича, Л. Товажнянського, А. Чирви, В. Шинкарук висвітлено 
теоретичні аспекти цього процесу та окреслено специфіку його перебігу в 
окремих країнах.  

Метою статті є визначення сутності поняття інтернаціоналізація 
університетської освіти, окреслення спільного та відмінного в його інтерпретації з 
позиції наукового світу Німеччини, США, Росії та України. 

Виклад основного матеріалу. У своїй роботі “Інтернаціоналізація вищої 
освіти в Сполучених Штатах Америки та Європі: історичний, компаративний та 
концептуальний аналіз” /“Internationalisation of Higher Education in the United 
States of America and Europe: A Historical, Comparative and Conceptual Analysis”/, 
американський дослідник, Нанс де Віт (Hans de Wit), стверджує, що лише на 
початку 80-х років ХХ століття з’являється термін інтернаціоналізація 
(“Internationalisirung”, “internationalization”, “internationalization”), до цього 
періоду більш вживаним, на думку дослідника, є його синоніми “інтернаціональна 
освіта” (“international education”) та “інтеркультурна освіта” (“intercultural 
education”) [2].  

Науково-історичний метод дослідження енциклопедичних, філософських, 
психолого-педагогічних джерел, дозволив нам визначити період появи терміну 
“інтернаціоналізація”. У 1980 р. у США виходить друком перше наукове 
дослідження, зміст якого відображає проблеми інтернаціоналізації 
університетської освіти “Поширення інтернаціональної складової вищої освіти” 
/“Expanding the International Dimension of Higher Education”/, автором якого стала 
американська дослідниця Барбара Б. Бурн (Barbara B. Burn). У своєму рукописі, 
Б. Бурн, аналізує стан розвитку системи вищої освіти США періоду  
початку 80-х рр. ХХ століття, висвітлює його недоліки в аспекті ігнорування 
процесу інтернаціоналізації освіти, що активізується в світі. Авторка закликає до 
перегляду освітніх перспектив системи вищої освіти країни, наголошує на 
переосмисленні майбутнього освітньої сфери та акцентує увагу на розробленні 
освітніх стратегій розвитку вищої освіти відповідно до глобального мислення, 
враховуючи при цьому глобальні перспективи (усі без винятку навчальні 
дисципліни повинні мати інтернаціональних контекст). Дослідниця переконана, 
що інтернаціоналізація освіти реалізується шляхом інтеграції зарубіжних 
перспектив до освітньої системи тієї чи іншої країни та є беззаперечно 
необхідним [1]. 

Наступний етап еволюції змісту терміну “інтернаціоналізація освіти” 
пов'язаний з ім’ям американського дослідника Маріса Харарі (Maurice Harari), 
директора Центру Інтернаціональної освіти Каліфорнійського державного 
університету. У 1989 р. під його керівництвом було відкрито наукову школу, 
предметом дослідження якої стає ІВО, ефективність інституційних змін 
навчальних програм та питання співіснування різних етносів у процесі навчання. 
На думку вченого, інтернаціоналізація вищої освіти є інституційним процесом, 
механізмом здійснення “інтернаціональної освіти”, завданнями якої є 
інтернаціоналізація змісту навчальних програм у галузі гуманітарних наук, 



активізація академічної мобільності, налагодження співробітництва з громадою, 
сприяння підготовці міжнародних наукових дослідження, розвиток глобального 
мислення, власного інтелектуального потенціалу у питаннях специфіки культури, 
традицій, релігії народів світу [3].  

Маріс Харарі, наголошує, що принцип гуманізації і демократизації освіти 
повинні бути фундаментом організації навчальної роботи у інтернаціональному 
середовищі. Розвиток різноманітних форм співробітництва, повага до 
“суверенітету” особистості, розуміння культури, традицій, інтересів, мови того чи 
іншого іноземного студента сприяє подоланню міжнаціональних та міжетнічних 
конфліктів у інтернаціональному середовищі, виховує гуманну особистість [3]. З 
того часу у американському науковому просторі існує суперечність щодо 
інтерпретації поняття інтернаціоналізація освіти, трактуючи його дефініцію як 
багатоаспектний феномен сучасності чи освітня стратегія розвитку вищої освіти.  

На основі компаративного аналізу наукового доробку англомовних 
дослідників (K. Back, D. Davies, J. Edwards, B. Ellingboe, S. Groennings C. Klasek, 
J. Knight, A. Olsen, T. Rahman, L.M. Rudzki, Y. Tonkin, M. Van der Wende, 
D.S. Wiley, H. de Wit), нами було складено таблицю “Інтерпретація поняття 
інтернаціоналізація вищої освіти: позиція дослідників США, Канади, Голландії, 
Великобританії” (див. табл. 1.1), що дає змогу систематизувати англомовну 
наукову думку щодо ІВО та обґрунтувати положення щодо інтернаціоналізації 
університетської освіти.  

