Зміст

Тет-а-тет
Уже стало звичкою вважати шкільну освіту консервативною сферою нашого з вами життя. Ось і зараз шостий місяць уся країна здригається від політичних та економічних
колізій, а у нас, школах материкової України, — все спокійно: учні вчаться, учителі вчать, батьки не дуже переймаються, чиновники керують. Усе, як завжди.
За цей час нарешті зняли Прем’єра-«папєрєдніка», несподівано зник Президент, замінили «популярного» Міністра освіти. Політологи заявляють про початок утворення
довгоочікуваного громадянського суспільства; глава сусідньої країни взагалі вважає, що на нашій території утворилася нова держава. А у шкільній освіті нічого не змінилося, все
за планом: диктанти, контрольні роботи, предметні олімпіади, шевченківські дні, регіональні моніторинги, районні
наради. А також різноманітні узгодження, довідки, звіти та
накази, накази, накази…
Директори шкіл уособлюють зразки безмежного спокою
та витримки. Можливо, тільки школярі стали більш збуджені та непокірні, а у вчителів зменшилася критична маса усмішок
на обличчях. Так і живемо,
«хліб жуємо»…
З повагою
Юрій Шукевич
P.S.
Тільки
над
кримськими школами майорять
уже інші прапори.
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Новини
У школах тестують 3D-принтер для незрячих
У Японії тестують нову технологію, що допомагає слабозрячим і сліпим дітям розширювати межі уяви та знайомитися зі світом, який зазвичай не можна відчути на дотик.
А доторкнутися до життя малечі допомагає 3D-принтер, що
робить детальні копії практично будь-яких об’єктів.
Обладнання під назвою «відчутний пошук» реагує на голос і легко управляється, проте процес створення фігурки не
моментальний. Друк може тривати до години. Але заради
такого діти готові й почекати.
Міносвіти ініціює мораторій
на перевірки шкіл
Міністерство освіти і науки
звернулося до органів влади на
місцях із проханням накласти мораторій на здійснення перевірок
навчальних закладів до кінця навчального року.
Про це повідомляється в листі
освітнього відомства щодо зменшення кількості перевірок навчальних закладів.
Відповідну ініціативу в міністерстві пояснюють зверненнями
освітянських громадських організацій із приводу численних перевірок навчальних закладів, які
здійснюються місцевими органами управління освітою, особливо
під час завершення та на початку
навчального року.

Чого ніколи не робитимуть діти
Група учених опублікувала список речей, які добре знайомі
дорослим, але навряд чи теперішнім дітям.
Наприклад, сучасна дитина не прийде у відеопрокат, щоб
взяти додому касету та подивитися фільм, не буде гортати енциклопедію, якщо є Інтернет, їй на думку не спаде пити воду з поливального шланга або їздити на роликах без шолома і наколінників. До списку «забутих» девайсів також потрапили вуличний
телефон-автомат, друкарська машинка та касетний магнітофон.
Учені коментують це спостереження так: «Сказати, добре це
чи погано, що сучасні діти мають легкий доступ до практично
будь-якої інформації, важко. З упевненістю можна стверджувати тільки одне — з появою Інтернету й нових гаджетів світ
змінився назавжди. Це підтверджують багато досліджень, проведених науковцями по всьому світові. Увага дітей ще 50 років
тому була більш глибокою, пильною, зате рівень адаптивності
та здібності робити кілька справ одночасно був нижчим.
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Новини

Останній дзвінок у школах пролунає 30 травня
Цього навчального року заняття в школах мають бути
завершені 30 травня та 31 травня у школах, які працюють
за шестиденним робочим тижнем. Цього ж дня буде проведено Свято останнього дзвінка. Навчальні екскурсії та
навчальна практика учнів у 1—4-х класах будуть проведені
з 2 до 5 червня, у 5—8-х і 10-х класах — з 2 червня до
13 червня.
Також учні 4-х, 9-х та 11-х класів повинні пройти державну підсумкову атестацію. ДПА в 4-х класах буде проведена
з 13 по 22 травня, учні 9-х класів складатимуть шкільні іспити
з 2 по 16 червня, а одинадцятикласники — з 23 по 29 травня.
Документи про повну загальну середню освіту випускники
отримають 31 травня — 1 червня. Учні 9-х класів документи
про базову освіту отримають 18—19 червня.
Випускники 11-х класів, які планують вступати до вищих навчальних закладів після завершення навчального року, складатимуть тести зовнішнього незалежного
оцінювання. Цього року ЗНО розпочнеться 3 червня і
триватиме до 27 червня.

