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ПЕРЕДМОВА 

Шановні читачі! 

Цей збірник презентує доробки учасників науково-практичного семінару 
“Педагогічна компаративістика – 2012”, який, після започаткування у 2010 р. як 
професійного зібрання компаративістів в рамках Національної академії 
педагогічних наук України, перетворився на всеукраїнську зустріч  вітчизняних 
шкіл педагогічної компаративістики.  

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. У цьому 
збірнику ми публікуємо зазначені рекомендації з метою якнайширшого 
ознайомлення з ними української педагогічної громадськості.  

Наступним кроком є створення національної професійної організації, яка 
покликана покласти теоретичні розвідки на практичний грунт, відкривши 
реальні перспективи виходу українських компаративістів на міжнародну арену. 
Багато областей вже створили регіональні осередки, на черзі їх об’єднання у 
Всеукраїнську асоціацію порівняльної педагогіки та міжнародної освіти, 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. 

 

mailto:luve2001@hotmail.com


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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 
Олена Локшина,  

Інститут педагогіки  
НАПН України  

(м. Київ)  
 

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ: ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ 
 

В процесі розвитку порівняльної педагогіки в Україні можна виокремити три 
періоди:  
 - перший (1971–1991) – метою порівняльно-педагогічних досліджень 
було інформування українських освітян щодо теоретичних і практичних 
здобутків зарубіжної освіти; методологічними орієнтирами: критика 
“буржуазної” педагогіки та освіти; предметне поле досліджень охоплювало 
системи освіти зарубіжних країн у контексті управлінських, організаційних, 
структурних, змістових аспектів розвитку; 

- другий (1991–2000) – метою порівняльно-педагогічних досліджень було: 
виокремлення позитивних характеристик педагогіки та освіти в зарубіжжі для 
розбудови національної системи освіти у відповідності до кращих світових 
аналогів та зразків; методологічними орієнтирами: об'єктивний аналіз 
зарубіжного педагогічного досвіду; предметне поле досліджень охоплювало 
інноваційні здобутки в освіті зарубіжних країн; 

- третій (2000 – по т.ч.) – мета: виокремлення тенденцій та закономірностей 
розвитку освітніх явищ в зарубіжжі для кореляції розбудови національної 
освіти; методологічні орієнтири: порівняльний аналіз педагогічного досвіду 
предметне поле досліджень: спільності та розбіжності у розвитку освітніх явищ 
та систем в регіональному та континентальному розрізі в умовах глобалізації 

Сучасні порівняльно-педагогічні дослідження в Україні характеризуються: 
розглядом освітнього феномену в історико-соціально-економіко-культурному 
контексті; дослідженням філософсько-теоретичного підґрунтя, на якому 
будуються освітні зміни; посиленням практико-зорієнтованості порівняльно-
педагогічних розвідок через імператив надання рекомендацій розробникам 
освітньої політики для удосконалення національної освіти. 

Перспективами національної педагогічної компаративістики вбачається: 
- інституалізація на національному з метою застосування єдиних критеріїв 

до порівняльно-педагогічних досліджень, підвищення фахового рівня 
вітчизняних компаративістів, лобіювання інтересів – створення всеукраїнської 
асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти 

- вихід на міжнародну арену з метою промоції національної освіти та науки, 
узгодження напрямів розвитку – вступ до міжнародних асоціацій 

 
 



Анатолій Вихрущ,  
Тернопільський національний  

економічний університет  
(м. Тернопіль)  

 
КОМПАРАТИВІСТИКА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І 

ПРОГНОСТИКИ  
 
1. Доцільно переглянути спадщину минулих років і повернути в поле 

науки і практики геніальні ідеї: етнопедагогіка; сократична бесіда (система 
запитань, віра в учня, ситуація успіху); «кидок думки» (Епікур); психологічний 
захист (Епіктет); педагогіка релігії; дидактика Я.А. Коменського (аналіз, синтез, 
синкризис; логіка уроку; педагогічна майстерність; концентрація навчальних 
предметів та ін.); втомлюваність учнів (І. Сікорський); техніка розумової праці, 
психолого-педагогічна підготовка майбутніх батьків, «школа радості» 
(В. Сухомлинський) та ін. При цьому необхідно відмовитися від міфів 
минулого, наприклад про незмінність темпераменту.  

2. На часі чітке визначення, на засадах логіки, основних понять: людина, 
індивід, особистість, виховання, освіта, педагогіка, психологія, творчість. Без 
такої роботи наука втрачає сенс.  

3. Майбутнє за інтеграцією наукових досліджень, які мають відношення 
до людини. Філософія, психологія, педагогіка, медицина, соціологія, історія, 
релігія (це далеко не повний перелік) повинні об’єднати зусилля для одержання 
об’єктивної інформації про закономірності розвитку людини.  

Домінуватиме холістичний (цілісний) підхід до вивчення людини. Всі 
спроби «фрагментарного» вивчення приречені на невдачу. Людина функціонує 
як складна, динамічна система від пренатального періоду до старості і смерті.  

4. Розумове виховання займе своє належне місце. В його основі будуть: 
творчість; раціональне навчання; технологія запитань і відповідей; 
самовдосконалення; швидкий пошук інформації; мнемотехніка; інформаційна 
культура; врахування індивідуальних особливостей; ефективні методики 
вивчення мови; профілактика перевтоми. 

5. Педагогіка родини, в широкому сенсі цього слова, займатиме 
домінуюче значення. Необхідна серія просвітницьких видань, які 
стосуватимуться всіх членів родини, а не лише батька й матері. Стосунки 
старших членів родини і дітей; дітей і родини, з врахуванням національних, 
місцевих, сімейних традицій потребують належного наукового і методичного 
забезпечення. Демографічна політика досягне рівня умови існування країни.  

6. У центрі уваги перебуватиме система цінностей людини. Поєднання 
національних інтересів і вимог світу, який стає доступним, вимагає не лише 
готовності до євроінтеграції, але й значно вищого рівня взаємодії.  

7. Моніторинг етапів розвитку людини і освітніх систем з позицій 
компаративістики займатиме дедалі важливіше значення. Не випадково 
своєрідним «науковим шоком» стала інформація, що на початку ХХІ ст. 20% 
молоді не мають авторитету.  



8. З наукового обігу поступово зникнуть «контрольні та 
експериментальні» групи. Відбудеться (в тому числі в історичних науках) 
перехід від макрорівня (при збереженні його значимості) до «мікрорівня». Хоча 
кожна людина (яка стане в центрі уваги) це теж своєрідний світ.  

9. На жаль ХХІ ст. буде насичене фінансовими потрясіннями, безробіття 
тероризмом, екологічними і техногенними катастрофами, військовим 
протистоянням, злочинністю, інформаційною пропагандою насильства. 
Підготовка людини до протистояння, психологічного захисту, виживання, 
ефективного функціонування, розуміння природи добра і зла, вимагатиме 
нового рівня психологічної культури особистості.  
 

Людмила Пуховська,  
ДВНЗ «Університет  

менеджменту освіти» НАПН України  
(м. Київ)  

 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 

Для позначення професійного розвитку вчителів (ПРВ) у світовій 
науковій літературі використовуються різні терміни, зокрема, розвиток вчителя 
(teacher development), розвиток кар’єри (career development), розвиток 
персоналу (staff development), розвиток людських ресурсів (human resource 
development), професійний розвиток (professional development), неперервна 
освіта (continuing education), ціложиттєва освіта (lifelong learning), інші. У 
зв’язку з тим, що зміст цих термінів частково збігається, вони тлумачаться 
авторами по-різному. 

У широкому сенсі поняття «професійний розвиток» відбиває розвиток 
людини в її професійній ролі. У більш конкретизованих тлумаченнях 
професійний розвиток вчителя визначається як зростання його професійних 
досягнень в результаті накопичення практичного досвіду і систематичного 
перегляду власного викладання. Таке визначення вніс у науковий обіг 
А. Глеттхорн [1, с. 41] і воно стало базовим у кінці минулого століття. Вже тоді 
вчені відзначали, що професійний розвиток включає формальний досвід, який 
отримується вчителем шляхом наставництва, відвідування професійних 
семінарів, майстерень тощо, а також неформальний досвід, такий як читання 
професійної літератури, перегляд педагогічних передач та ін. За цією 
концепцією професійний розвиток вчителів є ширшим поняттям, аніж 
кар’єрний розвиток, що відбувається «в результаті руху вчителя по кар’єрним 
щаблям у професії», а також ширшим від поняття розвитку персоналу, яке, за 
визначенням А. Глеттхорна, включає «забезпечення вчителів організованими 
програмами підвищення кваліфікації». 

У дослідженнях інших вчених (Т. Гансер, Г. Філдінг) наголошувалось, що 
професійний розвиток передбачає систематичний перегляд вчителем змісту і 
процесу, а також контекстів його педагогічної діяльності. Така перспектива є 



новою для вчителів. Адже упродовж багатьох років єдиною доступною 
вчителям формою професійного розвитку було підвищення кваліфікації. Тільки 
в останнє десятиріччя професійний розвиток став розглядатися як 
довготерміновий процес систематичного надання вчителям можливостей та 
досвіду зростання і розвитку в професії. 

Зусиллями вчених різних країн відкриваються все нові грані проблеми й 
уточнюється зміст поняття професійного розвитку (М. Фуллан, А. Харгрівс). 
Найбільш наближеним до нашого розуміння є визначення, запропоноване 
англійським вченим С. Дей: «Професійний розвиток включає весь природній 
навчальний досвід, а також ті усвідомлені й сплановані дії, які принесуть 
пряму, або опосередковану користь вчителю, групі вчителів, або школі в 
цілому, що в результаті позначиться на піднятті якості шкільної освіти. Це – 
процес, в ході якого вчитель самостійно, або разом із своїми колегами 
переглядає, оновлює, розширяє свої зобов’язання щодо моральних цілей 
викладання, а також критично розвиває знання, вміння, хороше професійне 
мислення, планування і практику роботи з дітьми, молоддю й колегами на 
кожному етапі свого професійного життя» [2, с. 4]. Такі підходи до 
професійного розвитку почали пов’язувати з «новим іміджем» педагогічної 
праці, «новою моделлю» педагогічної освіти, «революцією» в освіті тощо. 

Перші спроби концептуалізації досліджень професійного розвитку у 
міжнародній перспективі прийшлись на 90-і роки ХХ ст. Зокрема, в стартовому 
дослідженні, проведеному за підтримки Інституту Планування Освіти 
ЮНЕСКО [3], здійснено аналіз і систематизацію широкого кола джерел з 
проблеми професійного розвитку та обґрунтовано перспективні характеристики 
цього соціопедагогічного феномена у світовому педагогічному просторі. Аналіз 
досліджень цього періоду, показав, що наукова продукція (доповіді, статті в 
академічних журналах, тематичні монографії і розділи в колективних 
монографіях тощо) насичена інформацією, ідеями і судженнями, які часто є 
суперечливими. Причиною цього є те, що вчені по-різному підходять до даної 
проблеми, зосереджуючись на тому, чи іншому її аспекті, зокрема, на: 
індивідуальному саморозвитку вчителів; викладанні того чи іншого предмета; 
національній політиці у сфері професійного розвитку; теоретичному розвитку 
тощо. Слід відзначити й іншу причину — це використання авторами значної 
кількості підходів до досліджень, деякі з яких мають стійку дисциплінарну 
основу (соціологія, когнітивна психологія, професійна психологія), а інші — 
педагогічна освіта і підготовка, андрагогіка, політичні науки, науки про 
управління тощо — є міждисциплінарними. 

Наступне десятиріччя мало що змінило в цій картині. Більш того, в 
сучасних умовах професійний розвиток вчителів віднесено дослідниками до 
непорівнюваних феноменів. Як підкреслюють Т. Гаскей і В. Хаберман у роботі 
«Професійний розвиток в освіті: нові парадигми і практики», «в науковому полі 
вже накопичено значну кількість даних щодо відмінностей в професійному 
розвитку педагогів. Проте до сих пір немає розуміння щодо походження 
(природи) цих відмінностей. Поки що бракує систематичних зусиль вчених, 



спрямованих на концептуальне підґрунтя професійного розвитку вчителів, 
зокрема, на розкриття зв’язків теоретичних ідей з практикою тощо [4, с. 2-3]. 

Актуалізувалась стратегічна необхідність покращення міжнародної та 
національних інформаційних баз даних щодо неперервного професійного 
розвитку вчителів. В сучасних умовах існує обмаль інформації про масштаби 
поширення цього соціопедагогічного феномена, зокрема, про те, як 
фінансується неперервний професійний розвиток вчителів, яка кількість курсів, 
який їх зміст, які заклади надають ці послуги і як проводяться курси тощо. В 
абсолютній більшості країн немає організації, яка б моніторила цю проблему на 
державному рівні. Тому й не дивно, що немає адекватної міжнародної бази 
даних щодо неперервного професійного розвитку вчителів. 

Ми приєднуємося до висновку авторів «Міжнародного підручника з 
неперервного професійного розвитку вчителів» [5] про необхідність 
вдосконалення порівняльних досліджень щодо неперервного професійного 
розвитку вчителів. Зокрема, про те, що вони мають «вмонтовуватися» в 
контекст обґрунтування тенденцій розвитку освіти в цілому. Поки що є дуже 
мало досліджень, які б зв’язували проблему професійного розвитку вчителів з 
проблемою управління людськими ресурсами, професійною психологією, 
неперервним розвитком фахівців інших професій (Х. Томлінсон). Важливим 
напрямом розвитку порівняльних досліджень є вивчення, аналіз і порівняння 
досвіду як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Деякі підходи 
можуть бути унікальними, тобто притаманними лише одній країні, або групі 
країн. Разом з тим, можуть бути спільні тенденції розвитку, використовувані 
методи, технології тощо, які притаманні всім країнам. Як вірно наголошує 
Т. Гаскей, ігнорування впливу контекстних чинників є принциповою 
перешкодою на шляху до відкриття закономірностей і принципів професійного 
розвитку фахівців [5, с. 55]. Він рекомендує не шукати якихось спільних 
абстрактних елементів, а зосереджуватися на оптимальних контекстних 
характеристиках, таких як використання інформаційних технологій, управління 
освітою тощо. 

Таким чином, наукові дослідження професійного розвитку вчителів у 
кінці ХХ — на початку ХХІ ст. характеризуються позитивною динамікою: від 
ранніх, позбавлених теоретичного підґрунтя підходів (atheoretical approaches) 
— через так званий «теоретичний рух» (theory movement) — до сучасних 
плюралістичних підходів (pluralistic approaches).  
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«ПЕДАГОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР» У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕДАГОГІВ-

КОМПАРТИВІСТІВ США 
 

1. У сучасній порівняльній педагогіці поняття «педагогічного 
трансферу» визначається як перехід освітніх ідей, теорій та практичних заходів 
за межі національних кордонів. Відомий австралійський компаративіст 
Р. Коуен називає таке запозичення ключовою одиницею галузі.  

2. Деякі відомості про розвиток відповідних тенденцій у дослідженнях 
американських науковців ХІХ та ХХ ст. знаходимо у працях Дж. Береди, 
М. Карноя, Н. Лавриченко, О. Локшиної, Х. Ноа та М. Екштайна, Е. Поллака, 
Н. Ханса. Окремим рекомендаціям щодо вивчення напрямків практичного 
застосування зарубіжної освітньої інформації сучасними американськими 
фахівцями присвячені роботи Дж. Біча, Т. Гленнана, Р. Коуена, Дж. Реплі та 
Дж. Полсон, Дж. Стайнер-Хамсі.  

3. Тематика оптимізації розвитку народної освіти домінувала 
протягом ХІХ ст. у працях таких визначних педагогів-міжнародників США, як 
Г. Манн, Г. Барнард, Дж. Гріском, У. Гарріс. Так же, як і більша частина їхніх 
західноєвропейських однодумців, ці дослідники були представниками 
державної адміністрації, яких було призначено урядом для покращення ситуації 
у освіті. Наслідуючи лінійне розуміння прогресу, ці мандрівники та 
реформатори обстоювали ідеї еволюції освітніх систем, сподіваючись, що через 
запозичення з-за кордону вони зможуть уникнути частини «помилок» у своєму 
поступальному русі у напрямку до ідеальної освітньої системи.  

4. Представники державних органів управління освітою — сучасники 
одного з перших класиків компаративістики А. Кендела отримали від нього 
поради щодо можливостей освітніх запозичень. З одного боку А. Кендел 
відзначав чесноти освітньої практики певної країни, з іншого — закликав не 
поспішати переносити таку практику на інший національний грунт, враховуючи 
культурні та соціально-політичні особливості. У 1924 р. дослідник наголошував 
на вирішальній ролі економічних, культурних, політичних та соціальних 
особливостей країни, яка збирається успішно адаптувати іноземні педагогічні 
інновації до власного контексту. Наводячи численні приклади, коли 
вдосконалення системи освіти відбувалось у результаті вдалої адаптації 
відповідних іноземних інновацій, науковець переконував, що педагогічні 
проблеми часто-густо були наслідками прорахунків відповідальних за 
впровадження таких нововведень.  



5. Велику роль у здійсненні більш обдуманих «педагогічних 
трансферів» Х. Ноа та М. Екштайн відводили ЮНЕСКО, Організації 
економічного співробітництва та розвитку, Світовому банку. Такі міжнародні 
інституції ставили перед своїми експертами завдання по прогнозуванню та 
плануванню універсальних моделей освіти. У результаті, робота міжнародних 
агенцій зводилась до «фази освітніх запозичень», де акцент робився на 
розповсюдженні власних педагогічних технологій, а не на запозиченні інших. 

6. У праці «Навчання як культурний імперіалізм» (1974) М. Карной 
обстоює думку, що західна освіта переносилася до більшості країн як частина 
імперського домінування. Він доводив, що разом з європейською та 
американською педагогікою народи з «традиційної ієрархії» переходили до 
«капіталістичної ієрархії», стаючи таким чином більш залежними та 
неоднорідними, ніж раніше. 

7. Особливої складності у сучасних умовах зміни ставлення до 
закордонних педагогічних впливів набуває визначення учасників процесу 
освітніх запозичень. Якщо раніше тлумачення «педагогічного трансферу» 
робилось здебільшого через призму відношень між різними державами, то 
наразі такий процес став більш комплексним. З одного боку велику роль 
відіграють регіональні блоки, наприклад, Європейська спільнота. З іншого, 
деякі регіональні уряди всередині однієї держави запозичують безпосередньо 
від адміністративних одиниць іншої держави, як це зробила провінція Сан Луїс 
у Аргентині, влада якої вирішила наприкінці 90-х років ХХ ст. запровадити 
шкільну систему за моделлю, яку застосовує Міннесота та деякі інші 
північноамериканські штати. 

8. Сучасна американська дослідниця монгольського походження 
Дж. Стайнер-Хамсі погоджується з висновками К. Ушинського, М. Седлера, 
Р. Коуена про те, що перенесення педагогічних ідей є процесом, результат 
якого передбачити неможливо. Тому сучасним компаративістам 
рекомендується досліджувати причини та характер «педагогічних трансферів», 
що уже відбулися. 

9. Отже, аналіз праць освітян-компаративістів США, присвячених 
міжнародним освітнім запозиченням, показує, що ця тематика, з’явившись у 
науково-педагогічній літературі у ХІХ ст., залишається актуальною. 
Починаючи з 60-х років ХХ ст. у дискусіях компаративістів щодо 
«педагогічних трансферів» сталося помітне зміщення акценту: від власне 
можливості їх здійснення до пошуку наукових методів, які гарантували б успіх 
запозичення. Згодом увагу науковців привернула проблема співвідношення 
колоніального та неоколоніального впливу на відповідні процеси.  

10. З огляду на відсутність вітчизняної системи досліджень іноземних 
«освітніх запозичень» цілком доцільним вбачаються дослідження причинно-
наслідкових зв’язків між однорідними педагогічними явищами, які з’являються 
у освітянській практиці різних держав. Перспективним напрямком відповідних 
студій має стати й прогнозування майбутніх тенденцій такої форми 
міжнародного «педагогічного трансферу».  



ІІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ — СВІТОВИЙ 
ВИМІР 

 
 

Катерина Бойченко,  
Уманський державний педагогічний  

університет ім. Павла Тичини  
(м. Умань)  

 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ГОЛАНСЬКІЙ ОСВІТІ 

 
Основним фактором, що спричинив переорієнтацію відносин між урядом 

та суспільством, була економічна криза у Європі на початку 80-их років ХХ 
століття. В той час на освітню політику уряду відчутно вплинули три 
широкомасштабні явища: дерегуляція або скасування державного контролю 
(deregulation), децентралізація (decentralization) та приватизація або збільшення 
ринкової активності до колишньої державної монополії (privatization). 

Децентралізацію визначають як процес передачі повноважень щодо 
прийняття рішень «ближче» до споживача освітніх послуг, або, як зазначає 
М.А. Бойченко у своєму дисертаційному дослідженні, децентралізація — це 
«передача владних повноважень від центральних органів до місцевих». Вона 
може приймати форму передачі повноважень на нижчі щаблі організації, що в 
свою чергу отримало назву деконцентрації або адміністративної 
децентралізації. Популярною формою деконцентрації в сфері освіти є наділення 
шкіл додатковими обов’язками (деволюція). Це і є так звана автономія школи 
або шкільного управління, яка діє на основі виборних або призначених 
шкільних рад, водночас ради повинні приймати важливі освітні рішення. 
Децентралізація може також наділяти повноваженнями директорів шкіл та 
вчителів щодо ухвалення рішень всередині школи. 

Серед найперших країн, які активно почали впроваджувати в освітнє 
законодавство концепцію децентралізації є Королівство Нідерланди, де згідно 
із законом від 1917 року, всі школи, незалежно від того чи вони є державними 
чи приватними освітніми установами, регулюються юридично визначеним 
компетентним органом (Bevoegd Gezag), який несе відповідальність за 
виконання законодавчих та нормативних актів в школах. Муніципальна влада 
виконує подвійну функцію: як місцевий орган влади для всіх шкіл у своєму 
окрузі (державних та приватних), а також як компетентний орган для шкіл 
державного сектора. У випадку з приватними школами компетентним органом 
є рада асоціації, фонд, або церковний орган, який його заснував. Саме 
законодавча рівність державних і приватних шкіл є важливою рисою 
голландської системи освіти. Окрім того, бюджетна система персоналу 
(Formatiebudgetsysteem або FBS) від 1992 року передбачає отримання школами 
щорічного одноразового фінансування у вигляді «одиниць», що були 
встановлені на основі правових норм і критеріїв. В Нідерландах школи наділені 



повноваженнями приймати рішення щодо кількості вчителів та іншого 
педагогічного персоналу, який повинен працювати в школі, а також щодо 
необхідності у присвоєнні їм нагород та премій, визначенні стратегії 
(пере)підготовки та додаткові умови праці. Зрештою, в Maatwerk III (урядовому 
листі) Міністерства освіти, культури та науки від 2001 року, містяться 
пропозиції стосовно надання допомоги школам задля розвитку комплексної 
політики персоналу. 

Звернімося до функцій місцевого самоврядування, яке, з одного боку, є 
незалежним, а з іншого боку, це орган, що виконує різноманітні накази 
центрального уряду, ініціює та виконує рішення відповідно до Конституції та 
законів. Інше тлумачення передбачає високий рівень взаємозалежності, яка 
характеризується укладанням переговорів, застосуванням засобів переконання, 
тиску, мобілізації підтримки і т. ін. На відміну від одностороннього прийняття 
рішень та розподіл обов’язків, тут йдеться про співпрацю, домовленість в 
системи управління освітньою галуззю. 

В Нідерландах на місцевому рівні адміністративним органом є 
муніципалітет. Муніципалітет повинен виконувати всі обов’язки за 
розпорядженням вищого адміністративного органу, про який зазначено в акті, 
Урядовому указі чи місцевому законі. (Призначена) муніципальна виконавча 
влада (burgemeester) несе відповідальність перед (виборним) консулом 
муніципалітету (wethouders). Муніципалітет виконує за власною ініціативою 
автономні обов’язки, за які несе відповідальність, передусім, консул.  

Розподіл обов’язків стосовно ухвалення рішень на нижчих рівнях влади в 
останнє десятиріччя стали ще більш актуальними в таких сферах, як освітній, 
політичній, господарчій, медичній, економічній та бюджетній. Значну частину 
коштів було виділено на освіту з метою покращення якості навчання 
голландської мови та математики, залучення батьків в управління школою, 
встановлення зв’язків між освітянами та роботодавцями, зменшення пропусків 
учнів і т. ін. Зміни освітніх ролей центрального уряду, очевидно, вплинули на 
роль місцевого уряду, а також на статус та роль приватних органів, таких як 
рада приватних шкіл, що отримують фінансування від держави 
(інфраструктурні питання вирішує муніципалітет). Варто зазначити, що освітня 
роль муніципалітету зазнала змін, оскільки він дедалі більше стає залежним від 
різноманітних соціальних та культурних послуг, які зі свого боку ретельно 
контролюються. Це вказує на те, що муніципалітет безпосередньо виконує роль 
директора, посередника та координатора процесу. 

Централізація та децентралізація — це два освітніх явища, які 
демонструють перехід певних функцій від муніципалітету до центрального 
уряду, і навпаки. Різноманітні дослідження вказують на неоднозначність 
голландської центральної освітньої політики. Це відбувається поетапно: після 
початкового етапу, в якому сфера влади ще не є чітко визначеною, наступає 
уточнюючий етап. Тут перед муніципалітетом постає ситуація, коли уточнення 
рідко йде на їхню фінансову чи політичну користь. Значною мірою спроби 
муніципалітету реалізувати власні програми обмежуються освітньою 
політикою центрального уряду; деякі пропозиції центрального уряду 



доповнюються муніципальною політикою, проте вони мають обмежену сферу 
реалізації.  

Явище децентралізації є складним через відсутність згоди між 
муніципалітетом та центральним урядом в різних сферах політики. Нині 
існують місцеві та регіональні ради управління, які діють разом із 
муніципалітетом як незалежний адміністративний орган; місцеві/регіональні 
приватні послуги фінансуються або державою (послуги освітньої допомоги), 
або об’єднаними групами людей чи іншими меценатами. Останні форми 
можуть обмежувати процес децентралізації та його вплив на освіту. 

 

Олена Бондарчук,  
Подільський державний  

аграрно-технічний університет  
(м. Кам’янець-Подільський)  

 
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ В 

АВСТРАЛІЙСЬКИХ ШКОЛАХ 
 

Реформування шкільної освіти в Австралії у ХХІ ст. відбувається 
послідовно, відповідно до розвитку соціально-економічного сектора та 
економічного потенціалу країни. Уряд Австралії зосереджує увагу на 
визначенні стратегій встановлення оптимальних параметрів реформування 
освіти й пріоритетних векторів фінансування і управління освітньою галуззю, а 
також оновлення змісту і цілей шкільної освіти. 

Оцінювання рівня засвоєння учнями змісту освіти є ефективним 
інструментом забезпечення якості національної освіти в рамках її моніторингу, 
який застосовується управлінськими структурами Австралії для оптимізації 
освітньої політики на всіх рівнях. 

Перша Національна атестаційна програма (NAP) з оцінювання знань 
учнів з природничих наук стартувала в Австралії в 2003 році. Вона була 
розроблена відповідно до освітніх цілей Аделаїдської декларації (1999). З 
2009 р. Національна атестаційна програма (NAP) виконується під егідою Ради 
міністрів з питань освіти, раннього розвитку дітей та молоді (MCEECDYA). Ця 
програма оновлена відповідно до освітніх цілей, визначених у Мельбурнській 
декларації (2008) щодо проведення поточного оцінювання знань учнів 
загальноосвітніх шкіл. До Національної атестаційної програми входять 
Національна програма оцінювання мовної та математичної грамотності 
(NAPLAN); Національна програма вибіркового оцінювання знань з природничих 
наук, правознавства і громадянознавства, інформаційно-комунікаційних 
технологій (NAP Sample Assessments); участь в міжнародних порівняльних 
дослідженнях (International sample assessments): PISA (Міжнародна програма 
з оцінювання навчальних досягнень учнів), TIMMS (Міжнародне дослідження 
якості математичної та природничої освіти), PIRLS (Міжнародне дослідження 
перевірки грамотності читання). 



Розробленням Національної програми оцінювання мовної та 
математичної грамотності (NAPLAN) та Національної програми вибіркового 
оцінювання знань з природничих наук, правознавства і громадянознавства, 
інформаційно-комунікаційних технологій (NAP Sample Assessments) займається 
Управління у справах курикулуму, оцінювання та звітності (ACARA) у 
співпраці із експертами у таких галузях, як мовна та математична грамотність, 
інформаційно-комунікаційні технології, природничі науки, правознавство і 
громадянознавство, а також вчителями, органами управління освітою штатів та 
материкових територій, урядовим та приватним шкільними секторами 
Австралії. Із запровадженням Загальнонаціонального курикулуму в Австралії 
(процес впровадження розпочато з 2011 р.) вимоги до шкільних тестів будуть 
відкориговані, щоб відображати основні елементи нових навчальних програм. 
Національну програму оцінювання мовної та математичної грамотності 
(NAPLAN) розпочато з 2008 р. в усіх австралійських школах. Кожного року всі 
учні третіх, п’ятих, сьомих і дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл у травні 
проходять тестування з читання, письма, орфографії, граматики, пунктуації та 
математики. Програма спрямована на одержання даних щодо навчальних 
досягнень учнів з мовної та математичної грамотності. 

Національна програма вибіркового оцінювання знань з природничих 
наук, правознавства і громадянознавства, інформаційно-комунікаційних 
технологій (NAP Sample Assessments) реалізується постійно за ротаційним 
графіком: наприклад, у 2011 р. тестування відбулось з інформаційно-
комунікаційних технологій, у 2012 р. — з природничих наук, у 2013 р. — 
правознавства і громадянознавства (лише випадково вибрані школи беруть 
участь в цьому оцінюванні). Тестування проходять учні шостих та десятих 
класів. Вперше таке тестування відбулося в 2003 р. з природничих наук, надалі 
включалися інші предмети. 

Австралія бере участь у міжнародних порівняльних дослідженнях. Метою 
проведення Міжнародної програми з оцінювання навчальних досягнень учнів 
(PISA) — є отримання даних щодо володіння учнями п’ятнадцятирічного віку 
вміннями застосовувати набуті знання з читання, математики та 
природознавства на практиці. PISA також визначає фактори, що впливають на 
досягнення учнів у школі та в родині. Міжнародне порівняльне дослідження 
проходить кожні три роки за сприяння Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСD). Кожен раз предметом уваги є окремий 
напрям — читання, математика чи природознавство.  

Міжнародне дослідження якості математичної та природничої освіти 
(TIMSS) проводять з метою дослідження рівня опанування змісту математичної 
й природничої освіти учнями четвертих та восьмих класів. На додаток до 
тестування рівня засвоєння учнями змісту предметів, TIMSS передбачає 
опитування вчителів математики та природничих дисциплін і директорів шкіл 
щодо організації навчання зазначених дисциплін, навчальних програм і 
підручників, щоб дізнатись, що планувалось для вивчення учнями з математики 
і природознавства. Міжнародне порівняльне дослідження проводять кожні 



чотири роки під егідою Міжнародної асоціації з оцінювання навчальних 
досягнень (ІЕА).  

Міжнародне дослідження перевірки грамотності читання (PIRLS) 
проводять кожні п’ять років, з метою перевірки грамотності читання в учнів 
четвертих класів, за сприяння Міжнародної асоціації з оцінювання навчальних 
досягнень (ІЕА). У цій програмі беруть участь учні останнього класу 
початкової школи із сорока країн. Тестування відбувається з метою оцінювання 
таких навичок учнів, як: пошук інформації; формулювання висновків; 
розуміння та узагальнення інформації; аналіз і оцінка змісту, мови та елементів 
тексту. Австралія вперше взяла участь в PIRLS у 2011 році. 

Запровадження в Австралії Національної атестаційної програми (NAP) 
дає змогу уряду, органам освіти та школам визначити рівень опанування 
учнями змісту навчальних предметів, у той же час громадяни країни можуть 
стежити за навчальними досягненнями школярів. 

 

Ірина Борисенко,  
Чернігівська філія Рівненського інституту слов’янознавства  

Київського славістичного університету  
(м. Чернігів)  

 
ПРО РЕФОРМИ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ 

 
Одним з головних аспектів реформування усіх світових освітніх систем з 

метою підвищення якості освіти є реформи її змісту. Навіть у країнах з 
високими показниками навчальних результатів, оновлення змісту освіти є 
найбільш типовим і часто основним завданням у процесі покращення 
освітнього сектора. 

Причинами актуальності реформ слугують проникнення інформаційних 
технологій у всі сфери життя; реструктурування світової економіки і 
політичних сил в Європі; процес демократизації, який відбувається у багатьох 
державах Європи; експансія ринкової економіки і мобільність людей; нові 
емпіричні дослідження щодо процесу навчання в школі.  

Зазвичай реформою називають перетворюючу діяльність прогресивного, 
якісно позитивного характеру, яка здійснюються в більшості випадків 
законодавчим шляхом.  

Австралійський педагог С. Бурк (Sid Bourke) зазначає, що термін 
«реформа» використовується відносно змін запроваджених з ініціативи вищих 
освітніх інституцій.  

Узагальнююча класифікацій реформ була запропонована американським 
вченим Д. Пленком (David Nathan Plank), який виокремив чотири основні типи 
освітніх реформ: додаткові, зовнішні, регулюючі і структурні. Додаткові 
реформи потребують залучення грошових фондів і повністю фінансуються 
державою. Зовнішні реформи, як і додаткові, не впливають на організаційний 
характер навчального процесу школи. Третій тип реформ, регулюючий, 



спрямований на підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Структурні ж 
реформи можуть стати більш радикальними, оскільки вони потребують змін 
структури і системи управління школою.  

Сучасний стан освітніх реформ характеризується переходом від 
структурних реформ до покращення якості і доцільності знань. 

Реформи змісту освіти — це цілеспрямовані спроби ввести нові 
компоненти до навчальних програм. Як і будь який процес реформи змісту 
освіти повинні відбуватися логічно і послідовно. Згідно ідей американських 
дослідників Дж. Лечівера (Gerard Lachiver), реформування змісту освіти 
проходить п’ять етапів: аналіз змісту існуючих пропозицій; визначення 
головних цілей і завдань реформ; вибір основних засобів реалізації та розробка 
стратегій; запровадження визначених змін; визначення критеріїв оцінювання і 
засобів його проведення. 

У сучасній дидактиці, процесу розвитку змісту початкової освіти все 
частіше надають характеристики глобального феномена. Думка про його 
спільні характеристики була підтверджена А. Бенавотом (Aaron Benavot) і 
Д. Каменсом (David Kamens) (1989), Дж. Меером (2002). 

Досліджуючи зміни у змісті початкової освіти 10 країн Європи та світу з 
2005 року у рамках програми, що проводилася Мережею з освітніх систем та 
освітніх політик EURYDICE і Міжнародним інтернет-архівом з питань 
структури та оцінювання INCA у 2008 році, британський дослідник Д. Пеппер 
(David Pepper) у своїй доповіді серед першочергових причин реформ змісту 
освіти початкової освіти визначив такі: 

• підвищення стандартів з грамотності і лічби; 
• покращення рівня навчальних досягнень; 
• високий рівень автономії початкових шкіл; 
• посилення позиції компетентнісно орієнтованої освіти. 
Серед загальних тенденцій реформування змісту початкової освіти, 

фінський дослідник П. Сальберг (Pasi Sahlberg) виокремлює: 
• процес інтеграції, який торкнувся навчальних предметів і учнів; 
• акцент на доцільність знань і їх подальше використання; 
• надання вчителям активної ролі у процесі розробки змісту освіти; 
• зв’язок критеріїв оцінювання з освітніми стандартами; 
• зацікавлення шкіл у модернізації змісту освіти.  
Крім вищезазначених тенденцій реформування, слід актуалізувати 

підвищення освітніх стандартів, що знайшло своє практичне втілення у 
створенні рамкових структур змісту освіти, створення систем оцінювання для 
моніторингу учнівських досягнень. 

Не менш важливою тенденцією реформ змісту початкової освіти є 
формування метапредметних умінь, які окрім досвіду когнітивної діяльності, 
передбачають набуття досвіду творчої діяльності та ціннісних вимірів.  

Отже, реформування змісту початкової освіти є двигуном розвитку не 
тільки систем освіти, але і суспільства в цілому. Саме тому уряди європейських 
країн приділяють значну увагу процесам, що відбуваються в системах освіти і 



мають значну зацікавленість у тих напрямках, які обере освіта у своєму 
подальшому розвитку, та яких громадян вона має на меті виховувати.  
 

Людмила Волинець,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
НАВЧАННЯ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ В МУЗЕЯХ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ  
 

Дедалі більшого поширення у Франції, як і в багатьох інших країнах 
Європи та світу, набуває така форма організації загальної мистецької освіти, як 
навчання учнів у закладах культури. Йдеться про використання музеїв, театрів, 
тощо не лише як простору дозвілля, але і як освітнього простору. У навчанні 
пластичних мистецтв надзвичайно важлива роль сьогодні відводиться 
художнім музеям, галереям, центрам мистецтв. Зокрема, відповідно до 
політики, яку здійснює сучасний французький уряд, одним із завдань навчання 
пластичних мистецтв є сприяння відвіданню кожним учнем Франції, упродовж 
періоду навчання в школі, найбільш значних національних мистецько-
культурних центрів, зокрема таких музеїв, як Лувр, Ке Бранлі, Центр Помпіду, 
Версаль, Музей Гіме.  

Навчання пластичних мистецтв у музеях стає у Франції обов’язковою 
складовою цього навчання учнів усієї системи середньої освіти — початкової 
школи, колежу, ліцею. Художній музей є освітнім простором, що дає змогу 
реалізувати елементи усіх трьох складових навчання пластичних мистецтв: 
безпосереднього сприймання, споглядання творів мистецтва; вивчення історії 
мистецтв; художніх практик. У зв’язку з цим, більшою мірою, ніж раніше, 
усвідомлюється важливість підготовки, налаштування учнів на таку форму 
навчання. Успішному навчальному візиту учнів до музею має передувати 
підготовча робота працівників культури та освіти — обмін документами, 
підготовчі візити вчителів тощо.  

Відповідно до завдань політики партнерства міністерств освіти і 
культури, працівники багатьох музеїв урізноманітнюють програми роботи з 
учнями середніх загальноосвітніх шкіл. Наприклад, Лувр пропонує такі 
напрямки навчання дітей, як візити та художні майстерні для груп дітей 
починаючи з п’яти років, вивчення художньої спадщини, художні практики з 
пластичних та прикладних мистецтв, зв’язки між наукою і мистецтвом тощо. 
Педагогам працівники Лувру пропонують такі форми партнерства:  

• поради вчителям і ресурси для підготовки самостійного візиту (гід, 
ресурси в медіатеці, інформація і ресурси на сайті louvre.fr); 

• супровід річного педагогічного проекту загальноосвітнього навчального 
закладу та підсумкова зустріч з метою обміну «гарними практиками»; 

• підготовка і семінари для вчителів;  



• зустрічі з фахівцями з історії мистецтв, «Школи бачення»1; 
• публікації для керівників груп, педагогів, вчителів у зв’язку з 

тимчасовими виставками, публікації в партнерстві з періодичним 
виданням для вчителів 
Тексти і документи для класу — TDC (Textes et documents pour la classe);  

• підбірки творів пов’язаних із змістом шкільних програм; 
• мультимедійна та аудіовізуальна підтримка (каталоги, книги, фільми, 

DVD), зокрема каталог он-лайн 
(http://www.louvre.fr/llv/musee/editoriale_production; jsp). Для учасників 
мистецько-культурної освіти регулярно публікується інформаційний 
бюлетень Лувр навчальний. 
Набуває поширення практика освітніх проектів, що здійснюються 

музеями в партнерстві з іншими культурними інституціями. Наприклад, Лувр 
співпрацює з Національним театром Шайо, Національною Консерваторією 
музики і танцю, музей Орсе — з Європейським театром, Національним театром 
Одеон, Національним театром Шайо, Містечком архітектури й спадщини. Таке 
партнерство мистецьких інституцій дає учням нагоду зіставляти погляди митців 
різних видів мистецтв, встановлювати зв’язки між різними видами мистецтв — 
пластичних мистецтв, хореографії, театру, музики тощо. Йдеться про метод 
багатосенсорного навчання або метод навчання пластичних мистецтв засобами 
інших видів мистецтв. Цей метод є дотичним до методу синектики, однією з 
характеристик якого є вимога нового погляду на предмети і явища довкілля, 
уміння помічати, бачити незнайоме в знайомому.  

У контексті актуалізації загальної мистецько-культурної освіти, у Франції 
створюються нові музеї, які можна назвати музеями нового покоління. 
Прикладом такого музею є Містечко архітектури і спадщини, що було 
створене в 2007 р., з метою сенсибілізувати дітей та молодь до архітектури та 
культурної спадщини, візуалізувати вивчення визначних архітектурних 
пам’яток і стилів, навчати «бачення», як незамінної складової сприйняття 
архітектури. Навчання у Містечку архітектури й спадщини є трансверсальним 
(наскрізним). Воно «перетинає» різні сфери знань — таких, як історія, 
географія, історія мистецтв, технічні знання, розвиває громадянську свідомість. 
Це навчання стосується таких важливих питань, як ставлення людини до свого 
житла, вплив людини на довкілля, зв’язок минулого і сучасного, питань, що 
викликають роздуми про систему цінностей. 

Одним із напрямків сучасної освітньої діяльності музеїв стає допомога 
учням, які відстають у навчанні. Наприклад, Музей-замок Фонтенбло, що 
упродовж кількох років здійснює численні акції мистецько-культурної освіти, 
реалізує проект навчання класів шкільної інтеграції — CLIS (classe d’intégration 

                                         
1  Школа бачення створена з ініціативи французького фотографа і кінорежисера Раймона Депардона 
(Raymond Depardon) у Парижі за підтримки багатьох партнерів, зокрема мерії Парижа, регіону Іль-де-Франс. 
Школа бачення здійснює програми, спрямовані на те, щоб познайомити учнів колежу та ліцею з мистецтвом 
створення документального образу і працює на основі рамкової конвенції з Міністерством освіти Франції.  

http://www.louvre.fr/llv/musee/editoriale_production;%20jsp


scolaire). Сенс цього проекту полягає в тому, щоб показати, як мистецько-
культурна освіта може бути засобом профілактики виключення зі школи учнів, 
які не встигають у навчанні.  

Таким чином, в сучасному навчанні французьких учнів пластичних 
мистецтв музеї відіграють дедалі більшу роль. Завдяки політиці партнерства 
міністерств освіти та культури, вони стають обов’язковою складовою 
загальноосвітнього простору, пропонуючи все різноманітніші програми 
співпраці з вчителями та форми і методи навчання учнів. 
 