З таблиці 1 стає зрозумілим, що переважна більшість англомовних 
дослідників, додержуються думки, що поняття “інтернаціоналізація вищої освіти” 
є багатоаспектним феноменом сучасності, що визначає рівень розвитку того чи 
іншого вишу (на інституційному рівні), системи вищої освіти (на національному 
рівні) та тієї чи іншої держави (на наднаціональному рівні), де економічна 
складова (отримання прибутку від освітніх послуг) є домінуючою. При цьому, 
лише такі англомовні науковці, як (T. Rahman, La Marr Kopps, H. de Wit, J. Knight 
S. Groennings, D. S. Wiley), переконані, що поняття інтернаціоналізація освіти 
доцільно розглядати з позиції університету як відносно автономного освітнього 
осередку, що має значний науковий потенціал та виступає суб’єктом освітньої 
інтеграції.  

Таблиця 1 
Визначення поняття “інтернаціоналізація вищої освіти”:  

позиція дослідників США, Канади, Голландії, Великобританії” 
Американські 

дослідники  
Назва роботи Дефініція поняття 

Y. Tonkin,  
J. Edwards 

“The World in the Curriculum: 
Curricular Strategies for the 
Twenty-first Century” 

збільшення кількості програм, що надають 
можливість вивчення міжнародних відносин 
та наповнення всього змісту освіти 
матеріалами, що дають розуміння 
міжнародних перспектив; 

C. Klasek “Bridges to the Future: 
Strategies for Internationalizing 
Higher Education” 

зусилля викладацького корпусу щодо надання 
своїм навчальним курсам міжнародного 
виміру в аспекті їх змісту та методів 
викладання;  



T. Rahman,  
La Marr Kopps 

“Administration of International 
Education” 

можливість здобуття певної інституційної 
автономії, управлінська самостійність та 
відповідальність; 

R. Rudzki  “Internationalisation of UK 
Business School: Findings of a 
National Survey” 

“освітня революція”, академічна “мега” 
тенденція переміщення, що передбачає 
перетин державного кордону тієї чи іншої 
країни з метою здобуття освіти, 
стажування,  вивчення іноземної мови 
тощо; 

H. de Wit “Strategies for 
Internationalisation of Higher 
Education” 

багатоаспектний феномен сучасності, що 
включає міжнародні програми обміну, 
спільні дослідницькі проекти, спеціально 
сфокусовані дослідженні у вишу іншої 
країни, знання іноземних мов, розвинуту 
мережу спілкування засобами Інтернету, 
інтернаціональні відносини, 
інтернаціоналізовані навчальні програми; 

M. Van der 
Wende 

“Internationalisation the 
Curriculum in Dutch Higher 
Education: An International 
Comparative Perspective” 

спільна, цілеспрямована діяльність 
департаменту освіту тієї чи іншої країни 
та адміністрації того чи іншого вишу, що 
направлена на покращення якості системи 
університетської освіти в країні; 

J. Knight,  
H. de Wit 

“Internationalisation of Higher 
Education in Asia Pacific 
Countries” 

процес інтеграції міжнародного/ 
інтеркультурного виміру у викладання / 
навчання, наукові дослідження, соціальні 
послуги, що здійснює університет, колеж 
або технічний інститут; 

B. Ellingboe “Divisional Strategies to 
Internationalize a Campus 
Portrait: Results, Resistance, 
and recommendations from a 
case Stuydy at a U.S. 
University” 

процес інтеграції, впровадження 
інтернаціональної перспективи до існуючої 
системи освіти; 

H. de Wit,  
J. Knight 

“Quality and 
Internationalisation in Higher 
Education: Programme on 
Institutional Management in 
Higher Education” 

ефективність, доцільність, своєчасність 
введення інтернаціонального компоненту у 
роботу того чи іншого вишу є запорукою 
забезпечення його якості на європейському 
освітньому просторі; 

S. Groennings,  
D. S. Wiley 

“Higher Education, 
International education, and the 
Academic Disciplines” 

економічна складова успішної роботи 
сучасного університету, що включає 
отримання прибутку від освітніх послуг 
виші, що породила глобальну освітню 
конкуренцію; 

M.Van der 
Wende 

“Internationalisation Strategies 
in Anglo-Saxon and Continental 
European Countries: Different 
Contexts, Rationales and 
Paradigms” 

процес, який має академічні, культурні та 
політичні мотиви; 

K. Back, 
D. Davies,  
A. Olsen 

“Internationalisation and Higher 
Education: Goals and 
Strategies” 

процес запровадження інтернаціонального, 
інтеркультурного, міжнародного виміру у 
викладання, навчання на перспективні 
дослідження; фактор конкурентної 



боротьби. 
 