Батьки дають у шкільні фонди
900 гривень
Таку суму щороку вносять батьки
учнів міських загальноосвітніх шкіл для
поповнення класних і шкільних фондів.
Такі результати дослідження ГО «Європейської дослідницької асоціації» за
підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження».
На утримання одного учня в рік у бюджеті-2014 закладено 8,8 тис. грн, тоді як
потрібно 9,5—15 тис. грн. Виходить, що
батьки міських школярів самі «додають»
до бюджету приблизно 10% від закладеної суми держфінансування. Інші гроші
шукають місцеві органи влади.
91% батьків визнали, що в школах
є такі фонди. 50% опитаних упевнені,
що фонди — необхідність, а 33% респондентів вважають, що створюючи
фонди, держава перекладає відповідальність на самих громадян. 10% згадали, що в Конституції України передбачено безкоштовну середню освіту.

Бджолиний акваріум відверне увагу
від комп’ютерних ігор
Житель села Тараканів Дубенського району
Рівненської області Микола Максимчук змайстрував прозорий скляний вулик. Так він вирішив відвернути увагу онука від комп’ютерних
ігор і телевізора та зайняти корисною справою.
Задумка виявилася вдалою. Зацікавився нею не
лише онук, а й бджолярі.
Перший дослідний зразок такого вулика Максимчук створив півстоліття тому.
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СУСПІЛЬНИЙ
Матерів в українських школярів більше, ніж батьків, адже кількість жінок у нашій державі перевищує кількість чоловіків.
Матері — найосвіченіші серед батьків, бо вищу освіту жіноча частина
суспільства отримує частіше, причому почасти не одну.
Кожна третя дитина в Україні народжується у незаміжньої маДідусі мають найтері.
гірше здоров’я серед усіх
Українські жінки працюють переважно на державній
родичів школяра. Це пов’язано
службі або у сфері послуг.
з високим нервовим напруженням
Десяту частину свого часу українка проводить
і фізичними навантаженнями, що
біля плити або пральної машини.
виникали під час трудової діяльності.
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ПОРТРЕТ
Чи доводилося вам, любі директори шкіл, хоча б раз ставити собі запитання: хто
ці люди, які щодня приводять дітей до школи? Про що вони думають? Чим живуть?
Адже педагоги постійно чи то безпосередньо, чи опосередковано, через учнів, працюють із ними. Ми спробували скласти соціальний портрет батьків середньостатистичних учнів України.
Лише кожен десятий батько спроможний повністю оплатити потреби власної родини.
Половина батьків, які залишили сім’ї, не сплачують аліменти.
За миттям посуду чоловіки проводять лише 3% дозвілля.
Почасти займають керівні посади, але не люблять багато говорити. За день вимовляють до 4 тис. слів,
Бабусь віком від 60 до 70
тоді як жінки — від 50 тисяч.
років у 2 рази більше, ніж їхніх од20% чоловіків носять бороду й вуса.
нолітків чоловіків.
43% чоловіків жодного разу не
9 із 10 пенсіонерів-жінок працюють,
відвідали театр.
причому кожен шостий учитель
у школі — пенсіонер.
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НОВИНИ З
Рівне
Школярі зібрали 63 тисячі гривень для порятунку життя учня четвертої школи Івана
Ковриги. Хлопцеві необхідна трансплантація
серця.
Цю операцію можуть зробити в німецькій
клініці, проте вона коштує кілька сотень тисяч
євро. Рік тому лікарі виявили у хлопчика рідкісне захворювання. Його серце стало в чотири рази більшим за доросле.

Закарпаття
Школяр-гітарист, учень 2-го класу Малодобронської дитячої школи мистецтв
за класом гітари Аттіла Фабіан Чуп, привіз
«срібло» з міжнародного конкурсу «Народні співанки» в Угорщині.

РЕГІОНІВ
Київ
Заочна біологічна школа розпочала весняні сесії. Відділення ботаніки, зоології, гідробіології, біохімії, екології, хімії, інформатики, флористики та
фітодизайну, народних ремесел, лісознавства, садівництва, бджільництва, агрономії, кінології вже
приймають слухачів. Зокрема проводять лекції,
практичні заняття, майстер-класи, консультації та
презентації.

Донецьк
Місцеві школярі під керівництвом досвідченого педагога Олександра Кисельова
розробили проект та зібрали кросовий мікроавтомобіль класу «БАГІ». Цей позашляховик розрахований для водіїв 10—14 років.
На відміну від картингу, на ньому можна їздити не лише в літній період, а і взимку.