Оксана Глушко,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
ПРО ПІДГОТОВКУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ШКІЛ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА В США 
 

У діяльності Шкільної ради, одним із стратегічних завдань є підготовка 
кваліфікованих учителів і педагогічних працівників для шкіл українознавства. 
Для вирішення цього нагального питання у 1960 році, в Нью-Йорку Шкільною 
радою був організований Педагогічний інститут українознавства, як 
педагогічний факультет Університету українознавства при Науковому 
товаристві ім Т. Шевченка (НТШ). Крім того, були засновані його філії у 
Детройті, Клівленді, Чікаго і Філадельфії. Форми навчання були різні: від 
курсів, семінарів до заочних кореспонденційних курсів. Терміни навчання 
також були різноманітні: коротко- і довготривалі (2-річні, однорічні чи 
піврічні) курси. Наприклад, навчання на дворічному педагогічному курсі 
відбувалося щосуботи, і складалося з двох частин: теоретичної — відвідування 
лекцій і семінарів, і практичної — проведення слухачами курсів занять в 
школах українознавства під наглядом фахівців. По закінченню курсів, слухачі 
отримували диплом учителя шкіл українознавства. 

З 1970-их рр. Педагогічний інститут українознавства почав активно 
співпрацювати з Українським вільним універитетом (УВУ) у Мюнхені. При 
Українському вільному університеті були відкриті постійно діючі педагогічні 
курси для учителів і курси українознавства для молоді, які продовжують свою 
роботу й у наш час. На курсах українознавства сучасна молодь має можливість 
вдосконалити свої знання з української мови, історії, літератури, мистецтва, 
культури. Педагогічний інститут при УВУ проводить у літній період 4-х 
тижневі постійно діючі педагогічні курси (120 годин) для вчителів і для 
вихователів молодіжних організацій. На цих курсах учителя мають можливість 
підвищити свою кваліфікацію з викладання українознавчих предметів, їх 
знайомлять з найновішими методами навчання. Програма складається з двох 
самостійних сесій, які чергуються кожний другий рік. На сесії «А» надаються 
знання з методології навчання, а на сесії «Б» поглиблюються знання з 



навчальних предметів. Зміст програм кожної сесії не пов’язаний між собою, і 
тому кожний вибирає сам з якої сесії йому починати навчання. Після 
закінчення двох сесій, відбувається складання письмових і усних іспитів, після 
чого учасники отримують свідоцтво Педагогічного інституту при УВУ. 
Обов’язковою умовою для отримання свідоцтва по закінченню курсів є також 
проходження педагогічної практики у школі. 

Для підготовки і підвищення рівня кваліфікації вчителів і педагогічних 
працівників (директорі шкіл, інспекторів, педагогічних дорадників) Шкільна 
рада при УККА щорічно організовує краєві, регіональні конференції, семінари, 
круглі столи. На цих заходах відбувається обмін думками та досвідом, дискусії 
щодо проблем і потреб українського шкільництва в діаспорі, ознайомлення з 
ефективними методами навчання і виховання, із специфікою викладання в 
школах українознавства. 

Починаючи з 1985 р. і до сьогодні на Союзівці (Центр української 
спадщини в США, м. Кергонксон, Нью-Йорк) вже двадцять сім років успішно 
діють двотижневі курси для вчителів і директорів шкіл українознавства. 
Навчання на курсах відбувається влітку (під час вакацій), щоденно по сім 
академічних годин. Програма курсів включає лекції з таких українознавчих 
предметів, як українська мова, українська література, культура, історія, 
географія. Крім того, слухачі курсів мають можливість ознайомитися з 
методикою викладання в українознавчих школах, а також отримати іншу цікаву 
та корисну інформацію, як то лекції по історії української діасори, лекції з 
мистецтва та іконографії, лекції з музики, архітектури, української вишивки. 

На курсах викладали і продовжують свою викладацьку діяльність такі 
знані науковці як: В. Бондар, Ю. Гаєцький, Т. Гунчак, І. Гурин, О. Дяченко-
Кочман, Е. Жарський, П. Маляр, І. Мірчук, О. Павлів, Л. Рудницький, 
Є. Федоренко, М. Француженко, Я. Хойнацький та ін. 

Після двох років занять на курсах, їх випускники отрумують диплом, 
який дає їм право викладати в системі Рідної школи. За всю історію існування 
курсів в них взяло участь 11 директорів, понад 300 учителів з США, Канади, 
Польщі, Австралії, а також з України.  

Проведення курсів для вчителів багато років фінансувала провідна 
громадська організація в США — Український народний союз (УНС). В останні 
роки до фінансової допомоги у проведенні долучилися також інші організації і 
кредитні союзи: Українська кредитова кооператива «Самопоміч» в Нью-Йорку; 
Українська національна кредитова кооператива, Нью-Йорк; Фундація 
«Спадщина» в Чикаґо, Іліной; Українсько-американська федеральна кредитова 
спілка, Філядельфія; фундація Українського вільного університету в Нью-
Йорку; Українсько-американська федеральна кредитівка СУМА, Йонкерс, Нью-
Йорк та інші.  

Потреба і необхідність проведення курсів для вчителів і директорів 
шкіл — очевидна, і Шкільна рада при УККА в США докладає максимум зузиль 
і праці, щоб ці курси проводити й надалі. Отже, підготовка кваліфікованих 
учительських кадрів є одною із важливих ділянок роботи Шкільної Ради при 



УККА і є запорукою для подальшого існування системи українського 
шкільництва в США. 
 

Наталія Голубкова,  
Сумський державний педагогічний  

університет ім. А. С. Макаренка  
(м. Суми)  

 
ДО ПРОБЛЕМИ ДОМАШНЬОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ 

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО ОСВІТИ ДІТЕЙ 
(американський досвід) 

 
Загальновідомо, що домашнє навчання (homeschooling) як форма 

освітнього вибору почала розвиватися у США на початку 70-х рр. ХХ-го 
століття, а в 1993 р. стало легітимним на всій території країни. За оцінками 
Національного центру статистики в освіті Міністерства освіти США у 1999 р. 
кількість дітей, які навчалися вдома, складала 850 тис., у 2003 р. — 1,1 млн., 
станом на 2007 р. кількість американських учнів, які отримували освіту вдома, 
сягнула 1,5 млн. 

К. Л. Грін (Christa L. Green) та К. В. Гувер-Демпсі (Kathleen V. Hoover-
Dempsey) слушно констатують, що, незважаючи на широку популярність, якої 
освіта вдома дуже швидко набуло у Сполучених Штатах Америки, тобто все 
більше і більше сімей вирішують не відсилати дітей до школи, а організують 
їхнє навчання вдома, воно було і все ще залишається проблемним питанням, 
яке привертає увагу багатьох дослідників. Варто зауважити, що низка 
науковців, поряд з такими організаціями, як Національна асоціація освіти 
(National Education Association), Національна асоціація батьків і вчителів 
(National Parent Teacher Association), Національна асоціація директорів 
початкових шкіл (National Association of Elementary School Principals) 
стурбовані становищем, що склалося, і виступають проти запровадження 
широкої практики навчання дітей вдома, незважаючи на правовий статус цього 
явища. 

Всі вищезазначені фактори сприяли тому, що проблеми домашнього 
навчання стали предметом ґрунтовних досліджень американських науковців. 
Так, наприклад, американські дослідники Дж. Гарі Ноулз (J. Gary Knowles), 
С. Е. Марлоу (Stacey E. Marlow), Дж. А. Мачмор (James A. Muchmore), 
Х. В. Сполдінг (Holly W. Spaulding), Дж. А. Ван Гален (Jane A. Van Galen) 
присвятили свої наукові розвідки визначенню та аналізу причин і факторів, що 
впливають на рішення батьків навчати дітей вдома. Американські науковці 
Л. Т. Боултер (Lyn T. Boulter), Б. Д. Рей (Brian D. Ray), Л. М. Руднер (Lawrence 
M. Rudner) звернулися до аналізу та порівняння академічних показників дітей, 
які навчаються вдома та учнів загальноосвітніх шкіл країни. Легітимність та 
юридичні основи освіти вдома стали предметом досліджень А. Б. Арей 
(A. Bruce Arai) та Р. Райч (Rob Reich).  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Ray%2C+Brian+D.)


Низка американських дослідників, зокрема Кс. Фен (Xitao Fan), М. Чен 
(Michael Chen), В. С. Гролнік (Wendy S Grolnick), К. Бенджет (Corina Benjet), 
К.О. Куровскі (Carolyn O Kurowski), Н. Х. Апостолеріс (Nicholas H Apostoleris), 
С. Б. Шелдон (Steven B Sheldon) та інші вважають навчання вдома одним із 
аспектів такого педагогічного явища, як залучення сімей до навчання та 
виховання дітей (parent involvement), що набуло актуальності в країні в кінці 
ХХ-го – на початку ХХІ-го ст. Проведений у такому контексті аналіз 
американської науково-педагогічної літератури свідчить, що однією з причин 
залучення батьків до навчально-виховного процесу школи, де навчаються їхні 
діти, є бажання інвестувати ресурси в їхню освіту. Таким чином, залучення 
сімей учнів визначається як діяльність, що включає активне спілкування між 
батьками та дітьми щодо навчання в школі, допомога та перевірка виконання 
домашніх завдань, спілкування з вчителями та надання матеріальної і 
фінансової допомоги загальноосвітньому навчальному закладу. Відповідно до 
такого визначення поняття «залучення» навчання дітей вдома передбачає ще 
більші інвестиції ресурсів з боку батьків в освіту дітей, а саме, їхній час, сили, 
фінанси, знання та навички. Зокрема Дж. А. Ван Гален (Jane A. Van Galen) 
констатує, що батьки, які вирішують навчати дітей вдома, як правило, по-
перше, більш зацікавлені та займають набагато активнішу позицію щодо їхньої 
освіти, по-друге, впевнені, що саме вони можуть навчити своїх дітей і дати їм 
високоякісну освіту поза межами організованої шкільної системи. З іншого 
боку, такий американський дослідник, як Дж. Г. Ноулз (J. Gary Knowles) 
зазначає, що нерідко причиною навчання дітей вдома є негативний досвід 
батьків, який вони отримали ще в дитинстві у загальноосвітній школі. 

Отже, численні американські науково-педагогічні джерела, що 
висвітлюють проблемне питання запровадження навчання дітей вдома, 
відзначають готовність значної кількості американських сімей надавати освіту 
дітям вдома, а не в загальноосвітніх школах, тому що вони, перш за все, 
бажають відігравати активну роль в освіті своїх дітей. Крім того, батьки 
впевнені, що мають необхідні знання, навички та вміння, які допоможуть їхнім 
дітям отримати високоякісну освіту та досягти спочатку високих академічних 
показників, а згодом успіху в професійному становленні. Сім’ї також добре 
усвідомлюють, що їхній достатньо високий соціально-фінансовий статус 
дозволяє їм надавати освіту дітям вдома. Все сказане дає змогу зробити 
висновок, що фактори, які сприяють рішенню батьків навчати дітей вдома, 
аналогічні тим, які мотивують їх брати активну участь у навчально-виховному 
процесі загальноосвітнього навчального закладу, де навчаються їхні діти, тобто 
сприяють залученню до шкільної діяльності. 

 

Олена Гончаренко,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ – ВИХІДЦІВ З НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЯК 
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛАХ США 

 
На шляху вирішення освітніх проблем, пов’язаних із соціалізацією учнів-

вихідців з національних меншин у загальноосвітніх школах США, виникає ряд 
труднощів. Для успішної роботи з такими дітьми доцільно спиратися на весь 
попередній життєвий досвід школярів. Необхідно цілеспрямовано готувати учнів до 
життя у багатоконфесійному, полікультурному, у культурно гетерогенному та 
мінливому світі американського суспільства. Особливий інтерес становить теоретичне 
осмислення соціалізації, як важливої складової педагогічного процесу, вітчизняних 
науковців В. Болгаріної, В. Веселової, О. Заболотної, Л. Коваль, М. Красовицького, 
Н. Лавриченко та ін. 

Відомі теоретико-методологічні аспекти соціалізації через навчальний 
процес дітей-вихідців з національних меншин таких американських дослідників, як 
E. Баррера (E. Barrera), Д. Бенкс (J. Banks), С. Овандо (C. Ovando), Ж. Гай 
(G. Gay), П. Горскі (P. Gorski), С. Грант (C. Grant), С. Діаз (C. Diaz). Г. Ладсон-
Біллінг (G. Ladson-Billing), A. Лігуорі (A. Liguori), М. Мінамі (M. Minami), 
С. Ньєто (S. Nieto), Дж. Огбу (J. Ogbu), М. Олнек (M. Olneck), С. Слітер 
(C. Sleeter) та ін. 

На наш погляд, основними проблемами соціалізації через навчальний процес 
дітей-вихідців з національних меншин у школах США є: 

1. Іноземну мову (англійську) потрібно використовувати, аби функціонувати в 
нових умовах, отже, її потрібно вивчити максимально швидко. Це справедливо 
лише до певної міри. Вивчення мови — процес поступальний. Форсувати його, 
тобто вимагати, щоб дитина зрівнялася по мовному рівню з однолітками, не 
доцільно, оскільки це просто неможливо. Як слушно наголошує частина 
американських науковців Д. Бенкс (J. Banks), С. Грант (C. Grant), С. Слітер 
(C. Sleeter), М. Мінамі (M. Minami), С. Овандо (C. Ovando), потрібно докласти 
максимум зусиль для опанування мовного інструменту, тобто знати англійську мову 
для того, щоб використовувати її і для вивчення шкільного матеріалу. Вивчення 
ж мови повинно здійснюватися в процесі пізнання життя, як це відбувається і з 
рідною мовою. 

2. Якщо учень здатний користуватися мовою в повсякденному житті, він 
може бути переведений в основний клас по вивченню шкільних предметів 
англійською мовою. Це абсолютно різні сфери володіння мовою. Існують два 
різні рівні володіння мовою. Це основні міжособові навички спілкування: 
(Basic Interpersonal Communicative Skills — BICS) і когнітивний академічний 
рівень володіння мовою (Cognitive Academic Language Proficiency — CALP). 
Перший рівень використовується у повсякденному спілкуванні, а другий — 
відноситься до можливості використання мови за ситуацією, коли предмет не 
знаходиться в контексті спілкування і має бути сприйнятий когнітивно 
(абстрактно). Часто трапляється, що, побачивши безперечні успіхи учня на 
першому рівні, його переводять у групу з викладанням англійською мовою. В 
такому разі він виявляється далеко позаду своїх товаришів по навчанню, по 
академічному рівню. Для переходу учня в таку групу має бути оцінений його 



рівень в когнітивному академічному володінні мовою, а не в основному 
міжособовому. При цьому, слід зазначити, що загальним правилом для учнів з 
національних меншин в загальноосвітніх школах спочатку є вивчення 
математики і природознавства і лише після успішного перебування в цих 
класах вони переводяться в класи по вивченню суспільних наук і літератури. 

3. Учень навмисно ставиться в умови, коли він не може отримати жодної 
допомоги по предмету на рідній мові, оскільки існує думка, що при можливості 
використання рідної мови учень не буде просуватися швидко в знаннях 
англійської мови. Зазначимо, що педагоги, які пропагують такий спосіб 
вивчення англійської мови, вважають: 

•  чим більше часу відводиться вивченню англійській мови, тим 
краще; 

•  рідна мова не залишає місця англійській мові; 
•  учень не вчитиме і не використовуватиме англійську мову, якщо 

можна обійтися рідною мовою. 
4. Потрібно індивідуально виокремлювати час кожному учню для 

вивчення англійської мови. Вимагати однаковий підхід до різних дітей з 
різними здібностями, життєвими умовами, культурною спадщиною адже 
однакового сприйняття мови нереально. Для цих учнів мова є також важливим 
інструментом для вивчення інших предметів. 

5. Деякі американські педагоги вважають, що їх шкільні здобутки 
залежать лише від зусиль і власного бажання. Інколи вчителі сприймають 
учнів-вихідців з національних меншин, як дітей з відсутністю мотивації до 
продовження навчання. Як правило, це буває, коли учні бачать невідповідність 
між власним рівнем і рівнем тих, хто їх оточує, розуміють, наскільки різні 
цінності і можливості інших дітей порівняно з власними цінностями. 

Отже, стрижневою, на наш погляд, причиною того, що успіхи багатьох 
учнів-вихідців з національних меншин швидше низькі, чим високі полягають у 
тому, що вчителі не готові працювати з ними на відповідному рівні. Сам 
економічний та матеріальний статус сім’ї також значно впливає на успішність 
дітей. Традиційно такі родини оселяються в бідних (неблагополучних) районах, 
оточені соціумом, де інтерес до освіти дуже низький. На жаль, як правило, у 
такі райони, у такі школи йдуть далеко не самі кращі вчителі-професіонали, 
яких дуже мало турбують знання учнів. Зміна на краще, навіть одного з 
перерахованих вище чинників, може докорінно змінити ситуацію. Особливо 
зазначимо, якщо в сім’ї освіта поціновується, якщо батьки розуміють всю 
важливість її для життя дитини, допомагають йому, вкладають нелегку 
батьківську працю, тоді найчастіше учень виправдовує їх надії та сподівання.  

 

Аліна Джурило,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 



ХАРАКТЕРНІ НАПРЯМКИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ФЕДЕРАТИВНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
В останні роки ми стаємо свідками того, що по всьому світу учні та 

студенти виходять на вулиці, щоб боротися за дуже схожі цілі: справедливу 
систему освіти, вільний доступ до неї, подолання неповної та нестабільної 
занятості та багато іншого. Особливо визначним в цьому плані був 2009 рік, 
який сколихнув Європу та Америку хвилею масового студентського обурення. 
Найбільш активними такі студентські протести були в Хорватії, Австрії, Греції 
та Німеччині. Дещо з меншим розмахом проходили демонстрації у 
Великобританії, Італії, Данії, Швейцарії, Іспанії, Голландії, Франції, Македонії, 
Польщі, у штатах східного побережжя США та Чилі.  

У Німеччині такий бунт охопив майже 90 найбільших міст федерації, а 
участь у ньому взяло близько 150 тисяч школярів та студентів. Протести у ФРН 
проходили під гаслом «Раз в уряді знайшлися гроші на порятунок банків — 
знайдуться і на реформу системи освіти». Взагалі то, студентський рух має в 
Німеччині багату традицію. Але сьогоднішнє покоління відрізняється 
прагматичністю. Свої вимоги до уряду страйкарі оформили у конкретну цифру 
— 105 мільярдів євро. Саме така сума, за підрахунками протестуючих, 
необхідна для оптимізації німецької системи освіти.  

Пройшло три роки з часу цих протестів. Чи змінилося ж щось у системі 
освіти ФРН? Спробуємо дати відповіді на ці запитання і показати, що ж 
змінилося у німецькій системі освіти. 

Характеристика дошкільної освіти у ФРН. Підготовка до школи у 
Німеччині починається у 3-ох річному віці, коли дитина починає відвідувати 
дитячий садок. І хоча дошкільна підготовка має дуже велике значення, адже 
готує дитину до вступу до школи, дана ланка має ледве не найбільше проблем в 
Німеччині. За останніми даними на 2010 р. кількість дітей віком від 3 до 6 
років, що відвідували дошкільний освітній заклад, склала 92,6%. При цьому 
лише 38% могли залишатися там на цілий день. Набагато гірша ситуація 
склалася з яслами для дітей до 3-ох років, яких просто катастрофічно не 
вистачає. Так на період з 2009 по 2010 рр. лише 20,3% малюків віком до 3-ох 
років могли отримати місце у подібному навчально-виховному закладі. Ці 
проблеми змушують Міністерство освіти ФРН вкотре розглядати питання про 
реформування дошкільної освіти. Основним у цих питаннях є: розширення 
мережі дитячих садків, а особливо, ясел, в яких батьки могли б залишати дітей 
на повний день; підвищення освітньої кваліфікації працюючого там персоналу. 

Згідно з новим законом про дошкільну освіту, що почав діяти з 2009 р. у 
деяких землях, за два роки до вступу до школи, дитина має пройти тест на 
визначення рівня мовного розвитку (тест «Delfin 4»). Таке тестування, навесні 
кожного року, мають пройти всі діти, які через 2 роки підуть до школи, в тому 
числі і ті, які відвідують кабінет мовної терапії чи логопедичні заняття. 
Виключення складають лише ті, хто відстають у розвитку або діти-інваліди, які 
приймають участь у спеціальних програмах. Після тестування батьків 
повідомляють чи потрібно дитині приймати участь у спеціальних мовних 



заняттях (vorschulische Sprachförderung), чи рівень мовного розвитку достатній 
для вступу до школи. 

Характеристика початкової школи. Зарахування дітей до школи у більш 
ранньому віці допомагає в майбутньому більш ефективно використати той 
період життя дитини, коли вона найбільш здатна до сприйняття всього нового. 
Навчання у початковій ФРН починається з шести років і триває до десяти або 
дванадцяти (Берлін та Бранденбург). Але вже сьогодні до школи вступає 
близько 9% дітей, які ще не досягли передбачуваного законом шкільного віку. 
Для цього вирахування шкільного віку запропонували здвигати з 30 червня до 
31 грудня, а саме: – на 2009/2010 навчальні роки — на 31 серпня; – на 
2010/2011 навчальні роки — на 31 серпня; – на 2011/2012 навчальні роки — на 
30 вересня; – на 2012/2013 навчальні роки — на 31 жовтня; – на 2013/2014 
навчальні роки — на 30 листопада; – на 2014/2015 навчальні роки — на 31 
грудня. 

До 2009 р. майже в усіх землях Німеччини існував закон про округи шкіл, 
який полягав у тому, що батьки могли віддати свою дитину лише до тієї школи, 
яка знаходилася в районі їх проживання. З дією нового закону про освіту 
батькам надається право віддавати дитину до будь-якої школи, навіть якщо 
вона не являється найближчою за місцем проживання, уникаючи при цьому 
бюрократичних процедур доведення своїх прав у Інспекційній раді у справах 
шкіл, як це було раніше. Це дало можливість вільно обирати той навчальний 
заклад, який відповідає індивідуальним потребам батьків і дітей. 

Характеристика загальної середньої освіти. Реформи останніх років 
багато змінили у структурі старших класах гімназії (gymnasiale Oberstufe) з 
метою посилення їх загальноосвітньої функції і покращення підготовки 
абітурієнтів до навчання у вищих навчальних закладах ФРН. Скасовується 
розділення навчальних курсів на основний та поглиблений із вивченням 
окремих предметів із його надмірною спеціалізацією (Grund- und 
Leistungskurse). На кваліфікаційному ступені будуть розділятися обов’язкові 
предмети і курси за вибором у мовно-літературо-мистецтвознавчих, 
суспільствознавчих, механіко-математичних та природознавчих областях. 

Дані зміни важливі для подальшого навчання у вищих навчальних 
закладах. Такі предмети як математика, німецька мова, одна з іноземних мов (в 
основному — англійська) будуть викладатися на поглибленому рівні щоденно 
по чотири години на рівні, що відповідає високим вимогам. З цих предметів 
будуть складатися екзамени на атестат про повну середню освіту 
(Abiturprüfungen). 

Індивідуалізація навчання буде відбуватися шляхом вибору одного 
предмету із запропонованих на вибір із обсягом викладання 4 години на 
тиждень в якості профільного (іноземна мова або природознавчий предмет), а 
також ще один предмет, як такий, що «відповідає нахилам» учня (із решти 
предметів). Із числа предметів, що залишаються, обирається також п’ятий 
екзаменаційний предмет, іспит з якого складається усно. 



Як бачимо з кожним роком ФРН робить вагомі кроки у реформуванні 
освіти з метою досягнення рівня інших країн та надання своїм громадянам 
необхідних знань для досягнення конкурентоспроможності. 

 

Георгій Єгоров,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ 

 
Державні документи практично всіх країн світу наголошують на 

важливості якості освіти, що розглядається сьогодні як необхідна умова 
забезпечення конкурентоспроможності будь-якої країни. 

Забезпечення якості освіти передбачає належне функціонування 
численних механізмів, від яких залежить досягнення оптимальних результатів, 
що відповідають сучасним вимогам суспільного розвитку. Одна з таких 
проблем пов’язана з постійним розширенням наукових знань і можливістю 
забезпечення при цьому реальних умов для розвитку здібностей учнів. 
Ігнорування цієї проблеми погіршує результати навчання, його якість. Це 
робить необхідним здійснення в тій чи іншій формі диференціації і, в той же 
час — стандартизації навчання. 

Диференціація навчання — одна із ключових проблем організації 
сучасної школи. Вона є об’єктом гострої полеміки в багатьох країнах світу, яка 
точиться десятки років. Проблема диференціації навчального процесу 
ускладнюється діалектично протилежними тенденціями розвитку науки, 
виробництва та освіти. Перша з них — інтеграція — потребує від особистості 
широкої загальної культури, друга — спеціалізація, на думку її прихильників, 
не тільки сприяє розвитку виробничих сил, а й розкриттю задатків та 
здібностей людини. 

Слід відзначити, що більшість педагогів світу є прихильниками саме 
остатньої тенденції, про що свідчить той факт, що диференціація є одним з 
основних організаційних принципів середньої загальноосвітньої школи 
зарубіжжя. Форми реалізації диференціації в різних країнах не ідентичні — 
вони пов’язані із специфікою історико-культурних традицій і національних 
особливостей системи освіти тієї чи іншої країни. 

У Німеччині поширені школи, які спеціалізуються з різних напрямів 
академічної, технологічної і господарської діяльності, для них характерний 
тісний зв’язок з виробництвом. У деяких інших країнах (США, Велика 
Британія) диференціація будується за принципом вибору широкого спектру 
предметів, і фактично саме вони відіграють головну роль у здійсненні 
спеціалізованого навчання. Є країни, де в школах працюють стаціонарні 
відділення і секції, в кожній з яких заняття будуються у досить жорсткій 
відповідності до навчальних планів і програм того чи іншого профілю 



навчання, обов’язкових для всіх його учнів. Факультативи і предмети за 
вибором відіграють допоміжну роль і їх питома вага у загальному балансі 
навчального часу незначна. Прикладом такої школи є трирічний французький 
загальноосвітній і технологічний ліцей, в якому диференціація здійснюється 
впродовж двох століть, що дозволило накопичити величезний досвід її 
впровадження у практику навчання. 

Стандартизація в освіті — це відповідь педагогіки на процеси 
глобалізації, звернені до сучасної освіти. Прихильники ідеї стандартів у 
сучасній освіті наголошують на тому, що загальноприйняті зразки сприяють 
успіхам у навчанні та підвищенню якості освіти, встановлюючи чіткі та 
зрозумілі всім категорії оцінювання передбачуваних результатів та добору 
навчального матеріалу. Крім того, стандарти необхідні для втілення в життя 
фундаментального принципу «рівності можливостей», оскільки всі учні 
повинні мати однакові умови для здобуття освіти і виконувати ідентичні умови. 

Поняття стандарту (від англ. — standard) означає норму, взірець, мірило. 
Головне призначення стандартів полягає в такій організації відношень і 
діяльності людей, яка спрямована на виробництво продукції з певними 
властивостями і якостями, що задовольняють потреби суспільства. 
Стандартизація (розробка і використання стандартів) є об’єктивною діяльністю 
з упорядкування практики її систематизації у відповідності до потреб 
суспільства, які історично змінюються. 

Під стандартом освіти розуміється система основних параметрів, які 
приймаються в якості державної норми освіченості, що відображає суспільний 
ідеал і враховує можливості реальної особистості і системи освіти для 
досягнення цього ідеалу. Стандартизація освіти завжди здійснювалась в різних 
країнах шляхом розробки навчальних планів і програм, встановлення певного 
рівня освіти та ін. 

Терміни «стандарт освіти», «освітній стандарт» використовується, як 
правило, коли постає питання про якість освіти, тому що якість обов’язково 
потребує або порівняння з еталоном (тобто стандартом), або із різним станом в 
інших країнах. Але і це порівняння знову-таки потребує стандартів. При цьому 
назви можуть бути різними. Так, у Великобританії існує поняття 
«національного навчального плану», який був прийнятий парламентом у 
1988 р. До цього часу впродовж десяти років відбувалася гостра боротьба і за 
те, щоб бути чи не бути стандартам і відносно конкретного їх втілення. Але 
часи змінюються і сьогодні реальністю стає європейський стандарт освіти, 
підготовлені відповідні документи, обговорюються проблеми єдиного світового 
освітнього простору. 

У Франції серед педагогів панує думка, що національний стандарт є 
необхідним, але його слід розуміти занадто жорстко. Зміст шкільної освіти 
повинен бути поділений на обов’язкову частину, що складає суму знань, 
необхідних кожній людині, і додаткову частину, що дозволяє враховувати 
індивідуальні здібності учнів. 

 



Оксана Заболотна,  
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АВТОНОМНІ ЗАКЛАДИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМАХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄС 

 
Існування широкої мережі закладів альтернативної освіти — це 

підтвердження неможливості універсальної освіти, що дуже чітко 
співвідноситься з однією з основних характеристик постмодернізму — 
«плюралізмом культур, спільних традицій, ідеологій, форм мовних ігор, а 
також визнанням цього плюралізму» [1, c. 225-226]. Розмаїття явищ, ознак, 
характеристик та інституцій у плюралістичному постмодерному світі не може 
бути впорядковане за хронологічним принципом, етапами внутрішнього чи 
зовнішнього розвитку. Не можна навіть визначити, чи вони є правильним чи 
хибним рішенням тієї чи іншої проблеми. 

У різних країнах Європейського Союзу автономні школи викликають 
різні асоціації. У Великобританії, для прикладу, це, як правило, престижні 
елітні заклади, які готують молоде покоління з заможних родин до 
працевлаштування у вищих ешелонах бізнесу, політики і суспільства. У інших 
країнах ЄС приватна освіта теж часто асоціюється з елітарністю. Існують різні 
визначання приватних або автономних освітніх інституцій. Найчастіше йдеться 
про заклади формальної освіти, створені і фінансовані неурядовими 
організаціями і окремими особами. Але в рамках цього визначення, як правило, 
розмежовують суто приватні навчальні заклади, які не отримують державної 
фінансової підтримки, і навчальні заклади, які отримують різнопланову 
державну фінансову підтримку грантового характеру.  

У першому випадку інституції повністю фінансуються окремими особами 
або неурядовими організаціями, які є суб’єктами підприємницької діяльності. У 
другому випадку школи отримують державну підтримку, при чому обсяги 
фінансування відрізняються значною мірою і часто можуть використані лише 
на певні видатки. Залежно від країни, обидва види приватних навчальних 
закладів підлягають або не підлягають державному контролю і регулюванню. 

За дорученням Європейської Комісії EURYDICE, розгалужена 
інформаційна мережа ЄС, у 1992 р. вперше надрукувала детальну інформацію 
про різновиди приватної освіти у країнах ЄС. У 1999 р. більш повна оновлена 
інформація була оприлюднена за дорученням Європарламенту. Після того 
опубліковані європейськими адміністративними структурами офіційні 
матеріали здебільшого стосувалися лише тих приватних навчальних закладів, 
які надають обов’язкову освіту. Поза аналізом залишалися заклади дошкільної, 
післяобов’язкової освіти і спеціальної освіти.  



Згідно з інформацією, країни-члени Європейського Союзу можуть бути 
поділені на три групи за класифікацією, в основі якої лежать стосунки закладу 
приватної освіти і держави: 

• У Греції і Об’єднаному Королівстві більшість різновидів приватних 
шкіл не отримують жодного державного фінансування, проте держава має 
жорсткий контроль за функціонуванням таких закладів. 

• У Франції, Італії і Португалії можливі різні види стосунків між 
державою і закладами приватної освіти. Школи можуть отримувати державне 
фінансування у більшому чи меншому обсязі, залежно від міри, якою вони 
готові зазнавати державного управління щодо змісту освіти, форм навчання і 
формування штатів. 

• У Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Німеччині, Ірландії, Люксембурзі, 
Нідерландах, Іспанії і Швеції усі приватні навчальні заклади отримують 
державну фінансову підтримку. Приватним школам дозволено функціонування 
на тих же засадах, що і державним школам [2, c. 12]. 

Державні витрати на приватну освіту можуть стосуватися таких видатків: 
утримання персоналу, операційні видатки і капітальні видатки. Схеми 
державного фінансування значно різняться у різних країнах Європейського 
Союзу. У низці країн держава повністю покриває видатки на заробітну платню 
педагогічного персоналу. Також держава часто покриває операційні кошти, а от 
в капітальних видатках країни-члени ЄС, як правило, більш економні. 
Нідерланди — єдина країна ЄС, яка надає гранти, які повністю покривають усі 
витрати, пов’язані з будівництвом, орендою і утриманням приміщень і 
обладнання. У Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччині та Ірландії такі витрати 
держава покриває лише частково. У інших країнах приватні навчальні заклади 
співпрацюють з місцевою владою з цих питань. 

У деяких країнах ЄС приватні школи вільні визначати зміст навчання 
самостійно. В Об’єднаному Королівстві, наприклад, немає обов’язкової вимоги, 
що приватні школи навчалися за тими ж програмами, що і державні, проте вони 
повинні співвідносити свої програми з певними нормами, відповідність яким 
перевіряє державна інспекція.  

Очевидними є певні риси, відмінні у різних державах-членах ЄС. У 
Німеччині законодавством заборонено державну монополію на обов’язкову 
освіту. Майже всі приватні школи є членами асоціацій, які відстоюють їхні 
права на регіональному рівні, проте партнерська взаємодія між такими 
асоціаціями і відповідними державними структурами відсутня. В Ірландії 
більшість автономних початкових шкіл, які є у власності певних релігійних 
деномінацій, фінансує держава. Більш того, держава надає фінансову підтримку 
школам, які створені батьками.  

В Італії дискусії щодо характеру приватної освіти були досить 
бурхливими, зважаючи на залучення теми релігійного і світського характеру 
освіти. Парламенту вдалося лише в 2000 р. подолати 50-річну заборону на 
створення приватних шкіл. Державна фінансова допомога надається сьогодні 
лише опосередковано, у формі стипендій і пільгового оподаткування, оскільки 
законодавством державі заборонено фінансувати функціонування приватних 



інституцій. Незважаючи на це, на регіональні органи влади, яким у 1997 р. 
делеговано ряд повноважень в освітній галузі, пропонують гранти і ваучери на 
навчання дітей у приватних школах. 

Отже, автономні заклади середньої освіти у Європейському Союзі 
функціонують на різних засадах, маючи різний ступінь державної підтримки і 
фінансування. Не завжди ступінь фінансування і державне контролювання 
знаходяться на одному рівні. Проте в країнах ЄС чітко простежується тенденція 
до підвищення рівня автономності як приватних, так і державних навчальних 
закладів. 
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ОБЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЯК ЧИННИК 

УСПІШНОСТІ ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
 

Розглядаючи індивідуальні особливості школярів, які впливають на 
успішність двомовного навчання в середній школі необхідно звернути увагу на 
такі поняття: 

Інтерес — емоційно забарвлене ставлення до навколишнього, 
спрямованість людини на певний об’єкт чи діяльність, викликану позитивним, 
зацікавленим ставленням до чогось, когось (Ожегов С.І.). 

Воля — здатність людини досягати поставлених нею цілей в умовах 
подолання перешкод (Кизименко Л.Д. та ін.). 

Увага — процес впорядковування поступаючої ззовні інформації в 
аспекті пріоритетності задач, що стоять перед суб’єктом (Кизименко Л.Д.). 

Уява — здібність людини до побудови нових образів шляхом переробки 
психічних компонентів, набутих в минулому досвіді (Кизименко Л.Д.). 

Уявлення — чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності, який 
зберігається і відтворюється в свідомості і без безпосереднього впливу самих 
предметів на органи чуття (Петровський А.В.). 

Пам’ять — закріплення, збереження в мозку того, що відбувалось в 
минулому досвіді людини (Ожегов С.І.). 

Здібності — індивідуально-психологічні особливості особистості, які є 
умовою успішного виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності 
(Петровський А.В.). 



Зазначені вище характеристики по-різному розвинені у кожної дитини, 
тому у процесі двомовного навчання необхідно звертати увагу на індивідуальні 
особливості кожного учня. 

Процес двомовного навчання потребує обліку вікових, фізіологічних, 
психічних та індивідуально-психологічних характеристик учнів, врахування 
природи навичок і вмінь іншомовного спілкування, а також досвіду дітей у 
рідній мові, створення ситуації соціального розвитку школяра та формування у 
нього навчальних вмінь та навичок. 

Звернемося до праць, які містять переконливі дані про те, що дитина 
засвоює другу (іноземну) мову легше, ніж доросла людина. Узагальнюючи 
погляди вітчизняних та зарубіжних учених Л.С. Виготського, Ш. Амонашвілі, 
В. Пенфілда, Дж. Брунера, Л. Робертса та ін., можна стверджувати, що розквіт 
людських здібностей до засвоєння другої мови пов’язаний із чинниками 
фізіологічного характеру і припадає на період від 4 до 12 років. На цей період 
уже визначилась локалізація мовних функцій як у лівій, так і частково у правій 
півкулі мозку. Дитина досить добре опанувала рідну мову. 

Така оптимальність нейронної бази забезпечує високу сензитивність 
школярів до мовних явиш, особливо фонологічного характеру артикуляційну 
гнучкість дітей, здатність до точного наслідування, легкого вироблення 
моторних павичок. Точність наслідування за вчителем окремих звуків, 
інтонаційних моделей, зразків мовлення захоплює дитину, приносить їй 
насолоду. Люди старшого віку, як відмічають психологи І.О. Зимня, 
В.І. Андрієвська та ін., з роками втрачають таку здатність. 

Перевагою школярів молодшої та середньої ланки навчання є потенційно 
великі можливості довготривалої пам’яті, що пояснюється наявністю явища 
«імпринтингу», тобто закарбування мовного або мовленнєвого матеріалу в 
свідомості за умови необхідної мотивації, стимулу. Як зазначає І.О. Зимня, 
практично доведено, що за умови стимулювання пізнавальної мотивації і 
послідовної орієнтації на досягнення практичного результату засвоєння нового 
матеріалу, діти досить легко запам’ятовують окремі іншомовні слова, 
словосполучення, мовні кліше, вірші тощо. 

Точність наслідування, а також імітативні здібності дітей не означають, 
проте, що двомовне навчання повинно базуватися на імітації мовленнєвих 
зразків, як це практикувалося упродовж тривалого часу, особливо у 60-70 роках 
минулого століття. Адже більшістю американських дослідників двомовного 
навчання переконливо доведено, що імітація не є основним прийомом 
опанування другої мови в дитинстві. Більш вирішальну роль відіграють 
процеси мовних узагальнень і так звані металінгвістичні здібності, іншими 
словами, здатність гнучко і на абстрактному рівні опановувати мову, помічати 
у ній відмінності від явищ рідної мови, свідомо оперувати нею (Дж. Каммінс, 
С. Крашен, Т. Скутнаб-Кангас та ін.). 

Результати експериментів О.Й. Негневицької, М.І. Зорандія, дослідників 
Канади, США та інших країн свідчать про підвищення рівня розвитку 
вербального інтелекту сучасних школярів. Головними чинниками цього 
феномена вважають зростання освітнього й матеріального рівня сучасного 



суспільства: розвиток засобів масової інформації, появу Інтернету та 
ефективних навчальних технологій, важливим чинником реалізації яких є 
прискорення фізичного розвитку (акселерація) сучасних дітей, функціональні 
можливості яких відповідають тим, котрі 50 років тому були властиві особам, 
старшим на 1-2 роки. 

Зазначена вище група чинників, на думку сучасних психологів та 
педагогів, є одним із важливих аргументів на користь запровадження 
двомовного навчання школярів в початковій школі і його розвитку на середній і 
старшій ланках, а потім і протягом всього життя поряд з рідною. 

Отже, можемо зробити висновок, що індивідуальні особливості учнів, а 
саме: вікові, фізіологічні, психічні та індивідуально-психологічні, врахування 
природи навичок і вмінь іншомовного спілкування, а також досвіду дітей у 
рідній мові суттєво впливає на успішність двомовного навчання школярів 
початкової та середньої ланки освіти. 
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ВІД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ШКОЛИ: 

ДОСВІД КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ  
 

Поняття «освіта» визначена другою з восьми глобальних Цілей розвитку 
тисячоліття – ЦРТ, (Millennium Development Goals), прийнятих главами держав 
та урядів 189 країн у Декларації тисячоліття ООН (вересень 2000 р.) [6]. На 
думку українського педагога Максимюк С. освіту можна розуміти як «передачу 
накопичених суспільством знань молодому поколінню для розвитку в нього 
пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного 
застосування» [1]. Виходячи з сучасної філософії «людино центризму», в 
контексті нашого дослідження, ми будемо розглядати освіту як «підсумок дій 
широкого спектру різних факторів освітнього середовища, який визначає 
розвиток особистості» [2]. 

Рефо́рма   (від лат. reformo ) — перетворення, що вводиться законодавчим 
шляхом [ 7]. Як правило, це розпочаті владою державні перетворення, які 
виникли в результаті певної необхідності. Серед причин виникнення 
необхідності реформування галузі освіти Малицька І. визначає: перш за все, це 
економічна мотивація, необхідність уникнути ситуації залишитися "за бортом 
технологічного прогресу"; по друге, існує гуманістична або егалітарна 
мотивація, прагнення гарантувати різним верствам населення отримати якісну 
освіту; існують також причини чисто політичного характеру, які ставлять перед 
своїми урядами завдання зробити законні зусилля, задовольняючи вимоги свого 
електорату, проводити вдосконалення суспільства» [2].  

Різноманітні підходи до класифікації освітніх реформ можна знайти в 
дослідженнях як зарубіжних (Ї. Ченг, М. Фуллан, М. Бруіллет, К. Лейтвуд, 
Б. Бранс) так і українських науковців (А. Сбруєва, С. Максимюк). Розгляд 
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варіантів освітніх реформ може мати політичний, структурний, людський і 
символічний виміри, які за визначенням А. Сбруєвої, визначаються у 
відповідності до вимірів діяльності організації. 

 У рамках нашого дослідження ми розглянемо лише структурний вимір 
реформ, який може реалізуватися на різних організаційних рівнях освітньої 
системи: на рівні навчального закладу, на рівні освітнього простору, на рівні 
Міністерства освіти та на рівні держави [1], або, за визначенням А. Сбруєвої, 
на макрорівні, мезорівні, місцевому рівні та операційному рівні [3, с. 48].   

Основна функція школи в будь-якому суспільстві є соціалізація та 
надання дітям та шкільній молоді необхідних знань, навичок і поведінки, для 
виконання їх індивідуальної та соціальної ролі дорослих. Тому коли ми 
говоримо про реструктуризацію школи ми маємо на увазі створення умов для 
підвищення рівня знань та покращення досягнень учнів, які б сприяли 
соціалізації особистості в швидкозмінному світі. Для здійснення таких заходів 
необхідне оновлення системи управління школою, яке базується на засадах 
демократичних цінностей, тобто поєднанні певних свобод та незалежності. 

Як засвідчує досвід країн Західної Європи усі провідні моделі 
реструктуризації школи базуються на щонайменше трьох з чотирьох головних 
чинників діяльності суб’єктів управління: автономія шкільної організації; 
автономний шкільний менеджмент/ внутрішньошкільне управління (англ. site-
based managemant) та спільне прийняття рішень; автономія на залучення коштів 
та розподіл всіх ресурсів; участь громади у житті школи. 