З 1998 р. в Німеччині дослідження ІВО стає провідним завданням таких 

освітніх установ, зокрема, Центру досліджень професійної та вищої освіти 
університету Кассель, Науково-дослідного інституту Віттенбергу (університет 
Халле-Хоф), Центру розвитку системи вищої освіти країни у місті Гютерслох 
(CHE), Центру інформаційних систем у галузі вищої освіти в Ганновері (HIS) за 
підтримки Баварського державного інституту досліджень та прогнозування 
розвитку системи вищої освіти Німеччини, а також Німецької служби 
академічних обмінів (DAAD). З 2001 року в Австрії окремі аспекти розвитку 
системи вищої освіти в контексті її інтернаціоналізації є основним завданням 
дослідницької студії при Інституті інтердисциплінарних досліджень країни та 
університетах Інсбрука, Клагенфурта та Відня, а також Національної служби 
академічних обмінів країни (OeAD). З 2004 року в Швейцарії перспективи 
розвитку ІВО стають предметом наукового пошуку дослідної студії при 
педагогічному коледжі Санкт-Галлен та Національної служби академічних 
обмінів (MAROW).  

Дослідимо інтерпретацію поняття “інтернаціоналізація вищої освіти” з 
позиції німецькомовного наукового світу. На основі теоретико-аналітичного 
аналізу наукових праць німецькомовних дослідників століття (P. Blumenthal,  
H. Pechar, B. Kehm, P. Müßig-Trapp, A. Pellert, T. Pfeffer, U. Scheiterer,  
K. Schnitzer, S. Spoun, U. Steger, U. Teichler, B. Wächter, J. Witte) нами було 
складено таблицю “Німецькомовний вимір інтернаціоналізації вищої освіти” 
(табл. 1.2), що дає змогу виокремити декілька найбільш поширених формулювань 
цього поняття.  

З таблиці 2 стає зрозумілим, що німецькомовні дослідники трактують 
поняття “інтернаціоналізація вищої освіти” як об’єктивний, складний та 
багатовимірний процес, в якому відбувається взаємодія й взаємовплив 
національних систем з огляду на міжнародні цілі, принципи і норми, що 
відповідають потребам світового співтовариства та сприяють створенню умов 
для вільного пересування академічного громади, гарантують проведення 
своєчасних змін імміграційної політики та забезпечують високу якість освіти.  

Таблиця 2  
Німецькомовний вимір “інтернаціоналізації вищої освіти”  

 
Німецько-

мовні вчені  
Назва роботи Дефініція поняття 

S. Spoun “Internationalisierung 
von Universitäten: Eine 
Studie am Beispiel der 
Community of 
European Management 
Schools” 

інноваційний стратегічний менеджмент управління 
системою вищої освіти (на національному рівні) та 
вищим навчальним закладом (на інституційному 
рівні); 

B. Kehm  “Verpasste 
Internationalisierung?”  
 

багатомірний процес, що є результатом глобалізації 
освітнього ринку, інструментом здійснення світової 
освітньої політики міжнародних та наднаціональних 



організацій, що докорінно змінює освітні стереотипи, 
реформує систему вищої освіти шляхом введення 
міжкультурного аспекту в навчальні програми 
університетів; 

U. Teichler “Internationalisation as 
a Challenge for higher 
Education in Europe”  

будь-яка спроба вищого навчального закладу змінити 
існуючий устрій у контексті європейської інтеграції; 

B. Wächter “Assessing the Quality 
of Internationalisation: 
The Internationalisation 
Quality Review 
Process” 

процес систематичної, цілеспрямованої інтеграції до 
інтернаціонального простору викладання, навчання та 
досліджень найвищого ґатунку, що здійснює 
університет;  

P. Müßig-
Trapp,  

K. Schnitzer  

“Internationales 
Studium: Modelle für 
die Zukunft” 

комплекс процесів, інтегрований ефект дії яких, 
запланований чи ні, розширює міжнародний вимір 
того досвіду, який можна отримати в процесі 
набуття вищої освіти в університеті; 

U. Teichler  “Internationalisierung 
– auch eine 
Gestaltungsaufgabe 
für die Hochschule” 

багатогранний процес, що включає комплексну 
перебудову “ідеї університету”, відповідно до 
глобалізаційних вимог сучасності; 

H. Pechar “Internationalisierung 
der österreichischen 
Hochschulen: 
Endbericht”  

стратегічна мета кожного вишу, що передбачає 
економічну, соціальну, академічні та інституційну 
складові; 