Кіровоград
Учні шкільного лісництва Підлісненської
школи прибрали від сухого листя одну з рекреаційних зон і посадили новий парк декоративних рослин на території місцевого
лісництва. Подібна акція проводиться вже
вдев’яте. Керівник лісової галузі Кіровоградщини зазначила, що торік в області було насаджено 1300 га молодого лісу. Стільки ж і
цьогоріч.

ШКІЛЬНИЙ
ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ ШКІЛЬНОГО ФОНДУ

94 %

Батьки

21 %

7%

Школа здає
в оренду приміщення

5%

Не знаю

Спонсори
і колишні випускники

10 %

Інше

РОЗМІРИ ВСТУПНОГО ВНЕСКУ

14 %

До 100 грн

58 %

100—500 грн

9%

500—1000 грн

14 %

Важко відоповісти
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5%

Більше 1000 грн

БЮДЖЕТ

*

ВНЕСКИ БАТЬКІВ У СЕРЕДНЬОМУ ЗА РІК

Класні
фонди

Шкільні
фонди

15 %

21 %

До 100 грн

До 100 грн

60 %

56 %

100—500 грн

100—500 грн

10 %

15 %

500—1000 грн

100—500 грн

6%

6%

Більше 1000 грн

Більше 1000 грн

4%

Важко відповісти

Важко відповісти

7%

* за дослідженням ГО «Європейська дослідна асоціація»

Директор школи 4 (88), квітень 2014

9

Тема

Я зрозумів, що ми повинні
уважно дивитися не лише на
світ навколо нас, а ще й на призму, крізь яку видно цей світ.
Стівен Кові

10

Поряд зі мною за останні 15 років поступово сформувалися і почали
співіснувати дві паралельні реальності.
Перша з них, яка виявилася поки що віртуальною, визріла в думках,
аргументах та переконаннях як важлива цивілізаційна потреба групи
освітян під час дискусій у 1990-ті роки. Тоді, отримавши певну свободу до інформації та дій, на переосмисленні залишків радянської школи
виникли перші ліцеї та гімназії, утворилися різні громадські об’єднання
учителів та керівників шкіл.
У той час прогресивні ідеї в Міністерстві освіти підхопили П. Полянський та І. Пархоменко, які впроваджували до шкільної освіти проектні
програми «Громадянська освіта» та «Прикладна економіка».
Але особливо виділявся Б. Чижевський — очолюючи в Департаменті
середньої освіти Міністерства відділ «закладів нового типу та національних меншин», він справляв враження креативного чиновника нової
генерації. У Головному управлінні освіти м. Києва таким став один із
заступників начальника Б. Жебровський: на відміну від іншого заступника, Р. Сидорової, яка за старими зразками «карала та милувала», очолив
«Асоціацію творчих вчителів України» і взагалі тоді завжди був привітно-демократичний.
Саме від нього я вперше почув про європейський принцип фінансування шкільної освіти «кошти йдуть за дитиною».
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Фото з:

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ОСВІТИ?

Тема
У ті ж дев’яності роки директору пристойної
школи вважалося поганим тоном не гуртуватися
навколо одного з трьох новоутворених всеукраїнських громадських об’єднань:
• «Асоціації ліцеїв та гімназій»;
• «Асоціації відроджених гімназій»;
• «Асоціації керівників шкіл».
Тоді ж зазвучали прізвища громадських активістів М. Алфімова, І. Козіної, О. Онаць, Я. Турянського.
Стали можливими освітні подорожі за кордон, де ми, керівники українських шкіл, жадібно
вивчали європейський досвід розбудови шкіл
у Нідерландах, Фінляндії, Великобританії, Данії.
У статутах наших організацій із тих пір прописана мета «підвищення ролі керівників шкіл
у громадсько-державному управлінні освітою» як
основний організаційно-філософський принцип
діяльності, як потреба часу.
Навколо пріоритету національної ідеї та національного
самовизначення
піднімалися
Український гуманітарний ліцей університету
ім. Т. Шевченка на чолі з Г. Сазоненко у м. Києві та
гімназія ім. Т. Шевченка у м. Кіровограді на чолі
з В. Громовим.
Відкривалися приватні школи та дитсадки:
у батьків з’явився вибір. На слуху тоді був Л. Співаковський — директор приватного ліцею «Гранд»,
автор книги (рос.) «Не ходите, дети, в школу».
Здавалося, ще кілька років та трохи зусиль —
і шкільна освіта разом з усією державою стане
частиною європейської спільноти…