Запровадження моделей з реструктуризації шкіл, як зазначають Девід та 
Скетік [5], це довготривалий процес: необхідно щонайменше три роки, щоб 
побачити ефективність проведених заходів.  

Своєрідний путівник з реструктуризації школи запропонували 
американські науковці лідерам освіти США [4]. Оскільки реструктуризація 
передбачає швидкі та кардинальні зміни автори підручника пропонують 
наступні можливі стратегії їх впровадження: оновлення, перетворення, 
перехід, закриття. 

 
Список використаних джерел 

1. Максимюк С.П. Педагогіка. Курс лекцій. К.: – 2005. С. 424-428: посібник. – Чернівці: 
Рута, 2008. – 72 с. 

2. Малицька I.Д. Процес реформування в галузi обов'язкової освiти в країнах Європи // 
Рiдна школа. - 2002. - №12. (875). - С. 73-76. 

3. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в 
контексті глобалізації (90-ті рр..ХХ – початок ХХІ ст.): Монографія. – Суми: ВАТ 
„Сумська обласна друкарня”. Видавництво „Козацький вал”, 2004. – 500 с. 

4. School Restructuring: What Works When. A Guide for Education Leaders. – Leaning Point 
Assoiciates. - June, 2010. – 134 p. 

5.  Skrtic, T. M. (1996). School organization, inclusive education, and democracy. In J. Lupart, 
A. McKeough, & C. Yewchuk (Eds.) Schools in transition: Rethinking regular and special 
education. (pp. 81-118). Toronto: Nelson Canada. 

6.  World Bank (2004). World Development Report 2004: Making Services Work for Poor 
People.Washington, DC: World Bank. 

http://ua-referat.com/���������


7. Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82% 

 
Тетяна Коляда,  

Уманський державний педагогічний  
університет ім. Павла Тичини  

(м. Умань)  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛІТНОГО НАВЧАННЯ У БРИТАНСЬКИХ «ПАБЛІК 
СКУЛЗ» (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)  

 
Сучасна освітня ситуація в Україні характеризується суперечностями 

між: глобалізаційними процесами і прагненням зберегти традиційне і особливе 
в національних системах освіти; між прагненням підвищити якість освітнього 
процесу та реальними результатами; між необхідністю забезпечити доступ до 
освіти широким верствам населення і прагненням до індивідуалізації 
навчального процесу. Подані суперечки в певній мірі можуть бути розв’язані в 
системі шкільної елітної освіти, яка виступає ефективним механізмом щодо 
підготовки талановитої молоді — майбутньої еліти країни [1, с. 4–21]. 

Дж. Локк, випускник відомої в усьому світі британської Вестмінстерської 
школи, однієї з найстаріших «паблік скулз», справив великий вплив на 
ідеологію елітного шкільної освіти Англії. Його теорія джентльменства, ідеї 
фізичного і морального виховання отримали розвиток в «паблік скулз», які 
стали осередками виховання національної еліти. Під «паблік скулз» ми маємо 
на увазі престижні британські недержавні навчальні заклади середньої освіти, 
діяльність яких регулюється радою піклувальників. Одним із авторів теорії і 
практики елітного виховання є Т. Арнольд зі школи «Регбі». Він розвинув ідею 
Дж. Локка про виховання «джентльмена-християнина», визначивши його як 
ідеал випускника «паблік скул». Арнольд зміцнив використання тьюторської 
системи і системи фагів, системи «будинків», ігор і спорту у позанавчальний 
час. Завдяки його впливу починає формуватися культ атлетизму, а популярність 
«паблік скулз» зростає [2, с. 87].  

Практично всі школи ввели форму, в тому числі і для спортивних занять. 
Школи управлялися учнями випускного класу, великі школи ділили учнів на 
«будинки», використовувалася система самоврядування і покарань. Школи 
вступили на новий етап об’єднання: розширилася Асоціація директорів, а в 
1898 році з’явився друкований орган — журнал «Паблік скул Мегезін», що 
освітлював життя у всіх «паблік скулз» [1, с. 80]. 

Наступником Т. Арнольда був випускник Вестмінстера і Кембриджу, 
вчитель Регбі єпископ Д. Коттон. З появою безлічі приватних шкіл, які 
частково або повністю перейняли установлену систему навчання і виховання, 
зріс інтерес громадськості до елітної освіти [4, с. 21]. Відомими реформаторами 
у галузі елітної освіти стали доктор Ф. Темпл в Регбі, доктор Д. Батлер в 
Харроу і доктор Д. Ріддінг у Вінчестері.  

http://uk.wikipedia.org/


До початку XX ст. практично склалися ті обов’язкові критерії, які 
дозволяли відносити школу до категорії «паблік». У 1901 р. Дж. Ф. Уїльям 
вказував п’ять ознак, за якими до «паблік скулз» могла бути зарахована лише 
школа, яка: 1) не є власністю однієї особи або групи осіб, 2) для хлопчиків, 
3) вік яких від тринадцяти до вісімнадцяти років, 4) з певною кількістю 
вихованців, 5) які користуються певною свободою, використовуючи 
самоврядування. У цьому ряду Фішер згадує і зв’язок школи з університетами. 
Уклад вікторіанських «паблік скулз» багато в чому відтворював структуру 
суспільства, яке породжує внутрішні правила та ієрархію. Чіткі межі визначали 
місце кожного члена колективу, а внаслідок цього — всю систему. «Паблік 
скулз» посилювали свій вплив на імперію, тому подібні школи відкривалися на 
територіях колоній. 

Постійні реформи призвели до того, що «паблік скулз» змушені були 
поступово інтегруватися в загальнонаціональну систему освіти, що 
характеризувалася, наприклад, участю шкіл у випускних іспитах, введених 
лише 1917 році. Але загалом «паблік скулз» залишалися елітними 
аристократичними навчальними закладами. У зв’язку з ситуацією, яка склалася 
в Британії на межі століть, основними тенденціями розвитку елітної освіти 
були:  

• навчання елітної молоді управляти державою; 
• удосконалення та пошук нових педагогічних підходів;  
• наслідування традицій; 
• виховання індивіда в процесі навчання; 
• орієнтування на демократизацію та інтеграцію в державній 

системі освіти;  
• збереження селективності, зв’язки з іншими рівнями елітної 

освіти. 
Отже, до початку XX ст. остаточно склалися традиції, які відрізняють 

«паблік скулз» від інших різновидів шкіл британської системи середньої освіти. 
Хоча елітні приватні школи зазнавали критики за вузькість навчального плану, 
прихильність до атлетизму та застарілі методи виховання і навчання, вони 
відповідали духову епохи, в яку були створені і розв’язували низку соціально 
важливих завдань.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ КУРСІВ В ДЕРЖАВНИХ ШКОЛАХ 

ЄВРОПИ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ 
 

У сучасній Європі відокремлення церкви від держави, а відтак і 
світськість шкільної освіти, є невід’ємною складовою європейської демократії, 
яка характеризується плюралізмом і толерантністю у царині суспільних 
відносин. Проте проблема полягає в тому, що виникає невідповідність між 
соціально-культурним, релігійним розмаїттям громадського життя, а також, як 
слушно зауважує український науковець Н. Лавриченко, завданням школи 
відповідати потребам і вимогам полікультурного суспільства та уніфікацією і 
жорстким правовим рамкам врегулювання державою соціальних і 
міжособистісних питань, зокрема і світськості освіти. Способи організації 
взаємодії держави, школи і релігії з урахуванням цих суперечностей у країнах 
Західної Європи, зокрема у Франції, набули особливої гостроти і стали 
предметом дослідження багатьох європейських науковців. Ці питання були 
висвітлені у роботах вітчизняних, російських та зарубіжних дослідників: 
Н. Лавриченко, І. Метлика, І. Понкіна, Ж.-П. Віллема, О. Голембаха, 
Р. Джексона, І. Ламбера, О. Феррарі, С. Ральфа та ін.  

Наразі у більшості європейських країн, як вважає французький учений 
І. Ламбер, можна спостерігати і процес «плюралістичної секуляризації», яка 
полягає у посиленні ролі релігії у суспільному житті, сприяє її позитивній 
інтеграції у галузь освіти й виховання. Проте, як країна давньої світської 
традиції, Франція, на відміну від інших країн Європи, займає у цих питаннях 
особливу позицію, на думку професора у галузі соціології релігій Жана-Поля 
Віллема, «відсторонюючи релігійність» від державної світської школи. 
Зважаючи на такий аспект стосунків школи і релігії у Франції у порівнянні з 
іншими західноєвропейськими країнами, ми проаналізували їх за такими 
головними параметрами: нормативне законодавство, яким регулюється 
діяльність державних і приватних закладів шкільної освіти; державний і 
приватний сектори освіти та конфесійні школи; зміст, цілі, завдання 
релігієзнавчої освіти; статус викладачів.  

Слід зазначити, що вивчення основ релігійного віровчення у 
західноєвропейських школах є однією з нагальних соціальних проблем і 
значною мірою залежить від особливостей державно-церковних відносин у тій 
чи іншій країні (об’єктом порівняльного аналізу стало вивчення релігії у 
школах Франції, Німеччини, Великобританії, Бельгії, Іспанії, Італії, Данії). Крім 
того, бурхливі міграційні процеси в Європі поклали початок розробці нової 
концепції релігійної освіти (березень 2007 р.), яка отримала назву «Толедські 
засадничі принципи навчання релігії в державних школах» (за назвою міста 
Толедо в Іспанії, яке символізує перехрестя світових релігій). Головними 



принципами реалізації релігієзнавчих курсів у Толедській концепції були 
визначені такі: 

• використання наукових методів викладання релігійних знань; 
• повага до прав людини і громадянських цінностей; 
• спеціальна підготовка викладачів, заснована на ідеях свободи 

віросповідання; 
• співпраця з релігійними організаціями;  
• увага до місцевих проявів релігійного і світського плюралізму.  
У документі також розглянуті правові питання, пов’язані з вивченням 

релігій, навчальні програми і педагогічні методи, розроблена система 
підготовки вчителів «Релігії» як шкільного предмета тощо. 

Ми дійшли висновку, що у питанні релігійної освіти Франція, як світська 
держава, подібна до інших країн Західної Європи насамперед широкою 
правовою базою, яка усуває будь-яку дискримінацію за релігійними 
переконаннями. Однак чинне законодавство Республіки повільно реагує на 
зростаючу кількість мусульман, які вимагають від уряду забезпечити їм рівні 
права з іншими конфесіями у здобутті релігійної освіти. Більш сміливо це 
питання розв’язується у Великобританії (розглядається можливість уведення 
нехристиянських релігій), Німеччині та Голландії (фінансування державою 
ісламських шкіл). Зазначимо, що у школах Франції вивчення релігії не 
ведеться, крім одного дня на тиждень поза освітнім закладом за згодою батьків, 
тоді як у Бельгії, Данії, Великобританії, Німеччині релігійна освіта дітей є 
обов’язком держави і фінансується за рахунок коштів муніципалітету або 
держави, зокрема це поширюється й на приватні навчальні заклади. Щодо 
змісту релігійної освіти, то тут є розбіжності: у Франції у шкільні програми з 
історії, географії, французької мови і літератури, громадянознавства, філософії 
введені змістові блоки, які знайомлять учнів з основними світовими релігіями, 
в Іспанії та Італії вивчається католицький катехізис (основи віровчення), у Данії 
— первісні релігії, нехристиянські релігії та християнство тощо.  

Отже, Франція повільніше змінює свою політику у цій царині, 
залишаючись консервативною у впровадженні релігійної освіти. Однак питання 
про те, чи потрібно викладати знання про релігії у світській школі, відходить у 
минуле, і Франція, залишаючись світською державою, рухається у напрямку 
зближення релігії та освіти, оскільки духовний і моральний досвід, 
накопичений церквою як соціальною інституцією, є запорукою майбутньої 
громадянської гармонії і взаєморозуміння у будь-якому суспільстві.  

 

Борис Мельниченко,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 



КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ ЧЕСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

В сучасному світовому суспільстві відбуваються значні економічні, 
політичні та соціальні перетворення, які вимагають адекватних змін у 
педагогічній сфері діяльності. Про необхідність реалізації новітніх освітніх 
стратегій йдеться, зокрема, у таких важливих документах, як Закон «Про 
освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Державна програма «Освіта 
(Україна ХХІ століття)», «Національна доктрина розвитку освіти України» 
тощо. У зв’язку з цим проблема формування знань учнів набуває особливо 
великого значення. Її розв’язання сприятиме вивчення відповідного 
педагогічного досвіду якісного шкільного навчання у Чеській республіці на 
інноваційній основі. 

У зв’язку з цим проблема формування наукової якості знань учнів, 
зокрема засобами суспільствознавчої громадянської освіти набуває важливого 
значення. У Чеській республіці проблема якості освіти привернула до себе 
увагу досить давно і була частково досліджена в науково-педагогічній 
літературі в таких посібниках як: Ян Пруха «Педагогічний огляд» (2000 р.); 
авторський колектив «Навчальна програма. Основна школа»; Богуміл 
Бліжковський «Системна педагогіка» (1992 р.); авторський колектив Г. Єгоров, 
Н. Лавриченко, М. Мельниченко «Тенденції реформування загальної середньої 
освіти у країнах Європейського Союзу» (2008 р.). 

Актуальність дослідження проблеми забезпечення якості загальної 
середньої освіти у Чеській республіці дає змогу посилити знання учнів 
загальноосвітньої школи та ефективність їх застосування в суспільному житті 
громадян України. У Чеській республіці, як і в США, якість освіти 
розглядається як критерії ефективності діяльності системи освіти, результатом 
якої є високоякісно підготовлені випускники навчальних закладів. 

Нині серед фахівців галузі існує три основні принципи якості 
забезпечення освіти: 1) відповідність освіти потребам суспільства; 2) рівність 
доступу до освіти; 3) рівність результатів та дотримання прав особистості. Ці 
принципи чітко використовуються у дотриманні якості освіти у Чеській 
республіці. 

 

Ольга Нестерук-Володимирець,  
Рівненський державний  

гуманітарний університет  
(м. Рівне)  

 
ДІАЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 



ВИХОВАНЦЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СТАРШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Серед багатьох проблем сучасного суспільства України однією з 

найгостріших є питання відчуження людей, егоцентричні та байдужі позиції 
сучасних українців, від чого особливо гостро страждають підростаючі 
особистості, що знаходяться в стадії активного соціального становлення та 
пошуку шляхів самореалізації. Одним із головних засобів забезпечення 
солідарності, взаєморозуміння та взаємопідтримки в суспільстві є культура 
людських відносин, цивілізований спосіб спілкування.  

Саме як сфера спілкування людей, культура передбачає не вертикальне 
співвідношення типу «суб’єкт – об’єкт», як це має місце у пізнанні, або типу 
«мета – засіб», що властиве діяльності по перетворенню навколишнього світу, а 
відношення горизонтальне, діалогічне, яке спрямоване на розуміння учасника 
діалогу. Наближена до історії культура виступає формою спільного буття й 
спілкування людей — представників різних минулих, сучасних і майбутніх 
культур, формою діалогу і взаємопроникнення цих культур.  

На сучасному етапі залучення до художньої літератури, з метою 
формування та розвитку комунікативної культури особистості, є логічним 
продовженням цієї давньої української традиції і відповідає загальним рисам 
ментальності українців. У художньому літературному тексті, в процесі його 
опрацювання особистістю читача відбувається і діалог культур, і діалог 
особистості та культури, і діалог особистості автора й читача. Таким чином, 
відбувається реалізація орієнтації сучасної освіти України на розвиток 
підростаючої особистості шляхом її прилучення до національної та світової 
культури, але не просто до вже готових результатів, а до «діалогічного за 
своїми механізмами процесу її творення». Діалог, на думку М. Бахтіна, є спосіб 
взаємодії двох свідомостей. Розуміння виникає там, де зустрічаються дві 
свідомості: актуальна сутність належить не одній (одиничній) сутності, а тільки 
двом сутностям, які зустрілися й доторкнулися одна до одної. Тому відношення 
до будь-якого предмету культури, наприклад — художнього літературного 
тексту, завжди є бесідою. Діалогічні відношення, за М. Бахтіним, — це майже 
універсальне явище, яке пронизує всю людську мову та всі вияви людського 
життя, все, що має смисл і значення. Завдяки художнім літературним текстам із 
різних часових та просторових культурних пластів відбувається впізнавання 
творчого Я підростаючою особистістю у тих чи інших галузях культури 
можливих траєкторій свого розвитку. На основі викладених положень 
комунікативної філософії та психології, доцільним на наш погляд є 
використання діалогічного підходу в практичних, притаманних для сучасної 
освіти питаннях щодо формування у підростаючого покоління соціально-
комунікативних компетенцій та здібностей, а в широкому розумінні — 
формування комунікативної культури кожної підростаючої особистості, 
особливо із застосуванням потенціалу художньої літератури. Система 
психолого-педагогічних впливів, що ставить за мету розвиток комунікативної 
культури особистості в контексті діалогічного підходу може базуватись на 



ситуації спілкування з літературними текстами. Умовою досягнення цієї мети 
виступає літературно-рефлексивне оточення юної особистості, як в межах 
навчального закладу, так і в межах близького комунікативного оточення — 
родини, друзів, однокласників. З метою дослідження у вихованців 
позашкільного навчального закладу нового типу старшого шкільного віку рівня 
готовності особистості до певного типу комунікативного діалогу було 
проведено дослідження особистості юнаків. Результатом реалізації діалогічного 
підходу у поєднанні з активною соціальною позицією виступав гармонійний 
розвиток культурно-комунікативного потенціалу підростаючої особистості, її 
свідома самореалізація, відповідно до індивідуального стилю мислення та 
діяльності. 

Узагальнюючи вище зазначені теоретичні положення та можливості 
використання діалогічного підходу у практичних, притаманних для сучасної 
освіти питаннях щодо формування у підростаючого покоління соціально-
комунікативних компетенцій та здібностей, а в широкому розумінні — 
формування комунікативної культури кожної підростаючої особистості, 
особливо із застосуванням потенціалу художньої літератури, слід зазначити, що 
діалогічний підхід виявляє свою неабияку доцільність і ефективність в умовах 
сучасного освітнього процесу. Діалогічний підхід у навчанні і вихованні 
дозволяє підростаючій особистості знайти своє місце у світі, він є 
смислостверджуючим щодо орієнтирів у ставленні людини до людини, 
відношенні до світу. 

 

Ніна Нікольська,  
Подільський державний  

аграрно-технічний університет  
(м. Кам’янець-Подільський)  

 
 

РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У СОЦІУМІ 
ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 

 
Національними мовами Північної Ірландії є ірландська гельська та 

англійська, яка є другою офіційною. Однак, для більшості населення англійська 
мова є рідною та мовою повсякденного використання, хоча й ірландською 
послуговуються приблизно 55000 громадян. Департамент Освіти та Науки 
Північної Ірландії відповідає за більшість загальних аспектів системи освіти. 
Зокрема, програма восьмирічного навчання у початковій школі включає у себе 
предмети, які навчають як англійською, так і ірландською мовами. Характерна 
особливість початкової та середньої школи у Північній Ірландії полягає в тому, 
що учбовий план поєднує дві мови: ірландську та англійську. Вибір мови як 
засобу навчання визначається бажанням батьків та місцевої спільноти, її зміст 
базується на історичному та культурному спадку. 



Досліджуючи розвиток двомовної освіти XIX ст. можна зробити 
висновок, що вона постійно перебувала у поганому стані, нерідко здавалося, що 
повне зникнення ірландсько мовного шкільництва неминуче. Але у 1878 р. було 
створено Об’єднання за збереження ірландської мови, яке зініціювало її масове 
запровадження у шкільну програму як додатковий предмет. Міністерство 
Освіти Великої Британії дало дозвіл на вивчення край неохоче. Але попри 
зусилля перехід від ірландської мови навчання до англійської все ж відбувся. Ці 
зміни були спричинені: 1) освітньою політикою влади, в рамках якої 
пріоритетність навчання англійською була підкріплена широкою пропагандою; 
2) низьким рівнем фінансової підтримки ірландських мовних шкіл; 3) 
недостатнім рівнем якості підготовки випускників ірландських мовних шкіл. 

В 1904 р. у результаті сильного тиску з боку населення Міністерством 
освіти Великої Британії було представлено двомовну програму навчання для 
учнів Північної Ірландії та план навчання двома мовами для початкової школи 
на кожний навчальний рік. Ця презентація стала знаменним явищем і стимулом 
для розвитку ірландського мовного шкільництва. У 1900-1921 рр., надзвичайно 
зросла кількість шкіл у яких вивчали ірландську (від 100 до 2000). Таким 
чином, після заснування Ірландської Вільної Держави в 1921 р. вже 240 
національних шкіл (четверть з усіх наявних) застосовували ірландську як мову 
викладання. Ірландська історія, культура та традиції посідали визначне місце у 
навчальних планах таких шкіл. Національні програми 1922-1926 рр. особливо 
сприяли подальшому запровадженню ірландської в початкову школу на всій 
території острова. Пік поширення мови припадає на 1940-ві роки, коли 
ірландську вивчали у всіх школах, та використовували як мову навчання у 12% 
початкових шкіл і 28% середніх. Але в цей період освітяни прийшли до 
висновку, що знання учнів з англійської були низькими і не відповідали 
суспільно-економічним потребам того часу, випускники не могли продовжити 
навчання, отримати спеціальність, що шкодило їх працевлаштуванню. 

Лідери сепаратистського руху «Ірландська Ірландія» наполягали, щоб 
ірландська мова, була візитівкою ірландської етнічної приналежності. Рідною 
мовою розмовляли переважно мешканці сільської місцевості Ірландії, тому в 
1960-80-ті роки була потреба сприяти зростанню національної свідомості 
міського населення, зокрема створити такі умови, щоб жителі міст могли 
послуговуватися саме ірландською. Це стало конструктивною і об’єднувальною 
ідеєю усього руху. Результати моніторингу проведеного в Північній Ірландії в 
середині 1970-их показали, що більшість опитаних (65% населення) сприймали 
ірландську як ознаку культурної ідентичності. Саме тому вони надавали 
перевагу у спілкуванні та навчанні цією мовою. Слід відмітити немалі зусилля 
громадськості спрямовані на недопущення втрати ірландської, зокрема у 
1980 р. було прийнято декілька проектів для розвитку ірландської гельської, які 
фінансували громадські установи, мовний канал TG4 у 1997 успішно 
продемонстрував серіал ірландською, що сприяло її популяризації серед 
молоді. Однак, значна зміна у ставленні до ірландської мови сталася після 
підписання документу під назвою «Good Friday Agreement» у 1998 р., відомого 
як (Belfast Agreement). Ця Угода проголосила, що «всі громадяни Північної 



Ірландії поважають, визнають та ставляться толерантно до ірландської мови». 
Британський Уряд законодавчо постановив використання ірландської у 
приватному та громадському житті, засобах масової інформації та в освіті.  

Оскільки мова це явище соціальне і системне, то усі її функції у соціумі 
виступають не ізольовано, а проявляються в тісній взаємодії. Неповнота 
використання якоїсь із них згубно впливає на розвиток мови в цілому, і як 
наслідок впливає на долю народу, який цією мовою спілкується. Ситуація в 
Північній Ірландії є демонстрацією цієї думки. Хоча за статистичними даними 
у 1900р. тільки 5% населення Північної Ірландії розмовляли ірландською. За 
даними національного перепису 2001 р. уже 167490 осіб, або 10,4% всього 
населення Північної Ірландії, мали мінімальні знання ірландської, 15000 осіб 
гарно володіли мовою та 45000 осіб мали середній рівень знань ірландської 
мови. Але англійська мова чутливіша, значно швидше реагує на зміни, ніж 
ірландська. Тому ця древня мова в умовах двомовності поступово втрачає 
позиції. Численні спроби її відродити не завжди носять системний характер. 
Тому якщо раніше ішлося про мовне відродження, то нині усе частіше звучить 
думка про мовне виживання. На нашу думку двомовне навчання сприяє цьому 
процесу, бо й нині ірландська мова у сучасній Північній Ірландії несе функції: 
культурну (запобігання втраті етнокультурної ідентичності корінного 
населення, збереження та розвитку мов спадку; професійно-економічну 
(підтримка економіки регіону); виховну виховання толерантного ставлення до 
представників етнічного та релігійного розмаїття, послаблення міжетнічного 
напруження, підтримці політичної стабільності).  

Тому можна зробити висновок, що двомовне шкільництво сучасної 
Північної Ірландії, попри складний шлях розвитку, є відображенням політики 
мовного плюралізму, вдалим прикладом урегулювання мовних відносин у 
багатонаціональному соціумі, слугує збереженню національної ідентичності і 
розвитку багатомовності населення. 

 

Олена Оржеховська,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В НОРВЕГІЇ: 

ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ 
 

На сьогодні у Норвегії оцінювання роботи вчителів є необов’язковою 
складовою Національної системи оцінки якості (НСОЯ) освіти (започаткована у 
2004 р.) та лише деякі вимоги до якості роботи і підготовки вчителів 
висуваються на державному рівні, втім питанню, чи повинно воно бути 
ключовим у підвищенні рівня якості освіти приділяється все більше уваги. У 
цьому контексті в країні намагаються розробити об’єктивні критерії 



оцінювання роботи вчителів і зрозуміти, де проходить та грань що відокремлює 
професійні якості вчителя від особистісних.  

Підготовка вчителів середньої школи в Норвегії здійснюється за 
державною чотирирічною програмою «Підготовка вчителів», або таку 
підготовку до роботи в школі можна отримати в університеті. З 2010 р. в країні 
запроваджено інноваційний підхід до підготовки вчителів: майбутні вчителі 
можуть обирати курс навчання, який надає їм кваліфікацію вчителя 1 – 7, або 5 
– 10 класів. Нова структура підготовки також передбачає більшу кількість 
практичних занять для студентів, поглиблене вивчення профільних предметів, а 
також оновлений портфоліо знань з загальної педагогіки та дидактики. 

Існує ще одна програма, опанування якої дає можливість викладати в 
норвезькій школі – «Практико-педагогічна освіта»: однорічна програма для 
старшокурсників, що передбачає поглиблене вивчення профільного предмету 
або професійно-технічну підготовку, яка складається з практики і теорії 
професійно-технічної освіти. 

В країні запроваджено заходи для покращення так званого «перехідного 
періоду» від підготовки до трудового життя молодих вчителів. За підтримки 
Міністерства освіти та досліджень Норвегії з 2010 р. всім щойно підготовленим 
вчителям надається професійна допомога і згодом Норвезький парламент 
планує запровадити сертифікацію вчителів для подальшого покращення якості 
їхньої роботи. Сертифікація передбачає оцінювання відповідності кваліфікацій 
вчителя вимогам роботи в школі. 

З метою підвищення якості підготовки вчителів, «розвитку вчительської 
професії», підвищення її статусу та залучення «якісних» кадрів, в Норвегії 
розпочато п’ятирічний проект співробітництва між Міністерством освіти та 
досліджень та стейкхолдерами, головними напрями роботи якого є 
широкомасштабна рекрутингова кампанія з залучення та заохочення до 
вчительської професії, удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, 
а також підвищення рівня компетенції вчителів та директорів шкіл. 

У відповідності до Закону про освіту (1998 р.) місцеві та регіональні 
влади а також власники приватних шкіл несуть відповідальність за 
забезпечення професійного розвитку вчителів. Останнім часом з місцевих 
бюджетів було виділено кошти на створення постійно діючої системи 
подальшої та безперервної освіти. Відтепер всі вчителі зобов’язані провести 
тиждень на рік, підвищуючи свій професійний рівень, у відповідних закладах 
системи подальшої та безперервної освіти. 

Власники шкіл (муніципалітети або приватні особи) є відповідальним 
органом, що підбирає педагогічний колектив і гарантує його компетентність і 
постійну роботу з підвищення кваліфікації вчителів. Муніципалітети 
залишають за собою право впроваджувати систему оцінювання роботи 
вчителів, але у відповідності до Закону про освіту (1998 р.) школи повинні 
забезпечити щорічне засідання офіційної комісії щодо оцінювання роботи 
кожного вчителя. 

Крім того, оцінювання роботи вчителів обов’язково здійснюється у всіх 
школах шляхом щорічного «Опитування учнів», під час якого норвезькі 



школярі дають відповіді на питання стосовно навчання в школі. До 
опитувальника включено два питання, які оцінюють учнівське сприйняття 
професійної підготовки вчителя: 

1) Чи говорите ви своїм вчителям, в чому вам потрібна допомога, щоб 
краще вчитися? 

2) Як часто вчителі вам говорять, що саме вам необхідно зробити, щоб 
краще вчитися? 

Результати «Опитування учнів» використовуються школою, власниками 
шкіл, та державною адміністрацією для подальшого аналізу та підвищення 
рівня якості навчання. 

За даними Міжнародного опитування щодо викладання та навчання 
(Teaching and Learning International Survey(TALIS), проведеного у 2009 р. в 
Норвегії, головними труднощами, з якими стикаються вчителі, є недостатньо 
розроблена структура зворотного зв’язку на всіх рівнях роботи школи: між 
муніципалітетами та директорами шкіл, директорами та вчителями, вчителями 
та учнями; неналежна педагогічна підготовка шкільної адміністрації через 
відсутність системи підвищення рівня професійної підготовки; відсутність 
оцінювання роботи вчителя колегами та зовнішніми комісіями. 

Характерної рисою норвезької системи освіти є те, що в останні роки 
політичні партії та молодіжні політичні організації пропонують рекомендації 
щодо проведення учнями оцінювання роботи викладачів старшої середньої 
школи. Зокрема, Організація норвезьких учнів та профспілка освіти Норвегії 
запропонували запровадити оцінювання, що складається з трьох частин: 
1) оцінювання учнями власної мотивації; 2) методів викладання; 3) навчального 
середовища.  

Отже, підвищення професійного рівня вчителів розглядається в Норвегії 
як запорука підвищення якості загальної середньої освіти. 

 

Ольга Пермякова,  
Тернопільський національний педагогічний  

університет ім. Володимира Гнатюка  
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ПРОБЛЕМА УСПІШНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ: 
МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
 

Головною темою досліджень в освітній галузі на міжнародному рівні 
наприкінці ХХ ст. стало підвищення якості освіти. Проблема успішності 
школярів, рівня їх знань, питання підвищення якості навчання були предметом 
дослідження не лише для освітян і науковців, а також розглядались на 
загальнодержавному рівні в країнах європейського співтовариства. Проблема 
якості освіти стала головним чинником у реформуванні національних освітніх 



систем, що розпочалося наприкінці ХХ ст. в більшості європейських країн. Для 
досягнення поставленої мети — підвищення якості освіти — було створено 
систему моніторингових досліджень не лише на національному рівні, а і 
запроваджено проведення міжнародних порівняльних досліджень якості знань 
учнів.  

Експерти з міністерств освіти країн-учасниць міжнародних порівняльних 
досліджень визначили основні чотири напрямки та критерії (16), згідно яких 
проводилось дослідження і оцінювання національних освітніх систем:  

- рівень знань школярів (математика, читання, гуманітарні науки, 
технології інформатики і комунікації (TIC), знання іноземної мови, вміння 
вчитися, а також цивільне виховання);  

- успішність при переході на вищу ступінь навчання: навчання учнів 
відповідно їхнього віку, виявлення відсотку тих, хто залишився на другий рік 
навчання, кількість учнів, які отримали середню освіту, а також тих, хто 
вступив до закладів вищої освіти і продовжує там навчання;  

- моніторинг системи управління освітою та шкільного навчання: 
передбачено встановити відсоток тих, хто безпосередньо приймає участь в 
навчальному процесі, а також участь батьків у навчальному і виховному 
процесах (соціальна інтеграція);  

- ресурсне забезпечення: встановлення рівня витрат на одного учня, 
підготовку вчителів, рівень відвідування дошкільних закладів та початкової 
школи, а також відповідно і кількість майбутніх студентів.  

За результатами проведеного дослідження було складено звіт про якість 
освіти в 26-ти країнах, які брали участь в міжнародному дослідженні. 
Визначено п’ять ключових питань, які варті детального вивчення: рівень знань; 
дeцентралізація; ресурси; соціальна інтеграція; порівняння отриманих 
результатів, що сприяло прийняттю рішення про необхідність впровадження 
систематичного моніторингу освітніх систем з метою підвищення якості освіти 
на міжнародному рівні. Отже, головним завданням в освітній галузі для 
більшості країн стало забезпечення якості освіти. 

Дослідники дотримуються думки, що розбіжності в показниках 
успішності учнів пояснюються змістом навчальних програм країн, які 
приймають участь у міжнародних порівняльних дослідженнях. Автори 
зазначають, що навчальні програми є важливим механізмом, який допомагає 
зрозуміти існуючи розбіжності в показниках якості знань учнів На думку 
дослідників при визначенні рівня знань учнів необхідно дотримуватися єдиного 
правила: потрібно враховувати ті відмінності, які мають місце в розумінні того, 
що викладається на рівні одного класу, школи, або всієї системи освіти [1, 
С. 70].  

Проте об’єктивно оцінити якість освіти будь-якої країни, можливо лише 
за умов вивчення і детального з’ясування методологічних і практичних основ, 
які застосовано для моніторингових досліджень якості освіти та з’ясування, які 
існують моніторингові системи взагалі [2]. Відомо, що більшість країн 
виробляє свою систему моніторингу якості, яка враховує наявні традиції й 
особливості функціонування національних освітніх систем.  



На думку науковців, забезпечення якості освіти можливо через два 
напрями: універсалізація масової освіти та зміст освіти. Лише універсалізація 
масової освіти, кількісне розширення освітньої діяльності, на переконання 
експертів, можуть привести безпосередньо до позитивних результатів для 
суспільства в цілому, а зокрема до підвищення якості навчання. Згідно іншого 
напряму передбачено зробити упор на зміст освіти, на цінність знань, які 
повинні були ретельно відбиратися і систематизуватися у рамках шкільних 
програм [1, С. 63]. 

Науковці стверджують, що соціальна нерівність є наслідком 
диференціації навчальних програм в школі. Дослідники вважають, оскільки 
школи зазвичай класифікують та сортують учнів згідно їх здібностей і 
уподобань, то це приводить до значної диференціації навчальних програм, яка в 
свою чергу веде до нерівних освітніх можливостей: неоднаковий доступ учнів 
до освітніх ресурсів, об’єму знань. Результатом такого підходу до процесу 
навчання є різниця у результатах навчання, характері отриманих дипломів та 
при влаштуванні на роботу [1, С. 63].  

На переконання французького дослідника Жана-Поля Годемара, 
загальний рівень компетенцій молоді, яка навчається сьогодні у школі, не є 
достатнім для того, щоб в майбутньому долати життєві труднощі, з якими 
зустрінуться теперішні учні [3]. Освітня політика країн європейського 
співтовариства повинна бути спрямована на підвищення рівня навченості учнів, 
що повинно визначати в майбутньому рівень компетенції молодих людей і 
вміння застосовувати надбані знання.  

Отже, завдання школи на даному етапі полягає у підвищенні рівня 
успішності школярів, у впровадженні стратегій, які передбачають моніторинг 
навченості учнів з постійним аналізом отриманих результатів.  
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БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Задля успішного функціонування освітньої галузі у Великій Британії 
функціонує спеціально створена система моніторингу якості освіти, яка 



складається із збору, обробки, зберігання та розповсюдження інформації про 
стан освіти, інтерпретації відомостей для прогнозування динаміки основних 
тенденцій розвитку. Управлінські рішення приймають на основі науково 
обґрунтованих рекомендацій. Оскільки країна складається із чотирьох 
регіонально-адміністративних частин: Англії, Уельсу, Північної Ірландії та 
Шотландії, то в організації та функціонуванні системи забезпечення якості 
існують певні відмінності. 

Освітні системи Англії та Уельсу часто розглядають як одне ціле, але 
вони мають чимало відмінностей. Зокрема, Управління стандартів у галузі 
освіти Англії — Ofsted (the Office for Standards in Education), Інспекція в Уельсі 
має назву Estyn (Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales). 
Це державні, але разом із тим незалежні організації, бо підзвітні Парламенту і 
не підпорядковані Міністерству освіти. Законодавчою основою сучасної 
системи інспекції в Англії є Рамкові основи керівництва інспекцією (Framework 
for the inspection of schools in England, 2005), а в Уельсі — Освітній закон 2005 
року (Education Act, 2005). В Англії інспектори-контрактники з Ofsted 
допомагають працівникам шкіл проводити внутрішнє оцінювання (self-
evaluation), визначають слабкі та сильні сторони, приймають участь у 
зовнішньому оцінюванні шкіл. Інспекція в Уельсі (Estyn) здебільшого 
співпрацює з місцевими органами освіти (LEA). Вони виявляють школи з 
низьким рівнем успішності для їх підтримки. Інспекторат в Англії та Уельсі 
перевіряє усі рівні освіти за державно встановленими планами раз на чотири 
роки, на основі перевірки складають звіт про якість освітніх послуг, а саме: про 
стан виконання стандартів; якість керівництва і управління, включаючи 
фінансове забезпечення; рівень морального, культурного, духовного розвитку 
учнів. Звіт оприлюднюють у вигляді League Tables. 

Північна Ірландія та Шотландія досить самостійні, тому їх освітні 
системи мають певні відмінності. Особливістю інспекторату в Північній 
Ірландії, ETI (Education and Training Inspectorate), який належить 
Департаменту освіти, є відсутність контрактної роботи інспекторів. Само 
оцінювання шкіл розглядається як суттєва частина процесу підвищення якості 
шкільної освіти. Основна відповідальність за цей процес належить 
Адміністративній раді і персонально директору школи. Співробітниками ETI в 
2003 році створено і опубліковано матеріали для допомоги школам у 
проведенні само оцінювання з метою самовдосконалення. Існуюча Програма 
шкільного само оцінювання (Whole School Evaluation) постійно оновлюється. 
Повноваження місцевих служб порівняно незначні, на них покладена 
відповідальність контролю фінансових ресурсів. Районні інспектори, DI 
(District Inspectors), як правило, керують роботою групи підпорядкованих їм 
інспекторів, і про результати звітують координатору регіональної ради, який 
аналізує якісний стан освіти. Але раз на сім років кожна із шкіл обов’язково 
проходить зовнішню інспекцію працівниками ETI. Освітяни Північної Ірландії 
всіляко захищають власну модель забезпечення якості освіти, вважають 
недоречним переймати досвід Англії та Уельсу щодо публікацій League Tables. 
Вони наполягають, що успіхи школи не завжди можна відобразити у 



процентному співвідношенні. Посилаючись на статті у поважних виданнях, 
вони підкреслюють, що League Tables часто містять неточності і сумнівні дані, 
чим уводять в оману громадськість. Система селекції учнів також відрізняє 
освіту Північної Ірландії від інших частин Великої Британії. Численні спроби 
заміни її як негуманну зустрічають спротив як освітян, так і громадськості. 

Державній інспекторат Шотландії, HMIE (Her Majesty’s Inspectorate of 
Education), це установа, яка має повноваження перевіряти усі школи через 6 – 7 
років та оприлюднює результати навчання учнів у вигляді Standard Tables of 
Examination. Освітнім Актом 2000 (The Standards in Scotland’s Schools) було 
встановлено вимогу виконання стандартів у школах, визначено коло 
відповідальності місцевої влади і шкільної адміністрації, зроблено 
обов’язковим оприлюднення результатів перевірок у вигляді щорічного 
видання Standards and quality Report. Учні Шотландії рано починають 
відвідувати курси підготовки за системою національних кваліфікацій 
Шотландії (National Qualification Scotland) розробленою Управлінням 
кваліфікацій Шотландії (Scottish Qualification Authority). Шотландські школи 
проходять обов’язкову реєстрацію в Державному департаменті освіти та 
індустрії (SOEID). Інспектори HMIE регулярно перевіряють якість викладання 
та умови навчання. Система забезпечення якості відрізняється уже тим, що 
спирається на три типи моніторингу: внутрішнє само оцінювання в школах; 
зовнішня перевірка якості (audit), яку проводить Управління незалежних шкіл 
(Board of Governors for Independent Schools); зовнішній контроль якості з боку 
HMIE. Збірник інструкцій з оцінювання освітніх послуг для дітей та молоді (A 
Guide to Evaluating Services for Children and Young People) є посібником із 
проведення процедури само оцінювання у школах. Місцеві органи влади мають 
неабиякий вплив на заклади освіти. До їх компетенції (особливо у сільській 
місцевості) входять питання фінансування шкіл, вони впливові на керівництво 
школами і на учительський колектив. Але за зниження результатів успішності 
вони також несуть відповідальність.  

Отже, метою підвищення рівня освітніх послуг і забезпечення якості у 
Великій Британії чітко розподілено ролі і відповідальність за виконання 
роботи. Проводиться постійна робота зі створення більш гнучкої системи 
управління якістю, яка б якомога швидше реагувала на освітні потреби учнів і 
основні запити соціуму до випускників шкіл. Спільними ознаками освіти 
Британії є створення умов для рівного доступу до освіти усіх дітей незалежно 
від соціально-економічного статусу сім’ї, національної чи релігійної 
належності, віддаленості помешкання від навчального закладу та ін., наявність 
освітніх стандартів і обов’язковість їх виконання, спрямованість на задоволення 
освітніх потреб, відкриття перспектив професійного росту чи здобуття вищої 
освіти. Регіональні відмінності системи забезпечення якості освітніх послуг 
Британії відображають нерівномірність соціально – економічного розвитку 
регіонів, відмінності соціальних груп населення цієї країни, освітні традиції. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ФІЛОЛОГІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН (АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД) 

 
Оцінювання є невід’ємною частиною успішного навчального процесу, 

виконуючи свої основні функції, а саме, здійснення контролю та самоконтролю 
в процесі навчання, та суміжні: організаційно-пізнавальну, стимулююче-
мотиваційну та регулюючу [1, 284].  

Методи оцінювання навчальних досягнень учнів базуються на 
принципах, підходах та основних положеннях оцінювання і чітко пов’язуються 
американськими науковцями з навчальною метою та завданням. Саме від 
навчальної мети залежить вибір методу оцінювання, незалежно від дисципліни, 
що викладається, однак сам метод може бути частково адаптованим з 
урахуванням особливостей навчального предмету. 

Оцінювання в філологічних дисциплінах, як і в будь-яких інших, являє 
собою складний та багатогранний процес. Це пов’язане з тим, що серед 
американських дослідників відсутнє єдине визначення поняття мови. 
Наприклад, Л. Блум підкреслює її комунікативний аспект [2, 249], в той час як 
Менюк акцентує увагу на її структурному компоненті [3, 15]. Однак їх 
визначення мови характеризуються чотирма спільними компонентами: 

1) мова являє собою певні символи, що відображають людську діяльність, 
отже необхідно враховувати їх обсяг (лексичний компонент); 

2) комбінації символів передають певне значення, однак треба 
враховувати правила цих комбінацій (граматичний компонент); 

3) усне мовлення базується на продукуванні звуків, з чого випливає 
необхідність оцінювати набір фонем, якими володіє учень/студент (звуковий 
компонент); 

4) спілкування має внутрішньо-особистісні характеристики, які не завжди 
прямо пов’язані з лінгвістичним кодом, що зобов’язує оцінювати використання 
мови в тих чи інших умовах (прагматичний компонент). 