U.Scheiterer 
J.Witte 

“Modelle uns 
Szenarien für den 
Export deutscher 
Studienangebote ins 
Ausland” 

сукупність інтернаціональної діяльності того чи 
іншого вищого навчального закладу; 
збільшення кількості програм, що надають 
можливість вивчення міжнародних відносин та 
наповнення всього змісту освіти матеріалами, що 
дають розуміння міжнародних перспектив; 

H. Pechar  “Internationalisierung 
der österreichischen 
Hochschulen: 
Endbericht”  

процес формування специфічного образу мислення, 
який ґрунтується на засвоєннях традицій і цінностей 
іншої культури та виховує активну соціальну позицію 
індивіда при збереженні власної культурної 
ідентичності; 

U. Steger  “Globalisierung 
gestalten: Szenarien 
für Markt, Politik und 
Gesellschaft”  
 

процес міжнаціонального порозуміння, що включає 
позитивне налаштування академічної громадськості 
щодо необхідності усвідомлення та сприйняття 
інших культур та спільнот, вільне пересування та 
відповідні зміни імміграційної політики в тій чи іншій 
країні. 

 
У контексті дослідження сутності поняття ІВО вважаємо за доцільне 

проаналізувати його інтерпретацію з позиції вітчизняних науковців та російських 
дослідників. На основі теоретичного аналізу наукових праць українських та 
російських вчених початку ХХІ століття (В.І. Білокопитов, О.І. Гонта, 
Ю.В. Закаулова, І.С. Каленюк, Ж.Ю. Лістарова, А.А. Сбруєва, Ю.А. Соколович-
Алтуніна, Т.В. Юрченко) нами було складено таблицю “Інтерпретація поняття 
інтернаціоналізація вищої освіти: науковий погляд України та Росії” (табл. 1.3), 



що дає нам змогу визначити дефініцію цього поняття з позиції вітчизняних та 
російських науковців.  

З таблиці 3 стає зрозумілим, що трактування поняття ІВО має багато 
спільного з позиції наукового світу України та Росії. Так, за переконанням 
науковців поняття “інтернаціоналізації вищої освіти” є багатогранним процесом, 
що передбачає інтеграцію національної системи вищої освіти до єдиного 
загальноєвропейського освітнього простору.  

Таблиця 3 
Інтерпретація поняття інтернаціоналізація вищої освіти:  

науковий погляд України та Росії 
Вітчизняні та  

російські 
дослідники 

Назва роботи Дефініція поняття 

А.А. Сбруєва “Глобальні та 
регіональні тенденції 
розвитку вищої освіти в 
умовах побудови 
суспільства знань”  
 

багатовимірний процес, що передбачає як зміни 
у навчальних планах і програмах закладів вищої 
освіти, так мобільність студентів, викладачів, 
адміністрації, начальних програм  та 
інституцій, що здійснюють освіту, спеціально 
розроблені стратегії пристосування закладів 
освіти до нових умов глобалізації, розвитку 
економіки знань та ІКТ; 

Ю.О. Соколович-
Алтуніна 

“Інтернаціоналізація як 
провідна тенденція 
реформи вищої освіти в 
ФРН”  

будь-яка діяльність системи вищої освіти або 
окремого вищого навчального закладу, що 
здійснюється з перетинанням національного 
кордону і в процесі якої задіяні студенти, 
викладачі, адміністративний персонал, 
інституції, освітні системи тощо; 

Ж.Ю. Лістарова “Глобалізація та 
інтернаціоналізація як 
провідні тенденції 
розвитку вищої освіти 
на сучасному етапі” 

об’єктивний процес стійкої взаємодії і 
взаємовпливу національних систем вищої 
освіти, який відбувається на основі загальних 
цілей і принципів, що відповідають потребам 
світового співтовариства і відображають 
прогресивні тенденції його розвитку; 

В.І. Білокопитов “Взаємозв’язок процесів 
інтернаціоналізації 
вищої освіти та 
забезпечення її якості на 
європейському 
освітньому просторі”  

засіб покращення якості освіти; 

І.С. Каленюк,  
О.І. Гонта 

“Академічна 
мобільність як складова 
європейського простору 
вищої освіти” 

уніфікація освітнього контенту в 
міжнародному масштабі; 

Ю.В. Закаулова “К вопросу о развитии 
высшего 
профессионального 
образования Фландрии 
в условиях 
евроинтеграции” 

багатогранний процес, що включає прийняття 
системи сумірних ступенів, через 
упровадження Додатка до диплома для 
забезпечення можливості працевлаштування 
європейських громадян і підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності 
європейської системи вищої освіти; 



Т.В. Юрченко “Организация учебно-
познавательной 
деятельности студентов 
современного вуза”  
 

цілеспрямований процес інтеграції вишу до 
єдиного простору вищої освіти, що передбачає 
впровадження кредитів за типом ECTS, 
сприяння мобільності шляхом подолання 
перешкод до ефективного здійснення вільного 
пересування, прийняття системи, заснованої на 
двох основних циклах – доступеневого та 
післяступеневого тощо. 