взяли під власний контроль все, що могло заважати їм керувати.
Одні прогресивні чиновники отримали нові
посади, інших суворо попередили «не рипатися».
«Асоціація ліцеїв та гімназій» взагалі припинила
свою діяльність, іншим громадським організаціям допомогли пристосуватися так, щоб вони нібито існували, але не заважали владі.
Крок за кроком із системи формальної освіти витіснили В. Громового й фактично знищили
його гімназію.
Приватні заклади як одні з джерел вільнодумства почали «пресувати» податками; поступово
довели їхню кількість у державі до принизливих
0,5% від загальної кількості шкіл або до 0,01% за
числом учнів.
Влада, нібито демократично не заважаючи утворенню нових ліцеїв, гімназій, колегіумів,
спеціалізованих шкіл, законодавчо розчинила їх
у загальному реєстрі масових комунальних закладів.
Відповідний відділ у Міністерстві ліквідували,
нормативну базу щодо діяльності закладів «нового типу» фактично скасували; планку успішності ліцеїстів та гімназистів у «Типовому положенні про ЗНЗ» опустили на межу початкового
рівня.

Але на зламі тисячоліть, початку двотисячних, на перший план почала виходити друга паралельна реальність, на цей раз не віртуальна,
а абсолютно матеріально-авторитарна, бюрократична.
Під гаслом законодавчого державотворення
й упорядкування прогресивних ідей чиновники
від освіти поступово, спочатку навіть непомітно
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ню якості освіти в окремо взятій школі, навіть без
додаткових фінансових інвестицій.
Інша справа, що більшість директорів шкіл ще
не готова як професійно, так і психологічно до
шкільної автономії.
Це означає, що потрібно в кожному регіоні
спочатку відкрити дорогу окремим школам —
першопрохідцям. Не маю жодного сумніву, такі
директори — лідери та шкільні колективи, які
йдуть за ними, — знайдуться.

Педагоги за традицією все чекали на прогресивного та креативного Міністра, який таки
створить освітянське диво.
Але все, на що спромоглися В. Кремінь та
С. Ніколаєнко, — впровадити у життя ЗНО. І. Вакарчук зі свого боку не залишив жодних спогадів, а Д. Табачник — навпаки, став одним із «найпопулярніших» дійових осіб на політичній сцені
України.

Потрібен тільки якийсь нормативний документ про дозвіл на автономію. А крім того, головне принаймні не заважати працювати, якщо немає бажання та хисту допомагати.
Бурхливі події останньої зими… Новий Міністр —
прогресивний ректор знаного університету.
У Верховній Раді профільний комітет очолює потужна Л. Гриневич. Між ними — лідерами європейського типу — здається, має місце порозуміння та співпраця.

Але, можливо, досить усім нам робити вигляд,
нібито паперово-бюрократична освіта може
бути якісною, та одночасно багаторічно ігнорувати потужний європейський та світовий досвід
здорового педагогічного глузду.

До шкільної освіти знову в якості заступника Міністра залучено П. Полянського. І що ж
від них нині чекати нам, керівникам шкіл? Невже нарешті зникнуть подвійні стандарти? Чи
відбудеться довгоочікуване перезавантаження освіти або принаймні зменшиться кількість
бюрократичних паперів? Поживемо — побачимо. Звичайно, сподіваємося на краще. Але вже
з пересторогою: занадто часто помилялися раніше…

Абсолютно впевнений, що тільки «школобазований менеджмент» може сприяти підвищен-

Юрій ШУКЕВИЧ, голова ГО «Асоціація керівників шкіл м. Києва»

Шкільні вчителі добре знають, що в геометрії
Евкліда дві паралельні прямі ніколи не перетинаються.

Якщо ви творчо працюєте й готові ділитися власним досвідом,
запрошуємо вас стати нашим автором

Для тих, хто хоче стати автором ...
Надсилайте матеріали та заповнену заяву за адресою: вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
№ 329 									від 08.04.2014
Про розроблення нового порядку і змісту
державної атестації загальноосвітніх
навчальних закладів
З метою підвищення ефективності управління системою загальної середньої освіти, забезпечення об’єктивності оцінювання стану реалізації загальноосвітніми навчальними закладами єдиної державної політики в галузі освіти
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) спільно з Державною інспекцією навчальних закладів України (Дудник Ю. П.) створити робочу групу з розроблення нового порядку і змісту державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів
із залученням до її складу експертів та представників освітянських громадських організацій
і об'єднань.
2. Робочій групі:
2.1. до 01.06.2014 розробити новий порядок та зміст державної атестації загальноосвітніх
навчальних закладів та винести їх на громадське обговорення;
2.2. до 15.07.2014 узагальнити експертні зауваження і пропозиції та підготувати проект відповідного наказу Міністерства освіти і науки України.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра 							П. Б. Полянський