Незважаючи на чисельні визначення поняття мови, існує погодження, що 
основними компонентами мови є фонологія, морфологія, синтаксис та 
семантика в поєднанні з прагматикою, яка розуміється як «правила 
використання мови в певному контексті» [4]. 

Іншим важливим питанням у філології є розуміння того, що будь-яке 
спілкування поєднує в собі сприйняття та продукування повідомлень, тому в 
процесі оцінювальної діяльності слід зважати на відмінності, що існують між 
рецептивним та продуктивним мовленням. Хоча вони є дуже 
взаємопов’язаними і продуктивне мовлення базується значною мірою на 
рецептивному, серед американських лінгвістів існує досить суперечливе 
розуміння щодо меж, на які рецептивне мовлення випереджає продуктивне [5, 
284].  



Для ефективного та дієвого оцінювання в філології необхідно 
акцентувати увагу на всіх компонентах мови з урахуванням виду мовленнєвої 
діяльності. 

Поєднання формальних та неформальних методів педагогічного 
оцінювання дає повну картину ефективності навчального процесу з 
філологічних дисциплін.  
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ГЕРБАРТІАНСЬКА ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВІСТИКИ 

 
Особливою заслугою освітнього руху Німеччини стала розробка і 

популяризація низки педагогічних проблем, вирішення яких набуло 
європейського значення. Одним із актуальних напрямів вивчення цього досвіду 
є дослідження основ гербартіанської педагогіки в теорії і практиці 
німецькомовних країн (друга пол. ХІХ – ХХ ст.).  

Гербартіанство увійшло в педагогіку через Гербарта та його школу, 
оскільки він (Гербарт) започаткував нову наукову теорію філософії не лише як 
науки, але й як основної дисципліни всіх наук. Гербартіанство, його 
педагогічну теорію не брали до уваги ні у вступі до педагогіки, ні для 
порівняння існуючих теорій про навчання та виховання [2, с. 47]. 
Гербартіанцями були розроблені чисельні навчальні й виховні концепції, на які 
не звертали увагу в науково-теоретичних дискусіях. Гербартіанство, як 
реформаторська педагогіка, не по праву є «забутою частиною історії наукової 
педагогіки» й належить до «найтемніших і найбільш забутих сторінок історії 
філософії та педагогіки ХІХ ст.» [1, с. 77].  

Гербартіанська педагогіка була зразком, моделлю для професійного 
навчання та шкільної реформи. Переваги парадигми гербартіанства полягають: 
1) у філософському ескізі Гербарта педагогіка займає першочергове, 
переконливе, похідне, обґрунтоване місце; 2) педагогам ХІХ ст. було властиве 
реалістичне мислення Й.-Ф. Гербарта; 3) особистісно спрямована педагогіка Й.-



Ф. Гербарта була зручнішою як педагогіка Шляйєрмахера чи Фіхте; 4) школа 
Й.-Ф. Гербарта враховувала науково-соціологічні ознаки парадигми; 
5) науковість Ціллєра — ближча педагогічно-політичному розумінню 
післяреволюційної епохи як антиклерикальна, природничо-наукова концепція 
про виховання та школу Дістервега. Гербартіанство сприймали крізь призму 
ліберально-консервативного мислення Райна; 6) школа Ціллєра-Райна — перша 
відповідність між тогочасними ідеалами в науці — зв’язок між теорією та 
практикою [3, с. 49]. Наведемо значення вчення гербартіанства щодо дискусії 
про зв’язок теорії з практикою: філософськи закцентований Гербартом зв’язок 
між етикою та психологією можна віднайти у сьогоднішній науці про 
виховання; уява про педагогічний такт та ідеї шкільної науки спрямовані на 
вирішення проблеми передачі знань між теорією та практикою; вчення про 
формальні ступені, ідея концентрації на навчанні, планування навчального 
процесу як приклади для раціональної систематизації та цілісної організації 
шкільного навчання. 

На основі аналізу гербартіанської педагогіки ми виділяємо п’ять періодів, 
які обґрунтовані найбільш значущими змінами у змісті, напрямах, ідеях, 
принципах і завданнях навчально-виховного процесу. Перший період — 
гербартовський (1806 – 1841) представлений дидактичною системою вченого, 
його основними ідеями (принцип виховального навчання, методи навчання, 
формальні ступені, навчальний план). Другий період — затишшя (1842 – 1867). 
Третій (1868 – 1882) — ціллєрівський — ґрунтувався на народознавчих, 
автентичних позиціях Т. Ціллєра (заохочення до вступу у спілку інших членів, 
пробудження зовнішнього інтересу до наукової педагогіки, оприлюднення 
навчальних матеріалів для народних шкіл, підготовка тем досліджень, 
оприлюднення наукових здобутків). Четвертий період (1882 – 1906) — період 
Т. Фогта (збільшення кількості членів спілки гербартіанців в Європі, публікація 
щорічного збірника праць, сприяння аналізу методичних проблем вищої школи, 
особливо університетських семінарів для наукового обґрунтування педагогічної 
теорії). П’ятий період (1906 – 1922) — період В. Райна (випуск щорічника 
спілки за кордоном, історичне викладання релігії в школах).  

Гербартiанцiв сприймали як солiдну наукову спiлку, яка захищала своє 
власне бачення певних педагогiчних проблем. Вони розробили специфiчнi 
методи дослiдження та форми органiзацiї, пiклувалися про наукове зростання 
та можливе дальше поширення своїх iдей. Водночас гербартiанцi намагалися 
винести певнi питання на вiдкритi дискусiї. Їхнi погляди мали успiх, оскiльки 
по-новому iнтерпретувалися й були задiянi у вирiшеннi педагогiчних питань.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У НІМЕЧЧИНІ 
 

Досягнення високої якості освіти — одна з найбільш актуальних проблем 
у країнах Євросоюзу. Сучасні процеси перетворень в освітній сфері пов’язані з 
функціонуванням багатьох впливових міжнародних організацій, серед яких 
Рада Європи, Міжнародний департамент стандартів, Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організація Об’єднаних націй (ООН), 
Європейська комісія тощо.  

Сьогодні Європа сприймає якість освіти як об’єкт суспільного єднання й 
консолідації національних освітніх систем. Зокрема, в угоді ЄС зазначено, що 
європейська спільнота сприятиме розвитку якісної освіти, заохочуючи 
співпрацю між країнами-членами ЄС і, якщо треба, підтримуючи й 
доповнюючи їхні дії, поважаючи одночасно їхню відповідальність за зміст 
навчання й організацію освітніх систем, культурну й мовну різноманітність. 
Отже, забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, оцінювання 
її результативності й управління якістю — одне з основних завдань сьогодення, 
яке має не лише педагогічний чи суто науковий, але й соціальний, політичний 
та управлінський аспекти.  

У Німеччині, як і в інших європейських країнах, якість освітньої 
діяльності завжди була пов’язана з перспективами розвитку цивілізації та 
рефлексією соціально-суспільних змін. Розуміння необхідності покращення 
показників якості знайшло своє відображення в нормативних документах та в 
освітніх реформаційних перетвореннях, спрямованих на процес навчання і 
виховання в інтересах особистості, суспільства і держави, що супроводжується 
констатацією досягнень учасниками навчально-пізнавального процесу певних 
освітніх рівнів. З метою підвищення рівня загальної середньої освіти у 
Німеччині був здійснений перехід від авторитарної освіти до освіти в контексті 
диференціації та індивідуалізації навчання. При цьому питання оцінювання 
результатів навчально-пізнавальної діяльності та дотримання необхідних 
наукових критеріїв якості перебувало у центрі уваги уряду, який намагався 
через призму педагогічної діагностики сприяти оптимізації освіти, 
відслідковувати результативність освітньої системи. 



Основні результати аналізу найважливіших міжнародних досліджень 
якості освіти у 1990-х роках ХХ ст. (TIMSS і PISA) вплинули на здійснення в 
об’єднаній Німеччині перегляду цілей та завдань середньої освіти, модернізації 
її змісту з метою входження у «єдину європейську школу». Результати програм 
ТІМSS і PISA показали, що введення чітких орієнтирів у німецькому 
освітньому просторі, спрямованих на розвиток актуальних компетенцій, є 
передумовою досягнення вимог міжнародного стандарту якісної освіти.  

У 1999-х – 2000 рр. пріоритетним завданням німецької шкільної освіти 
став пошук нових технологій підвищення її якості в контексті створення 
єдиного європейського освітнього простору. Особливої уваги набуває 
формування навичок, необхідних для успішної адаптації у 
високотехнологічному інформаційному просторі. Водночас, забезпечення 
якісної освіти розглядається у контексті реалізації принципу всебічного та 
гармонійного розвитку особистості. У цьому руслі особливого значення 
набували: проблема запобігання неуспішності учнів; сприяння обдарованим 
учням; створення умов для позитивної мотивації навчання.  

Отже, питання якості завжди було в центрі освітянської політики уряду 
Німеччини, який прагнув внормувати всі сторони оцінювальної діяльності і 
спрямувати освітню діяльність у напрям індивідуалізації роботи та особистісно 
орієнтованого підходу до навчання. 
 



III. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОСТІ 
ТА СПРИЯННЯ ТВОРЧИМ ЗДІБНОСТЯМ ШКОЛЯРІВ 
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ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ В МЕЖАХ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ШКІЛЬНИХ СИСТЕМ НІМЕЧЧИНИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЦЬОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 
 

Система в самому широкому значенні слова повинна передбачати роботу 
з закономірностями, систематичними та повторюваними процесами і явищами, 
на які вона орієнтується. Система ж традиційної шкільної освіти орієнтується 
передусім на середнього учня. Виходячи з цього твердження, маємо декілька 
висновків: 

ñ система традиційної шкільної освіти не передбачає індивідуальну 
роботу з кожним учнем; 

ñ при навчанні в одному класі слабші учні потенційно занижують 
рівень вимог вчителів до дітей, що створює додаткові обмеження можливостей 
в навчанні обдарованим школярам. 

Виходячи з даних висновків та прагнучи надати якомога кращі 
можливості обдарованим учням необхідно: 

ñ передбачити в системі традиційної освіти можливості для 
індивідуальної роботи; 

ñ створити класи (або навіть заклади) для дітей з високим 
потенціалом, середній рівень яких значно вищий за середній рівень ВСІХ учнів 
одного віку в цілому по країні. 

Шкільні системи (16) у ФРН прийняли необхідну вимогу часу — 
забезпечення освітніх пропозицій для обдарованих дітей в межах шкільного 
навчального плану. Через федеративну організацію системи освіти в даній 
державі сформувалося неоднорідне бачення та реалізація роботи зі школярами з 
високим потенціалом. Серед основних напрямків варті уваги, зокрема, 
наступні: 

ñ створення гімназій, де за статистикою навчається біля 30 % всіх 
учнів одного віку в цілому в державі; 

ñ створення в школах (гімназіях) класів для обдарованих; 
ñ введення проектного навчання; 
ñ розробка навчального плану для школярів, де передбачено 

синхронну роботу з позашкільними закладами освіти, науково-дослідними 
установами, підприємствами, що автоматично розширює можливості педагогів 
щодо освітніх пропозицій для дітей; 



ñ ранній початок навчання в 1-му класі та перехід на 2 класи вище 
тощо. 

Дана стаття подає огляд основних напрямків, за якими відбувалася зміна і 
адаптація шкільних систем та навчальних планів до потреб обдарованих 
школярів у ФРН.  
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ОСТАННІ ДОСЯГЕННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У 
СХІДНІЇ АЗІЇ 

 
Як у ХХІ ст. Азіатським країнам вдається готувати дітей до навчання, 

розвитку творчих здібностей, виявлення інноваційних та технічних 
можливостей? Країни, включаючи Китай,Тайвань, Корею, Японію і Сінгапур 
почали інтегрувати освітню політику та практику у ключові компоненти 
національної інноваційної стратегії — розвиток людського капіталу. Азіатські 
країни спрямовують акцент на інновації та творчості на всіх рівнях освіти. 
Розвиток освіти обдарованих у Китаї (включаючи Гонконг і Тайвань), Кореї та 
Сінгапурі доповнюються порівняльними тенденціями в національній політиці 
та секторі приватної практики, як в Японії і Сполучених Штатах. Проте, 
незважаючи на спільну мету, останні події в системі освіти обдарованих в ряді 
країн регіону Східній Азії, демонструють, що кожна з цих країні та регіонів, на 
даний момент має різні підходи у роботі з обдарованих дітьми. Усі завдання, 
що постають перед багатьма з цих країн — схожі, починаючи від ряду 
фундаментальних питань, таких як неправильно сформована роль освіти 
обдарованих освіти у суспільстві, які переважають у системі оцінювання та 
обмежена роль властивих досліджень в концепції щодо обдарованості 
закінчуючи розробкою навчальних програм.  

Одним з багатьох наслідків Культурної революції в Китаї було втрачене 
покоління інтелектуальної молоді. Останні десятиліття змусили Китай 
надолужувати втрачене та інвестувати капітал в майбутнє покоління, тим 
самим забезпечити в подальшому економічне зростання своєї держави. У Китаї, 
відсоток обдарованих дітей, за останніми оцінками становить від 1% до 3% від 
загальної чисельності дитячого населення. У Гонконзі уваги національного 
уряду до обдарованих освіти почалася в 1990 році, коли група викладачів з 
Міністерства освіти запропонував створити комісію з розслідування потенціалу 
навчання обдарованих дітей. У 2009-2010 навчальному році налічувалося понад 
мільйон дітей, з них близько 50 000 були обдарованими. А у Тайвані інтерес до 
обдарованих почався після того, як у 1962 році було запропонували нові 
підходи у вихованні кращих учнів. Станом на 2011 рік, на Тайвані функціонує 
більше семи тисяч шкіл, в яких навчаються понад три мільйони учнів, серед 



них 160 000 обдарованих учнів. А от освіта обдарованих у Кореї розвивалась 
повільніше, ніж у інших країни Східної Азії. Наприклад, перше введення 
спеціальної освіти, за підтримки Міністерства освіти, почалася у 1983 році. На 
сьогоднішній день у Кореї існує цілий ряд програм ідентифікації обдарованих 
учнів. Основний акцент корейців спрямований на розвиток та підтримку 
математичних здібностей у дітей. Незважаючи на невелику чисельність 
населення, Сінгапур знайшов унікальний спосіб збільшити кількість 
обдарованої і талановитих молоді, та звернули увагу інших країн. Сінгапур став 
містом-державою для наслідування всій Азії. Десятиліття ефективної 
національної політики, пріоритет розвитку інфраструктури, інвестиції в 
людський капітал та залучення прямих іноземних інвестицій, є основою успіху 
Сінгапуру. Національна інноваційна система була спрямована на інвестиції в 
освіту. Національний уряд розширив свою політику в галузі освіти 
обдарованих, для залучення найкращих та найяскравіших з інших країн. У 
Японії на протязі багатьох років навчання обдарованих дітей існує 
«віртуально», незважаючи на достатні можливості систем освіти — як 
державного сектору так і приватного — задоволення конкретних потреб 
обдарованих учнів ще належить визначити.  

Країни Східної Азії продовжують зростати економічно, особливо в галузі 
лідерства наукових інновацій та технологіях. Майбутні дослідження 
гарантують підтримку обдарованих і збагачення відповідних навчальних 
програм і практик, підготовки вчителів, а також довгострокових досліджень з 
оцінки впливу на продуктивність учнів та їх подальшу кар’єру. Значний 
прогрес на всіх рівнях системи освіти дітей в Азії, надихає розвивати свої 
навички та здійснювати власні мрії.  

 

Юрій Гоцуляк,  
Інститут обдарованої  
дитини НАПН України  

(м. Київ)  
 

ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 
ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ПРОВІНЦІЇ ОНТАРІО (КАНАДА): 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Надання спеціальних освітніх послуг учням з особливими освітніми 

потребами, в тому числі і обдарованим дітям, уже давно у багатьох країнах 
являється показником прогресивності освітньої системи. Україна уже робить 
перші кроки на цьому шляху, а тому постає надзвичайно актуальним питання, 
щоб цей шлях був «оптимальним», тобто йшов у вірному напрямку. У зв’язку з 
цим викликана необхідність дослідження зарубіжного досвіду організації 
«спеціальної» освіти, в тому числі і досвіду правового. Адже саме в 
нормативно-правових актах визначаються ті функції та обов’язки тих суб’єктів, 



які задіяні в освітньому процесі обдарованих учнів, що є обов’язковими для 
виконання. Канада є однією із передових країн у сфері надання спеціальних 
освітніх послуг учням з особливими потребами (в тому числі обдарованих).  

Велика законодавча увага у провінції Онтаріо приділяється визначенню 
ролі та повноважень місцевих органів, на які покладено функції по реалізації 
спеціальних освітніх програм для «виняткових» учнів. У провінції мають місце 
на рівні району адміністративні органи, які іменуються як шкільні 
адміністрації. За законодавством провінції у сфері спеціальної освіти (надання 
спеціальних освітніх послуг учням з особливими потребами) на шкільні 
адміністрації покладена відповідальність за: забезпечення освітніми 
програмами та послугами, які мають задовольняти потреби шкільної спільноти; 
підготовкою річного бюджету для фінансування спеціальної освіти; нагляд за 
роботою школи по реалізації навчальних програм; прийняття на роботу та 
забезпеченнями необхідними умовами вчителів та іншого шкільного персоналу; 
надання допомоги вчителям для підвищення їх кваліфікації; забезпечення шкіл, 
які займаються спеціальною освітою необхідними навчальними матеріалами 
(які рекомендує міністерство освіти); нагляд за додержанням законодавства про 
освіту школами у ході реалізації ними спеціальних освітніх програм [1], [2], [3], 
[4]. 

Як бачимо «районна шкільна адміністрація» по-суті являється районним 
управлінням освіти, яке займається реалізацією державної політики в освітній 
сфері і наглядом за дотриманням законодавства. 

Основні функції школи, яка займається наданням спеціальних освітніх 
послуг зводяться до наступних пунктів: організація навчального процесу, в 
першу чергу, його планування, забезпечення належною кваліфікацією 
спеціалістів, які задіяні у навчальному процесі, залучення батьків до освітнього 
процесу. 

Варто звернути увагу ще на один важливий орган у системі спеціальної 
освіти у провінції Онтаріо, який функціонує на рівні школи — це 
консультативний комітет. Цей орган складається із висококваліфікованих 
спеціалістів саме у сфері надання спеціальних освітніх послуг дітям з 
особливими потребами (в тому числі обдарованих) і слідкує за тим, щоб 
освітній процес проходив належним чином у відповідності до сучасних 
наукових розробок та законодавства [5], [6]. 

Крім консультативних органів у школах, які займаються наданням 
спеціальних освітніх послуг учням з особливими потребами мають місце 
органи та посадові особи, які безпосередньо задіяні у навчальний процес. Крім 
директора школи та самих педагогів, це такі спеціальні органи як комітет по 
ідентифікації та розміщенню, який відповідає за перший етап реалізації 
спеціальних освітніх програм, а також трибунал для вирішення спорів, 
пов’язаних із наданням спеціальних освітніх послуг [1], [3], [7], [8].  

Окремо варто звернути увагу на одну особливість системи спеціальної 
освіти у провінції Онтаріо. Законодавство провінції передбачає можливість 
оскарження рішень комітету по ідентифікації та розміщенню виняткових учнів 



уже на рівні школи. Така апеляція подається до спеціальної ради по розгляду 
спорів, яка створюється при школі, що надає спеціальні освітні послуги [1], [3]. 

Діяльність органів та посадових осіб на місцевому рівні у провінції 
Онтаріо організована таким чином, щоб їх робота була системною, щоб кожний 
орган окремо і всі вони в цілому працювали на більш ефективну реалізацію 
державних освітніх програм для учнів з винятковими освітніми потребами. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ 
ОБДАРОВАНОСТІ 

 
Створення моделі середовищної детермінації здібностей нині перебуває 

на щаблі актуальних завдань для науковців, які працюють у царині форм та 
методів роботи з обдарованими дітьми, адже дозволяє синтезувати окремі 
розрізнені знання. Для побудови інтегративної моделі центральним завданням є 
специфікація різних шляхів впливу на обдарованих учнів та їх взаємовідносин з 
урахуванням аспектів соціального середовища. Пропонується підхід, який 
виходить із двох аспектів соціального середовища: 1) міжособистісної 
взаємодії і 2) предметно-інформаційного. Під аспектом міжособистісної 
взаємодії розуміється характер, способи взаємодії і емоційні відносини 
суб’єктів, які проявляються, зокрема, у сімейному мікросередовищі. 
Предметно-інформаційний аспект включає в себе структуру освітнього 
процесу, форми навчання та зміст навчальних програм, спрямованих на 
розвиток творчих здібностей. Зазначені вище аспекти середовища являють 
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собою два різних шляхи детермінації здібностей, по-різному впливають на 
розвиток креативності.  

Урахування особливостей даних аспектів соціального середовища 
дозволяє розробити моделі розвитку обдарованості, найбільш відповідні 
запитам і потребам динамічного сучасного суспільства, а відтак актуальні і 
максимально принагідні до адаптації в будь-якій системі освіти.  

Модель розвитку через інформаційне збагачення. Найбільш природна 
модель, яка полягає в тому, що розвиток дитини здійснюється через 
інформаційне збагачення. Зважаючи на свою природність, ця модель становить 
основу «імпліцитних теорій навчання», які використовує більшість батьків і 
вчителів.  

Модель розвитку через навчання. Ідея полягає в тому, що розвитку 
сприяють ті самі аспекти ситуації, які призводять до навчання: повторення і 
підкріплення.  

Імітаційна модель. В основі цієї моделі лежить теорія соціального 
навчання А. Бандури. Теорія Бандури в першу чергу спрямована, звичайно, не 
на мислення, а на більш прості навички, в основному — соціальні.  

Модель когнітивного конфлікту. У рамках теорії Ж. Піаже 
сформульована наступна ідея. Розвиток мислення може трактуватися як 
виникнення цієї врівноваженої структури, або урівноваження.  

Модель атмосфери. Модель атмосфери може поєднуватися з імітаційної 
моделлю. Для цього потрібно поставити питання: якщо здібності передаються 
шляхом імітації, то до яких наслідків це призведе щодо впливу сім’ї на 
розвиток дітей.  

Ідентифікаційна модель. Передбачає, що дитина імітує того з батьків, з 
яким вона самоідентифікується.  

Експозиційна модель. Модель, яка припускає, що вплив батька на 
здібності дитини пропорційно часу їх спілкування, більше відповідає феномену 
«материнського ефекту».  

Модель емоційної близькості. Ця модель запропонована 
В. М. Дружиніним на основі уточненого аналізу материнського ефекту. 
В. Н. Дружиніну вдалося виявити, що насправді інтелект дитини не обов’язково 
найбільш тісно пов’язаний з інтелектом матері — він більше пов’язаний з 
інтелектом того з батьків, який емоційно ближче дитині.  

Модель соціокогнітівного конфлікту. Ідея соціокогнітівного конфлікту 
є продовженням розглянутої вище ідеї конфлікту когнітивного. Взаємодія між 
суб’єктами, з різними поглядами на питання і різними стратегіями виконання 
завдання, призводить до виникнення внутрішнього когнітивного конфлікту і 
нерівноваги, що дає імпульс інтелектуальному розвитку індивідаю. 

Модель позитивної «Я-концепції». Відповідно до цієї моделі, дорослі 
можуть вселити дитині віру або, навпаки, зневіру у власних здібностях, що 
робить істотний вплив на розумову ефективність.  

Перераховані моделі не є цілком репрезентативними, оскільки не 
повністю всього охоплюють причинно-наслідковий зв’язок між середовищним 
явищем і когнітивним результатом.  



Повний причинно-наслідковий ряд повинен включати наступні ланки: 
По-перше, повинні виділятися ті властивості середовища, які справляють 

набільший вплив.  
По-друге, необхідно вказати спосіб впливу відповідної властивості на 

внутрішню когнітивну структуру.  
По-третє, потрібно специфікувати внутрішню структуру, яка піддається 

впливу.  
По-четверте, має бути вказаний зв’язок внутрішньої структури з 

емпірично фіксованими залежними змінними типу психометричного інтелекту 
або креативності. 

 
Ірина Осовська,  

Державна художня середня  
школа ім. Т.Г. Шевченка  

(м. Київ)  
 

ПРОЦЕСС ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ СТАРШИХ КЛАСІВ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 

 
Останнім часом в психологічній науці та освітянській практиці значна 

увага приділяється проблемі творчих та інтелектуальних здібностей. Доведено, 
що зв’язок між цими здібностями нелінійний, тобто високий інтелект далеко не 
завжди пов’язаний із високим рівнем розвитку творчих здібностей, і, навпаки, 
творчі здібності можуть бути притаманні людині з невисоким інтелектом. 

Дитина, з високим інтелектом, може бути творчою, а може і не виявити 
яскраво розвинених здібностей. З іншого боку, творчо обдарована дитина може 
мати й не досить високий загальний рівень інтелекту. 

Проблема обдарованості хвилює людство віками. До її розкриття 
зверталися вчені, педагоги, батьки та громадськість. Незважаючи на плідні 
теоретичні та практичні дослідження, значні методичні напрацювання, через 
складність даної проблеми існує досить багато питань з приводу визначення, 
розвитку та виховання обдарованої дитини в сучасних умовах сім’ї і школи. 

Проблеми виховання та реалізації обдарованої дитини тісно пов’язана з 
проблемою психології обдарованої дитини. Фізичні характеристики 
обдарованих дітей так само різноманітні як і самі діти. Вони не дуже 
полюбляють займатися спортом. Весь свій відпочинок вони поєднують з 
творчими заходами. Присутня не відповідність між фізичним, інтелектуальним 
і соціальним розвитком. Творчі діти потребують більшої уваги дорослих, їм 
присутнє відчуття незадоволеності — дуже критичні до себе і до своїх 
досягнень.  

Творчість — це завжди творення, тобто побудова нового і оригінального, 
нестандартне бачення у звичайному нових можливостей його функціонування 
або включення його як частини у нову систему, можливість продукувати 
значну кількість ідей. Що стосується творчих можливостей дітей, то вони 



реалізуються в різних видах їх діяльності, а саме: в грі, навчанні, спілкуванні, 
трудовій діяльності.  

Шкільна програма, хоча вона і є певним гальмом творчості, створює 
необхідні умови для розвитку творчих здібностей дитини. Весь період 
шкільного навчання є реальною підготовкою до дійсної творчості, яка чекає 
свого прояву у старшому віці. 

Другий напрям розвитку обдарованості в молодшому шкільному віці — 
це виявлення зародків індивідуальної предметної спрямованості інтересів. Так, 
специфічна мистецька обдарованість характеризується перевагою сенсорики і 
підвищеної чутливості над вербальними процесами (це може бути перевага 
якогось органу чуття або певна взаємодія кількох органів чуття). Музичні 
здібності пов’язані з чутливістю дитини до музичних (організованих звуків), 
хореографічні — із взаємодією слухової і моторної чутливості: художні — 
поєднують чутливість до кольорових подразників з високорозвиненою руховою 
активністю кисті руки. Всі ці складні індивідуальні поєднання, які, безумовно, є 
вродженими, можуть бути розвинені за умов наявності відповідного оточення. 
Відомий американський дослідник Б. Блум (1981), ґрунтуючись на даних, 
одержаних під час обстеження видатних людей, створив модель виховних і 
освітніх прийомів, які допомагають розвиткові таланту. Найцікавіше відкриття, 
яке він зробив у результаті численних інтерв’ю з відомими музикантами, 
математиками і олімпійськими чемпіонами, полягало в тому, що сім я завжди 
активно допомагала цим людям. Він стверджував, що ніхто з них не досягнув 
би таких результатів без допомоги сім’ї. 

Діти, талановиті реально або навіть потенційно, характеризуються цілим 
рядом особливостей, якими вони відрізняються від «середніх» дітей. Ці 
особливості стосуються специфіки сенсорних процесів, прояву інтелекту і 
творчості, а також взаємовідносин з оточуючими. Найчастіше і академічні 
успіхи талановитих дітей вищі, ніж у їхніх ровесників. Це загальна тенденція, 
але можливий варіант, коли майбутні видатні люди в дитинстві, навпаки, 
виявляли повну байдужість до академічних знань, або надавали перевагу лише 
окремим предметам, маючи саме до них неабиякий інтерес. 

Обдаровані діти відрізняються інтелектуальними здібностями, тобто 
досить легко виконують будь-які завдання, схоплюють матеріал «на льоту», 
мають добре розвинену пам’ять, велику спостережливість, здатність 
сконцентрувати увагу. У них є свої особисті інтереси, у які вони 
заглиблюються, і їх зовсім не цікавить те, що відбувається у класі: воно 
здається їм дріб’язковим. Але, якщо виникає цікаве питання, дитина першою 
намагається відповісти на нього. Обдарована дитина не завжди спілкується з 
ровесниками, особливо з тими, хто інтелектуально мало розвинений і не має 
ніяких інтересів. 

 

Ольга Охріменко,  
Інститут обдарованої  
дитини НАПН України  



(м. Київ)  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕСТОВИХ 
БАТАРЕЙ В УКРАЇНІ, НА ПРИКЛАДІ МЮНХЕНСЬКОЇ ТЕСТОВОЇ 

БАТАРЕЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
 
Проблема ідентифікації та діагностики обдарованості посідає одне з 

чільних місць у дискусіях сучасних науковців у сфері педагогіки та психології. 
Серед безлічі теорій інтелекту та обдарованості особливої уваги заслуговує 
Мюнхенська модель обдарованості К. Геллера та К. Перлета, де під 
обдарованістю розуміють багатовимірний конструкт здібностей в мережі 
некогнітивних та соціальних модераторів, а також сфер успішності. 
Мюнхенська модель обдарованості лягла в основу Мюнхенської тестової 
батареї обдарованості, розробленої професором Мюнхенського університету 
ім. Людвіга Максиміліана, директором Інституту педагогічної психології, 
Куртом Геллером, та професором педагогічної психології Ростокського 
університету Крістофом Перлетом. Даний тест є найбільш масштабним 
інструментом вимірювання обдарованості та містить шкали для визначення 
різних видів обдарованості (мовної, математичної, фігуральної), креативності, 
просторового мислення, соціальної компетенції, сімейного та шкільного 
клімату.  

Мюнхенська тестова батарея обдарованості є унікальним інструментом 
вимірювання обдарованості, оскільки, як свідчать дослідження, вона придатна 
до використання: а) у школах різних типів, б) у всіх федеральних землях, в) для 
учнів від 1 до 12 класу, оскільки під час розробки були враховані особливості 
шкільної освіти ФРН.  

1) Відмінності у навчальному плані кожної федеральної землі. Згідно з 
Конституцією ФРН навчальний план визначається кожною федеральною 
землею самостійно. Тому завдання Мюнхенської тестової батареї містять 
матеріал, який входить до програми всіх шкіл всіх земель. 

2) три-ступенева система шкільної освіти: початковий ступінь (початкова 
школа (1-4 класи)), другий ступінь І (неповна середня школа, реальна школа та 
гімназія (5-10 класи)) та другий ступінь ІІ (гімназійний вищий ступінь (10-13 
класи)). Відповідно до цього були розроблені Мюнхенська тестова батарея 
обдарованості для початкового ступеня (MHBT-P) та Мюнхенська тестова 
батарея обдарованості для другого ступеня (4-12+ класи). Для того, щоб 
завдання підходили для всіх видів шкіл, їх було структуровано за рівнем 
складності, від простіших до складніших. 

Розроблений німецькими професорами тест використовувався у багатьох 
лонгітюдних та оцінювальних дослідженнях, і після того, як його валідність та 
достовірність була перевірена та підтверджена, він був перекладений багатьма 
мовами світу, в тому числі китайською, корейською і тайською. Однак під час 
використання Мюнхенської тестової батареї обдарованості в іншомовному 
середовищіне можна забувати про відмінності між системами освіти в цих 
країнах, що стосуються, насамперед, навчальних планів та терміну навчання.  



На відміну від Німеччини, навчальні плани в Україні затверджуються 
Міністерством освіти, науки, молоді та спорту та є загальнообов’язковими для 
всіх загальноосвітніх навчальних закладів України. Мюнхенська тестова 
батарея обдарованості для другого ступеня (MHBT 4-12+) орієнтується на 12-
річний термін навчання в школі, що є типовим явищем для Німеччини. 
Постанова КМУ про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 12-річний 
термін навчання втратила чинність у 2010 році, і відповідно до Закону «Про 
загальну середню освіту» для здобуття загальної середньої освіти сьогодні 
встановлено 11-річний термін навчання. Відповідно, навчальний план в 
українських школах є більш насиченим в порівнянні з німецькими школами. 
Мюнхенська тестова батарея обдарованості орієнтується на 12-річну школу. 
Тому, застосовуючи його в Україні і враховуючи вищезгадані відмінності, учні 
українських шкіл повинні виконувати завдання, призначені для одного класу 
вище за шкільними системами в Німеччині. Все ж вдаючись до такого ходу, не 
можна з впевненістю сказати, що тим самим компенсуються всі відмінності між 
навчальними планами в обох країнах та структурою шкільної освіти.  

Беззаперечною перевагою Мюнхенської тестової батареї обдарованості є 
те, що кожну її шкалу можна розглядати та інтерпретувати окремо, незалежно 
від інших шкал. І можлива помилка в одному тесті, жодним чином не вплине на 
результат іншого тесту.  

 

Олег Панкевич,  
Інститут обдарованої  
дитини НАПН України  

(м. Київ)  
 

«МОЛОДЬ ДОСЛІДЖУЄ» (JUGEND FORSCHT): ПОЗАШКІЛЬНА 
ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ НІМЕЧЧИНИ У СФЕРІ 

ПРИРОДНИЧИХ, МАТЕМАТИЧНИХ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

Залучення молоді до науки стало актуальним питанням 20-го століття і 
всі «розвинені» країни почали створювати певні організації чи структурні 
підрозділи в наукових установах, ціллю яких була підтримка зацікавлених 
наукою молодих людей. Прикладом таких організацій можуть слугувати 
«Товариство науки й техніки учнів» в Києві (1949 р.), Молодіжний науковий 
центр (Youth Science Center) в США (1962 р.), «Молодь досліджує» (Jugend 
Forscht) в ФРН (1965 р.) та інші. Вивчення роботи зарубіжних організацій дає 
змогу розробляти відповідні рекомендації для вдосконалення вітчизняних 
позашкільних закладів. Аналіз діяльності «Молодь досліджує» буде корисний 
для роботи Малої академії наук України, так як обидві організації спрямовані 
на виконання молоддю власних наукових досліджень з подальшою їх 
презентацією. 

«Молодь досліджує» (Jugend Forscht) була заснована в ФРН у 1965 році. 
Серед відомих колишніх «молодих дослідників» є засновник Sun Microsystems 



Андреас фон Бехтольсхайм (Andreas von Bechtolsheim), Міністр навколишнього 
середовища федеральної землі Саар Штефан Мьорсдоф (Stefan Mörsdorf) та 
багато професорів, науковців і громадських діячів. З 1979 року президент ФРН 
є почесним керівником організації, що свідчить про надзвичайно високу 
державну підтримку. Учасники виконують дослідницькі роботи чи ставлять 
експерименти під керівництвом куратора або самостійно. Цікавим є факт, що 
дослідження може проводитися не одним учасником, а двома чи трьома, що 
може позитивно вплинути на якість проекту, а також привчати «молодих 
науковців» до кооперації в науковій діяльності. На вибір даються наступні 
галузі знань: біологія, хімія, математика/інформатика, фізика, техніка, науки 
про Землю та космос, «світ праці» (включає в себе Ергономіку, трудове право, 
медицину праці, безтеку праці та ін.). Як бачимо кількість галузей значно 
менша чим пропонує українським школярам Мала академія наук України. 
Учасники діляться на дві вікові групи: 1) до 14 років — «Учні 
експерементують»; 2) від 14 до 21 — «Молодь досліджує» (Jugend Forscht). 
Змагання проводяться, так само як і конкурси-захисти МАН, в три етапи – 
регіональний (місцевий), земельний (обласний), федеральний (вседержавний). 
В конкурсі мають право брати участь молоді люди, які є резидентами ФРН або 
проживають в прикордонних територіях інших держав, які межують з ФРН. 

Таблиця 1.  
Загальна кількість учасників в 2012 р. 

 Біологія Хімія Фізика Техніка Математика/ 
Інформатика 

Науки про 
Землю та 
космос 

«Світ 
праці» 

Всього 

К-сть 
учасників 2671 1845 1568 2054 738 673 1365 10914 

 
Таблиця 2.  

Кількість учасників федерального етапу в 2012 р. 
 Біологія Хімія Фізика Техніка Математика/ 

Інформатика 
Науки про 
Землю та 
космос 

«Світ 
праці» 

Всього 

К-сть 
учасників 27 19 24 31 28 32 26 187 

 
Виходячи з статистики з 1966 по 2012 роки кількість учасників 

збільшується кожен рік на 5-10%. В Німеччині ведеться активна рекламна 
компанія по залученню молоді до написання власних наукових проектів. 
Фінансування «Молодь досліджує» здійснюється за частково за рахунок 
держави та за рахунок приватних підприємств, серед яких варто відмітити 
компанії зі світовим ім’ям: Carl Zeiss Jena AG, Deutsche Bank AG, Bosch Solar 
Energy AG, Deutsche Bahn und DB Vertrieb GmbH, P&G, Bayer AG, Siemens, 
BMW. 

Позитивною стороною організації конкурсів-захистів «Молодь 
досліджує» є можливість проведення одного проекту декількома учнями, і таку 
опцію слід розглянути Малій академії наук України для покращення якості 



написання робіт. Слід також звернути увагу на методи і проведення 
популяризації вітчизняних позашкільних заходів з науковим нахилом та 
залучення спонсорів та партнерів серед відомих українських та міжнародних 
компаній. 

 

Вікторія Стрижалковська,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
ПРИКЛАД РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПІДТРИМКИ 

ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ЧЕСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ 

 
У сучасному глобалізованому світі, за умов панування 

високотехнологічної та інтелектуальної моделей світової економіки, 
обдарована особистість є не тільки однією з рушійних сил розвитку 
суспільства, а стає найбільш привабливою інвестицією у майбутнє країни та 
нації. Тому підтримка та створення необхідних умов для розвитку обдарованих 
дітей з боку держави і суспільства є одним із актуальних завдань державної 
політики.  

Тому метою нашої роботи було вивчення та аналіз досвіду Чеської 
Республіки, зокрема, крізь призму діяльності недержавних неприбуткових 
організацій, у забезпеченні ними можливості обдарованих дітей приймати 
участь у якомога більшій кількості заходів з метою гідної оцінки їх нахилів, і 
належного відкриття талантів. 

Зазначимо, що досвід Чеської Республіки, який буде нами 
проаналізовано, є цікавим в контексті українських реалій, адже обдаровані діти 
та їх потенціал є скарбом і неоціненним ресурсом для будь-якої країни.  

В Україні, на жаль, така робота є вкрай несистематизованою, 
обмежується спробами держави визначити її нормативно-правовий рівень, без 
залучення громадськості до його реалізації. У нашій державі громадянське 
суспільство не приймає участі у розвитку обдарованих, хоча, на нашу думку, 
має усі необхідні для цього потенції та ресурси. Громадські організації в 
Україні сьогодні є активними акторами різноманітних сфер суспільного буття, 
проте, на жаль, проблематика розвитку обдарованих дітей до сьогодні 
залишається поза межами їх теоретико-практичного кругозору. Цьому можна 
знайти безліч пояснень, але нас цікавлять, передусім, напрямки його 
вирішення. Як свідчить досвід Чеської Республіки, недержавні неприбуткові 
організації можуть активно залучатися до сфери розвитку обдарованих дітей, 
при цьому оптимізуючи цю проблематику і сприяючи більш ефективній ролі 
держави у ній.  

Чеська республіка має добре розвинутий сектор недержавних 
неприбуткових організацій (ННO), які відіграють значну роль у різних галузях 



суспільного життя, і, зокрема, у системі неформальної освіти та підтримки 
обдарованих дітей, доповнюючи та розширюючи зусилля держави в цьому 
напрямку. 

Ми проаналізували досвід деяких, найбільш авторитетних громадських 
організацій Чехії, а саме Товариства Менза, Асоціації малих деброярів Чеської 
Республіки (AMD CR), Асоціації у справах молоді, науки і технологій 
(AMAVET), щодо підтримки і розвитку обдарованих дітей, який переконує, що 
роль цього інституту громадянського суспільства є вагомою і потребує 
врахування їх позитивних надбань в умовах українських реалій.  

Основним завданням Товариства Менза є створення стимулюючого 
інтелектуального та соціального середовища для своїх членів, сприяння їх 
добровільній самореалізації та просування взаємних контактів. 

Діяльність Менза полягає в основному в обміні думками у формі лекцій, 
дискусій, журналів, спеціальних груп за інтересами та проведення місцевих, 
регіональних, національних і міжнародних конференцій. Менза, як 
некомерційна організація, призначена для підтримки дозвілля, яке сприяє 
розвитку математичного та технічного мислення. 

Діяльність AMD CR спрямовано на надання допомоги дітям і молодим 
людям, які проявляють зацікавленість до науки, технології та екології, у 
наданні їм можливості більш змістовно використовувати вільний час і 
розвивати свої інтереси. Під час роботи з дітьми у цій організації 
використовується їх уява та грайливість. Для цього проводять цікаві 
експерименти із застосуванням простих приладів з різних галузей науки, 
технології та екології. AMD CR також підтримує міжнародні контакти і 
співробітництво з організаціями зі схожими напрямками роботи, як у Чехії, так 
і за кордоном. Тобто, маємо практику розвитку творчого потенціалу дітей через 
їх зацікавлення і навернення до наукової діяльності методами ігрової 
діяльності. 

Практика створення щільної мережі клубів для обдарованих активно 
впроваджується сьогодні у Чеській Республіці зусиллями AMAVET. Цю 
організацію було засновано у січні 1990 року із метою розвитку наукової 
діяльності серед дітей і молоді у вільний час в Чеській Республіці. Сьогодні діє 
14 центрів для дітей та молоді, які регулярно відвідують близько 3000 молодих 
людей. До основних сфер інтересів Асоціації входять інформаційні технології, 
науки про навколишнє середовище, біологія, астрономія, моделювання. Клуби 
AMAVET також активно діють при початкових та середніх школах, при 
центрах дозвілля. Загальне число членів AMAVET в Чеській Республіці складає 
більше 5000. 

Практика діяльності громадських організацій щодо підтримки 
обдарованих дітей може бути різноманітною. Це і проведення спеціалізованих 
конкурсів, олімпіад, наукових заходів, і налагодження діяльності тісної мережі 
клубів для обдарованих, і, навіть, створення шкіл для обдарованих дітей. Але 
без її легітимації зі сторони держави, а також без фінансової підтримки 
приватного сектору, ефективність, результативність та дієвість такої діяльності 
може бути поставлено під великий сумнів. Тільки комплексна робота щодо 



підтримки обдарованих дітей і об’єднання зусиль держави, громадськості та 
бізнесу забезпечать усі необхідні умови для розвитку креативного потенціалу 
будь-якої країни. 