 
Висновки. 

1. Компаративно-аналітичний аналіз зарубіжної літератури засвідчив, що 
більшість науковців Європи у дослідженнях, що пов’язані зі запровадженням 
міжнародного виміру у навчальні програми та організаційні структури вишів 
використовують термін “інтернаціоналізація вищої освіти”.  

2. Спільним в інтерпретації поняття ІВО науковцями США, Канади, 
Німеччини, Австрії, України та Росії є мотиваційна основа інтернаціоналізації 
освіти, що зумовлена переважно інтеграцією інтеркультурного виміру у 
викладання та навчання, наукові дослідження та соціальні послуги. Відмінною 
рисою американської трактовки сутності ІВО від позиції Німеччини, Австрії та 
Росії є заміна освітніх ідеалів співпраці між університетами на позицію 
міжнародної конкуренції задля отримання економічної вигоди від освітніх послуг, 
коли вища освіта перетворюється на суб’єкт ринкових відносин. 

3. Хоча більшість англомовних вчених (T. Rahman, La Marr Kopps,  
H. de Wit, J. Knight S. Groennings, D. S. Wiley), німецькомовних науковців 
(U. Teichler, B. Wächter, P. Müßig-Trapp, K. Schnitzer, H. Pechar), вітчизняних та 
російських дослідників (А.А. Сбруєва, Ю.О. Соколович-Алтуніна, 
Ю.В. Закаулова, Т.Ю. Юрченко), аналізують комплексну перебудову курикулуму 
змісту університетської освіти у контексті інтернаціоналізації вищої школи, проте 
ними практично не вживається поняття “інтернаціоналізація університетської 
освіти”. Вважаємо за доцільне виокремити університети як визначальні суб’єкти 
інтернаціоналізації вищої освіти і дослідити її сутність.  

4. Інтернаціоналізація університетської освіти є об’єктивним, складним та 
багатовимірним процесом, у якому відбувається взаємодія університетів різних 
країн як суб’єктів інтернаціоналізації з огляду на міжнародні цілі, принципи, 
норми, що відповідають академічним, культурним, політичним, та економічним 
потребам сучасного суспільства.  
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  
У статті проаналізовано необхідність та актуальність неформальної та 

інформальної освіти дорослих в контексті її інтеграції у загальну систему 
освіти; розкривається сутність критеріїв їхньої ефективності. 

Ключові слова: освіта дорослих, неформальна освіта, інформальна освіта, 
критерії ефективності, європейський досвід. 

В статье рассматривается необходимость и актуальность 
неформального и информального образования взрослых в контексте его 
интеграции в общую систему образования; раскрывается сущность критериев 
их эффективности.  

Ключевые слова: образование взрослых, неформальное образование, 
информальное образование, критерии эффективности, европейский опыт. 

In the article the necessity and actuality of non-formal and informal adult 
education is analyzed in the context of its integration into the general education system; 
the essence of effectiveness criteria is investigated. 

Key words: adult education, non-formal education, informal education, 
effectiveness criteria, European experience. 

 
Постановка проблеми. Розвиток інформаційного суспільства, висока 

потреба різних категорій дорослого населення у набутті та оновленні знань, умінь 
та навичок, криза в освіті та економічна криза, перехід від концепції “освіти на 
все життя” до концепції “освіти впродовж життя”, інтеграція формальної та 
неформальної освіти зумовлюють розвиток неформальної освіти дорослих, 
визначають критерії її ефективності. Ще у 2002 році європейські соціальні 
партнери (ETUC, UNICE, CEEP) прийняли спільну декларацію “Структура дій для 
неперервного розвитку компетентностей і кваліфікацій”, у якій акцентувалася 
увага на першочерговості вирішення проблеми ефективності неформальної та 
інформальної освіти та підтвердження і визнання її результатів. Сьогодні 
європейські країни мають певні результати у вирішенні даної проблеми, Україна 
тільки починає усвідомлювати її значущість. Тому вивчення та узагальнення 
досвіду європейських країн стосовно розвитку та визначення критеріїв 
ефективності неформальної та інформальної освіти є актуальним та важливим як 
у контексті входження України у єдиний освітній простір, та і для реформування 
системи освіти дорослих [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукової літератури засвідчив, що 
зарубіжними та вітчизняними науковцями (С. Коваленко, Н. Ничкало, О. Огієнко, 