Тому подальшим перспективним напрямком досліджень науковців щодо 
проблематики розвитку обдарованих є визначення механізмів і форм співпраці 
влади, громадськості та приватного сектору у цій галузі. І не тільки визначення, 
а їх активне упровадження у практичне поле, і, зокрема, українського буття. 
 

Юлія Хілько,  
Інститут педагогіки  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
МОДЕЛЬ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ЗА ФРАНСУА ГАНЄ 

 
У сучасному освітньому просторі межі дефініції понять часто 

нівелюються, а тому їх вживання викликає несумісність описаних явищ та 
процесів. Прикладом цього є поняття «обдарованість» та «талановитість». 
Канадський вчений Франсуа Ганє (Françoys Gagné) для пояснення їх 
помилкового застосування як рівноправних чи синонімічних розробив 
Диференційну модель обдарованості та талановитості (ДМОТ) (Differentiated 
Model of Giftedness and Talent, DMGT). Автор зазначає, що при глибшому 
аналізі етимології даних понять можна дійти до основоположного консенсусу: 
ранній прояв деяких форм «обдарованості/таланту» у дитини дошкільного чи 
молодшого шкільного віку, що має сильне біологічне коріння, є якісно 
відмінним від кінцевого розвитку у дорослої людини майстерності у конкретній 
галузі людської активності, що є вираженням завершеної форми обдарування 
чи таланту. А тому теорія ДМОТ покликана здійснити наукове обґрунтування 
означеного явища для уникнення його помилкового розуміння.  

Вчений визначає, що розвиток талановитості дитини проходить 
трансформацію від надзвичайних природніх здібностей (що наз. «дар») до 
видатних знань та вмінь дорослої особи (що наз. «талант»). Двома 
каталізаторами, які впливають на цей процес, є соціальне середовище та 
внутрішньо-особистісне середовище в якому відбувається перехід здібностей та 
навичок учня в окремій сфері людської діяльності у професійну 
компетентність. На думку Ф. Ганє, що осердям цього переходу є мотивація 
учня до розвитку власного потенціалу та прагнення оволодіння науковим 
знанням у шкільному середовищі.  

Природні здібності не є вродженими, вони розвиваються, особливо у 
дитячому віці, через виконання тренінгових вправ, що допомагають встановити 
специфічне поле зацікавленості учня до мистецької сфери, прикладного, 
технічного чи гуманітарного напрямків. Не дивлячись на це, розвиток і рівень 
вираження специфічних вмінь школяра частково супроводжується 
(«контролюється») генетично-спадковими рисами обдарувань, що певним 



чином притаманні його батькам (наприклад, генетична спадковість 
атлетичності будова тіла, що в майбутньому може стати визначальною умовою 
для дитини займатися певним видом спорту). У зв’язку з цим, Ф. Ганє зазначає, 
що характерною рисою обдарованості є легкість та швидкість з якою учень 
засвоює нові знання, виконує теоретичні завдання, демонструє певні вміння у 
практичній роботі тощо. 

У зв’язку з цим вчений розрізняє шість природних сфер вияву здібностей 
дитини, чотири з яких належать до психічної (інтелектуальність, креативність, 
соціальність, перцептивність) та дві до фізичної (мускулистість та контроль за 
моторноруховим апаратом) видів людської активності. Розвиток цих 
обдарувань дитини відбувається завдяки впливові двох каталізаторів: 
середовища та процесу розвитку індивіда. До каталізаторів, які спричиняють 
трансформацію природних здібностей дитини у сформований талант, належить 
соціальне середовище, що, своєю чергою, складається із довкілля, 
міжособистісного середовища дитини, середовища сприяння розвитку 
обдарувань дитини (спеціалізовані програми для обдарованих дітей, програми 
збагачення та прискорення у звичайних школах). Компонентами процесу 
розвитку учня є діяльність (активність, його життєва позиція), інвестування 
(час та особиста енергія в оволодінні новим навчальним матеріалом, 
матеріальні ресурси) та прогрес (темп досягнення бажаної навчальної 
успішності, етапи розвитку специфічних навчальних та практичних навичок).  

Поряд із загальними задатками учня, вчений відводить особливе місце 
мотивації учня у розвитку власних здібностей та прагненні до реалізації 
особистісного потенціалу. Концепт мотивації належить до більш загальної 
сфери, що називається менеджментом життєвих цілей дитини та включає 
самопізнання, (тобто прийняття учнем власної винятковості та обдарованості), 
акту волі (наполегливості та докладання зусиль у досягнення поставлених 
цілей). Наголошуючи на цьому, Ф. Ганє стверджує, що у межах звичайних 
навчальних програм загальноосвітніх шкіл, за умови відсутності стимулюючого 
середовища та мотивації, обдаровані школярі не спроможні розвинути особливі 
здібності, що призводить до втрати інтересу до навчання, незадоволеності 
методами викладання та змістом предметів. 

З огляду на це процес формування здібностей та обдарувань дитини до 
завершеної фази їх трансформації у таланти або компетенції Ф. Ганє розглядає 
через призму об’єктивних зовнішніх умов, які називає випадком або шансом. 
Випадок, на думку вченого, має таку ж природу свого походження, як і 
соціальне середовище, наприклад, випадок або шанс бути народженим у певній 
сім’ї або можливість відвідувати спеціалізовану школу, де учень навчатиметься 
за програмами для талановитих та обдарованих дітей. Однак Ф. Ганє, 
усвідомлюючи можливості сучасних тенденцій глобалізованого суспільства, 
стверджує, що шанс не є каузальним чинником, а підлягає індивідуальному 
контролю через рівні можливості участі кожного члена демократичного 
суспільства у праві на задоволення його потреб, у тому числі інтелектуальних. 

На сьогодні «Диференційна модель обдарованості та талановитості 
Ф. Ганє» набула значного поширення серед науковців та практиків в освіті 



обдарованих та талановитих дітей, оскільки питання впливу соціального 
середовища на розвиток неординарних рис школяра стало розглядатися як 
невід’ємна умова розвитку повноцінної особистості. Саме обізнаність 
педагогів-практиків з процесом трансформації обдарувань дитини у сформовані 
таланти, виходячи з моделі Ф. Ганє, сприятиме організації оптимальних 
навчально-виховних та соціально-організаційних умов у школі та в сім’ї, які 
допоможуть дитині мінімізувати негативний вплив зовнішніх та внутрішніх 
чинників на її становлення як повноправного і реалізованого громадянина 
суспільства. 
 

Ірина Холод,  
Уманський державний педагогічний  

університет ім. Павла Тичини  
(м. Умань)  

 
КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ В 
УНІВЕРСИТЕТАХ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 
 

Провідна англійська вчена Джоан Фрімен (Joan Freeman), що присвятила 
своє життя підтримці обдарованих дітей та молоді, зазначає, що сьогодні перед 
педагогами постає відразу дві проблеми — за якими критеріями виявити 
обдаровану дитину та як працювати з ними. 

За останнє десятиліття у Великобританії було ініційовано та впроваджено 
в дію цілу низку державних освітніх інновацій, націлених на покращення 
роботи з обдарованою молоддю. Ці інновації охоплюють освітні та 
дослідницькі програми, метою яких є вивчення ефективності міжнародних і 
національних програм роботи з обдарованими, створення офіційних комісій, які 
розробляють рекомендації та здійснюють контроль за навчанням обдарованих 
та реалізацією національних програм для обдарованих. 

Державна політика стосовно навчання обдарованих вперше була 
сформована в 1991 р. на національному рівні. Але навіть коли обдарованість та 
освіта обдарованих ще не були заявлені у законодавстві Сполученого 
Королівства, було опубліковану цілу низку законодавчих рекомендацій щодо 
навчання обдарованої молоді.  

У 1997 р. у Сполученому Королівстві до влади прийшов уряд лейбористів 
із гаслом — «Освіта, освіта, освіта». Це призвело до зростання розуміння 
потреб у здібній, обдарованій та талановитій молоді, як і до формування 
намірів підтримки обдарованої молоді та укомплектування робочих документів 
та видання різноманітних стратегічних документів щодо освіти обдарованої 
молоді. 

Першим освітнім законом нового уряду («Біла книга» — «White Paper» 
Department for Education and Employment 1997) було висвітлено новий урядовий 
проект «Excellence in School», який передбачав роботу із обдарованою 
учнівською молоддю. Метою цього проекту стало розвинути стратегію 



раннього виявлення та підтримки здібних, обдарованих та талановитих дітей, 
що поєднує в собі кілька напрямків — прискорене навчання, спеціалізовані 
школи та партнерство із незалежними школами. Проект передбачає залучення 
кожної школи та місцевих відділів освіти до планування та надання допомоги 
обдарованій молоді. Всі школи мають створити атмосферу, в якій мати талант 
та високі академічні показники є не лише допустимим, а й бажаним явищем.  

У 1999 р. відділ із перевірки якості освіти та відповідності освітнім 
стандартам (The Office for Standards in Education — OFSTED) оприлюднив 
міжнародну дослідницьку оцінку. В цьому документі повідомлялось, що було 
засновано Gifted And Talented Advisory Group. Ця група була ініціатором 
національної стратегію підтримки обдарованої та талановитої молоді у 
розвитку та забезпеченні відповідним навчанням місцевими органами освіти та 
школами. Ця ініціатива отримала відома як «Excellence in Cities». 

Ініціативи уряду активно підтримуються місцевими органами освіти, 
кожен із яких має у своєму штаті хоча б одного співробітника, який організовує 
освіту обдарованої молоді, а кожна школа має свою програму по роботі з 
обдарованими дітьми та адміністратора, що регулює її реалізацію. 

Обдарованих дітей слід навчати відповідними методами, якими повинен 
володіти вчитель, тому підготовка учителів для роботи з обдарованою та 
талановитою молоддю набула надзвичайної актуальності. Протягом кількох 
років Великобританія надає можливість отримати ступень магістра та доктора 
філософії в освіті обдарованої молоді (MA, Ph.D). Westminster Institute of 
Education at Oxford Brookes University навчає та надає можливість отримання 
кваліфікації тим, хто працює із обдарованою молоддю на курсах для роботи із 
обдарованими та талановитими дітьми за національно програмою Excellence in 
Cities, Excellence Hub. 

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. 

З метою залучення університетів до роботи із обдарованою молоддю, 
уряд Великобританії зініціював новий національний проект під назвою 
Excellence Hub — Центр досконалості, як частину національної програми освіти 
обдарованої і талановитої молоді (Young Gifted and Talented). Кожен із 9 
урядових регіонів Англії має свій центр, що передбачає співпрацю між 
провідними університетами регіону та регіональним товариством для 
обдарованої і талановитої молоді. 

Кожен центр складається із консорціуму університетів. Для прикладу, 
роботою Лондонського Центру досконалості керує Університет Королеви Марії 
у партнерстві з Університетом Брунель, Голдсміт коледжем, Імперським 
коледжем, Лондонським міським університетом, Лондонською школою 
економіки, Королівським ветеринарним коледжем та університетом Східного 
Лондону. 

Кількість університетів, які працюють із обдарованою молоддю не може 
не вразити. Центри досконалості співпрацюють із вищими навчальними 



закладами регіону із метою надання можливості обдарованій і талановитій 
молоді отримати доступ до курсу навчання у вищому навчальному закладі, 
який відповідає здібностям обдарованого студента. 

Мета центрів досконалості — сприяти розвитку обдарованої і талановитої 
молоді регіону. Заходи, які організовуються центрами досконалості відкриті 
для студентів, що визнані обдарованими чи талановитими спеціалістом з 
обдарованості в закладах, де навчаються. Центри досконалості пропонують 
широке розмаїття заходів для обдарованих і талановитих: літні школи, майстер-
класи та студії вихідного дня, навчання он-лайн. 

 

 



IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА 
ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КОМПАРАТИВІСТСЬКІЙ 

ПЕРСПЕКТИВІ 
 
 

Наталія Авшенюк,  
Інститут педагогічної освіти  

 і освіти дорослих НАПН України  
(м. Київ)  

 
МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (НА МАТЕРІАЛАХ КРАЇН ЄС, США, 
КАНАДИ) 

 
Провідні науковці США, Канади, країн ЄС вважають глобальну освіту 

етичним викликом сьогодення, розглядаючи її як міжнародний вимір сучасної 
методики навчання і викладання у межах формальної й неформальної освіти, 
котра має на меті поглибити розуміння наявних проблем людства, їх вплив на 
локальному та глобальному рівнях. Головну місію глобальної освіти вони 
вбачають у наданні допомоги людям як активним громадянам глобальної 
спільноти щодо визначення своєї ролі у колективній та індивідуальній 
відповідальності за встановлення соціальної й економічної справедливості для 
всіх, а також за захист і збереження Земної екосистеми. Саме глобальна освіта, 
на їх думку, і є педагогічною концепцією, що лежить в основі цієї місії.  

А відтак, на перший план виступають питання відповідності професійно-
педагогічної підготовки вчителя соціокультурним особливостям громади й 
стратегії цілеспрямованого формування його глобальної компетентності під час 
професійної підготовки та подальшого розвитку. Впродовж останніх декількох 
десятиліть педагоги й дослідники приділяють значну увагу обґрунтуванню 
концепції глобальної освіти і глобальної компетентності вчителя. Їх діяльність 
на різних континентах підтримується міжнародними організаціями й 
професійними асоціаціями, зокрема: ЮНЕСКО, ПРООН, Північно-південним 
центром Ради Європи, Загальноєвропейською мережею «Тиждень глобальної 
освіти», Національною освітньою асоціацією США, Американською Радою з 
проблем освіти, Центром міжнародного порозуміння Північної Кароліни, 
Азійським товариством міжнародної шкільної освіти тощо.  

Аналіз соціально-педагогічних досліджень зазначених міжнародних 
інституцій засвідчив, що провідною метою глобальної освіти учителя є 
розвиток так званої «глобальної компетентності», котра уособлює знання, 
уміння, цінності й ставлення, необхідні для збереження сталого поступу 
світового суспільства, в якому кожний індивід має право на повне розкриття 
власного потенціалу [1, c. 20]. Глобальна компетентність, наголошується у цих 
документах, пов’язана не лише з усвідомленням різноманітності поглядів на 
глобальні проблеми, а й тим, що вчитель викладає, як він навчає, у якому 



контекстному середовищі відбувається навчальний процес. У «Посібнику для 
педагогів з упровадження глобальної освіти» глобальна компетентність вчителя 
містить три компоненти: 1) знаннєвий/академічний, 2) вміннєвий/діяльнісний, 
3) ціннісний/етичний.  

Подібне структурування глобальної компетентності вчителя як сфери 
знань про регіони світу, різноманіття культур, глобальні проблеми, а також 
умінь ефективної взаємодії з глобальним середовищем, обумовлених 
відповідальним ставленням, знаходимо в аналітичному документі «Підготовка 
вчителів до епохи глобалізації: імперативи змін» Американської Фундації 
«Longview», котра з 1966 року здійснює просвітницьку діяльність серед молоді 
щодо глобальних проблем людства, сприяє поширенню міжнародної освіти, 
створює умови для інтернаціоналізації професійного розвитку вчителів. У 
цьому звіті, зокрема, зазначається, що вчитель зі сформованою глобальною 
компетентністю володіє: знаннями предмету спеціалізації у міжнародному 
вимірі та орієнтується у глобальних проблемах, дотичних до його предмету; 
педагогічними вміннями, щоб навчати своїх учнів аналізувати інформаційні 
першоджерела з різних куточків світу й визнавати різні точки зору; 
прихильністю до виховання учнів відповідальними громадянами локальної та 
глобальної спільноти [2, c. 7].  

Як бачимо, глобальна компетентність є багатовимірним явищем, тому 
потребує застосування комплексу спеціальних предметів, під час викладання 
яких розкривалася б сутність глобалізації, формувалися б уміння 
використовувати ці знання для вирішення практичних проблем, а також 
розвивалися б риси характеру, необхідні вчителю для досягнення глобальних 
етичних цілей. Експерти наголошують, що відповідні знання й уміння мають 
формуватися за допомогою міждисциплінарного підходу, котрий розглядається 
як нова методологія розвитку курикулумів вищих навчальних закладів у 
розвинених країнах ЄС, США й Канаді. А відтак, поліграний характер 
глобальної компетентності допоможуть розкрити такі предмети як всесвітня 
історія, географія, іноземні мови, культурологія, соціологія, критичне читання. 
Великого значення при цьому набуває опанування основ наукових досліджень 
та здійснення наукових проектів, що віддзеркалює транснаціональну природу 
наукових відкриттів людства.  

Ключовим у розвиткові глобальної компетентності є заохочення 
майбутніх учителів до участі у міжнародній освітній діяльності (організація й 
проведення відео-конференцій зі студентами іноземних університетів; 
навчальних туристичних поїздок у межах діяльності «літніх університетів»; 
спільних семінарів на основі соціального партнерства з музеями, бібліотеками, 
видавництвами, медіа-провайдерами тощо), котра у реальному часі сформує 
відповідні уміння й навички, яких неможливо набути, сидячи за підручниками.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 
РІВНЯ «МАГІСТР» У ВИЩІЙ ОСВІТІ ФІНЛЯНДІЇ 

 
Розбудова освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в структурі 

двоциклової системи організації навчального процесу стала однією із провідних 
«ліній дії» по формуванню спільного європейського простору вищої освіти із 
запровадженням системи легко порівнюваних ступенів, які взаємно визнаються 
всіма країнами. 

Значні напрацювання у запровадженні ступеневої системи вищої освіти, 
має Фінляндія. Сучасна система вищої освіти у Фінляндії складається з двох 
взаємодоповнюючих секторів: академічних університетів (universities) і 
професійних вищих навчальних закладів, так званих, «політехніків» 
(polytechnics). Діяльність кожного сектору регламентується окремими 
законами: «Про університети» і «Про політехніки». 

Спрямовуючи свою діяльність на розвиток науки і забезпечення вищої 
освіти через дослідження, університети надають ступені бакалавра і магістра, а 
також післядипломні ступені ліцензіата (переважно в сфері медицини) і 
доктора. Натомість політехніки, як багатогалузеві професійні заклади вищої 
освіти, спрямовують свою діяльність на підготовку кадрів відповідно до 
сучасних потреб ринку праці й регіонального розвитку країни. Вони 
присуджують ступені бакалавра і магістра професійного спрямування.  

Як показало дослідження, приєднання Фінляндії до Болонського процесу 
в 1999 р. було значним імпульсом до посилення структурних реформ, які 
перманентно проводилися в освітньому просторі країни упродовж останніх 
десятиліть. По-суті, процес запровадження двоциклової структури ступенів 
відповідно до Болонських вимог у Фінляндії був лише поглибленням процесів 
структурного реформування вищої освіти. 

На підтвердження цієї тези наведемо такі дані: нова ступенева структура  
(трирічний перший (нижчий) та дворічний другий (вищий) академічні ступені) 
була запроваджена в університетах Фінляндії в 1994-1997 роках, тобто 
напередодні приєднання країни до Болонського процесу. Проте Болонські 
вимоги спричинили постановку нових цілей, якими є: зміна статусу ступеня 
бакалавра; профілювання магістерських ступенів для політехніків; збільшення 
міжнародної та національної (внутрішньої) мобільності; вимірювання 
навчального навантаження студентів; орієнтованість на результати навчання. 
Стратегією їх реалізації займався спеціально створений Міністерством освіти 



Комітет з підготовки впровадження нової двоциклової структури ступенів. 
Пропозиції Комітету були враховані при підготовці змін до закону «Про 
університети» (715/2004) і постанови уряду «Про університетські ступені» 
(794/2004), які набрали чинності 1 серпня 2005 року. Закон «Про університети» 
містив загальні положення щодо дворівневої структури ступенів, а постанова 
«Про університетські ступені» визначала обов’язки, які покладаються на 
університети, та окреслювала цілі підготовки і структуру ступенів. У постанові 
чітко прописані порядок видачі дипломів та додатків до них і впровадження 
Європейської системи трансферу і накопичення кредитів. 

Згідно з цими документами навчання на здобуття університетського 
ступеня другого циклу забезпечує студентів: 1) ґрунтовною підготовкою з 
основного предмету; 2) знаннями, вміннями і навиками, необхідними для: а) 
застосування наукових знань і наукових методів; б) здійснення незалежного 
наукового дослідження; 3) знаннями, вміннями і навиками, що дають 
можливість самостійно виступати експертом і розробником певної галузі; 
4) знаннями, вміннями і навиками, які дають можливість продовжувати 
науково-дослідницьку роботу на післядипломному рівні; 5) хорошими мовними 
і комунікативними вміннями. 

У Постанові виокремлювалась також окрема категорія магістерських 
програм (в основному тематичних, міждисциплінарних), які зорієнтовані на 
потреби ринку праці і науки. Вони відкриті для іноземних студентів, адже 
більшість викладається англійською мовою. 

Аналіз фінської бази міжнародних навчальних програм Центру 
міжнародної мобільності університетів Фінляндії показав, що всього 
пропонується 222 міжнародні магістерські програми. Важливо відзначити, що 
магістерські програми, які пропонуються фінськими університетами, можуть 
забезпечуватися одним університетом (рівень університету), двома або більше 
фінськими університетами (національний рівень), а також спільно з 
університетами за межами Фінляндії (міжнародний рівень). 

Запровадження ступеня другого циклу в секторі професійних вищих 
навчальних закладів проводиться на базі Закону «Про політехніки» (351/2003), 
Постанови Уряду «Про політехніки» (352/2003) та додатків до Закону «Про 
політехніки» (411/2005) щодо запровадження ступеня другого циклу. 

Цілями ступеня другого циклу в секторі професійних вищих навчальних 
закладів визначено такі: 1) широкі і поглиблені знання, вміння і навики щодо 
розвитку професійної галузі, а також теоретичні вміння, необхідні для роботи 
на експертних і керівних посадах у галузі; 2) ґрунтовне розуміння галузі, її 
відношення до робочого життя і суспільства, а також знання, вміння і навики, 
необхідні для відслідковування і аналізу як теоретичних, так і професійних 
зрушень у галузі; 3) здатність до навчання впродовж життя та неперервного 
розвитку; 4) хороші мовні і комунікативні навики; 5) знання, вміння і навики, 
які необхідні для діяльності на міжнародному рівні. Програма другого 
політехнічного ступеня включає поглиблену професійну підготовку, вибіркові 
предмети і підсумкову дисертацію або підсумковий проект. 



Дослідження показало, що в умовах системного структурного 
реформування вищої освіти в Фінляндії напрацьовано значний позитивний 
досвід запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», пов’язаний з: 
введенням двох типів магістерських ступенів: академічні (в університетах) та 
професійні (в політехніках), а також окремих магістерських програм для 
задоволення потреб ринку праці та виходу на міжнародний рівень надання 
освітніх послуг; ставленням адекватного нормативно-правового поля реалізації 
завдань Болонського процесу з урахуванням здобутків та особливостей 
розвитку національної вищої школи в умовах європейської та світової 
інтеграції. 

 

Сергій Бобраков,  
Луганський національний  

університет ім. Тараса Шевченка  
(м. Луганськ)  

 

ПРАКТИКО-ОРІЄНОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
ВЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ 

 
З 80-х років ХХ століття підготовка вчителів у всіх федеральних землях 

Німеччини здійснюється на педагогічних факультетах університетів. 
Виключення становить федеральна земля Баден-Вюртемберг, де функціонують 
альтернативні заклади з підготовки вчителів — вищі педагогічні школи (ВПШ). 
Шість вищих педагогічних шкіл (у містах Фрайбург, Гейдельберг, Карлсруе, 
Людвігсбург, Швебіш-Гмюнд, Вайнгартен) здійснюють підготовку вчителів для 
початкової школи (Lehramt an Grundschulen), основної школи (Lehramt an 
Hauptschulen), реальної школи (Lehramt an Realschulen) та спеціальної школи 
(Lehramt an Sonderschulen), в той час як майбутні вчителі гімназій навчаються 
виключно в університетах. Підготовка вчителів у ВПШ ґрунтується на засадах 
практико-орієнтованого підходу, що відповідає сучасним реформаційним 
зрушенням у німецькій педагогічній освіті орієнтованим на професіоналізацію 
та практичну орієнтацію навчання. 

Впровадження технології практико-орієнтованого підходу у ВПШ 
реалізується наступним чином. По-перше, це підвищення ролі практичних 
компонентів навчання. Навчальні плани у ВПШ побудовано таким чином, щоб 
студенти-майбутні вчителі мали можливість використовувати набуті знання на 
практиці протягом всього періоду навчання. Цьому сприяють наступні види 
практик:  

- орієнтовні та вступні практики (Orientierungs - und 
Einführungspraktikum); 

- інтегровані семестрові практики (Integriertes Semesterpraktikum); 
- професійні практики (Professionalisierungspraktikum). 



Під керівництвом науковців ВПШ у тісній співпраці з іншими 
навчальними закладами регіону розробляються та впроваджуються нові моделі 
організації практичних компонентів навчання. Так, наприклад, ВПШ 
Вайнгартен пропонує інтегрувати практику протягом року у навчальний процес 
(Praxisjahr), а у ВПШ міста Гейдельберг є можливість закріплення студентів за 
певними школами протягом всього періоду навчання. Таким чином, вже за 
рахунок збільшення кількості існуючих та впровадження нових практичних 
компонентів навчання студентам ВПШ вдається досягти більш значного рівня 
професійної майстерності у порівнянні з рівнем, якого зазвичай досягають 
студенти в університеті. 

Наступним компонентом у напрямку реалізації принципів 
професіоналізації та практичної орієнтації навчання є провадження практико-
орієнтованих технологій навчання. Ураховуючи інноваційні тенденції в освіті, 
поєднуючи індивідуальні, групові й активні методи навчання курикулум ВПШ 
чітко зорієнтований на подальшу професійно-педагогічну діяльність.  

Серед найбільш ефективних технологій практико-орієнтованої підготовки 
майбутніх педагогів можна назвати моделюючі заняття, тренінги, практичні 
заняття з професійної діагностики, використання навчальних дискусій, 
атестацію та оцінювання знань студентів за допомогою традиційних та 
електронних портфоліо, обговорення «кейсів» та власного досвіду студентів, 
впровадження принципів педагогічної рефлексії. Помітним також є міжнародне 
співробітництво науковців в галузі педагогічних досліджень: активно 
розробляються моделі організації навчального процесу засновані на 
інноваційних здобутках зарубіжних колег в галузі дослідницького навчання 
(англ. — research learning, нім. — forschendes Lernen), діяльнісного дослідження 
(англ. — action research, нім. — Aktionsforschung), рефлексивної практики (англ. 
— reflective practice, нім. — Reflexion). 

Підсумовуючи вищезазначене, ми можемо дійти висновку, що 
професійна підготовка вчителів у ВПШ Німеччини є більш практико-
орієнтованою у порівнянні з підготовкою в університеті, що сприяє 
прискоренню процесу професійного становлення студентів-майбутніх учителів 
вже під час навчання. 

 

Ілона Бойчевська,  
Уманський державний педагогічний  

університет ім. Павла Тичини  
(м. Умань)  

 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ СПРИЯННЯ 

ПРОФЕСІЙНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ У НІМЕЧЧИНІ 
 

Важливою ланкою професійної соціалізації фахівців Німеччини, що 
відповідають сучасним вимогам, є постійне вдосконалення освітньо-
професійних програм і кваліфікаційних характеристик. Одним з 



найпоширеніших засобів підвищення ефективності професійної соціалізації у 
цій країні є реалізація різноманітних програм загальноєвропейського та 
національного рівня.  

Однією з таких загальноєвропейських ініціатив є програма «Інновації та 
навчання — розвиток можливостей професійної кар’єри впродовж всього 
життя», реалізація якої почалася 21 лютого 2000 року. Програмою передбачено 
вдосконалення різних форм перенавчання та підвищення кваліфікації. Близько 
60 % молодих людей задіяні у програмі «Учитись у змінному світі та для нього 
— учитися впродовж життя». 

«Навчання впродовж життя для всіх» — загальноєвропейська ініціатива, 
яка отримала підтримку німецької освітянської громадськості в 2000 році. 
Ураховуючи специфіку ФРН, її було розширено за рахунок таких підпрограм 
«Навчальні регіони — підтримка мережевої діяльності» (спрямована на 
розвиток навчання завдяки створенню й розповсюдженню комп’ютерних 
мереж, що об’єднують сферу середньої, вищої освіти, служби зайнятості, 
соціальної підтримки населення) і «Культура навчання для розвитку 
професійних компетенцій» (основні мета якої полягає у дослідженні шкільного 
навчального середовища у процесі неперервної освіти молоді й дорослих). 

Програма «Формування професійних компетенцій — професійна 
кваліфікація для цільових груп, що потребують особливої підтримки», 
розрахована на п’ять років, була ініційована Федеральним міністерством освіти 
і науки в 2001 р. й спрямована на реалізацію двох цілей: підтримку осіб з 
обмеженими можливостями завдяки розробці та апробації узгодженої 
структури інтеграції підлітків до професійної діяльності; створення умов для 
навчання молодих іммігрантів, їхнє залучення до професійної підготовки, що 
дозволить полегшити адаптаційні процеси, пов’язані з інтеграцією в життя 
нової країни. 

Починаючи з 2002 р. місцеві служби зайнятості та школи запроваджують 
чотирьохтижневі програми з професійної орієнтації, як правило, під час 
шкільних канікул. Окрім того, ще з 1999 р. була введена програма 
Федерального міністерства освіти й науки «Школа — економіка — трудове 
життя». Програма, в межах якої було здійснено ряд заходів з професійної 
орієнтації, консультації й, таким чином, професійної соціалізації, мала на меті 
покращити перехід молоді від школи до професійного життя [2].  

У 2002-2003 рр. у ФРН здійснювалась «Інвестиційна програма для 
майбутнього професійних училищ», що була ініційована з метою облаштування 
професійних училищ, найважливішого елементу дуальної системи освіти, 
засобами для використання сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій. У рамках цієї програми були виділені значні кошти (близько 130 
млн. євро) на інформатизацію цих закладів. Паралельно, починаючи з 2001 
року, здійснювалась реалізація пілотної програми «Інноваційна додаткова 
освіта для учителів професійних навчальних закладів», спрямована на 
перепідготовку викладачів за новими вимогами до володіння педагогічними 
технологіями та методикою навчання [1]. 



Загальна для низки європейських країн проблема старіння населення 
розв’язується у ФРН засобом реалізації програми Федерального міністерства 
освіти і науки «Інноваційна модель робочого місця — майбутнє світу праці». 
Ця ініціатива спрямована не лише на підвищення якості неперервної освіти для 
працівників старшого віку, а й на своєчасне попередження можливості їх 
звільнення. Цей проект був розрахований до 2005 р. і мав на меті, окрім 
практичних, розв’язання ще й гуманістичних завдань. Головні критерії, взяті до 
уваги в цьому проекті при визначенні цільової групи — загальний трудовий 
стаж працівника старшого покоління і відповідність його робочого місця 
віковим та індивідуальним особливостям фахівця.  

Ініціативи змін у освітній системі Німеччині знайшли підтримку з боку 
Федерального уряду та урядів земель, робота яких полягала у розробленні та 
реалізації пілотних програм та проектів, спрямованих на структурну підтримку 
реформ вищої освіти. З метою сприяння запровадженню двоступеневої системи 
вищої освіти (бакалавра та магістра) було підготовлено декілька спеціальних 
програм: пілотна програма «Орієнтування навчальних програм на міжнародні 
стандарти», «Інтегровані двоступеневі програми навчання» та «Майстер 
Плюс», програма, яка зокрема дає змогу легко увійти в систему вищої освіти 
Німеччини іноземним студентам, що вже мають диплом бакалавра.  

Отже, реалізація названих вище загальноєвропейських й національних 
ініціатив сприяє професійній соціалізації молоді у Німеччині, що, у свою чергу, 
має позитивний вплив на вдосконалення системи професійної і вищої освіти, 
зниження рівня безробіття, підвищення мобільності фахівців. 

 
Список використаних джерел 

1. Berufsbildungsbericht. — Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002. 
— 340 S. 

2. Das Programm «Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben». [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.swa-programm.de/swa_programm.html. 

 

Наталія Василишина,  
Національний авіаційний університет,  

Інститут міжнародних відносин  
(м. Київ)  

 
СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА УСПІШНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ 
ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН  
 
Світ ХХІ - го століття все більше набуває глобалізованого характеру 

існування. Однією із характерних ознак глобалізації є взаємодія як окремих 
людей так і окремих цивілізацій. Особливого статусу набувають зносини між 
цивілізаціями, в основі усіх цих відносин лежить ділова міжособистісна 
комунікація, адже потреба народів у порозумінні, прагнення пізнати духовний 



світ одне одного призводять до інтенсифікації комунікативних процесів, що 
набувають системного характеру. Тільки шляхом знаходження консенсусу 
людство зможе вирішити глобальні проблеми і захиститися від самознищення. 

Люди, як правило, починають спілкуватися з якогось приводу. При цьому 
їхні дії спрямовані на предмет спілкування, який визначає його сутність, дає 
змогу визначити спрямованість спілкування. Існує, наприклад, спілкування 
інтимне, професійне, ділове та ін.  

Предметом нашого аналізу є ділове спілкування. Змістом ділового 
спілкування є «діло», з приводу якого виникає й розвивається взаємодія. 
Виокремлюються такі характеристики ділового спілкування: співрозмовники є 
особистостями, значущими одне для одного, вони взаємодіють з приводу 
конкретної справи, а основне завдання такого спілкування — продуктивна 
співпраця.  

На думку деяких учених, спілкування слід вважати діловим, якщо його 
визначальним змістом є соціально значуща спільна діяльність.  

Інші вважають, що ділове спілкування — це усний контакт між 
співрозмовниками, які мають необхідні для цього повноваження і ставлять 
перед собою завдання вирішити конкретні проблеми. Під час ділового 
спілкування легше встановлюється контакт між людьми, якщо вони говорять 
«однією мовою» й прагнуть до продуктивного співробітництва. При цьому 
засадами культури їхнього спілкування є етичні норми та ритуальні правила 
ділових відносин, знання й уміння, пов’язані з обміном інформацією, 
використанням способів і засобів взаємовпливу, взаєморозуміння.  

Велике значення має моральний аспект ділового спілкування. У 
професійній діяльності люди намагаються досягти не лише загальних, а й 
особисто значущих цілей. Але в який саме спосіб? Завдяки власним знанням і 
вмінням чи використанням іншого? Егоїзм у стосунках між людьми може їх 
порушити. Етика ділового спілкування базується на таких правилах і нормах 
поведінки партнерів, які сприяють розвиткові співпраці. Передусім ідеться про 
зміцнення довіри, постійне інформування партнера щодо своїх намірів і дій, 
запобігання обману та невиконанню взятих зобов’язань. У деяких зарубіжних 
корпораціях і фірмах розроблено кодекси честі для службовців. Доведено, що 
бізнес, який має моральну основу, є вигіднішим і прогресивнішим, ніж 
аморальний. 

Професійне спілкування формується в умовах конкретної діяльності, а 
тому певною мірою вбирає в себе її особливості, є важливою її частиною, 
засобом цієї діяльності. У професійній культурі спілкування можна виокремити 
загальні норми спілкування, що зумовлюються характером суспільного ладу і 
ґрунтуються на здобутках минулого і сучасного. Водночас ця культура має 
індивідуальний характер і проявляється у способах спілкування, що їх обирає 
суб’єкт у певних ділових та мовленнєвих ситуаціях щодо конкретних людей. 

Отже, знання характерних ознак національно-культурних і етнічних 
відносин не виключає необхідності знання основних правил, етичних норм і 
традицій, що утвердились як загальнокультурні в ділових стосунках і 
ґрунтуються на положеннях дипломатичного протоколу. Водночас 



важливовміти вивчати партнерів, використовуючи, зокрема, методи візуальної 
психодіагностики, соціоаналізу та ін. Найбільш ґрунтовний серед них, на нашу 
думку, є метод аналізу стилів спілкування. Відповідно до цього методу стиль 
поведінки партнера на переговорах визначається двома основними факторами: 
орієнтацією другої сторони на кінцевий результат, поведінкою партнерів у 
комунікаційному процесі. При орієнтації на кінцевий результат стиль поведінки 
партнера базується: а) «на позиції»; б) «на інтересі». 

Коли переговори ґрунтуються «на позиції», то передбачається ряд 
типових правил взаємодії:  

ñ чим більше домагається одна сторона, тим більше має поступитися 
інша; 

ñ обидві сторони переслідують власні цілі, домагаючись переваги; 
основний наголос робиться на висуванні вимоги, її просуванні й захисті; будь-
які поступки мають компенсуватись іншими перевагами; 

ñ вимоги обґрунтовуються об’єктивними даними; допускається 
широкий діапазон тактичних засобів впливу на партнера, у тому числі 
психологічного.  

Якщо переговори ґрунтуються «на позиції», то вони, як правило, 
обмежуються укладенням однієї вигідної ділової домовленості за один раз. 
Інакше підходять до переговорів, що ґрунтуються «на інтересі». Тут 
передбачається можливість укладення тривалого взаємовигідного договору.  

Як бачимо, шлях до взаєморозуміння партнерів, які представляють різні 
культури, передбачає виконання двох умов. З одного боку, треба ознайомитися 
з культурою тієї країни, з представниками якої мають відбутися переговори. З 
другого боку, коли виконання першої умови ускладнюється, треба обрати 
певний стиль спілкування, у загальних рисах спрогнозувати, як сприйматиме 
вас партнер з іншої країни. Крім того, важливо уникати стереотипного 
сприйняття партнера. Зазначимо, що проблеми ділового спілкування із 
зарубіжними партнерами мають не лише вітчизняні бізнесмени. Не менш 
гострою вона є також для розвинених країн, зокрема США. Нерідко 
представники цих країн у діловому спілкуванні не зважають на особливості 
партнерів і намагаються нав’язати їм свій стиль і стереотипи поведінки. 

 

Віталій Гарапко,  
Мукачівський державний університет  

(м. Мукачево)  
 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ФОРМУВАННІ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ 

 
Необхідність набуття ІКТ-компетентності майбутніми й теперішніми 

педагогами підкріплюється низкою нормативних актів України, міжнародними 
проектами (European Computer Driving License, ECDL; IT Professional 
Development System for Teachers, Teach-it.net; Intel — Навчання для 



майбутнього; Microsoft — Партнерство в навчанні й ін.) і численними 
науковими працями. Зокрема, питання формування ІКТ компетентності вчителя 
початкових класів розглядаються в міжнародних проектах ЮНЕСКО [1, С. 3-4]. 

Відповідно до матеріалів [1-5] використання ІКТ у підготовці вчителів 
слід реалізовувати у двох напрямках. Перший «навчаючись – використовувати» 
(«learning-to-use») проголошує надбання навичок використання ІКТ для 
особистих потреб і професійної діяльності, другий «використовуючи-
навчатись» («using-to-learn») — актуалізує стратегію ефективних способів 
інтеграції ІКТ у навчальний процес і підвищення рівня засвоєння базових знань 
і вмінь учнів завдяки використанню ІКТ [4, С. 36-37]. 

Стратегічні комбінації підходів, які допомагають освітянам розвивати 
основні компетенції інформаційно-комунікаційних технологій описані 
авторами «як засоби навчання та успішного введення ІКТ». Адаптація ІКТ 
вчителями повинна (і виконує) викликати та підтримувати зміни в навчальній 
практиці, яка побудована на індивідуальній педагогічній експертизі. В зв’язку з 
розвитком використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці 
викладання та наданої організаційної підтримки та доступу до них стає 
можливим процес інформатизації навчання. Перетворення навчального процесу 
проявлятиметься та рухатиметься до навчального середовища студентів, як 
показано на малюнку 1 (мал. 1.) [2, С. 47]. 

 
 
У документі ЮНЕСКО сформульовано сім груп ключових ІКТ-

компетенцій учителів, що визначаються як «здібності» [3, С. 49-51]. 
Нещодавно групою експертів ЮНЕСКО сформульовано розгорнутий 

перелік складових ІКТ-компетентностей вчителів початкової й середньої школи 
на підставі трьох підходів(технічної грамотності, поглиблення й створення 
знань) і шести освітніх модулів (політика, програма й оцінка, педагогіка, ІКТ, 
організація й керування, професійне зростання) [5, С. 9-11]. 

Тобто, вчителі початкової та середньої школи, використовуючи потенціал 
ІКТ для власного розвитку, будуть:  

1. Демонструвати розуміння можливостей та значень використання ІКТ 
для ефективного викладання в розрізі курікулума.  



2. Планувати та керувати викладанням та навчанням у відкритому та 
гнучкому навчальному середовищі.  

3. Оцінювати викладання та навчання у відкритому, гнучкому 
навчальному середовищі. 
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РОЗБІЖНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Загальновідомо, що навчання іноземної мови значною мірою залежить від 

рівня підготовки вчителя, його компетенції та бажання скористатися 
позитивним досвідом зарубіжних викладачів. Україна пристосовується до 
європейського життя та реалізує болонські ідеї, але як на теоретичному так і на 
практичному рівнях неможливі освітні трансформаційні процеси без вивчення 
та аналізу західного досвіду професійної підготовки вчителів іноземної мови, 
що і стало однією із причин вибору нашої проблеми дослідження для сприяння 
кращих здобутків. 

Досліджуючи тенденції польського та українського досвіду підготовки 
вчителів англійської мови на змістовому рівні було проаналізовано зміст чинних 
навчальних програм професійної підготовки вчителів англійської мови у 
восьми польських державних вищих навчальних закладах різного типу та трьох 
ВНЗ України. У результаті аналізу навчальних планів та програм можемо 
виділити ряд розбіжностей: 

ñ в Україні на підготовку вчителя англійської мови надається в три-

http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/The%20Standards%20RU/Forms/AllItems.aspx
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чотири рази більше годин, ніж у Польщі; 
ñ кількість дисциплін у навчальних планах Польщі — 25 - 35, тоді як 

у навчальних планах України — 50 - 60; 
ñ у Польщі у ВНЗ на дипломні семінари за стандартом призначено 60 

годин, а у ВНЗ України на 2 курсові роботи — 288 годин (Уманський 
державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Ніжинський державний 
університет ім. Миколи Гоголя), державну атестацію — 144 години (Уманський 
державний педагогічний університет ім. Павла Тичини) або 108 годин 
(Хмельницький національний університет); 

ñ навчальні програми вищих шкіл І ступеня з підготовки вчителів 
англійської мови в Польщі пропонують три роки професійної підготовки, в 
Україні — чотири роки; 

ñ в польських ВНЗ, в порівнянні з українськими, поєднано не близькі 
за змістом освіти спеціальності, тобто ті, які взаємно не доповнюють одна одну, 
але мають попит на ринку праці; 

ñ навчальні програми польських ВНЗ І ступеня включають 180 
кредитів, а навчальні програми українських ВНЗ — 240 кредитів; 

ñ пропорційність циклів професійної підготовки вчителів англійської 
мови в Україні й Польщі в середньому вимірі є подібною: філологічна 
(професійна) підготовка 60 - 70 %, педагогічна підготовка — 14 - 20 %, загальна 
підготовка — 10 - 20 %; 

ñ на проходження практичної підготовки студентів-філологів у 
польських школах передбачено 150 годин, в українських вищих школах удвічі 
більше — 288 - 432 години. 