В. Олійник, В. Онушкін, В. Подобед, М. Дюрке, Дж. Кідд, І. Лордж, Б. Морган, 
Ф. Пьоггелер, Б. Самоловчев, М. Семенски, Л. Турос ін.) досліджувалися загальні 
проблеми освіти дорослих. У цьому контексті важливими є дисертаційні 
дослідження з проблем розвитку освіти дорослих у Канаді (О. Котлякова), 
Великій Британії (Д. Антонова, С. Коваленко), США (І. Беюл, І. Фокіна, 
О. Хахубія), Франції (Л. Ведерникова, К. Онушкіна); Швеції (В. Давидова, 
Т. Зотова), скандинавських країн (О. Огієнко); додаткової професійної освіти в 
зарубіжних країнах (О. Митіна, З. Сафіна, О. Федотова) та ін. [1].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується ця стаття. Незважаючи на широкий тематичний спектр 
зазначених вище праць, проблема розвитку неформальної та інформальної освіти 
дорослих не була предметом системних наукових досліджень. Оскільки ключовим 
компонентом розбудови системи неформальної та інформальної освіти дорослих 
мають стати критерії її ефективності, то саме цій проблемі ми присвятили наше 
дослідження.  

Формулювання цілей статті. У своїй роботі ми ставимо за мету визначити 
критерії ефективності неформальної та інформальної освіти дорослих у 
європейських країнах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження доводить, що 
ретельне вивчення питань, пов’язаних з дорослим віком, почалось з виходом 
наукової книги американського психолога С. Холла у 1904 р. Його концепцією є 
теорія “шторму та стресу”, що описує дорослий вік як бурхливий час, повний 
конфліктів та змін настрою. Хоча в основі поняття “доросла людина” лежить 
біологічний фактор, деякі вчені стверджують, що виникнення цієї концепції має 
соціоісторичні умови завдяки тому, що в Америці почали розроблятись спеціальні 
закони, що стосувались саме молодих людей, відокремлюючи їх від дорослих [7]. 

Дуже важливо використовувати терміни, такі як освіта дорослих та освіта 
впродовж життя відповідно до їх глибинного змісту, що історично змінювався [4]. 
Освіта дорослих – це пролонгований процес розвитку людини (особистості, 
громадянина, індивідуальності, фахівця), що відбувається протягом усього життя. 
Освіта впродовж життя здійснюється за допомогою трьох різновидів навчання: 

 - формальне навчання (структурна освіта, що спрямовується на чітко 
поставлену мету у формі визнаних свідоцтв і дипломів); 

 - неформальне навчання (будь яка освітня активність поза формальною 
системою; може бути самоосвітня діяльність, що спрямована на отримання 
додаткових, необхідних тому, хто навчається, знань, умінь, компетенцій; 
результат такого навчання формально не визнається); 

 - інформальне або позаформальне навчання – спонтанне (незапрограмоване 
навчання у повсякденному житті). Неформальне та інформальне навчання може 
закінчуватися підтвердженням, що розглядає всю палітру компетенцій і знань, 
безвідносно часу і місця їх набуття. Вона торкається одночасно професійних 
компетенцій (мають робочий контекст) і здібностей, необхідних для життя в 
спільноті (напр., громадянські, міжкультурні компетенції) [3]. 

Освіта дорослих є життєво необхідною для Європейської Соціальної Моделі 
та для укріплення становища Європи в умовах глобальної конкуренції. 



Європейська Асоціація Освіти Дорослих (ЕАЕА) є представником всього 
різноманіття історичних, філософських та структурних відходів до освіти 
дорослих у різних країнах. ЕАЕА є відкритою та надзвичайно чутливою до 
глобальних змін та течій, що впливають на освіту дорослих в Європі. Особлива 
увага ЕАЕА спрямована саме на неформальну та інформальну освіту дорослих.  

Існує п’ять ключових положень стосовно питань освіти дорослих. Це 
цілісний підхід до розуміння та будування перспектив освіти дорослих; 
обов’язкове фінансування, особливо для непривілейованих верств населення та 
для розбудови міцної інфраструктури; висока якість педагогічного персоналу та 
матеріалів навчання; підтвердження та визнання результатів неформальної, 
інформальної, як і формальної освіти; розвиток показників та визнання значення 
статистичних даних у дослідженнях стосовно освіти дорослих [4]. 