Отже, Україні, чітко визначивши свої орієнтири на інтеграцію в освітньо-
науковий простір Європи, переглядаючи та оновлюючи зміст освіти та 
підготовки вчителів англійської мови в західному руслі необхідно брати до 
уваги досвід підготовки європейських країн. Гадаємо, що використання певних 
тенденцій польського зразка професійної підготовки кадрів допоможуть 
підвищити якість підготовки у вітчизняних ВНЗ до європейського рівня. 

 

Галина Кліщ,  
Тернопільський державний медичний  
університет ім. І. Я. Горбачевського  

(м. Тернопіль)  
 

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ У 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВСТРІЇ ТА УКРАЇНИ 

 
Орієнтація України на входження до європейського освітнього простору 

зумовлюють доцільність вивчення зарубіжного досвіду в різних галузях 
суспільного життя, в тому числі, й у галузі підготовки медичних фахівців. 
Критичний аналіз досягнень і прорахунків інших країн дасть змогу 
оптимізувати процес підготовки лікарів в Україні. У цьому контексті значний 



інтерес становить досвід Австрії, де медична освіта має багатолітні традиції. 
Важливість вивчення досвіду цієї держави підтверджується тим, що вона 
займає провідні позиції з розробки та впровадження освітніх інновацій і при 
цьому вирізняється зваженим підходом до проблеми оптимального поєднання 
національних традицій із актуальними тенденціями розвитку світових систем 
медичної освіти [2]. 

Теперішній етап розвитку вищої медичної освіти в Україні 
характеризується системними змінами, що обумовлені: 

ñ сучасними вимогами до рівня якості у сфері медичної освіти; 
ñ динамічними змінами у вітчизняній охороні здоров’я та 

соціальними, економічними, етичними, правовими особливостями діяльності 
суб’єктів системи охорони здоров’я в Україні; 

ñ масштабністю і темпами перетворення у світі в області 
накопичення, передачі, використання інформації з питань медичної науки і 
практики; 

ñ інтенсифікацією міжнародного співробітництва в сфері медичної 
освіти: єдині системи оцінювання, обмін знаннями, створення інтерактивних 
мереж, мобільність студентів, викладачів і фахівців охорони здоров’я; 

ñ створенням нових форм навчального середовища, безперервного 
професійного розвитку лікарів та провізорів, починаючи від засобів 
дистанційної освіти і до повноцінних «віртуальних» освітніх комплексів [1]. 

Порівнюючи моделі підготовки лікарів в Україні і Австрії можна зробити 
наступні висновки: 

1. австрійські медичні університети автономні у своїй фінансовій, 
освітній, науковій діяльності, вони не підпорядковуються Федеральному уряду 
і ним не контролюються, тоді як в Україні існує пряме відомче 
підпорядкування Міністерству охорони здоров’я, а в окремих питаннях і 
Міністерству освіти і науки; 

2. вступні випробування на навчання в Австрії здійснюються самими 
університетами і регламентуються тільки університетськими правилами. В 
Україні вступні випробування відбуваються централізовано, вищі навчальні 
заклади виконують тільки механічний відбір абітурієнтів без проведення 
вступних випробувань; 

3. в австрійських клініках відсутній конфлікт інтересів між лікарями і 
викладачами клінічних дисциплін, що має місце в Україні, зважаючи на їх різну 
підпорядкованість; 

4. навчальні плани в австрійських медичних університетах побудовані 
за принципом інтегрованих модулів, які не передбачають викладання окремих 
дисциплін, а також забезпечують ранній контакт з пацієнтами під час 
проходження практики. Навчальні плани складаються в залежності від 
місцевих традицій і бачення навчального закладу і не регламентуються ніякими 
вищими інстанціями. Суттєвою різницею є також те, що в навчальних планах 
австрійських медичних університетів відсутній цикл предметів гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки. Система вищої медичної освіти в Україні 
побудована на чіткій послідовності оволодіння студентами окремих предметів і 



у ній недостатньо практичної підготовки. Навчання здійснюється за 
уніфікованими навчальними планами, які розробляються Центральним 
методичним кабінетом з вищої медичної освіти і затверджуються 
Міністерством охорони здоров’я України; 

5. оцінювання якості освіти медичними університетами Австрії 
здійснюється самостійно в залежності від традицій навчального закладу і 
бачення університетських управлінських структур. В Україні, окрім 
оцінювання навчальним закладом, впроваджена система незалежного 
тестування відповідним підрозділом відомчого міністерства; 

6. післядипломна підготовка лікарів в Австрії здійснюється у формі 
інтернатури (загальна практика) і резидентури (вузькі спеціальності) і не 
передбачає участі у цьому процесі медичних університетів. В Україні вузькі 
спеціалісти готуються в інтернатурі і витрачають на це у 1,5-2 рази менше часу, 
ніж австрійські лікарі. Навчання здійснюється в очно-заочній формі і 
передбачає участь вищих медичних навчальних закладів. 

В Україні здійснено ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня 
підготовки лікарів: збільшений перелік лікарських спеціальностей в 
інтернатурі, запроваджена незалежна від вищих навчальних закладів система 
оцінки професійної компетентності студентів та лікарів-інтернів, практично-
орієнтовані іспити, подовжені терміни післядипломного навчання лікарів, 
запроваджений новий навчальний план на медичних факультетах, що базується 
на кредитно-модульних засадах [3].  

Проте, на сьогодні в Україні ще не досягнуто рівня підготовки лікарів 
відповідно до міжнародних стандартів.  
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТОВАРИСТВА ПО БОРОТЬБІ З НИЗЬКИМ 

РІВНЕМ ОСВІЧЕНОСТІ У ФРАНЦІЇ  
 



Освіта дорослих у Франції на інституційному рівні забезпечується 
владою і різними організаціями, які нерідко конкурують або доповнюють один 
одного. Державна політика французького уряду спрямована на те, щоби 
забезпечити всіх громадян, без винятку, на будь-якому освітньому рівні, 
можливістю рівного доступу освіти. У Франції існує певний розподіл 
організацій, що координують ОД (прим. освіта дорослих). Державні освітні 
організації забезпечують 20% освітньої діяльності. Найважливіші є Грета 
(Greta), Національна Асоціація професійної підготовки дорослих (L’Association 
nationale pour la formation professionnelle des adultes) AFPA і СNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers — Національна Консерваторія 
Мистецтв і Ремесел), а також Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ou 
ANLCI) Національне товариство по боротьбі з неписьменністю.  

Приватні організації численні, оскільки у Франції кожна фізична особа 
може реалізувати професійну освіту протягом життя. Вони реалізують 80% 
освітньої діяльності. 

Однією із значущих організацій, що є компетентною в освіті для 
дорослого населення у Франції, є Національне товариство по боротьбі з 
неписьменністю (Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme). Це товариство є 
французькою громадською організацією створеною в 2000 р. замість 
організації, що опікувалась проблемами боротьби з низьким рівнем грамотності 
(Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme) [2]. Головною метою є 
узагальнення інформації про людей з низьким рівнем освіченості, боротьба з 
неграмотністю шляхом збирання статистичних даних про людей, яких можна 
віднести до групи «ризику» (в основному це іммігранти, інваліди, біженці), 
пов’язаних із зовнішніми факторами довкілля: соціальними і сімейними; 
публікування, пошуки, і організація навчання для них. Завдання цього 
товариства — дослідити освітні тенденції у Франції; визначити пріоритети 
населення та перспективи подолання цих проблем з неписьменністю; боротися 
з низьким рівнем грамотності; впливати на визначення державних орієнтирів; 
організувати координування програмам державної підтримки осіб з низьким 
рівнем грамотності; надихати та підтримувати дорослих «учнів» з проблемами 
у навчанні.  

CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) — Національна 
Консерваторія Мистецтв і Ремесел – одне з-поміж старих установ такого роду у 
Франції і Європі — велика установа вищого рівня надання освітніх послуг, 
керована Французьким урядом, присвячена розвитку освіти і проведенню 
дослідження для підтримки і просування науки й промисловості. CNAM займає 
одне з провідних місць в системі неперервної освіти [1, с. 157]. Зайняття 
проводяться у вечірній час або по суботах. Після закінчення видаються 
державні дипломи про вищу освіту. Інститут CNAM є одним з 
найпрестижніших навчальних закладів Франції і одним з найпопулярніших 
навчальних закладів для студентів, що поєднують навчання з роботою (вечірнє 
і заочне відділення). Філії Консерваторії мистецтв і ремесел відкриті в 
декількох містах Франції; головний офіс розташовується в столиці країни. 
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http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=l'agence%20nationale%20de%20lutte%20contre%20l'illettrismee&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anlci.gouv.fr%2F&ei=yLIuT73MIsrbsgb-nsHbDA&usg=AFQjCNFJMoUCDaZsmLqiw9EpuPhrevyAgQ&cad=rja
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Доцільно, на нашу думку, буде згадати і про Національну вищу школу 
мистецтв і ремесел (фр.  Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers), яка 
виступає під брендом Arts et Métiers ParisTech. Раніше вона була відома під 
назвою  ENSAM як французький інженерний ВНЗ широкого профілю, 
заснований в 1780 р. Сьогодні НВШМР є одним із основних членів об’єднання 
«Паризький Інститут Наук і Технологій» (ParisTech) і здійснює підготовку 
інженерів, магістрів і кандидатів наук в різних областях: 

ñ інженерів — 3 роки, близько 1000 чол/рік (як за класичною 
французькою схемою після підготовчих курсів, так і по різних цільових 
програмах); 

ñ магістрів — 1 і 2 роки;  
ñ кандидатів наук (docteur) технічних наук; 
ñ підвищення кваліфікації [4]. 
Національна Асоціація професійної підготовки дорослих (L’Association 

nationale pour la formation professionnelle des adultes AFPA), створена при 
Міністерстві праці, є державною організацією професійної підготовки 
кваліфікованих кадрів. Вона забезпечує професійну підготовку і підвищення 
кваліфікації найнятих робітників, підприємств, безробітних і адміністративно-
територіальних утворень. Разом з різними видами освітніх організацій вона 
проводить оцінку, аудит і розробку педагогічних методів на підприємствах або 
в адміністративно-територіальних утвореннях. 7 педагогічних і технічних 
центрів підтримують роботу 262 установ неперервної освіти [3]. 

Зауважимо, що проблема освіти дорослих досить гостро поставлена в 
наш час, більшість європейських країн знаходяться в процесі практичного 
застосування концепції ОД, переосмислення, адаптації і побудови власної 
системи. Вважаємо, що для ефективного функціонування товариств, спілок та 
організацій подібного типу, що керують системою освіти дорослих в Україні 
необхідно наукове осмислення й узагальнення багатого педагогічного досвіду з 
закордону, серед яких досвід Франції викликав у нас найбільший інтерес. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ 

 
Постановка проблеми. Професійний розвиток вчителів в процесі їх 

професійної підготовки — складне і багатогранне завдання, що вимагає 
глибокого теоретичного осмислення. Практика останніх років показує чітку 
еволюцію професії вчителя. Для того щоб відповідати змінам, що відбуваються 
у сфері освіти, вчитель повинен перейти зі статусу виконавця в статус 
професіонала. У педагогічній літературі педагогів Фінляндії професіоналізм 
педагога — поняття, що означає професійний статус і престиж, який 
відноситься до обов’язків викладачів управляти і розвивати їх власні знання [3].  

За оцінками Міжнародної програми контролю освіти PISA (Programme 
For Student Assessment), а також Організації економічного співробітництва та 
розвитку (OECD), Фінляндія займає лідируюче місце за рівнем шкільної освіти, 
досвід якої аналізується світовою освітньою громадськістю. Одним з основних 
показників успішності системи освіти є підготовка педагогічних кадрів. 
Незважаючи на це, стають шкільним педагогом, лише пройшовши 
найсуворіший відбір — з 30% кращих випускників педагогічних факультетів у 
школи відбираються найкращі (за статистикою приблизно 12%). Суворі 
державні вимоги є гарантією того, що критерій якості педагогічної освіти 
залишається високим [3].  

Завданнядослідження: висвітлити необхідність професійного розвитку 
майбутніх вчителів початкової школи у педагогічній освіті Фінляндії. 

Основні здобутки дослідження. Серед головних принципів фінської 
системи підготовки педагогічних кадрів виділяють індивідуальний підхід, 
високу освіченість вчителів, довіру та рівноправність [2]. Провідні педагоги 
Фінляндії виділяють такі умови професійного розвитку майбутніх вчителів 
початкової школи: 

ñ отримання спеціальних педагогічних знань (розширення 
когнітивного компонента інтелектуальної підготовки педагога); 

ñ формування морально-естетичного ідеалу як критерію оцінки 
навколишнього світу і себе в ньому в єдності з природним середовищем, з 
потребами самовдосконалення; 

ñ формування цілісної особистості в процесі навчання; 
ñ гуманістична спрямованість освіти; 
ñ перегляд змісту, форм і методів професійної підготовки; 
ñ розробка нових технологій професійної підготовки, що 

відображають рівень, досягнутий сучасними науками, індивідуалізацію, 
передовий досвід [1]. 

У фінській програмі акцентується увага на тому, що вчителі повинні 
адаптувати методику навчання до специфічного контексту, в якому їм 
доводиться працювати. Усе це може здійснювати тільки вчитель з високою 
професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим 
рівнем інтелігентності, ерудованості та здібностей до безперервної освіти [2]. 



В існуючих визначеннях підкреслюються наступні сутнісні 
характеристики компетентності:  

ñ ефективне використання здібностей, що дозволяє плідно 
здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами робочого місця; 

ñ володіння знаннями, уміннями і здібностями, необхідними для 
роботи за фахом при одночасній автономності і гнучкості в частині рішення 
професійних проблем;  

ñ розвинена співпраця з колегами і професійним міжособистісним 
середовищем; 

ñ інтегроване поєднання знань, здібностей і установок, оптимальних 
для виконання трудової діяльності в сучасному виробничому середовищі; 

ñ здатність робити що-небудь добре, ефективно в широкому форматі 
контекстів з високим ступенем саморегулювання, саморефлексії;  

ñ швидкою, гнучкою і адаптивною реакцією на динаміку обставин і 
середовища [2]. 

Таким чином, метою професійного розвитку є створення можливості для 
вивчення педагогічної взаємодії, розвивати власні навички викладання, 
навчитися планувати, вчитись працювати і оцінювати навчання відповідно 
курікулуму, навчатись співпрацювати з шкільним співтовариством, вміти 
працювати з учнями різного віку, враховуючи їх індивідуальні особливості, а 
також вміння співпрацювати з іншими вчителями, батьками та представниками 
«добробуту суспільства» («welfare society»). 
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Тетяна Ларіна,  
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УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ 

 
Сьогодення українських фахових асоціацій пов’язане з поширенням 

інформаційної діяльності, залученням нових членів, оскільки життєдіяльність 
асоціацій обумовлюється активністю її членів, їх вмотивованістю.  

Аналізуючи причини стриманого ставлення вітчизняних учителів до 
діяльності професійних асоціацій можна виділити необізнаність фахівців щодо 

http://teacher-karelia.narod.ru/turku.htm
http://www.oecd.org/


світового досвіду та впливу професійних об’єднань у визначенні та 
впровадженні освітньої політики у цілому та переваг для кожного учасника 
угрупування. Більш того, багаторічна практика ізольованої діяльності вчителів 
створила певні бар’єри щодо поширення культури співпраці, що унеможливлює 
започаткування та поширення конструктивного професійного діалогу.  

Професійні об’єднання мають подолати багато перешкод для 
налагодження ефективної діяльності в українському освітньому середовищі. Ці 
проблеми стосуються не стільки фінансових інвестицій, скільки віри та 
переконаності тих, для кого вони створюються — вчителів. Що отримає 
український вчитель від такої незвичної для нього форми об’єднання? Чи не 
перетвориться це на механізм збирання членських внесків і додаткового 
навантаження?  

Створюючи неформальне об’єднання вчителів іноземної мови та фахівців 
Ніжинського державного університету, ініціативна група ставила перед собою 
такі завдання: 

ñ покращувати практику викладання та навчання іноземних мов; 
ñ встановлювати високі стандарти підготовки вчителів та їхнього 

професійного розвитку; 
ñ сприяти поширенню зразкової педагогічної діяльності; 
ñ подолати ізольованість вчительської праці; 
ñ підтримувати співпрацю та партнерські стосунки між вчителями та 

школами; 
ñ створити форум для обговорення та обміну професійним досвідом 

та навчальними ресурсами; 
ñ підвищити мовну та фахову компетенції вчителів; 
ñ забезпечити вчителів можливостями професійного розвитку. 
Об’єднання здійснює діяльність у формах 1) щомісячних зустрічей, 

присвячених тематиці, визначеної самими вчителями; 2) круглих столів із 
запрошенням провідних фахівців з освітніх питань; 3) методичних майстер 
класів з аналізом фрагментів уроків, розробкою та впровадженням певних 
освітніх технологій; 4) допомоги працюючим вчителям у питаннях створення 
професійного порт фоліо; 5) залучення вчителів до дослідницької діяльності 
започаткування сумісних проектів; 6) спільна участь у фахових конференціях. 

Перебуваючи лише на початковому етапі створення об’єднання, ми 
помічаємо зародження ініціативи з боку вчителів, активізацію їхньої діяльності 
на сайті об’єднання. Постійне поповнення методичної скриньки (вдалі ідеї та 
досвід, якими діляться вчителі) свідчить про довіру та повагу вчителів один до 
одного, а також надихають на подовження співпраці.  

 

Людмила Лузан,  
КВНЗ «Харківська академія  

неперервної освіти» 
(м. Харків)  

 



УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ 
РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 
Великого значення набуває освіта дорослих, і це загальновизнаний факт. 

У світі немає країни, яка не була б у тій чи іншій мірі зобов’язана їй своїми 
технічним, соціально-економічним, культурним прогресом, а також, мабуть, 
немає жодної країни, яка б не пов’язувала своє майбутнє з подальшим 
розвитком. У ХХІ ст. освіті дорослих соціологи відводять виключно важливу 
роль. 

Дорослі люди мають бажання вчитися, якщо вони бачать необхідність у 
цьому й можливість застосування результатів для покращення своєї діяльності. 
Крім того, вони завжди прагнуть активно брати участь у самому процесі 
навчання, додають до нього власний досвід, цінності та компетентності, 
сформовані протягом життя, намагаються співвіднести навчальну ситуацію зі 
своєю метою й завданнями. Дорослі, як правило, мають безліч сімейних та 
соціальних обов’язків, тому навчаються без відриву від основної професійної 
діяльності, а також оволодівають новими знаннями, навичками та 
компетентностями з різною швидкістю, тому при навчанні потрібно звернути 
особливу увагу на індивідуалізацію навчання. 

Проте, вивчаючи теоретичний, науково-методичний аспекти та провівши 
моніторинг стану управління розвитком професійної компетентності вчителів в 
умовах неперервної освіти, можна стверджувати, що розв’язанню питання 
щодо управління розвитком професійної компетентності вчителів української 
мови та літератури в закладах післядипломної освіти недостатньо приділено 
уваги в теорії та практиці. 

У зв’язку із зазначеним, виокремлюється низка проблем, серед яких: 
ñ невідповідність теоретичного дослідження практиці застосування 

компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти; 
ñ необхідність постійного оновлення професійних знань, умінь, навичок 

та курсів підвищення кваліфікації 1 раз на 5 років; 
ñ потреба вчителя щодо неперервної освіти та недосконалістю розробки 

цього питання в практиці закладів післядипломної педагогічної освіти. 
Вирішуючи зазначені проблеми, вважаємо, що важливу роль має 

відіграти система неперервної педагогічної освіти, що створила б умови для 
постійного розвитку професійної компетентності педагогів. Завдяки цьому 
долався б розрив між здобутою професійною підготовкою вчителів у вищому 
навчальному закладі та новими вимогами, що висуває розвиток науки та 
суспільства.  

Таким чином, сьогодні важливо в умовах глобалізації та інформатизації 
визначити та обрати нові підходи до організації, змісту та методичного 
забезпечення процесу розвитку професійної компетентності педагогічних 
кадрів, які б сприяли інтеграції професійного й особистісного в педагогічній 
діяльності.  

 



Анна Лякішева,  
Інститут проблем виховання  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Процеси, які супроводжують людину протягом всього життя 

окреслюються соціалізацією, яка первісно передбачала відображення 
відношень, що стосуються політико-економічної галузі. В такому трактуванні 
цей термін використовував французький економіст П. Пеккер, який 
започаткував стійку традицію розглядати соціалізацію поза психолого-
педагогічним контекстом і бачити в ній процеси усуспільнення в соціально-
економічній галузі. 

Сучасні погляди на процес соціалізації індивіда радикально вирізняються 
від тих, які простежувались наприкінці минулого століття. Головною їх 
відмінністю є те, що адаптивна модель замінена на активну позицію індивіда, 
його відповідальність в процесі соціалізації.  

Соціалізація представляється як двосторонній процес, який містить, з 
одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в 
соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, з іншого — процес 
активного відтворення індивідом системи соціальних зв’язків за рахунок його 
активної діяльності, активного включення в соціальне середовище.  

Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні 
типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) 
шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на 
основі яких формуються соціально значущі риси особистості.  

Соціалізація особистості здійснюється на підставі двох видів діяльності: 
соціального навчання й соціального виховання, і її метою є оволодіння 
соціально-рольовими функціями життєдіяльності особистості та її 
самореалізація в соціумі. 

Це є процес розвитку людини від індивідуального до соціального під 
безпосереднім чи опосередкованим впливом таких факторів соціального 
середовища, як сукупність ролей і соціальних статусів, соціальні спільноти, в 
межах яких індивід може реалізувати певні соціальні ролі й набути конкретного 
статусу; система соціальних цінностей і норм, які домінують у суспільстві й 
унаслідуються молодшими поколіннями від старших; соціальні інститути, що 
забезпечують виробництво й відтворення культурних зразків, норм і цінностей 
та сприяють їх передачі й засвоєнню тощо.  

Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства, засвоюючи 
звичаї, традиції і норми певної соціальної спільноти, відповідні способи 
мислення, властиві даній культурі, взірці поведінки, форми раціональності та 
чуттєвості. Спрощеним є трактування соціалізації як одномірного, 
односпрямованого процесу дії соціальних факторів на конкретну людину, де 
індивіду відводиться пасивна роль об’єкта впливу.  



 

Оксана Максименко,  
Державний вищий навчальний заклад  

«Національний економічний університет  
ім. Вадима Гетьмана»  

(м. Київ)  
 

ІНОЗЕМНІ МОВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОТРЕБИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 

 
Багатомовність є виключною ознакою європейської спільноти та 

фактором її економічного розвитку. Визнанням її вагомості є спрямування 
зусиль Європейського Союзу (ЄС) на створення багатомовної економіки. На 
індивідуальному рівні лінгвістичні та міжкультурні навички покликані 
підвищити можливості кожного в отриманні кращої роботи. На загальному 
рівні це має сприяти зростанню конкурентності європейської економіки, 
мобільності та зайнятості населення.  

Використання іноземних мов громадянами ЄС збільшується у двох 
напрямах: кількісному, що виявляється у зростанні показників чисельності 
користувачів іноземних мов, та якісному — розширенні переліку виучуваних 
мов зі збереженням пріоритетності за англійською, французькою, німецькою 
мовами. Це пояснюється, з одного боку, такими об’єктивними 
закономірностями, як розповсюдженість мов у світі, у тому числі й у сферах 
діяльності, регіональність та сусідство країн ЄС (наприклад, Фінляндія, 
Швеція, Данія), а з іншого — посиленням процесів інтеграції та 
інтернаціоналізації в цілому. 

Дослідження впливу економічного фактору на суспільну думку щодо 
вивчення мов у ЄС (Євробарометр, 2006 р.) виявило, що 26% респондентів 
опановували б іншу мову за потреби її використання на роботі; 22% — за 
можливості отримання кращої роботи; 74% (дані відрізнялися по країнах, 
становлячи у Люксембурзі 91%, Німеччині 88%, Португалії, Іспанії, Греції по 
80%, Нідерландах 54%) вказали основною причиною вивчення мов у школі та 
університеті можливість кращого працевлаштування у майбутньому. 

Стимулами опанування іноземних мов для практичної діяльності серед 
респондентів зазначалися: підвищення посади — 14,4%; дозвіл працедавця на 
навчання у робочий час — 14,7%; можливість вивчати мову за кордоном — 
14,9%; сплата працедавцями витрат за навчання — 15%; можливість знайти 
прийнятні за розкладом курси — 18,8%; надання працедавцями фінансової 
винагороди — 22,3%; безкоштовні уроки — 28,5%. 

Дослідження питання потреб у використанні іноземних мов у економічній 
сфері засвідчують, що 21,1% респондентів (2004 р.) послуговуються ними для 
спілкування на роботі. Проте ситуація у країнах ЄС відрізняється у питанні 
вибору персоналу, фіксуючи у Великобританії попит на фахівців зі знаннями 
французької (37%), німецької (29%) та іспанської (13%); встановлюючи у 



Німеччині необхідність мати працівників зі знаннями англійської (98%), 
французької (80%), іспанської (48%) та італійської (48%); виявляючи у 
Фінляндії потреби у спеціалістах зі знаннями англійської (100%), швецької 
(96%), німецької (86%), французької (60%), російської (52%), іспанської (23%), 
італійської (менше 9%).  

Дані щодо кількості іноземних мов у практичній діяльності країн ЄС 
виявляють, що у Великобританії одну мову використовують 52% компаній, а 
бажають мати працівників зі знанням кількох мов 63%. У Німеччині 80% фірм 
потребують персонал, що володіє двома мовами (англійською, французькою), а 
45% — трьома (іспанською, італійською, російською). У Фінляндії одну мову 
потребують секретарі, технічні працівники, тощо (22%); представники різних 
професій сформували групи, що використовують одну — дві (74%) та дві мови 
(36%); спеціалісти галузі комерції та техніки складають половину від 
працівників, що потребують три мови (26%); а фахівці технічних галузей 
становлять біля третини групи, що користується трьома і більше мовами (12%); 
і тільки 4% не потребують жодної мови. 

Дослідження потреб європейської спільноти у застосуванні іноземних 
мов у професійній діяльності виявляють і особливості сучасної ситуації по 
країнах. Так, у Великобританії окреслені нагальні питання, які потребують 
вирішення у системі освіти. Підставою цьому є проблеми респондентів, серед 
яких зазначалися мовний бар’єр (41%), культурний бар’єр (20,4%), втрата 
бізнесу через дефіцит мовних умінь та знань культури (20%). У Німеччині було 
виявлено, що показники регулярного використання мов, становлячи для 
англійської 80%, французької 32%, іспанської 12%, відстають від реальних 
потреб, що підкреслює відсутність достатньої кількості фахівців з відповідною 
іншомовною підготовкою. У Фінляндії дані потреб відрізнялися залежно від 
опитаної аудиторії, а саме менеджерів і працедавців. На відміну від менеджерів 
з персоналу працедавці виділили необхідність для працівників у володінні 
англійською (33%), швецькою (19%), німецькою (7%), французькою 2%, 
російською (1%), іншими мовами (2,6%). Це може свідчити про різні позиції, 
підходи та потреби у галузях, структурних одиницях економіки країни.  

Таким чином, застосування іноземних мов у практичній діяльності у 
європейській спільноті є вагомим фактором її економічного розвитку. У 
суспільному середовищі ЄС він сприяє розширенню переліку та збільшенню 
кількості виучуваних мов, поширенню думки про корисність їх опанування для 
практичного використання. У економічній сфері потреби у іноземних мовах для 
практичної діяльності у країнах ЄС мають відмінності. Країни, мови яких є 
широко розповсюдженими потребують менше спеціалістів зі знаннями 
меншого переліку мов. Країни ж, мови яких є менш розповсюдженими 
висувають вищі вимоги до підготовки працівників щодо володіння іноземними 
мовами та їх кількості. Аналіз потреб у іноземних мовах для практичної 
діяльності дозволяє не тільки вивчити ситуацію за країнами, а також сприяє 
вдосконаленню відповідних напрямів її іншомовної освіти.  
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 
 

У контексті загальносвітового цивілізаційного процесу розвиток 
національних систем освіти перетворюється в пріоритетну галузь державного 
управління, яка вимагає формування сучасної управлінської еліти як форми 
політичної організації соціуму та носія влади в країні. Управлінська еліта в 
системі освіти формується в структурі державних органів, характеризується 
складною взаємодією з іншими політико-адміністративними структурами і 
відноситься до вищого ешелону адміністративної еліти держави, яка відіграє 
важливу роль у виробленні стратегічного курсу держави в управлінні освітою. 

Стратегія заснована на визнанні наступних фундаментальних викликів 
щодо сучасного розвитку національних та світової систем освіти: 

ñ глобалізація як процес становлення єдиного взаємозв’язаного світу, 
в якому загальні цілі й задачі більш значущі, ніж задачі локальних спільнот, у 
ході якого формулюються нові суспільні ідеали, цінності, норми, 
соціокультурні практики та моделі трансцендентальної реальності; 

ñ інтернаціоналізація освіти як комплексний і політично керований 
процес міжнародної інеграції, що супроводжується зменшенням значення 
національних освітніх систем, але зберігає їхні інституціональні й 
функціональні особливості, як форма взаємодії різних систем освіти, 
навчальних закладів і установ освіти у мультикультурних умовах; 

ñ перехід до масової вищої освіти, забезпечення 
конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг 
із орієнтацією на світові стандарти та міжнародні еталони якості освіти, 
потреби соціальних практик (культурної, освітньої, професійної, управлінської 
та ін.); 

ñ набуття освітою ознак галузі економіки, яка генерує внутрішній 
валовий продукт країни, виробничу силу та визначає необхідність 
пристосування професійних освітніх програм до вимог інноваційного розвитку 
економіки, сучасних потреб кожного громадянина й суспільства в цілому; 

ñ розвиток неперервної освіти, що створює нові можливості для 
формування на базі вищих навчальних закладів систем додаткової (другої) 
вищої освіти за рахунок проведення фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, удосконалення педагогічних технологій, ефективного 
використання внутрішнього потенціалу, новітніх інформаційних технологій, 
концентрації ресурсів для досягнення визначених цілей; 

ñ використання нових форм управління вищими навчальними 
закладами, заснованих на принципах демократизації, децентралізації, 
соціального партнерства, автономності; забезпечення навчальних закладів, 



органів управління освітою державного, регіонального та локального рівнів, 
політичних інституцій країни об’єктивною інформацією для забезпечення 
прийняття ефективних рішень у галузі освітньої політики й оцінки її дієвості. 

З огляду на це, актуальною постає проблема формування в Україні 
управлінської еліти в системі освіти. На думку дослідників О. Білого, А. Гошки, 
О. Крюкова, М. Нарти поняття «еліта» (від фр. elit — найкраще, відбірне) 
можна розуміти в декількох аспектах, а саме: як групу людей, які володіють 
відрізняючими їх якостями та ознаками, дозволяючими їм формувати 
поведінку, погляди та думки інших членів суспільства; носія виключних рис, 
притаманних лише їй; групу осіб, які володіють максимально чітко вираженими 
рисами, найвищими за цією або іншою шкалою вимірювань. А. Гошко, 
Г. Дмитренко характеризують управлінську еліту як вибрану частину 
суспільства; найбільш впливову, яка займає найвищі посади і складається з 
авторитетних, спеціально підготовлених людей.  

Отже, керівник будь-якого структурного підрозділу системи освіти має 
усвідомлювати себе як: професіонал, активний суб’єкт управлінської праці, 
який репрезентує виконавчу владу, має високі професійні знання, вміння, 
розвинуту професійну самосвідомість, морально-етичні цінності, здатність 
реалізувати себе в рамках посадової влади, необхідних компетенцій та обраного 
стилю керівництва, набуваючи статусу лідера, представника управлінської 
еліти в умовах інтеграції України в загальносвітовий та європейський освітній 
простір. 
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ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК 
ПСИХОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КРИЗ  

 
Актуальність дослідження. Аналіз зарубіжної літератури надав 

можливість виявити певні підходи зазначеної теми: 
– концептуальні положення щодо криз особистості загалом і в 

професійній діяльності, зокрема, подані в працях російських (Ф. Є. Василюк 
[2], Е. Ф. Зеєр [3], Э. Э. Сыманюк [5] та ін.) зарубіжних (Е. Еріксон [2] та ін.) 
дослідників; 

– підходи до дослідження феномену саморегуляції представлено в працях 
російських (В. А. Бодров [1], В. І. Моросанова, О. О. Аронова [4] та ін.) 
дослідників. 

Мета дослідження. Проаналізувати психологічні особливості 
саморегуляції як механізму подолання професійних криз. 



Аналіз результатів дослідження. Більшість дослідників поняття «криза» 
(від гр. сrisis — рішення, поворотний пункт, вихід) характеризує як те, що 
породжується проблемою, яка постала перед індивідом і, якої він не може 
уникнути та не може розв’язати за короткий час, і звичним способом. Одним із 
видів криз особистості є професійна криза особистості: явище в професійній 
діяльності, що веде до деструкцій, деформацій структури особистості фахівця і 
виявляється в: усвідомленні своєї неповноцінності на побутовому та 
професійному рівнях, різкому зниженні самооцінки, втраті перспектив 
професійного росту, нездатності до самореалізації в професії.  

Серед способів подолання майже всіх криз вказується на активізацію 
професійних зусиль, підвищення кваліфікації, засвоєння нової спеціальності, 
перехід на інноваційний рівень виконання діяльності [5]. 

Саморегуляція є одним із вирішальних засобів, що виступає 
стабілізуючим фактором профілактики і подолання кризових ситуацій. 
Саморегуляція розглядається як процес організації особистістю своєї 
поведінки, який характеризується специфічною активністю, спрямованою на 
узгодження поведінки особистості з вимогами ситуацій, очікуваннями інших 
людей, забезпечення оптимального рівня взаємодії як між власними 
підструктурами, так і взаємодії із зовнішніми впливами.  

Виокремлено рівні саморегуляції: рівень психічної регуляції (пов’язується 
з підтриманням, мобілізацією психічної активності, котра є суб’єктивною 
умовою здійснення особистістю реальної діяльності); особистісний рівень 
регуляції (охоплює свідомі способи включення особистості в діяльність, її 
ставлення до неї); способи подолання криз фахівцем.  

Особистісний розвиток можливий лише за регулювання особистістю 
власної активності, формування вимог до себе, які орієнтовані на 
самовдосконалення, розвиток певних особистісних якостей, ведуть до 
досягнення відповідних цілей тощо [1; 2; 4].  

Так, досліджуючи індивідуально-типологічні особливості саморегуляції 
та типології самосвідомості старшокласників, В. І. Моросанова та 
О. О. Аронова доводять, що люди з різними особливостями своєї 
самосвідомості по-різному планують свою поведінку, діяльність, моделюють 
значущі умови, використовують різні програми для досягнення мети, а також 
по-різному оцінюють і коректують свою активність. У своєму дослідженні 
авторам вдалось виявити типові характеристики самосвідомості у 
старшокласників з різним рівнем саморегуляції (високий, середній, низький) 
[5]. Вони доводять існування двох особистісних інтенцій, які обумовлюються 
різними рівнями саморегуляції та типом самосвідомості, а саме: 1) прагнення 
до реалізації себе через управління іншими, орієнтація на соціальний статус; 2) 
прагнення реалізувати себе в творчості та саморозвитку особистості.  

Цікавими є дослідження В. О. Бодрова щодо механізмів регулювання 
професійної втоми людини на роботі. На його думку до таких рівнів регуляції 
можна віднести різного роду психологічні впливи: а) типологічних 
особливостей; б) індивідуальних особливостей; в) пізнавальних процесів [1].  



Доведено, що саморегуляція при подоланні професійних криз забезпечує: 
усвідомлення свого актуального стану; чуттєве пізнання внутрішнього змісту 
власних переживань; оцінку власного стану; регулювання свого емоційного 
стану; використання емоційного зближення, механізмів ідентифікації, емпатії в 
умовах взаємодії; пошук спільних цілей, поглядів, інтересів; активізацію 
вольових зусиль щодо регулювання своєї поведінки; використання механізмів 
толерантної поведінки. 

Висновки. Виявлено основні підходи до вивчення механізмів 
саморегуляції, проаналізовано її рівні. Доведено, що саморегуляція є важливим 
чинником подолання професійних криз. Подальші якісні дослідження можуть 
бути направлені на вивчення психологічних механізмів саморегуляції при 
подоланні професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. 
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ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РАМОК У ВИЩІЙ 

ОСВІТІ ПОЛЬЩІ  
 
Модернізаційні процеси в Європі, пов’язані з постійними змінами на 

ринку праці, технологічним розвитком, новими ідеями щодо зміни організації 
роботи приводять до необхідності навчання протягом усього життя, розвитку і 
оновлення наявних вмінь, доповнення знань та набуття нових компетенцій. Для 
досягнення цієї мети була створена концепція Європейських Рамок 
Кваліфікацій (Koncepcję Europejskich Ram Kwalifikacji), яка мала на меті 
зробити кваліфікації сумісними з потребами ринку праці, уможливити 
домовленість між різними системами освіти і створити прозорі описи 
кваліфікацій. 

У 2005 р. на Бергенській конференції європейські міністри освіти країн-
учасниць Болонського процесу прийняли рішення до 2010 р. завершити 
розробку національних рамок кваліфікацій (National Framework for 



Qualifications), сумісних із Загальною структурою кваліфікацій для 
європейського простору вищої освіти (The Overarching Framework for 
Qualifications in the European Higher Education Area). 

Варто зазначити, що пропозиція Європейської Комісії щодо створення 
національних кваліфікаційних рамок була позитивно сприйнята у Польщі. Це 
пояснюється активністю робочої групи з питань розроблення та впровадження 
Національної рамки кваліфікацій міністерства науки і вищої освіти Польщі, яка 
поставила перед собою завдання підготовки робочого проекту національної 
рамки, над підготовкою і впровадженням яких держава працює від 2006 року. З 
жовтня 2008 по січень 2010 над Польською. рамкою кваліфікацій) проводилися 
експериментальні роботи у рамках системного проекту «Розробка кваліфікацій, 
компетенцій та Державних рамок кваліфікацій, доступних на ринку праці у 
Польщі» («Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku 
pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji»). У результаті 
проведеної роботи була розроблена модель польських рамок кваліфікацій 
(ПРК), а також вступні настанови до їх впровадження. Найістотніші результати 
робіт команди експертів були описані в документі під заголовком «Від 
Європейських до Державних Рамок Кваліфікацій» («Od Europejskich do 
Krajowych Ram Kwalifikacji») [2, 106]. З метою координації дій, пов‘язаних з 
підготовкою ПРК в Польщі, 17 лютого 2010 року був створений Міжвідомчий, 
який керував розробленням ДРК (державної рамки кваліфікацій), керівником 
якого був міністр науки та вищої освіти. До складу Комітету входили 
делеговані представники: Міністр Науки і Вищої Освіти — голова Комітету, 
міністр національної освіти, міністр економіки, міністр праці і соціальної 
політики, міністр регіонального розвитку, міністр закордонних справ, міністр 
культури і національної спадщини, міністр охорони здоров’я, міністр 
національної оборони, міністр внутрішніх справ і адміністрації, міністр 
Інфраструктури. 

Аналіз національних доповідей, представлених на п’ятій [3] конференції 
міністрів освіти у Лондоні (2007 р.), свідчить про проведення у Польщі 
потрібних заходів щодо створення національних структур кваліфікацій (НСК), 
зіставних з мета структурою кваліфікацій для загальноєвропейського простору 
вищої освіти. 

Отже, як бачимо, із підписанням Болонської декларації (1999 р.) Польща, 
як і всі європейські країни, взяла на себе зобов’язання щодо створення єдиного 
європейського простору вищої освіти, в якому студенти, викладачі та науковці 
будуть мати можливість необмеженого пересування та тісної співпраці, що 
дасть змогу забезпечити професійну мобільність, прозорість, сумісність та 
порівнянність системи вищої освіти на Європейському ринку праці та водночас 
підвищити якість освіти. У польській системі вищої освіти активно створюється 
та запроваджується національна (польська) структура кваліфікацій «нового 
стилю», яка є одним із чинників у досягненні вище перерахованих цілей.  
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ-ЄВРОПЕЙЦЯ В ДІЯЛЬНОСТІ 
МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
В умовах реформування сфери освіти, в яких сьогодні опинилася Україна 

як учасниця Болонського процесу, першочергового значення набуває 
необхідність осмислення особливостей розвитку педагогічної освіти в Україні 
як складової Європейського простору вищої освіти. Адже вирішальну роль 
учителів у модернізації європейської освіти підкреслюють усі ключові 
документи, що визначають сутність сучасної освітньої політики ЄС (у 
резолюції Єврокомісії «Про розвиток неперервної освіти», у Болонській та 
Копенгагенській деклараціях тощо.  

Компетентнісно-орієнтований підхід до стандартизації освіти, в тому 
числі педагогічної, поширений у провідних країнах світу, відбувається процес 
визначення та відбору ключових компетентностей. 

Ретельний аналіз європейських та вітчизняних документів, публікацій, 
присвячених ключовим компетентностям у підготовці вчителя-європейця 
(У. Бек, Н. Бібік, А. Брунер, Ф. Вайнерт, Д. Валь, І. Зімняя, Е. Кліме, Х. Кнауф, 
Д. Кур, Д. Мартенс, Х. Мендель, О. Овчарук, О. Пометун, Д. Равен, Ф. Фрідріх, 
Д. Хегер) показує, що сьогодні у Європейському просторі вищої освіти не існує 
однозначного розуміння поняття, структури і видів компетентності. Проте, при 
їх зіставленні стає очевидною спорідненість підходів до визначення груп 
ключових компетентностей.  

Зокрема, зарубіжні дослідники пропонують різні системи ключових 
компетентностей. Так, Європейською Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) виділено три категорії ключових 
компетентностей: 1) автономна дія — здатність захищати та піклуватись про 
відповідальність, права інших; здатність здійснювати особисті проекти у 
широкому контексті; 2) інтерактивне використання засобів — здатність 
інтерактивно використовувати нові інформаційні технології; 3) вміння 
функціонувати в соціально гетерогенних групах — здатність успішно 
взаємодіяти з іншими, співпрацювати, улагоджувати конфлікти. 

За документами Ради Європи виділено такі види ключових 
компетентностей: полікультурна, інформаційна, соціальна, політична, 
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комунікативна, загальнокультурна, пізнавально-інтелектуальна, трудова 
(підприємницька), побутова. 

Крім того, у робочій програмі Європейської Комісії «Ключові 
компетентності для навчання протягом життя. Європейська довідкова система», 
визначено вісім груп (domains) ключових компетентностей, кожна з яких 
включає визначення, а також перелік відповідних знань (knowledge), вмінь 
(skills) і цінностей (attitudes). Відтак, до переліку груп ключових 
компетентностей укладачі цієї програми відносять: 1) спілкування рідною 
мовою; 2) спілкування іноземною мовою; 3) математичні знання і базові знання 
науки і технології; 4) компетентність у цифрових технологіях; 5) вміння 
навчатися; 6) міжособистісна та громадянська компетентність; 
7) підприємництво; 8) культурне вираження. 