Необхідно зазначити, що V Міжнародна конференція CONFINTEA V 
підкреслила важливість розвитку неформальної та інформальної освіти дорослих, 
а також заакцентувала на необхідності розробки системи визнання та 
підтвердження результатів неформальної та інформальної освіти дорослих, 
ключовим компонентом якої має стати визнання та підтвердження попереднього 
досвіду та знань людини [9]. 

У глосарії CEDEFOP “підтвердження і визнання” поділяється на формальне 
та суспільне. Формальне пов’язується з процесом присвоєння офіційного статусу 
компетентності шляхом вручення відповідних сертифікатів або надання 
еквіваленту, так званих кредитів, що закріплюють набуті компетенції. Суспільне 
визнання пов’язано з усвідомленням значущості та важливості компетентності 
працедавцями. Під терміном “компетенція” слід розуміти сукупність 
встановлених в офіційній формі прав і обов’язків, що визначають можливість 
приймати обов’язкові до виконання рішення; коло питань, у яких людина добре 
обізнана, має знання та досвід; спеціальні вміння для виконання певних 
професійних обов’язків, що є достатніми й відповідають певним професійним 
стандартам. При цьому компетентність розуміється як володіння людиною 
певною компетенцією, включає власне ставлення до неї, а також предмета 
діяльності [5]. 

Для того, щоб отримати цілісну картину законодавчого фундаменту освіти 
дорослих у країнах Західної Європи, необхідно враховувати як політичні, так і 
фінансові та наукові фактори. Головною проблемою є фрагментація політичної 
відповідальності у сфері освіти дорослих, що ускладнює моніторинг та 
оцінювання стратегії впровадження інноваційних змін. Не зважаючи на це, 
критерії ефективності інформальної та неформальної освіти існують.  

Вирізняють чотири категорії критеріїв, що 
– пропонують фінансову підтримку установам, які здійснюють освіту 

дорослих;  
– встановлюють вимоги до індивідуума для отримання освітніх послуг; 
– пропонують фінансову допомогу для надання можливості кандидатам 

навчатись;  
– створюють систему визнання результатів інформального та 

неформального навчання. 



Пропонуються такі умови створення єдиної системи освіти дорослих: 
доступність статистичних даних ефективності освіти дорослих; зміна культурної 
парадигми; вільні від ідеології вихідні дані; децентралізація та об’єднання зусиль; 
оновлення трудової політики; вирівнювання фінансових секторів; оцінювання 
компетенцій, що призведуть до поліпшення становища у цій сфері [4]. 

Метою CEALF (Спільної Європейської Системи Освіти Дорослих) є 
створення єдиної системи, що надає можливість здійснювати порівняння, 
моніторинг розвитку та постійне оцінювання ефективності освіти дорослих в 
рамках освіти впродовж життя. CEALF надолужує прогалини у сфері визначення 
критеріїв, що характеризують сферу неформальної та інформальної освіти 
дорослих. Очевидно, що без них неможлива її інтеграція в систему загальної 
освіти [6].  

Таблиця 1 
Критерії ефективності неформальної та інформальної освіти дорослих 

 
Критерій А 

вміння, 
компетентності та 

громадянські якості 

Критерій В 
доступ до освіти та 

участь в освітньому 
процесі 

Критерій С 
фінансування 

освітніх програм 

Критерій D 
стратегія та 

розвиток системи 
освіти дорослих 

А 1: вміння читати та 
писати 

В 6: доступ до освіти 
дорослих 

 

С 8: фінансування 
освіти дорослих 

 

D 11: стратегія освіти 
дорослих в контексті 
неперервної освіти 

А 2: вміння 
виконувати 
математичні 
обчислення 

В 7: участь в 
освітньому процесі 
дорослих 

С 9: забезпечення 
педагогічними 
кадрами 

D 12: наступність 
освітніх послуг 

А 3: знання однієї 
або декілька 
іноземних мов, 
підприємництво, 
технологічні знання 

 С 10: використання 
комп’ютерних 
технологій 

D 13: надання 
консультаційних 
послуг та здійснення 
керівництва  

А 4: здатність до 
саморозвитку та 
самоосвіти 

  D 14: підтвердження, 
визнання та 
сертифікація освіти 
дорослих 

 
А 5: громадянські, 
міжкультурні 
компетентності 

  D 15: забезпечення 
якості освіти 
дорослих 

 
Розглянемо визначені критерії ефективності неформальної та інформальної 

освіти дорослих:  
Критерій А містить вміння, компетентності та громадянські якості, такі як 

вміння читати та писати, виконувати математичні обчислення, комп’ютерна 
грамотність, знання однієї або декілька іноземних мов, підприємництво, 
технологічні знання, біоетика, здатність до саморозвитку та самоосвіти, 
громадянські, міжкультурні компетентності; 



Критерій В – доступ до освіти дорослих та участь в освітньому процесі 
дорослих, а саме можливості долати перепони на шляху до отримання освіти, 
бажання навчатись та ін.; 

Критерій С – такі різновиди фінансування освітніх програм як громадське, 
корпоративне або приватне фінансування, забезпечення педагогічними кадрами, 
обладнанням та приміщенням, використання комп’ютерних технологій; 

Критерій D – стратегії розвитку освіти дорослих, що забезпечуються 
здійсненням реформ на національному рівні, реалізацією принципу наступності, 
наданням консультаційних послуг та здійсненням керівництва, проведенням 
визнання та підтвердження освіти дорослих [6]. 