Щодо визначення ключових компетентностей вчителів, то вони чітко 
окреслені лише у Програмі «Загальні європейські принципи компетентнотсей і 
кваліфікацій вчителів». На основі вимог і загальних принципів, що містяться у 
ній, програма визначає три ключові компетентності, що ними мають володіти 
вчителі. Перша ключова компетентність — вміння працювати з іншими 
людьми. Вчителі повинні володіти знаннями про психофізіологічний розвиток 
людини та демонструвати впевненість у спілкуванні з іншими. Працюючи з 
учнями як з особистостями, вчителеві необхідно формувати з них повноцінних і 
активних членів суспільства.  

Друга ключова компетентність — вміння працювати з сучасним знанням, 
технологією та інформацією. Їхня освіта і професійний розвиток повинні 
забезпечити вміння отримувати доступ, аналізувати, визначати достовірність і 
передавати знання, ефективно використовуючи технології, де необхідно. Їхні 
педагогічні вміння повинні дозволяти їм конструювати і управляти навчальним 
середовищем і використовувати інтелектуальну свободу для вибору шляхів 
здійснення навчання. Третя ключова компетентність — вміння працювати з 
суспільством і у суспільстві: вони беруть участь у підготовці учнів до 
глобальної відповідальності у якості громадян Європейського Союзу.  

Вчителі повинні сприяти мобільності та співпраці у Європі, а також 
підтримувати взаєморозуміння між різними культурами. Вони повинні 
розуміти баланс між повагою до учнів інших культур, знанням їх розмаїття та 
визначенням спільних цінностей. Вчителі повинні розуміти фактори, які 
впливають на соціальну єдність і знати етичні виміри суспільства знань. 

Таким чином, ключові компетентності вчителів посідають чільне місце у 
проблематиці міжнародних освітніх організацій. Ми приєднуємося до думки 
сучасних педагогів, що саме набуття життєво важливих ключових 
компетентностей може надати учителеві-європейцеві можливості орієнтуватись 
у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному 
розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. Відтак, компетентнісний 
підхід до формування змісту педагогічної освіти, на наш погляд, може стати 
ефективним концептуальним орієнтиром педагогічних зарубіжних шкіл і 
породити безліч плідних дискусій як на міжнародному, так і на національному 
рівнях різних зарубіжних країн.  



 

Ірина Регейло,  
Президія НАПН України  

(м. Киїів)  
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА 
ДОКТОРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ 
 

Підвищення якості вищої освіти з метою покращання працевлаштування 
випускників та зміцнення їх мобільності як засобу для інноваційного навчання 
є основним пріоритетом Європейського простору вищої освіти. Про це 
зазначається в Комюніке конференції міністрів освіти Болонського процесу, 
зустріч яких відбулася 25-27 квітня 2012 року в Бухаресті. Вища освіта, зокрема 
докторська підготовка, повинна забезпечити більш тісний зв’язок між 
науковими дослідженнями, викладанням і навчанням на всіх рівнях та між 
Європейським простором вищої освіти (EHEA) і Європейським дослідницьким 
простором (ERA). 

На шляху реалізації вимог Болонського процесу в країнах Західної 
Європи відбувається реформування усіх складових докторської підготовки: 
організаційного забезпечення докторської освіти; введення структурованих 
докторських програм, запровадження компетентнісного підходу, збільшення 
попиту на професійну докторську ступінь; розширення кар’єрних перспектив 
докторів наук; удосконалення наукового керівництва тощо. Наголошується, що 
підвищення якості дисертаційної роботи здійснюється за умови ефективного 
менеджменту з боку досвідченого наукового керівника та одержання молодим 
ученим кваліфікованої допомоги. Саме тому виключно важливим є вивчення 
зарубіжного європейського досвіду щодо здійснення наукового керівництва в 
теорії і на практиці та пошуку шляхів актуального випереджувального 
реагування на виклики часу. 

У минулому столітті в європейських країнах функціонувала традиційна 
система підготовки здобувача третього (докторського) циклу: один керівник 
для одного докторанта. Відмінності у способі наукового керівництва 
зумовлювалися предметом докторського дослідження. Не існувало спеціальної 
підготовки і для керівника-початківця. 

Реформування в здійсненні наукового керівництва почали відбуватися в 
перше десятиріччя ХХІ століття, коли офіційно докторські програми були 
інтегровані в Болонський процес (Берлін, 2003 р.), оскільки докторська освіта 
ставала дедалі більше головним пріоритетом елітних європейських 
університетів. 

На важливу роль наукового керівництва, як невід’ємної складової 
процесу підготовки здобувача третього (докторського) циклу, наголошувалося 
в проектах «Докторські програми» EUA (2004–2005 рр.), Eurodoc (2008–
2009 рр.).  



Визначальний характер докторських програм було обґрунтовано в десяти 
базових принципах, відомих як «Зальцбург І» (2005 р). Зокрема, обов’язковим 
передбачалося наявність прозорої договірної системи щодо здійснення 
наукового керівництва та оцінювання, а також спільної відповідальності 
здобувачів, їх керівників і навчального закладу, де учасники процесу (і 
наставники, і учні) є партнерами в рамках якісних дослідницьких груп. 

Про узагальнення кращого досвіду керівництва докторськими 
програмами та його обмін іж вищими навчальними закладами з метою 
зміцнення наукового потенціалу і підвищення якості докторської освіти та її 
конкурентоздатності прийнято рішення в Лондонському комюніке міністрів 
вищої освіти (травень, 2007 р.) та Болонському семінарі в Хельсінки (2008 р.) 
«Ступінь третього циклу: компетентності і кар’єра дослідників».  

Новий виток у реалізації наукового керівництва докторськими 
програмами пов’язаний із принципами, обґрунтованими в положеннях форуму 
«Зальцбург ІІ» (2010 р.). Запропоновано новий підхід в інституційній політиці 
докторської підготовки, який ґрунтується на дослідницькій стратегії і чітко 
окресленій збалансованій відповідальності сторін: докторант — науковий 
керівник — навчальний заклад. Наукове керівництво визначено як ключове і 
повинно бути колективною роботою з чітко визначеними обов’язками 
головного керівника, контролюючого органу, докторанта, докторської школи, 
науково-дослідної групи та установи. 

На реалізацію завдань, поставлених Болонським процесом, упродовж 
останніх років в університетах наукове керівництво докторськими програмами 
змінюється з моделі «приватних стосунків» (відносини між одним професором і 
одним докторантом) на модель дослідницької групи, до якої входить докторант, 
що працює з більш як одним керівником і співпрацює з колегами-
докторантами. Прийнято рішення, що наукові керівники, які вперше готують 
докторантів, повинні прослухати певний курс семінарів-тренінгів, 
організованих загальноуніверситетським відділом PhD програм.  

У цілому можна виділити такі основні підходи до реформування 
наукового керівництва докторантами: керівництво докторськими програмами 
повинно ґрунтуватися на прозорій договірній системі спільної відповідальності 
докторантів, наукових керівників і вищих навчальних закладів; університети 
повинні освоювати і поширювати кращий досвід та організацію роботи із 
здобувачами наукового ступеня; доцільно впроваджувати в практику спільне 
керівництво декількох наукових керівників, у тому числі з європейських країн; 
необхідність забезпечення розвитку професійних навичок наукових керівників; 
вищі навчальні заклади повинні гарантувати компетентність наукових 
керівників. 

Таким чином, одним з важливих напрямів реформування докторантури в 
контексті Болонського процесу є формування нового підходу — європейської 
культури наукового керівництва докторською підготовкою. 

 

Надія Удовиченко,  



Ніжинський державний  
університет ім. М. Гоголя  

(м. Ніжин)  
 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ НА ПЕДАГОГІЧНІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ 

 
Високий рівень мотивації та ціннісних орієнтацій відіграють суттєву роль 

не лише у виборі педагогічного напряму навчання, його успішному завершенні, 
але і у подальшому розвитку професійної компетентності вчителя.  

Німецькі дослідники Й. Бауер, Т Унтербрінк, У. Шааршмідт, а також 
У. Рауін досліджуючи проблему емоційного вигорання вчителя, підкреслюють, 
що професія вчителя подібна до професії лікаря, психотерапевта, адвоката, 
медсестри, тому поруч з фаховими компетентностями необхідні яскраві 
особистісні якості, гнучке реагування на мінливі шкільні ситуації: розвинена 
інтуїція, розуміння особистості учня, витривалість, вміння долати конфлікти. 
Професія вчителя вимагає балансу, оскільки учням потрібне як розуміння, так і 
керування з боку педагога.  

Тому У. Рауін вважає за необхідне: прогнозувати на ранніх етапах 
навчання типові ризики; інвестувати у консультування щодо вибору напряму 
навчання; контролювати з боку школи висновок про придатність вчителя, адже 
вона є замовником спеціалістів; розробити більш ефективні засоби і процедури 
встановлення професійної придатності ніж сучасні державні екзамени; 
ліквідувати статус службовця для вчителів, оскільки частина вступників 
орієнтується перш за все на високий престиж цієї професії у німецькому 
суспільстві [1, с. 64]. 

Вивчення умов вступу до німецьких університетів показало, що 
важливою складовою допуску до навчання у педагогічних відділеннях стають 
профорієнтаційні заходи. Так, з 2010 р. в університетах Нижньої Саксонії, 
Північного Рейну-Вестфалії, Баварії та інших земель вступники мають подати 
підтвердження того, що вони пройшли тест самодіагностики (Selbst-Test) в 
режимі онлайн, спрямований на виявлення особистісних рис, притаманних 
професіям типу «людина-людина», інтересів та схильностей до педагогічної 
діяльності. Тест складається з трьох блоків: функціональні обов’язки вчителя, 
шкала особистісних якостей та досвід роботи з дітьми [2]. 

Крім того, обов’язковою на початку навчання майбутніх учителів є так 
звана орієнтаційна практика (Orientierungspraktikum) або практика придатності 
(Eignungspraktikum/ Assistenzpraktikum), яка триває 2-3 тижні. До цієї практики 
може бути прирівняна робота з дітьми та молоддю, якою вступник займався до 
навчання в університеті, наприклад, у рамках цивільної альтернативної служби 
(Zivildienst), вільного соціального року (FSJ) [3, с. 5]. 

Порівнюючи німецькі та вітчизняні підходи до відбору вступників на 
педагогічні спеціальності зазначимо, що в Україні не достатньо розвинена 
профорієнтаційна робота з молоддю в цілому, і зокрема орієнтація на професію 
вчителя. Це пояснюється ситуацією на вітчизняному ринку праці, соціальним 



статусом українського вчителя у порівнянні з німецьким, умовами його праці та 
рівнем матеріального забезпечення. Тому основним мотивом вступу на 
навчання є оволодіння основним фахом, отримання диплома, заради яких і 
навчається більшість сучасних студентів. Оскільки працевлаштування 
випускників педагогічних ВНЗ відбувається у різноманітних професійних 
полях, мотивація вибору професії, вивчення блоку психолого-педагогічних 
наук та проходження шкільної практики є не досить високими.  

Отже, вважаємо за доцільне звертати увагу на мотиваційно-ціннісну 
сферу майбутнього вчителя шляхом покращення профорієнтаційної роботи, 
виокремлювати на факультетах відповідних ВНЗ педагогічні та непедагогічні 
спеціальності. На непедагогічних спеціальностях студенти мали б можливість 
поглиблювати знання з фаху, а той, хто обрав педагогічну діяльність зміг би 
більше сконцентруватися на методиці викладання фаху, проблемах навчання та 
виховання. 
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ПРОГРАМА ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ 
 
Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва 

освітньої галузі з розвинутими країнами континенту, вивчення їх досвіду та 
інтеграції кращих європейських практик. Поява європейських освітніх 
програм в Україні свідчить про нові можливості та механізми входження та 
адаптації української освіти до європейського освітнього простору. 
Поширення інформації про ЄС, стимулювання досліджень в сфері 
європейської інтеграції є ключовим завданням освітніх програм ЄС. 

Проведений нами аналіз європейських освітніх програм, які діють в 
Україні, свідчить, що найбільш спрямованою на дослідження та викладання є 
програма імені Жана Моне, яку починаючи з 2007 р. інтегровано в більш 
загальну Програму навчання впродовж життя (Lifelong Learning Programme) 
нарівні з такими освітніми програмами як, наприклад, Еразмус Мундус. 

Програма імені Жана Моне (Jean Monnet Programme) — це одна з освітніх 
програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та 
поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської 



інтеграції через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з 
європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та 
міжлюдського та міжкультурного діалогу. 

Започаткована у 1989 р. ця програма має на меті пропагування 
європейської ідеї та поширення європейських студій в Європі та на інших 
континентах. Програму названо на честь Жана Моне (1888 – 1979), одного з 
«архітекторів» та батьків-засновників Європейського Союзу, першого 
президента Вищого органу Європейської спільноти з вугілля та сталі. 

У рамках програми Жана Моне ЄС виділяє кошти університетам на 
започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської 
інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни 
загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, 
економіки, політики, історії європейської інтеграції, освіти тощо. 

Програма має три основні завдання: 
ñ поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня 

поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, 
викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення 
досліджень; 

ñ активізація науково-теоретичних дискусій та громадських 
обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів 
європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього 
шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і 
дебатів; 

ñ підтримка навчальних та науково-дослідних закладів, асоціацій, 
мереж, що спеціалізуються на європейських студіях. 

Основні напрями Програми: 
1. Європейські модулі Жана Моне; 
2. Професор/Кафедра Програми імені Жана Моне; 
3. Професор Програми імені Жана Моне Ad personam; 
4. Європейські центри вдосконалення за Програмою імені Жана 

Моне; 
5. Підтримка асоціацій професорів, викладачів і вчених, які 

спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції; 
6. Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов’язаної з 

євроінтеграцією; 
7. Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне. 
Програма імені Жана Моне адресована, у першу чергу, університетам, але 

також асоціаціям та об’єднанням науковців і викладачів, що спеціалізуються на 
проблемах європейської інтеграції, іншим державним або приватним 
установам, що надають освітні та тренінгові послуги у сфері європейської 
інтеграції на місцевому та регіональному рівнях. 

На сьогоднішній день Програма діє в 72 країнах світу (в тому числі і в 
Україні); більше 780 університетів пропонують курси Жана Моне, які входять 
до їх навчальних планів. Завдяки цій програмі утворено мережу, що об’єднує 
близько 1650 професорів, які щорічно викладають для понад 250 тисяч 



студентів у всьому світі; розроблено та викладається 2014 європейських 
модулів та курсів. 

Отже, проаналізувавши період існування програми Жана Моне, ми 
дійшли висновку, що хоча в Україні Програма функціонує відносно нещодавно, 
вже є деякі позитивні результати. З 2001 р. по 2010 р. Україна отримала 
фінансування 17 проектів за Програмою, і найбільш активними учасниками на 
даний час є Донецький державний університет управління та Національний 
університет «Києво-Могилянська академія». Предметні області фінансованих 
проектів стосуються в основному проблем права, економіки, але за даними 
2011 р. найбільший відсоток схвалення здобули проекти міждисциплінарного 
характеру, що свідчить про охоплення Програмою вже більшого кола сфер 
дослідження. 

Таким чином, програма імені Жана Моне — це не лише солідна 
фінансова підтримка українських університетів, але і можливість активного 
приєднання до процесів формування загальноєвропейського простору вищої 
освіти, набуття досвіду проектної діяльності в міжнародних програмах, 
формування готовності українських освітян та науковців до мобільності, що 
виводить освіту України на якісно новий щабель розвитку. 

 

Оксана Чугай,  
Інститут педагогічної освіти та  

освіти дорослих НАПН України  
(м. Київ)  

 
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ДОРОСЛИХ В США 

 
Кількість дорослих, що навчається в США, постійно збільшується. Це 

пов’язано з тим, що населення США швидко старіє, отже змінюється склад 
робочої сили та вимоги до соціальних, освітніх та медичних послуг. 
Технологічно орієнтоване суспільство вимагає розуміння унікальних освітніх 
потреб дорослих, що актуалізує проблему дослідження особливостей освітньої 
мотивації дорослих. 

Участь дорослих у навчальному процесі та підвищення ефективності 
навчання на основі розуміння освітньої мотивації дорослих є і залишається 
одним з центральних питань освіти дорослих. Основні результати досліджень 
містяться в роботах таких видатних дослідників як Бошер (Boshier R.), Крос 
(Cross K.P.), Даркенвальд (Darkenwald G.G.), Меріам (Merriam S.B.), Лонг 
(Long H.B.) та ін. В той же час недостатня увага приділялась питанню 
підвищення ефективності навчання шляхом дослідження освітньої мотивації 
дорослих.  

У своїй роботі ми ставимо за мету здійснити аналіз особливостей 
освітньої мотивації дорослих в США та шляхів підвищення ефективності 
навчання. 



Головним завданням освіти дорослих в США, що має прагматичну 
спрямованість, є створення необхідних умов для навчання людини як засобу 
реалізації її життєвої мети, тобто головними є освітні потреби людини. 
Вважають, що освітні потреби людини дуже різноманітні та зорієнтовані не 
тільки на отримання основної та додаткової професійної освіти, а й на 
підтримання та покращення здоров’я, змістовного проведення вільного часу, 
покращення сімейних відносин, розвитку особистості, тощо. 

Саме тому значний обсяг навчання дорослих відбувається за межами 
формального навчання. Воно відбувається у різних можливих місцях, може 
вимагати різного формату та методів, бути націленим на цілу низку 
пізнавальних, емоційних, психомоторних та політичних результатів. 
Характерною рисою величезної кількості всіх програм освіти дорослих можна 
назвати різнорідність змісту, методів та організацій, що забезпечує їх 
функціонування.  

Необхідно зазначити, що незважаючи на всі ці відмінності, 
спостерігається ряд спільних ознак. Всі задіяні учасники є дорослими людьми, 
вони досягли офіційно визнаного статусу зрілості та зайняті цілеспрямованим 
дослідженням певної сфери знань, певного кола умінь або колективного аналізу 
спільного досвіду. Всі учасники вже мають певний досвід, уміння та знання, що 
впливає на те, як засвоюються нові знання, як набуваються нові уміння та як 
трактується досвід інших.  

Дослідники визначили принципи ефективного навчання, спрямовані на 
підвищення освітньої мотивації дорослих. Перш за все це те, що навчання 
дорослих учнів є добровільним; дорослі беруть участь у навчальному процесі за 
власним бажанням. Рушійною силою може бути природне бажання розвитку 
нових умінь, отримання нових знань, вдосконалення вже набутих компетенцій, 
бажання пізнати самого себе. 

З іншого боку, принцип добровільної участі дорослих означає, що якщо 
вони не отримують задоволення своїх освітніх потреб, або вони не розуміють 
мети або суті освітньої діяльності, вони припиняють навчання. Ось чому так 
важливо приділяти особливу увагу змісту програм навчання та освітньому 
процесу, в центрі яких повинен бути досвід дорослих учнів, або якнайменше 
зв’язок між новими концепціями та досвідом. Ефективність навчання залежить 
також від поваги членів навчальної групи один до одного, створення 
доброзичливої атмосфери. Успішний освітній досвід характеризується 
створенням певної домовленості щодо правил поведінки всіх учасників 
навчання.  

Практика (praxis) знаходиться в центрі уваги ефективного навчання, що є 
неперервним процесом та складається зі здійснення певних дій, подальшого 
індивідуального та колективного аналізу цих дій, потім здійснення нових дій, і 
так далі.  

Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:  
- незважаючи на велику кількість всіх програм освіти дорослих, 

різнорідність змісту, методів та організацій, що забезпечує їх функціонування, 
спостерігається ряд спільних ознак; 



- принцип добровільної участі дорослих означає, що рушійною силою є 
природне бажання розвитку нових умінь, отримання нових знань, бажання 
пізнати самого себе, вдосконалення вже набутих компетенцій;  

- успішний освітній досвід характеризується створенням певної 
домовленості щодо правил поведінки всіх учасників навчання, що призводить 
до створення атмосфери взаємної поваги; 

- центральним є усвідомлення того, що дослідження нових ідей, умінь та 
знань відбувається в контексті минулого, теперішнього та майбутнього досвіду 
дорослих учнів, тобто практика (praxis) знаходиться в центрі уваги ефективного 
навчання. 

Проведене дослідження не вичерпує зазначену проблему. Особливо 
перспективним може бути подальше вивчення освітньої мотивації відповідно 
до різних категорій дорослих США. 

 

Георгій Штомпель,  
Університет менеджменту освіти  

НАПН України  
(м. Київ)  

 
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ І 

СПІЛЬНОТА ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ  
 

Невідповідність системи післядипломної освіти в Україні вимогам 
інноваційного розвитку зумовлена низкою чинників, одним з яких є 
концептуальна суперечливість міжнародної та національної інтерпретації 
функціонування трикутника знань. Це знаходить відображення у проблемі 
несумісності зарубіжної та вітчизняної термінології, з чим добре обізнані 
компаративісти. Показовим прикладом виступає «postgraduate education» (Ein 
postgraduales Studium, le cycle postgrade, posgrado), що починається з одержання 
ступеня бакалавра і неоднозначно передається українською як «післядипломна і 
вища освіта, аспірантура та докторантура», російською — «высшее, 
послевузовское, дополнительное образование и т.д.», польською — «studia 
podyplomowe, studia wyższe, studia doktoranckie». Ще складніша ситуація з 
українським узагальненим поняттям «науково-педагогічний працівник», який 
безпосередньо поєднує у професійній діяльності дослідження, інновації та 
освіту (персональний трикутник знань), що найближче до англійського 
трактування «а faculty member» або російського «член профессорско-
преподавательского состава». Внаслідок концептуально-теоретичних 
розбіжностей в Україні магістри ще й досі не розглядаються як рушійна сила у 
функціонування трикутника знань, а регулятивна наступність ступеневої освіти 
та неступеневої підготовки носіїв вищих кваліфікацій на сьомому - дев’ятому 
рівнях Національної рамки кваліфікацій, як і постдипломної едукації за 
Болонським процесом, продовжує перешкоджати підготовці випускників з 
підприємницьким ухилом. 



Рамкові стандарти безперервної освіти науково-педагогічних кадрів, що 
розробляються у Науково-дослідному інституті післядипломної педагогічної 
освіти УМО НАПН України, сприяють усуненню освітньо-підготовчих 
перешкод до участі у КІС з метою використання значного науково-
педагогічного потенціалу країни в її інноваційному розвитку. Застосування 
Критеріїв якості Європейського інституту інновацій та технології для ступенів і 
дипломів [1, c. 32-33], вимог до програм підприємницької освіти й підготовки, 
досвіду участі науково-педагогічних працівників, нагромадженого у пілотних 
проектах та у КІС (Climate-KIC, EIT ICT Labs and KIC InnoEnergy), що 
зорієнтовані на пріоритетні теми: 1) наслідки та адаптація до зміни клімату, 2) 
майбутнє інформаційного та комунікаційного суспільства, а також 3) сталість 
енергозабезпечення, окреслює можливості успіху постдипломної освіти країни. 

Принциповим у набутому досвіді за КІС є створення нових програм для 
магістрів і докторів філософії, а також наставництво з урахуванням положень 
адхократії, розроблених Г. Мінцбергом, Б. Травіцем та іншими, що інтегрують 
управління за обдарованістю з розвитком підприємницьких і креативних умінь 
науково-педагогічних кадрів. 

 
Список використаних джерел 

1. EIT Annual Report. Activities and Achievements. 2010. — 33 p. — Режим доступу : 
http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/2011_06_24_EIT_Ann
ual_Report_FINAL.pdf. 
 

http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/2011_06_24_EIT_Annual_Report_FINAL.pdf
http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Official_documents/2011_06_24_EIT_Annual_Report_FINAL.pdf


V. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
 
 

Олена Білоус,  
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України  
(м. Київ)  

 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 
 

Глобалізаційні процеси та інтенсивний розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій на початку ХХІ активізували проблему модернізації 
системи підготовки вчителя нової генерації. Орієнтирами професійної 
підготовки стають формування у майбутнього вчителя здатності оперувати 
власними знаннями, приймати ефективні рішення, застосовувати сучасні 
техніки та технології, розробляти інноваційні методи навчання та інше. 
Інформаційно-комунікаційна компетентність стає однією із важливих 
складових професійної компетентності вчителя. 

В 2005 р. Європейська Комісія у робочій програмі «Загальні 
європейські принципи компетентностей та кваліфікацій вчителів» 
визначила вміння працювати зі знанням, технологіями та інформацією як одну з 
трьох ключових компетентностей, що мають бути сформовані у сучасного 
вчителя. На думку європейської спільноти, у процесі професійної підготовки 
майбутній вчитель повинен сформувати вміння здійснювати пошук, 
аналізувати, обґрунтовувати, відтворювати та передавати знання, вдало 
застосовуючи технології, де це необхідно. Його педагогічні вміння повинні 
дозволяти ефективно інтегрувати інформаційно-комунікаційні технології у 
навчальний процес. 

Для більшості країн Європи модернізація професійної підготовки 
майбутніх вчителів в області інформаційно-комунікаційних технологій є 
надзвичайно важливою частиною процесу реформування системи педагогічної 
освіти. У даному напрямку фахівцями ставляться завдання оновлення змісту, 
пошуку та реалізації нових підходів до організації підготовки студентів у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, останнім часом у 
міжнародному просторі спостерігається стійка тенденція щодо розробки та 
впровадження стандартів інформаційно-комунікаційної компетентності як 
одного із шляхів приведення результатів педагогічної освіти у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій у відповідність до вимог 
інформаційного суспільства. 

Так, у ряді європейських країн вже розроблені стандарти у сфері ІКТ, що 
ефективно використовуються при професійній підготовці майбутніх вчителів: 

«Професійні стандарти для статусу компетентного вчителя та 
вимоги до професійної підготовки вчителів» — чотири із тридцяти трьох 



ключових компетентностей, визначених у даному стандарті, стосуються сфери 
ІКТ (Англія); 

ECDL (The European Computer Driving Licence) У професійній 
підготовці майбутніх вчителів даний стандарт використовують Естонія, Італія, 
Мальта та Угорщина. 

Національний педагогічний ІКТ сертифікат (Pedagogical ICT Licence) 
(Данія). 

ІКТ сертифікат C2i (Франція). 
Досвід зарубіжних країн дає змогу усвідомити місце та роль стандартів 

інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх вчителів основної 
школи як в країнах Європейського Союзу, так і в Україні, визначити напрями їх 
інтеграції у систему педагогічної освіти України з метою приведення 
професійної підготовки вчителів у сфері інформаційних технологій до кращих 
європейських зразків. 

 

Віра Бутова,  
Глухівський національний педагогічний  
університет ім. Олександра Довженка  

(м. Глухів)  
 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 
ФІНСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

 
Проблема якості освіти виникла у тісному зв’язку з цілим рядом 

глобальних факторів, насамперед із впливом науково-технічного прогресу на 
всі сторони життя. Інтеграція у світовий освітній та інформаційний простір 
пов’язана з пошуком нових шляхів підвищення ефективності володіння 
інформацією. Одним із них є феномен доступу до інформації.  

Фінляндія на початку ХХІ ст. чотири рази займала перше місце у 
рейтингу конкурентоспроможності, складеному давоським Всесвітнім 
економічним форумом і була визнана однією з найбільш розвинених ІТ-
економік у світі. Доля високих технологій в експорті країни виросла з 5% в 
кінці 80-х років до 20% у 2004 році. Важливою характеристикою фінської 
освітньої системи став тісний зв’язок з потребами виробничого сектору країни.  

Зараз зростають вимоги до рівня освітньої підготовки працівників усіх 
галузей економіки, перш за все, мовленнєвих і комунікативних навичок. 
Формування суспільної грамотності неможливе в сучасних умовах без 
використання у цьому процесі нових інформаційних технологій (НІТ), які стали 
не тільки засобом здобуття освіти, але й невід’ємною частиною її змісту. 
Позитивними сторонами використання НІТ як засобу розвитку суспільної 
грамотності серед іншого, вважається:  

ñ надання навчальному процесу більш творчого, інноваційного 
характеру; 



ñ безмежне розширення ресурсної бази інформації, що залучається до 
навчального процесу, підвищення її якості; 

ñ надання можливості вибору джерел інформації, що служить 
мотиваційним чинником до прояву творчого підходу в навчанні, засобом 
збагачення навчального досвіду. 

Фінляндія є однією з тих країн, що стрімко розвиваються і чий науковий 
вклад у розвиток цивілізації порівняно невеликий, але яка отримує могутній 
розвиток за рахунок використання наявних знань. Міністерство освіти 
Фінляндії визнає, що освіта і наука — найважливіші фактори розвитку країни 
як інформаційного суспільства. Без доступу до знань неможлива побудова 
демократії, оскільки ступінь свободи та рівності людини в доступі до знань 
визначає ефективність її роботи і участі у керуванні суспільством. Невипадково 
Міністерством освіти Фінляндії була прийнята Програма інформаційного 
суспільства з освіти і науки на 2004-2006 роки. Цілями цієї програми є:  

ñ розвиток у всіх громадян навичок пошуку і використання 
інформації; 

ñ надання можливості освітнім закладам використовувати 
інформацію та інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ); 

ñ запровадження в освіту і науку процедур, що базуються на ІКТ. 
Існують наступні характеристики доступу до інформації, необхідні для 

ефективного освітнього процесу:  
1). Фізичний доступ — наявність технічної можливості використовувати 

програмне забезпечення і обладнання; 
2). Фінансовий доступ — наявність у користувача економічних 

можливостей регулярно оплачувати послуги Інтернету; 
3). Когнітивний доступ — наявність у користувача необхідних для роботи 

в інформаційній мережі інтелектуальних здібностей і освітньої підготовки для 
здійснення пошуку і отримання необхідної інформації, обробки і застосування 
її в рамках своєї діяльності. 

Фінська система публічних та вузівських бібліотек добре організована і 
основана на широкому використанні ІКТ та інформаційних мереж. Близько 97% 
бібліотечних операцій комп’ютеризовані, 90% муніципальних бібліотек 
забезпечують доступ до Інтернету. Каталоги бібліотек повністю 
автоматизовані. Завдяки проекту FinElib — Фінська Електронна Бібліотека в 
2002 р. були отримані ліцензії для 8 200 електронних журналів та 10 словників. 
Головні учасники цього проекту — FinELіb Консорціум, Міністерство освіти, 
національні програми, міжнародні консорціуми бібліотек, видавці та 
постачальники інформації, ІКТ-компанії. Консорціум забезпечує ліцензування 
та постачання електронних ресурсів в Інтернет по всій країні. Користувачі 
можуть отримувати доступ до ресурсів 24 години на добу 7 днів на тиждень з 
кожного ПК, що з’єднаний з мережею організації. Важливу роль у питаннях 
доступу до державної інформації відіграє законодавство. Фінляндія має давні 
традиції в галузі законодавчої бази про свободу доступу до інформації.  

Проте ідеалізувати використання ІКТ в навчальному процесі у Фінляндії 
теж не слід — вони є не більш ніж інструментом навчання. Фінські освітяни 



називають декілька причин використання ІКТ в навчальному процесі: на різних 
рівнях (національному, регіональному, шкільному) комп’ютери допомагають у 
зборі та аналізі інформації про стан справ у вчителів, учнів і системі в цілому; 
вчителі можуть використовувати ІКТ (особливо Інтернет) для професійного 
росту, спілкування з колегами, батьками, адміністрацією. В навчальному плані 
не існує такого предмету, як інформатика, інформаційно-комунікаційні 
технології запроваджені у всі предмети починаючи з першого класу. Учні не 
отримують спеціальної підготовки для роботи на комп’ютері, але на кожному 
уроці вони отримують навички пошуку інформації. 

Як результат всіх цих процесів, зараз Фінляндія вважається (за 
результатами досліджень ООН) однією з технологічно найбільш розвинених 
країн в світі, причому в цьому аспекті в країні спостерігається постійний 
прогрес. Фінляндія посідала 8 місце в 2007 році по використанню населенням 
мережі Інтернет та інших інформаційних засобів. Вже за результатами 
досліджень 2011 р. країна за цими показниками була третьою в світі, 
поступаючись лише Норвегії та Сінгапуру. 

 

Олена Гриценчук,  
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України  
(м. Київ)  

 
МОНІТОРИНГ ІК КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
 

Невід’ємною ознакою сучасної освіти сьогодні є інформаційні і 
комунікаційні технології, а саме, володіння ними та застосування у освітньому 
процесі. 

Окреслюючи основні напрями розвитку вітчизняної освіти провідні 
українські вчені визначають моніторинг, як один із інструментів оцінювання і 
управління якістю освіти. (Біла книга національної освіти України (проект) — 
2009 р.) [1]. 

Проблемs моніторингу якості освіти та навчальних досягнень присвятили 
свої роботи Байназарова О., Барна М., Биков В., Волобуєва Т., Гірний О., 
Кальней В., Леонський В., Локшина О., Лукіна Т., Майорова А., Михайлова Н., 
Морзе Н., Орлова А., Селезньова Н. та ін. 

У міжнародному дослідженні «Показники ІКТ у початковій і середній 
освіті» — «Indicators of ICT in prim ary and secondary education» (IIPSE), 
учасниками якого були 27 країн-членів ЄС, 3 країни-кандидати та країни 
Европейської економічної зони, що фінансувалося Європейською Комісією 
(2007-2009 рр.), стверджується, що, основним об’єктом моніторингу ІКТ в 
сфері освіти мають бути саме компетентності учнів щодо використання ІКТ для 
навчання в різних галузях [3]. 



Міжнародною асоціацією оцінювання навчальних досягнень (IEA — The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement) було 
започатковано низку міжнародних моніторингових досліджень, що стосувалися 
використання ІКТ у освіті [2]. 

1989 р. COMPED І Етап (Computers in Education Study — Комп’ютер в 
освіті). 

1992 р. COMPED ІІ Етап (Computers in Education Study — Комп’ютер в 
освіті). 

1997 р. SITES М1. (Second Information Technology in Education Study — 
Друге дослідження інформаційних технологій в освіті). 

1999 р. SITES М2. (Second Information Technology in Education Study — 
Друге дослідження інформаційних технологій в освіті). 

2004 р. SITES М3. (Second Information Technology in Education Study — 
Друге дослідження інформаційних технологій в освіті).  

2010 р. ICILS 2013(International Computer and Information Literacy Study — 
Міжнародне дослідження комп’ютерної і інформаційної грамотності). 

Міжнародне дослідження комп’ютерної і інформаційної грамотності 
ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) має на меті 
визначення рівня і стану сформованості комп’ютерної грамотності та ІК-
компетентності учнів та з’ясування рівня його готовності до життя у 
інформаційному суспільстві. Дослідження має дати відповіді на такі питання: 

• Які розбіжності між рівнем комп’ютерної та інформаційної 
грамотності учнів в різних країнах? 

• Які фактори впливають на комп’ютерну та інформаційну 
грамотність учнів? 

• Які індивідуально-особистісні особливості впливають на 
сформованість комп’ютерної та інформаційної компетентності учнів?  

• Що може зробити система освіти та школа для того, щоб 
покращити комп’ютерну та інформаційну грамотність учнів? 

Моніторінг ІК-компетентностей учнів визначений міжнародною і 
вітчизняною педагогічною спільнотою як необхідний інструмент для 
вимірювання ефективності шкільної освіти в галузі ІКТ, інтерпретація 
результатів якого сприяє підвищенню її якості. 
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EDUNET — ОСВІТНЯ ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 

 
EDUNET — це освітня інформаційна служба Кореї, найбільший освітній 

портал країни, який забезпечує використання широкого спектру високоякісних 
освітніх матеріалів будь-коли і де завгодно. Її діяльність спрямована на 
поліпшення якості освіти учнів початкових і середніх шкіл через місцеві 
навчально-методичні центри, а також на підвищення професійних можливостей 
педагогів, підтримку інновацій у шкільній освіті та ліквідацію освітнього 
розриву, який є одним з основних факторів соціальної поляризації суспільства. 
Система дозволяє всім користувачам освітніх послуг активно сприймати 
швидкі зміни, що відбуваються в сучасному інформаційному суспільстві. Вона 
має на меті реалізувати відкрите суспільство двадцять першого століття й 
безперервне протягом всього життя навчання шляхом створення засобу обміну 
і поширення освітньої інформації при систематизації та стандартизації 
освітньої інформації. Всі громадяни, включаючи учнів, викладачів і широку 
громадськість, можуть отримати доступ до важливої освітньої інформації та 
навчання через Інтернет.  

З самого початку реформи освіти по запровадженню ІКТ план по 
побудові системи EDUNET був для уряду першочерговим для створення 
фундаменту відкритої освіти, безперервного навчання та глобальної 
конкурентоспроможності освіти. Темпи розвитку EDUNET були надзвичайно 
швидкими. Служба почала функціонувати у 1996 році, через два роки вона 
перетворилася в освітній портал послуг. У цей час були напрацьовані перші 
об’єми цифрових та мультимедійних навчальних матеріалів і освітньої бази 
даних, а також була створена база даних критеріїв оцінювання й закладені 
основи для електронного навчання. 

Основні послуги, які надаються системою EDUNET: 
1. Цифрові підручники.  
2. Електронна система домашнього навчання (CHLS ) — Домашній 

репетитор.  
3. Інтегрований пошук.  
4. Освітні ресурси для школи.  
5. Обмін знаннями.  
6. Послуга персоналізації.  
7. Дослідницька діяльність.  
8. Оцінювання рівня знань.  
9. Служба підтримки: Edu-Cafe.  
Електронне навчання та ІКТ освіта у Кореї запроваджувались і 

розвивались надзвичайно ефективно завдяки як технічним чинникам, таким як 
збільшенню можливостей персональних комп’ютерів і швидкому розвитку 
комунікаційних мереж, так і виваженій і цілеспрямованій політиці уряду по 
підтримці заходів по запровадженню ІКТ в освіті. Серед них швидкий розвиток 



навчальної інформаційної інфраструктури та освітніх ресурсів, методології 
викладання, що складає ядро в галузі електронного навчання, розвиток 
технології обслуговування, поява нових видів освітніх ресурсів, таких як 
електронні лекції підготовки до вузів, цифрові підручники, викладацькі та 
навчальні ресурси, нові методики використання ІКТ, адаптовані до потреб 
користувача, і засоби реклами нових освітніх послуг. 

 

Оксана Кравчина,  
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України  
(м. Київ)  

 
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПИТАНЬ 

ВЧИТЕЛЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛЬНОГО ВЕБ-
САЙТУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 
На сьогодні школа повинна володіти певними засобами ІКТ, які 

дозволили б назвати її сучасним освітнім закладом. Одним з таких критеріїв 
оцінки рівня сучасності школи, на наш погляд, є наявність діючого шкільного 
веб-сайту. Треба також зазначити, що шкільний веб-сайт — це офіційне 
представництво школи в Інтернеті. Наявність веб-сайту школі надає 
можливість та місце для об’єднання всіх учасників освітнього процесу: 
педагогів, учнів, батьків; вихід за межі шкільного простору, тобто є можливість 
донести інформацію про свої досягнення та результати роботи до 
громадськості; він також є візитною карткою освітньої установи. 

В усіх країнах Європи веб-сайти є першим та основним засобом зв’язку з 
використанням ІКТ, які створені школами або органами освіти. Існування 
сайтів школи є одним з ключових показників для оцінки доступності 
інфраструктури ІКТ в школах. 

Школи широко використовують свої сайти для зв’язку із зовнішнім 
світом та містять загальну інформацією (місцезнаходження, об’єкти, контакти, 
структуру тощо). Список позакласних заходів поширюються через шкільні веб-
сайти, у багатьох випадках батьків також запрошують взяти участь в таких 
заходах і допомагати школі в організаційній роботі. У багатьох школах є 
внутрішня інформація, наприклад інформаційні бюлетені, які доступні для 
батьків учнів, вони також можуть безпосередньо брати участь у створенні таких 
бюлетенів. Крім того, в деяких країнах батьки можуть також отримувати 
інформацію зі школи через веб-сайт про методи навчання в навчальному 
закладі, розклади занять, меню їдальні тощо. Нарешті, деяка адміністративна 
інформація міністерств освіти, така як офіційні листи або оголошення також 
доступні для користувачів на шкільних веб-сайтах. 

Майже в половині країн Європи, інформація про учнівські відзнаки, 
відвідуваність або дисциплінарні повідомлення передаються батькам з 
допомогою засобів ІКТ (наприклад, електронні регістри, шкільні звіти онлайн 



або електронні щоденники). Коли така інформація передається, як, наприклад, в 
Естонії, Іспанії (середня освіта), Франція (середня освіта), Латвія, Литва, 
Словаччина, Фінляндія, Великобританія (Англія) і Туреччина, через конкретні 
інформаційні системи гарантується конфіденційність (захист ім’я користувача 
та індивідуальний пароль доступу). Крім того, у багатьох країнах, вчителі 
зазвичай використовують електронну пошту для відправки інформації для 
батьків про поведінку їхньої дитини, відзнаки або відвідування. 

Недавнє дослідження у Великобританії — Англія (Becta, 2009 р.) 
показало, що 65% опитаних батьків заявили, що введення звітності в режимі 
онлайн яке пропонується «значно поліпшує» або «частково поліпшує» їх участь 
в освіті своїх дітей. 

Цікавим є досвід Італії, де існує загальнонаціональний проект під назвою 
Моя школа (Scuolamia), який розпочався на початку 2009/10 навчального року. 
Міністерство освіти Італії, університетів та досліджень також запустив сайт 
який використовується як місце зустрічі шкіл і сімей. Система пропонує 
широкий спектр послуг, таких як бронювання зустрічей з вчителями або друк 
окремих дозволів, а також звітів.  

У Польщі, відповідно до зміни в правилах школи у 2009 р. допускається 
використання електронних регістрів за згодою з органами управління школою. 
Шкільні керівники та вчителі признають, що електронні реєстри значно 
покращили управління школою та сприяють скороченню бюрократії та 
збереженню часу, який можна присвятити роботі з учнями. Крім того 
впровадження цих регістрів сприяло розвитку додаткових навичок у сфері ІКТ 
всіх вчителів, які працюють в цих школах. 

Можна відмітити, що в Європейських країнах шкільний сайт — це не 
данина моді, а вимога часу, тому що Інтернет дозволяє поширювати 
інформацію з мінімальними витратами максимально можливого колу людей, 
що дозволяє швидко та ефективно вирішувати проблеми, які стосуються 
шкільного життя. 

 

Олена Листопад,  
Сумський державний педагогічний  

університет ім. А.С. Макаренка  
(м. Суми)  

 
ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ США 

 
Аналіз національних стратегій розвинених країн світу, передусім, США, 

свідчить про обрання цими країнами інноваційного поступу розвитку як 
єдиного, що може забезпечити економічне й соціальне процвітання держави у 
майбутньому. При цьому ряд документів присвячено безпосередній розробці 
державної інноваційної стратегії. Їх аналіз дозволяє встановити роль освіти в 
забезпеченні ефективного інноваційного розвитку, його оптимальні механізми. 



Сучасна державна інноваційна політика США сформована у другій 
половині 90-х років ХХ ст. Регламентуючим нову інноваційну політику 
держави актом є доповідь Б. Клінтона «Наука і технологія: Формування ХХІ 
століття», що була покладена в основу подальшої розробки ряду документів 
стратегічного планування інноваційного розвитку: «Положення національної 
конференції з конкурентоспроможності: Інвестування в інновації США» 
(Statement of the National Summit on Competitiveness: Investing in U.S. 
Innovation)(2005), «Очікування супутника: Теоретичні дослідження й 
стратегічна конкуренція» (Waiting for Sputnik: Basic Research and Strategic 
Competition (2005)), «Вимір моменту: Інновації, національна безпека й 
економічна конкурентоздатність» (Measuring the Moment: Innovation, National 
Security, and Economic Competitiveness (2006)), «Конкурентоспроможність 
Америки: світовий лідер інновацій» (American Competitiveness Initiative: 
Leading the World in Innovation (2007)), «Інноваційна стратегія» (Innovation 
Strategy (2009)), «Стратегія американських інновацій: на шляху стабільного 
розвитку й продуктивної праці» (Strategy for American Innovations: Driving 
Towards Sustainable Growth and Quality Jobs (2011)).  

Стратегічними пріоритетами визнано розвиток освіти і науки з метою 
посилення конкурентоздатності країни і підвищення рівня життя американців, 
збереження світового лідерства у розробці і запровадженні інноваційних 
технологій, формування нації, здатної до інноваційної діяльності. Велика увага 
приділяється сприянню інноваційній діяльності й поширенню інновацій, 
розвитку фундаментальної науки, збільшенню державного фінансування 
окремих наукових галузей (фізика, інженерія), освіти.  

«Стратегія американських інновацій» (2011)) суттєво доповнює 
«Інноваційну стратегію» (2009 р.) у визначенні орієнтирів подальшого розвитку 
країни за рахунок розробки і запровадження інновацій. Насамперед, в 
документі приділяється увага розробці координованих дій уряду, бізнес-
структур, підприємців, науковців у забезпеченні подальшого економічного 
зростання країни. Пріоритетом інноваційної стратегії визнано освіту і науку, 
головними суб’єктами — недержавний сектор науки і промисловості. 
Наголошується на необхідності державного сприяння й регулювання 
інноваційного розвитку.  

В межах стратегії запропоновано так звані «нові ініціативи»: 
ñ забезпечення 98% населення країни доступом до швидкісних 

безпровідних систем зв’язку протягом наступних п’яти років з метою. 
поширення безпровідних технологій, запровадження їх у сферу здоров’я, 
освіти, транспорту та інші прикладні галузі; 

ñ патентне реформування, спрямоване на модернізацію діяльності 
Патентного й торгівельного офісу країни (U.S. Patent & Trademark Office 
(USPTO)), насамперед, на зміни законодавчої бази щодо скорочення термінів 
надання патентів; 

ñ удосконалення шкільної освіти (K-12 education), спрямоване на 
підготовку випускників середньої школи до навчання в установах вищої освіти. 
В межах запланованого бюджетного проекту Агентства дослідницьких проектів 



— Освіта (Advanced Research Projects Agency — Education (ARPA-ED)) 
здійснюється фінансова підтримка проривних технологій, що застосовуються у 
навчальному процесі й підвищують його ефективність; фінансове забезпечення 
подальшого реформування освітньої сфери в контексті ідеї випереджального 
розвитку (Race to the Top); сприяння розвитку громадсько-приватного 
партнерства з метою досягнення високих результатів у STEM-дослідженнях; з 
2012 р. планується системне бюджетне фінансування професійної підготовки 
100.000 STEM-вчителів; 

ñ упровадження чистих енергетичних стандартів (Clean Energy 
Standard), або джерел, що дозволить в межах розробки нових енергетичних 
технологій довести обсяг національної електроенергії, здобутої за рахунок 
чистих джерел у 2035 р., до 80%; з 2012 р. розширюються асигнування на 
проект «Агентства дослідницьких проектів — Енергія» (Advanced Research 
Projects Agency — Energy (ARPA-E)), спрямованого на створення нових 
енергетичних інноваційних вузлів, сприяння науково-дослідній діяльності у 
галузі чистої енергетики; 

ñ сприяння розвитку підприємництва, оптимізація процесу 
впровадження інновацій засобами скорочення періоду трансферу інноваційних 
технологій, стимулювання інвестування ранніх етапів інноваційного процесу і 
т. ін. 

Стратегічні орієнтири освітнього розвитку США спрямовані на 
формування покоління, здатного забезпечити конкурентоздатність країни на 
ринку робочої сили, у науковій й виробничій сферах. Насамперед, визнано 
необхідним прискорений розвиток національної освіти через запровадження 
освітніх інновацій на всіх її ланках.  

 

Ірина Малицька,  
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України  
(м. Київ)  

 
СУЧАСНІ ФОРМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ПРОЦЕСІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Одним із пріоритетів Стратегії «Європа 2020», затвердженої у березні 
2010 року країнами-членами Європейського Союзу є розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) як основи цифрової європейської економіки. З 
огляду на цей установчий документ в системах освіти як країн Європи, так і в 
Україні, підтримується впровадження і використання ІКТ на всіх рівнях 
загальної середньої школи з метою отримання учнями необхідної цифрової 
грамотності, відповідних умінь та навичок, їх відповідної підготовки до життя у 
сучасному суспільстві.  

Набуття учнями навичок 21-го століття, до яких ми відносимо електронні 
або цифрові навички (e-skills, digital skills), уміння на досить високому рівні 



володіти інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ), набуття ІКТ 
компетентностей стає очевидною і необхідною умовою для їх майбутнього 
успішного життя. 

Зважаючи на мегапопулярність мережі Інтернет, особливо серед молоді, 
вчителі європейських країн використовують її можливості у педагогічному 
процесі, підвищуючи таким чином рівень якості навчання. Цьому сприяє 
постійне удосконалення і розвиток сервісів Інтернет, що спонукає сучасних 
учнів до їх як найшвидшого опанування. Таким прикладом можуть слугувати 
популярні соціальні мережі такі як Facebook, Вконтакте, Connect, 
Однокласники.ru, на базі яких створюються і розвиваються віртуальні 
спільноти. Заради успішного спілкування в таких осередках необхідним є 
швидке опанування новітніми ІКТ, набуття ІКТ компетентності. Така 
мотивованість прискорила створення і використання віртуальних освітніх 
спільнот (ВОС), які використовуються у навчальному процесі загальної 
середньої школи, що в свою чергу формує таке віртуальне навчальне 
середовище, яке спонукає і підтримує як учнів, так і вчителів до набуття та 
удосконалення ІКТ навичок.  

Поняття віртуальних освітніх спільнот (ВОС), спрямованих на освітні 
цілі, в англомовному контексті визначають як: e-learning communities 
(електронні навчальні спільноти), virtual learning communities (віртуальні 
навчальні спільноти), educational virtual communities (освітні віртуальні 
спільноти), virtual community of practice (віртуальні спільноти практики) та ін. У 
країнах пострадянського простору і в Україні найбільш вживається термін 
віртуальні освітні спільноти, мережеві педагогічні спільноти або віртуальні 
мережеві спільноти освітнього напряму. 

Починаючи з 90-х років ХХ-го століття феномен ВОС вивчають науковці 
багатьох країн світу: Говард Рейнгольд, Ет’єн Венгер, Карен Свон, Пітер Ші 
(США); Патаракін Є.Д., Полат Є.С., Хуторський А.В., Чураєва Н.С. (Росія); 
Биков В.Ю., Голощук Р.О., Жалдак М.І., Задорожна Н.Т., Кухаренко В.М. 
(Україна) та інші. 

Віртуальні освітні спільноти (ВОС) займають все більш важливу роль у 
системах освіти країн зарубіжжя і в Україні, поступово створюючи єдиний 
освітній простір, як в локальному, так і в глобальному вимірі. Задіяні в 
освітньому процесі вони мають багато характеристик і форм. ВОС можуть 
відрізнятися за своїми цілями і використовувати синхронні або асинхронні 
комунікативні методи, вони можуть знаходити своє місце у різних контекстах 
включаючи традиційні класні кімнати, он-лайн курси або дистанційні освітні 
програми.  

ВОС можна класифікувати за різними критеріями, наприклад: кількістю 
учасників, спільною діяльністю (вчителі, учні, адміністратори, батьки), рівнями 
системи освіти (початкова, середня, вища школа, професійна освіта та 
підготовка тощо), відповідно до визначених спільних проблем та тематик 
(вчителі, вчителі — науковці, учні, вчителі — учні, вчителі — батьки тощо). 

Віртуальні освітні спільноти найчастіше створюються на базі вже 
існуючих освітніх мереж, які мають відповідну платформу таких як: глобальна 



освітня мережа Xplora, GlobalSchoolNet, Educared, Happychild, European 
Schoolnet (EUN), Teachers network (Мережа вчителів — Великобританія), 
Мережа творчих вчителів (Росія) «Открытый класс. Сетевые образовательные 
сообщества», мережа «iEARN» (International Education and Resource Network), 
мережа «Партнерство в навчанні» (Україна) та інші. 

У європейському освітньому просторі найчастіше ВОС формуються в 
рамках проведення міжнародних освітніх проектів, які підтримуються на 
державному рівні. Одними з таких проектів є: iTEC (Innovative Technologies for 
an Engaging Classroom — Інноваційні технології для удосконалення класної 
кімнати), міжнародний проект «eTwinning», який проводить європейська 
мережа European Schoolnet (EUN), iTILT - Interactive Technologies in Language 
Teaching – Інтерактивні технології у навчанні мовам), aPLaNet (European project 
for language educators — Європейський проект для вчителів мов), The SuN. 
Com(munity) та інші.  

Таким чином, можна зазначити, що створення і використання віртуальних 
освітніх спільнот в загальній середній школі країн Європи формує відповідне 
віртуальне навчальне середовище, яке сприяє набуттю як вчителями, так і 
учнями ІКТ компетентностей, ІКТ грамотності, розвитку креативного 
мислення, підвищує рівень якості навчання, що є важливим не тільки для 
досягнення освітніх цілей європейських систем освіти, але й системи освіти 
України.  

 

Оксана Овчарук,  
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України  
(м. Київ)  

 
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Web 2.0 ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В 

ЗАРУБІЖНІЙ ШКОЛІ  
 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є на сьогодні 
пріоритетним напрямом освітніх стратегій у світі. Особливу роль в даному 
процесі відіграє рівень інформаційно-комунікаційних компетентностей 
учасників навчального процесу, як учнів, так і вчителів. 

Рівень сформованості ІК-компетентностей учнів у значній мірі залежить 
від педагогічних технологій їх формування: форм, методів, засобів, які 
застосовує вчитель на уроці та які супроводжують учня у позаурочний час та 
можливостей, що надає мережа Інтернет. 

Важливим фактором впливу на розвиток вищезазначених педагогічних 
категорій у галузі ІКТ відіграють інтеграційні процеси в освіті країн світу, що 
характеризуються відсутністю кордонів, відкритістю середовища та 
доступністю для користувачів мережі Інтернет.  

http://www.itilt.eu/
http://www.itilt.eu/
http://www.aplanet-project.eu/
http://www.aplanet-project.eu/


Одними з найбільш популярних технологій, що успішно сьогодні 
застосовуються педагогами, є технології Web 2.0. На жаль, наукові дослідження 
з даної тематики у світі є досить обмеженими, більшість розробників та тих, хто 
застосовує дані технології оперують практичними інструментами та не 
досліджують ефекту їх реального впливу на освіту. Використання Web 2.0. 
більше підтримується емпіричним досвідом у галузі освіти. Технології Web 2.0. 
досить вдало вписуються у канву освітніх технологій та підтримують процес 
навчання. Вони включають такі інструменти, як блоги, вікі-вікі, подкасти, 
додатки повідомлень та ін., які є цінними персоналізованими інструментами у 
навчанні. Їх роль полягає у підтримці автономного навчання, оцінювання 
рівним рівного та розвитку критичної Інтернет-обізнаності. 

На рівні старших класів у Європі учні активно використовують Web 2.0 
та інші відповідні засоби Інтернет під час навчання. Переваги такого 
використання полягають у можливостях широкого спілкування та 
споживання/використання продуктів мереж Інтернет. Недоліком їх вважається 
те, що учні є в більшій мірі споживачами, ніж авторами контенту (змісту) у 
мережах. Так, наприклад, у Великій Британії, за дослідженнями Британської 
освітньої агенції зі спілкування та технологій BECTA (British Educational 
Communications and Technology Agency) [2] у 27 школах з 2600 досліджуваних 
учнів, 75% беруть участь у соціальному спілкуванні в мережах та 78% 
застосовують мережі для завантаження різноманітних артефактів (фотографій, 
відео, кліпів з телефонів) до мережі Інтернет [1]. Однак, більшість користувачів 
Web 2.0. користуються ними поза школою для своїх соціальних потреб. Крім 
того спостерігаються певні гендерні та вікові розбіжності у використанні Web 
2.0. За даними дослідження БЕКТА (2008 р.), старші користувачі більше 
застосовують Web 2.0 для спілкування у мережах, молодші – для інтерактивних 
ігор у мережі Інтернет. Щодо хлопчиків, то вони більше використовують 
мережі для інтерактивних ігор, ніж дівчатка. А дівчатка більше користуються 
Web 2.0. для спілкування та для переглядів відео. 

На думку педагогів, технології Web 2.0 спричиняють позитивний вплив 
на мотивацію та залучають школярів до активного навчання. Учні з 
особливими потребами проявляють більший інтерес до ресурсів Інтернет та їх 
використання для презентації у своєму навчальному оточенні, що сприяє 
формуванню навичок спілкування та презентації. Можливість здійснювати 
публікації стимулює учнів до автономного навчання, формування відчуття 
відповідальності за власний навчальний продукт, що супроводжується 
прагненням досягати поставленої мети. Така форма навчання нерідко 
використовується педагогами для здійснення взаємного оцінювання, яке 
спонукає до якісного виконання завдань. 

Проведене опитування більш ніж 150 директорів, вчителів з 27 шкіл 
Британії продемонструвало позитивне ставлення до Web 2.0, однак висловили 
занепокоєння щодо ризиків спілкування у відкритих мережах та необхідність 
застосування засобів безпеки використання Інтернет під час навчання [1]. Мова 
йде про так звану е-безпеку (електронну безпеку), що є особливо важливим 



фактором при впровадженні технологій Web 2.0. та супроводжується 
важливістю обізнаності щодо ризиків та способів захисту від них [3].  

Отже, технології Web 2.0 є сьогодні важливим інструментом, що може 
бути застосований у процесі навчання, однак його впровадження має 
супроводжуватись відповідним навчанням вчителів та учнів щодо можливостей 
та ризиків. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВИШАХ 
НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Однією з головних рис сьогоднішнього суспільства є бурхливий розвиток 

інформаційних технологій і техніки, їх активне впровадження не тільки в 
наукову і виробничу сферу, але і в повсякденне життя людини. В основі 
концепції «інформаційного суспільства» лежать спроби проаналізувати і 
узагальнити соціально-економічні перетворення, що породжуються 
автоматизацією всіх інформаційних процесів і соціально-економічних 
перетворень. У самому аналізу знаходяться вимоги, що диктуються технікою. 
При цьому затверджується, що техніка стає визначальним чинником соціальних 
змін, змінюючи соціальну структуру, цінності і глобальні світогляди 
суспільства.  

Зараз студенти після закінчення вузу не можуть працювати в професійних 
фірмах, вони не знайомі з новими комп’ютерними програмами для виконання 
робіт великого об’єму технічного перекладу, конференц-техникою, не 
володіють достатньо навиками синхронного перекладу, не можуть знайти 
роботу за фахом, а фірми працюють в умовах браку кадрів.  

Часто в гуманітарних вузах молодої людини, що вибрала спеціальність 
«перекладач», учать тому, чим віна в житті ніколи займатися не буде. 
Перекладачів ми готуємо всіх однаково, неначе їм належить всім займатися 
науково-дослідною роботою в області лінгвістики або теорії перекладу. А цим 
займатиметься 2-3 людини зі всього випуску. І дипломні роботи випускників 
відірвані від реальної професійної кар’єри. Необхідна спеціалізація по видах 
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перекладацької діяльності — роботі перекладача-синхронізму, перекладача у 
сфері реальної економіки і промисловості, гіда-перекладача, кіноперекладача і 
так далі.  

Суть лінгвістичного процесу в немовному вузі полягає в інтеграції цілей 
вивчення предметів за фахом інженерного напряму і цілей викладання 
іноземної мови. Він містить інтеграцію знань в змісті професійної освіти, де 
інтегратором виступає мова, як засіб освіти, а також виховання і формування 
готовності майбутніх технічних перекладачів до професійної діяльності в 
умовах єдиного інформаційного простору. 

Не менш істотну роль в посиленні орієнтації на активне навчання 
іноземній мові в технічному вузі грає ще одна особливість професійної 
діяльності — нове зростання «живого» спілкування на іноземній мові через 
засоби телекомунікації. Мета міжособового спілкування одна — досягти 
взаєморозуміння. Досягнення взаєморозуміння між іншомовними 
коммунікантами при вирішенні професійних завдань є прямим слідством їх 
лінгвопрофессиональної компетенції. 

В даний час в методичній літературі порівняльна мало уваги приділяється 
питанням технічного перекладу і тому місцю, яке він повинен займати в 
навчанні студентів немовних вузів іноземній мові. В деяких випадках фокус 
уваги невиправдано зміщується в область міжособової комунікації і різних 
типів читання. І майже немає методичних вказівок або рекомендацій, 
призначених для розвитку навиків технічного перекладу іншомовної 
літератури. 

Тим часом встановлено, що на початковому і просунутому етапах 
навчання основою розуміння тексту для більшості студентів є переклад тексту 
на рідну мову і його подальше переосмислення на основі зробленого перекладу. 
Переклад виступає у такому разі як ефективний спосіб навчання іноземній мові 
та як засіб отримання здатності розуміти. 

Важливими педагогічними завданнями, які вирішуються в результаті 
використання нових інформаційних технологій в процесі навчання, є: 
активізація учбової діяльності, підвищення її ефективності і якості; розвиток 
культури самостійної роботи студентів, а також розширення сфери їх 
самостійної діяльності в необхідних областях. Вважається, що саме нові 
інформаційні технології дозволять забезпечити кожному професіоналові 
можливість змінювати і підвищувати мовну компетентність, професійну 
кваліфікацію тоді, коли це необхідно. Такий підхід до навчання, на наш погляд, 
допоможе також вирішити проблему перекладацької готовності, проблему 
усвідомленого володіння іноземною мовою. 

Інформатизація технічного перекладу є провідною тенденцією 
суспільного розвитку на даний момент і в найближчій перспективі. Вона носить 
об’єктивний характер і має соціальну суть.  

Щоб добре перекладати та ефективно викладати технічний 
переклад, знання двох мов недостатньо. Крім цього необхідно знати 
закони технічного перекладу. Це визначається його складною і 
суперечливою природою, чітко знати вимоги до перекладу і перекладача. 



Зараз, коли наука про технічний переклад зробила помітний крок вперед 
не можна викладати по-старому, апелюючи при обґрунтуванні 
перекладацьких вирішень лише мовної інтуїції студентів. При аналізі і 
оцінці технічних перекладів необхідні вагомі науково обґрунтовані 
аргументи. Вміння знаходити такі аргументи припускає наявність 
сучасного теоретичного бачення технічного перекладу.  

Мета пропонованої праці, це озброїти викладача і студента 
новітними знаннями у напряму теорії технічного перекладу, розповісти 
про місце технічного перекладу на практиці та створити таким чіном  
необхідну теоретичну базу для ефективного викладання технічного 
перекладу і практичного оволодіння ним.  

 

Тамара Пілюгіна,  
Національний університет  

державної податкової служби України  
(м. Ірпінь)  

 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США У 
НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ  

 
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

працівників податкової служби зазнали кардинальних змін за останні 30 років, 
адже для відповідності вимогам сучасного ділового світу змінилося саме 
розуміння понять «професійна підготовка» та методи, форми і засоби її 
здійснення.  

Вітчизняна педагогічна наука переймала досвід американських колег у 
царині здійснення ними професійної економічної підготовки молоді (Ільїна В. 
та ін.), ми ж намагаємося звузити коло наукових інтересів до розгляду 
інформаційно-технологічної підготовки працівників у галузі оподаткування, 
яка стає все більш актуальною у наш час.  

Вивчення проблем податкової освіти є дуже популярним серед науковців 
у Сполучених Штатах. Так, шляхи технічної підготовки студентів до 
здійснення ними професійної податкової практики розробляли такі дослідники, 
як Джейн Т. Рубін (Jane T. Rubin), Стефен П. Тренхолм (Stephen P. Trenholm), 
Стівен Ф. Голуб (Steven F. Holub), Бенсон С. Голдстайн (Benson S. Goldstein), 
питання професійної етики у податковій службі досліджували Річард Поуел 
(Richard Powell), Синтія І. Болт-лі (Cynthia E. Bolt-Lee) та багато інших.  

Нове покоління професіоналів виховується на абсолютно інших 
стандартах професійної підготовки і досягне своєї зрілості у 20-х роках 
нинішнього століття. Старий спосіб розгляду таблиць анульованих чеків, 
рахунків та банківських документів клієнтів, внесення даних вручну до 
загальних бухгалтерських книг, підготовка судових балансів, фінансових звітів 
і податкових декларацій замінено на автоматизований процес використання 
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електронних загальних бухгалтерських книг, судових балансів і подібної 
документації. Ці комп’ютеризовані системи потребують більш ретельних 
покрокових інструкцій і належного керівництва з боку більш досвідчених 
колег. Створення сучасних інформаційних технологій викликало потребу не 
лише у належній підготовці професійних кадрів з приводу умілого 
використання ними різного роду програмного забезпечення, але й необхідність 
гарантії того, що нова генерація працівників чітко усвідомлюватиме очікувані 
результати своєї роботи.  

Технологічна підготовка повинна стосуватися як професійних кадрів, так 
і всіх співробітників в цілому, та навіть клієнтів. Весь штат малих, середніх та 
великих фірм повинен пройти навчання з використання технологій цієї 
організації та періодично підвищувати свою кваліфікацію, так як відбувається 
постійне оновлення програмного забезпечення і технологічного процесу. 
Адміністративним працівникам слід також проводити інструктаж із 
податковими службовцями з приводу використання ними деякого програмного 
забезпечення та програми практичного управління відстеженням рахунків, що 
розраховуються і складаються на фірмі. Системні адміністратори повинні вміти 
заповнювати податкові декларації в електронному вигляді, знаходити у них 
помилки і передавати їх податківцям для вчасного здійснення необхідних 
виправлень і повторної подачі.  

Отже, із появою нового покоління працівників інформаційної ери сучасна 
професійна підготовка податківців націлена на вдосконалення їх технічної 
компетентності.  

 

Ірина Пліш,  
СШДС «Лісова казка»,  

гімназія «Апогей»  
(м. Київ)  

 
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В 

ПРИВАТНИХ ШКОЛАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Обов’язком держави є створення умов рівноправного існування та 
функціонування навчальних закладів усіх форм власності, забезпечення для 
кожного громадянина можливості вільного вибору навчального закладу, 
послуги якого найкраще задовольняють його особисті запити. 

Приватні навчальні заклади відіграють важливу роль в системах освіти 
багатьох країн. У Німеччині — 5 тисяч приватних шкіл, у яких навчається один 
мільйон учнів (кожний 14-й учень країни); в Швеції приватними є 900 шкіл, в 
яких навчаються 15% учнів країни (від 6 до 19 років); в Нідерландах — 75% 
всіх шкіл, 70% учнів; у Франції — 18% учнів навчаються у школах приватної 
форми власності; у Новій Зеландії — 95% шкіл, в США — 10-13% шкіл є 
приватними.  



В школі приватної форми власності (ШПФВ) учням надаються всі 
можливості для успішного навчання, розвитку особистих якостей, фізичного та 
культурного розвитку. Цьому сприяє — якісна шкільна інфраструктура 
(обладнані класи, сучасні лабораторії і комп’ютерні аудиторії, бібліотеки, 
спортивні поля, басейни, музичні класи, центри мистецтв при школах та ін.), 
відкритість вчителів та готовність персоналу. Значну роль у підтримці якісної 
освіти, зокрема у загальноосвітніх навчальних закладах відіграють ІКТ, що 
пронизують як сам процес навчання, так і процеси управління.  

В галузі використання ІКТ у навчально-виховному процесі накопичено 
значний науковий потенціал — роботи В. Ю. Бикова, В. П. Беспалька, 
А. Ф. Верланя, А. М. Гуржія, М. І. Жалдака, В. В. Лапінського, Н. В. Морзе, 
Ю. І. Машбиця, В. М. Монахова, О. В. Співаковського, О. М. Спіріна та ін. 

Протягом останніх років в нашій країні здійснено значні кроки у 
зазначеному напрямі — спостерігається формування, на основі ІКТ, 
інформаційного освітнього середовища. Досвід використання ІКТ в управлінні 
навчальним закладом свідчить, що: для досягнення високої ефективності 
управління освітою у приватних школах має носити системний характер; 
складність розроблювання системи управління освітою у приватних закладах 
визначається специфікою управлінської діяльності закладів такого типу.  

В приватній гімназії «Апогей» (м. Київ) пропонується динамічне та 
відкрите інформаційне середовище, ґрунтується на міжнародному досвіді та 
складається з таких модулів: 

ñ головний модуль — організація функцій зв’язку з іншими 
модулями; 

ñ права доступу — визначення прав доступу користувача; 
ñ адміністрування — контроль за системою, визначення прав 

кожного користувача щодо роботи з певним модулем; 
ñ підтримка зв’язку — підтримка зв’язку користувачів в локальній 

мережі та Інтернет; 
ñ пошук інформації — засоби пошуку інформації в локальній мережі 

та Інтернет; 
ñ діловодство — підтримка документообігу навчального закладу;  
ñ органайзер (планування та підтримка навчального процесу) — 

розклад, розподіл педагогічного навантаження; календар подій, годинник, 
списки призначених завдань, електронний щоденник; 

ñ сайт Освітньо-виховного комплексу приватна гімназія «Апогей» 
http://apogey.school-site.kiev.ua/ — розташування навчально-методичних та 
дидактичних матеріалів, відомостей про діяльність навчального закладу, 
організація зворотного зв’язку між адміністрацією, співробітниками, учнями та 
батьками тощо. 

Отже, формування інформаційного середовища у межах приватних шкіл 
вбачається одним із шляхів покращення взаєморозуміння та співробітництва 
між всіма учасниками навчально-виховного процесу: адміністрацією, 
вчителями, учнями та батьками та позитивно впливає на якість навчально-
виховного процесу загалом. 

http://apogey.school-site.kiev.ua/menu/gimnazia/gimnazia.php
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Діна Рождественська,  
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КОМПЕТЕНТНА КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПОГЛЯД НА РОЗУМІННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Реалії сучасної Європи говорять про те, що найбільшою частиною 
користувачів онлайнових та мобільних технологій у Європі є молоді люди. 
Інтернет та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) відкривають цілий 
світ нових можливостей для дітей, розширення кругозору та надання 
можливостей вчитися, створювати ідентичність та брати участь в житті 
суспільства. При цьому, втім, ця категорія може бути піддана таким ризикам, як 
розголос приватних деталей, кіберзалякування або сексуальне насильство. Так, 
60%-70% дітей від 6 до 17 років в Європі-25 використовують Інтернет 
(починаючи з 2005 року) (Eurydice, 2010). 

Комунікативна компетентність, сутність якої в оволодінні мовами та 
способами взаємодії з іншими людьми, навичками роботи в групі є однією з 
ключових освітніх компетентностей і саме від рівня її сформованості залежіть 
майбутня професійна, життєва та особиста успішність учня. Так, під 
комунікативної компетентністю розуміють сукупність навичок та вмінь, 
необхідних для ефективного спілкування (Петровська Л.А., 1989); ситуативну 
адаптивність та вільне володіння вербальними та невербальними (мовними та 
позамовними) засобами соціальної поведінки (Емельянов Ю.М., 1985, с. 11); 
таку компетентність, що передбачає оволодіння мовами та способами взаємодії 
з іншими людьми, навичками роботи в групі (Хуторський А.В., 2003). В 
структурі комунікативної компетентності виділяють наступні її складові: усне 
спілкування, письмове спілкування, діалог, монолог, творення (породження) 
тексту, сприйняття тексту, знання та дотримання традицій, ритуалу, етикету, 
крос-культурне спілкування, ділове листування, діловодство, бізнес-мова, 
іншомовне спілкування, комунікативні задачі, рівні впливу на реципієнта 
(Зимня І.О., 2003).  

http://apogey.school-site.kiev.ua/menu/gimnazia/gimnazia.php
http://www.go-japan.com.ua/countryinfo/


Важливо також розуміти й те, що комунікативна компетентність є 
результуючою характеристикою засвоєння мови — результатом випускника й 
тісно пов’язана із активним використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій. Так, організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
вказує, що «здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку та тексти 
входить до такої ключової компетенції як «інтерактивне використання засобів» 
(Овчарук О.В., 2003). Це дає можливість розуміти світ та брати участь у 
діалогах, а також ефективно взаємодіяти з оточенням.  

Враховуючи все вище сказане, а також у зв’язку із необхідністю 
розширити права молодих людей в Інтернет, досягти безпечного та 
відповідального використанні Інтернет та боротьби з незаконним та шкідливим 
онлайн-контентом та поведінкою, Європейською комісією було створено 
програму «Безпечний Інтернет».  

Різні країни Європи по-різному ставляться та інституюють онлайн 
безпечну освіту. Так, у Бельгії елементи онлайн безпечної освіти включено до 
освітніх та медіа предметів (початкові та старші класи), в Німеччині наразі 
відбувається перегляд мораторію на використання ІК-технологій у початковій 
школі. У зв’язку з цим виникає необхідність вивчати основи безпечної 
поведінки у цифровому просторі, зокрема в аспекті коммунікативної поведінки. 
В Італії навчальні програми з безпечного використання Інтернет відсутні. 
Угорщина має відповідним чином розроблені програми для вчителів у 
національній програмі National Core Curriculum (NCC), що дає їм можливість 
включати (за аналогією) необхідні знання, уміння та навички до розробки 
власних уроків. Нідерланди: онлайн безпечна освіта включена до програми 
німецькомовних шкіл і входить як складовий аспект до програм з медіаосвіти 
та інформаційної компетентності, а у Швеції рішення про включення такого 
типу освіти приймає безпосередньо керівництво кожної школи окремо. Не існує 
практики, як саме впровадити подібну дисципліну до навчального плану. При 
цьому Швецька Національна Освітня Агенція активно підтримує впровадження 
ІКТ у школах. Ісландія підтримує в деяких школах впровадження онлайн 
безпечної освіти як у початковій школі, так і в старшій, проте відсутня єдина 
політика щодо такого предмету в межах всієї країни. Введення курсу з он-лайн 
безпечної освіти у початковій та основній школах Європейського союзу 
розпочалося також у Люксембургу, Австрії, Румунії, Ісландії та 
Ліхтенштейн.  

Теоретичні розвідки вказують на необхідність формувати конструктивну 
комунікативну компетентність учнів засобами цифрових технологій, так і 
формувати правила безпеки такої поведінки (із необхідними обмеженнями), що 
у вигляді відповідних навчальних курсів можуть бути впроваджені до шкільної 
практики України.  

 

Наталія Сороко,  
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України  



(м. Київ)  
 

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО 

ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ 
 

Ключову роль у розробці сучасних стратегій розвитку інформаційно-
комунікаційної компетентності (ІК-компетентносоті) вчителів відіграють 
міжнародні організації та програми, що здійснюються в межах діяльності ООН, 
ЮНЕСКО, Ради Європи, інших міжнародних організацій. Проблема розвитку 
ІК-компетентностей вчителів лежить в площині їх участі у процесі 
використання форм, засобів комп’ютерно орієнтованого навчального 
середовища, що може бути як відкритим, так і закритим (існувати в рамках 
навчального закладу). Рівень розвитку комп’ютерно орієнтованого середовища 
залежить водночас і від програмних педагогічних засобів, і від рівня володіння 
вчителями ІК-компетентностями. 

Безпосередню роль у створенні комп’ютерно орієнтованого навчального 
середовища відіграють сервіси Інтернет та проекти, що здійснюються в 
мережах на різних рівнях: міжнародному, національному та місцевому. При 
цьому середовища та програмні продукти створюють корпорації, що 
орієнтуються на сучасні потреби ринку, учасниками якого, у межах освітньої 
системи, є загальноосвітні навчальні заклади, вчителі, учні та батьки. 
Поєднання потенціалу міжнародних стратегічних напрямів, інформаційних 
продуктів і середовищ та участі представників освітньої спільноти є найбільш 
ефективним механізмом розбудови навчального середовища, що сприяє 
розвитку ІК-компетентності всіх учасників навчального процесу. 

Розвиток ІК-компететності вчителів, зокрема філологічної спеціальності, 
вбачається нами за умови розробки низки заходів та створення підґрунтя для 
отримання ними необхідних знань, що дозволять розкрити потенціал 
можливостей використання форм та засобів комп’ютерно орієнтованого 
середовища у навчальному процесі.  

Недосконалість підготовленості вчителів, зокрема філологічної 
спеціальності, для роботи з використанням ІКТ є результатом впливу низки 
факторів, що притаманна стану розробленості методик та програм, що 
спрямовані на фахове зростання вчителів. Досвід міжнародних та вітчизняних 
ініціатив, що реалізуються в рамках програм Teach-IT.net, «I*earn», Intel 
«Навчання для майбутнього» провідних компаній, які займаються створенням 
ІКТ, зокрема продуктів для хмарних обчислень, наприклад, ІВМ, Microsoft, 
Google та ін., дозволяє виокремити умови, за яких, після проходження навчання 
та ознайомлення з досвідом досліджених програм, відбуватиметься значний 
поступ у розвитку ІК-компетентностей вчителів. Ці умови передбачають: 
співробітництво вчителів інформатики і комп’ютерної техніки з вчителями мов 
та спеціальних інших вчителів-предметників для обміну досвідом та розвитку 
ІК-компететностей; продуктивну взаємодію педагогічного колективу та 
фахівців, що здійснюють обслуговування персональних комп’ютерів та мережі 



Інтернет; використання сучасних комп’ютерних засобів, технологій і мережі 
Інтернет у процесі формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
вчителя філологічної спеціальності.  

 

Юлія Стрєлкова,  
Інститут обдарованої  
дитини НАПН України  

(м. Київ)  
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІКТ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
 
Сучасне суспільство сьогодні характеризують не тільки як інформаційне 

суспільство, а більше як мережне, де важливу роль відіграє спілкування різних 
зацікавлених кіл через інформаційні. Основними рисами такого суспільства є: 
децентралізація процесів управління, індивідуалізація навчання, незалежність 
від часу та простору, розвиток ІКТ навичок та вмінь приймати рішення тощо. 

Зупинимось детальніше на стані запровадження ІКТ у країнах ЄС. 
Щорічно в рамках проведення міжнародних досліджень PISA та PIRLS 
здійснюється моніторинг стану та результатів впровадження ІКТ у навчальний 
процес та доступу до них навчальних закладів, вчителів та учнів. Так, за 
останніми дослідженнями в країнах ЄС на один комп’ютер припадало від 5 до 
20 15-річних учнів.  

В результаті здійснення так званого Пан-Європейського дослідження 
використання ІКТ в школі (Pan European survey on ICT use at school) було 
опитано близько 20 тис. вчителів з 10 тис. шкіл у 25 країнах світу.  

За показниками використання комп’ютерів серед різних вікових груп 
учнів в ЄС: 

ñ учні 9-10 років стверджують, що вони не часто користуються 
комп’ютерами;  

ñ 15-річні учні Франції, Німеччини, Бельгії стверджують, що вони у 
своїй переважній кількості рідко використовують комп’ютер у школі; 

ñ найбільші показники спостерігаються у Данії, Австрії, Фінляндії, 
Швеції та Ісландії; 

ñ рівень інвестицій країн ЄС у розвиток ІКТ в школах;  
ñ європейські країни не сталять стратегічним завданням 

впроваджувати ІКТ на рівні початкової школи, за деякими винятками;  
ñ відсоток шкіл в кранах ЄС, які використовують комп’ютери в класі, 

сягає від 61% у Північних країнах, Нідерландах, В.Британії, Словенії, Кіпрі, 
Ірландії, Люксембурзі, з однієї сторони, та до 20 % у Греції, Словаччині, 
Угорщині; 

ñ наприклад, уряд Ірландії на період до 2013 р. запланував 
інвестувати €252 мільйони євро на впровадження ІКТ у школи (National 
Development Plan (NDP).  



За даними дослідження, ІКТ інтегрується в зміст загальних предметів: 
Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Данія, де учні досягають 
значних результатів, а в інших країнах, де ІКТ викладається як окремий 
предмет — менших результатів. Обов’язковим на сьогодні в навчальних 
програмах вивчення інформаційної грамотності є для таких країн, як Італія, 
Болгарія, Чехія, Латвія, Литва, Угорщина, Словаччина. 

ñ в Греції ІКТ є одним з обов’язкових предметів у денній початковій 
школі; 

ñ у Франції ІКТ у зміст обов’язкової освіти початкової школи; 
ñ у Великій Британії використовуються обидва підходи, де 

інформаційні технології можуть викладатись як окремий предмет, так і бути 
інтегровані через так звані крос-програмні комбінації; 

ñ в Угорщині ІКТ навчання не є обов’язковим; 
ñ у Румунії ІКТ є предметом за вибором. 

Огляд ситуації використання та доступу до ІКТ у країнах ЄС дає нам 
підстави говорити про те, що потрібно більш ретельно займатися розбудовою 
технологій та засобів застосування електронних приладів та мереж, розвитком 
та впровадженням проблемних методів навчання, креативного застосування 
ІКТ для того щоб значно підвищить мотивацію учнів та професійні навички 
педагогів у сфері освіти. 

 

Олена Ярова,  
Бердянський державний  

педагогічний університет  
(м. Бердянськ)  

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є проявом й 
одночасно основою складного соціально-економічного та науково-технічного 
процесу — інформатизації суспільства, що у свою чергу викликає 
інформатизацію освіти як одного з провідних соціальних інститутів. Під 
інформатизацією освіти розуміється процес підготовки людини до 
повноцінного життя в умовах сучасного інформаційного світового суспільства, 
до продуктивного використання знань через застосування обчислювальної 
техніки та засобів телекомунікації.  

Уміння самостійно набувати знання на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства перетворюється в життєву необхідність кожного. У 
контексті стратегій ЄС навчання впродовж життя серед ключових 
компетентностей виділено цифрову-обчислювальну, як таку, що «передбачає 
впевнене та критичне використання Технології інформаційного суспільства — 
ТІС (Information Society Technology — IST) для роботи, дозвілля та 
спілкування» [1, с. 10].  



Практично всі країни-члени, застосовуючи стратегію ключових 
компетентностей у національних документах щодо обов’язкової освіти, 
підкреслюють важливість використання ІКТ як засобу, що сприяє набуттю 
деяких із зазначених компетентностей. Проте 11 країн-членів рекомендують 
ІКТ для формування усіх ключових компетентностей [1, с. 33].  

Зміст навчання ІКТ у європейській середній школі передбачає такі 
розділи, як користування мобільними пристроями та комп’ютером, знання 
можливостей офісу, пошук інформації, програмування, використання 
соціальних мереж тощо. Проблемою упровадження єдиного підходу до 
формування змісту шкільного курсу з ІКТ є значні розбіжності у розподілі 
зазначеної тематики та рівнях складності матеріалу у навчальних програмах 
країн-членів ЄС. Так, наприклад, в Естонії, на відміну від Франції та 
Німеччини, значне місце у курсі з ІКТ займають комп’ютерні ігри та аналіз баз 
даних. Такий саме показник характеризує ситуацію у Латвії та Великій 
Британії. Спільним для всіх країн-членів є приділення уваги питанням безпеки 
дітей в Інтернеті [2, с. 40].  

Паралельно оновленню змісту курсів з ІКТ для учнів відбуваються зміни 
й у діяльності вчителів: інноваційні підходи у викладанні, засновані на 
активному та експериментальному навчанні, підвищують мотивацію учнів та 
покращують їх успішність. Як на початковому, так і на середньому рівнях, 
більшість європейських країн рекомендують такі педагогічні технології, як 
проектне навчання, індивідуалізоване та персоналізоване навчання, науково-
дослідне, он-лайн навчання.  

Залишається проблематичним фінансування ІКТ для шкільної освіти. 
Використання сучасних комп’ютерів, ліцензійного програмного забезпечення 
потребують значних витрат. Якщо к. ХХ ст. – п. ХХІ ст. відзначився активним 
фінансуванням упровадження ІКТ з боку урядів (Великобританія, Ірландія), то 
сьогодні у більшості країн-членів ЄС підтримка шкіл з боку держави 
здійснюється, як правило, на рівні документації, методичних рекомендацій. 
Реальну практичну допомогу у впровадженні ІКТ отримують школи Бельгії, 
Польщі та Турції.  

Для європейської шкільної освіти ІКТ допомагають розв’язувати крім 
дидактичних і соціальні питання. Створені у більшості шкіл веб-сайти 
інформують батьків і громаду щодо діяльності освітнього закладу (штат, 
розклад занять, новини), успішності учнів, організації позанавчальних заходів і 
конкурсів, персональних звітів учнів та учителів тощо. Така форма зв’язку 
дозволяє залучити родини у життя школи, стимулює зацікавлення батьків у 
отриманні якісної освіти їхніми дітьми.  

Таким чином, перед сучасною європейською школою ставляться 
завдання: 

- сформувати в учнів здатність до самоосвіти, вміння самостійно 
орієнтуватися в накопиченому людством досвіді; 

- забезпечити набуття вмінь використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для розв’язання практичних задач; 



- розробити нові методи та організаційні форми навчання і створити 
навчально-методичні комплекси нового покоління; 

- наповнити інформаційний ресурс мережі Інтернет згідно з освітніми 
цілями; 

- розробити та впровадити в освітніх закладах автоматизовані системи 
управління, створити бази та банки даних науково-педагогічної інформації для 
реалізації інформаційної взаємодії між працівниками системи освіти.  

Результатами інформатизації шкільної освіти повинні стати: 
демократизація школи; розвиток змісту, методів і засобів навчання; підвищення 
якості навчання і тренування; педагогізація новітніх технічних засобів; 
модернізація класно-урочної системи; створення єдиних інтерактивних 
інформаційних просторів; інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої 
діяльності; розвиток інформаційної культури особистості (комп’ютерної 
освіченості); удосконалення управління освітою; кадрове забезпечення усіх 
напрямів інформатизації шляхом спеціалізації та інтенсифікації підготовки 
відповідних фахівців. Для систем освіти ЄС, у тому числі й України, 
залишається пріоритетною розробка змісту шкільного курсу з ІКТ та 
стандартизація ІКТ-компетентностей. 
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