Водночас критерії ефективності неформальної та інформальної освіти 
дорослих тісно пов’язані з формуванням ключових компетентностей, які були 
визначені Єврокомісією: 

1. Спілкування рідною мовою, що означає можливість висловлювати та 
розуміти думки, почуття та факти усно та письмово (аудіювання, говоріння, 
читання та письмо), а також вільно спілкуватись у широкому спектрі соціальних 
та культурних контекстів. 

2. Спілкування іноземними мовами має спільні характеристики з 
попередньою компетентністю, але крім того, вимагає міжкультурної 
компетентності. Індивідуальний рівень володіння іноземною мовою може 
залежати від багатьох факторів, таких як попередній досвід, особливості оточення 
та інтересів людини. 

3. Вміння виконувати математичні обчислення, базові знання 
природничих наук та технологій включає в себе здатність виконувати 
обчислення, такі як додавання, віднімання, та ін. усно та письмово для 
використання цих вмінь у повсякденному житті. Увага приділяється як самим 
знанням, так і вмінням застосувати їх на практиці.  

4. Компетентність у сфері інформаційних технологій включає в себе 
впевнене та критичне використання комп’ютерних технологій на робочому місці, 
а також для дозвілля та спілкування, що пов’язано з базовими вміннями, такими 
як вміння отримувати інформацію за допомогою комп’ютера, оцінювати її, 
зберігати, презентувати та обмінюватись інформацією, а також спілкуватись та 
брати участь у спільних проектах в мережах інтернету. 

5. Здатність до саморозвитку та самоосвіти пов’язано зі здатністю 
наполегливо навчатись, тобто вміти організувати навчання як індивідуально, так і 
в колективі. Ця компетентність пов’язана з розумінням навчального процесу та 
своїх потреб, визначенням освітніх можливостей та здатністю долати перешкоди 
на цьому шляху. Індивідуальними ключовими якостями є мотивація та 
впевненість. 

6. Міжособистісна, міжкультурна та громадянська компетентність 
дає можливість брати активну та конструктивну участь в соціальному та 
виробничому житті, що особливо важливо в багатонаціональному суспільстві. 

7. Підприємництво пов’язано з практичною активністю людини, що 
потребує здатність до творчості, впровадження інновацій а також планування та 
керівництва проектами з метою досягнення бажаного результату. 



8. Культурне самовизначення включає в себе здатність оцінити красу 
музичних творів, театрального мистецтва, художньої літератури та 
образотворчого мистецтва [8]. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити такі 
висновки:  

- неформальна та інформальна освіта дорослих у європейських країнах 
є важливими складовими освіти впродовж життя;  

- критеріями ефективності неформальної та інформальної освіти у 
зарубіжних країнах є: вміння, компетентності та громадянські якості; доступ до 
освіти дорослих та участь в освітньому процесі дорослих; громадське, 
корпоративне або приватне фінансування освітніх програм; стратегії розвитку 
освіти дорослих, що забезпечуються здійсненням реформ на національному рівні, 
реалізацією принципу наступності, наданням консультаційних послуг та 
здійсненням керівництва, проведенням визнання та підтвердження освіти 
дорослих;  

- ефективність неформальної та інформальної освіти дорослих залежить 
від розробки дієвих механізмів визнання та підтвердження результатів такої 
освіти, включаючи підтвердження попереднього досвіду та знань людини;  

- критерії ефективності неформальної та інформальної освіти дорослих 
тісно пов’язані з формуванням ключових компетентностей, що включають в себе 
вміння спілкуватись рідною та іноземними мовами, виконувати математичні 
обчислення, використовувати комп’ютерні технології, здатність до саморозвитку 
та самоосвіти, міжособистісну, міжкультурну та громадянську компетентність, 
підприємництво та культурне самовизначення. 

Проведене дослідження не вичерпує зазначену проблему. Особливо 
перспективним може бути подальше вивчення сутності та особливостей 
механізмів визнання та підтвердження результатів неформальної та інформальної 
освіти дорослих у розвинутих країнах Європи та США. 
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