ІНДЕКС

96502 Директор школи: Газета +
Журнал. Комплект
у складі: газета «Директор школи», журнал «Директор школи. Шкільний світ»
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«НЕМОЖНА РОБИТИ
ДІТЕЙ ЗАРУЧНИКАМИ
ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ»
Віктор Огнев’юк, Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Народився 10 квітня 1959 року у селі Вовчинець Козятинського району. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут, вчитель історії. Працював вчителем історії,
директором Шпитьківської середньої школи, завідуючим райвідділом освіти Києво-Святошинського району Київської області.
У 1997 р. займав посаду заступника міністра у справах сім'ї та молоді. У період з 2000 до
2006 р. працював заступником міністра освіти і науки України.
Директор школи 4 (88), квітень 2014
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Автор понад 70 наукових праць, у тому числі 2 підручників з грифом МОН України.

Інтерв’ю
▶▶ У переважній кількості країн Європи та
▶▶ Початкова школа у нас 4-річна. Чи
світу повний цикл шкільної освіти має термін є потреба поступово, за зразком багатьох
12 або навіть 13 років. На початку двохтисяч- систем освіти перейти на 5 або 6-річну?
них було прийнято рішення про введення
— Це залежить від мети, яку маємо реалізув Україні 12-річної освіти. Потім із різних при- вати. Якщо ми хочемо дбати про здоров’я дітей
чин держава повернулася до 11-річної. Чи і зняти з них перевантаження, якщо хочемо, щоб
потрібно, на Ваш розсуд, повернутися до по- діти не «проходили» програму, а розвивалися
довження терміну навчання в українській фізично, інтелектуально, духовно й мали стійстаршій школі?
ку психіку, то варто збільшити термін навчання
— Вважаю, що не варто акцентувати увагу й переходити до 5-річної початкової школи. Тим
саме на тривалості навчання. Як на мене, ак- більше що нинішній 5-й клас значною мірою
цент слід зробити на освопропевдетичний, а відтак
єнні освітньої програми,
Має бути простір для є можливість інкорпорації
адже учні мають різні призмісту освіти в початкову
вибору
освітніх
родні здібності, а відтак
школу.
можуть опановувати проОкрім того, маємо виріпрограм і засобів
граму за різний відрізок
часу.
12 років може бути тією
межею, після якої варто вчитися за індивідуальним графіком. Тож повернення до 12-річної
старшої школи можливе лише за умови її орієнтації на підготовку учнів до навчання в університеті або при одночасному опануванні першої
професії.
Для цього слід передати професійно-технічні
ліцеї та коледжі в комунальну власність.
Без такого підходу повернення до 12-річки не
буде мати сенсу.
Окрім того, варто скоротити термін навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр до
3-х років.
Лише в такому контексті можна говорити про
збільшення тривалості навчання в старшій школі.

▶▶ Чи дійсно так потрібно нашій відносно небагатій країні фінансувати обов’язкову
повну загальну середню освіту всіх підлітків,
якщо в більшості країн обмежуються лише
базовою як обов’язковою?
— Це конституційна норма, але вона не обмежується віком. Повна загальна середня освіта обов’язкова, проте її завершення може бути
й у 100-літньому віці. А якщо подивитися на модель, запропоновану вище, гадаю, що суспільство може її сприйняти.

шити питання виокремлення приміщень початкової
школи, зміну вчителів кожного року, щоб не робити дітей заручниками однієї людини.
Ввести посаду асистента вчителя в кожному першому класі з наповнюваністю не менше
20 учнів.
Осучаснити, тобто актуалізувати зміст освіти
й перейти до активних методів навчання, відкрити можливість для альтернативного освоєння освітньої програми початкової школи, можливості впровадження індивідуальної навчальної
траєкторії та поступового відходу від чинної
класно-урочної системи.

навчання.

▶▶ В Україні як країні з перехідною ринковою економікою зберігається державна
монополія на підручники, підвищення кваліфікації педагогів, у зв’язку з чим школа,
директор, учитель не мають права вибору.
Це тимчасова міра чи принципова державна
політика?
— Держава має віддати усі функції, що можуть
бути реалізовані на нижчих рівнях, а відтак —
ніякої монополії. Має бути простір для вибору
освітніх програм і засобів навчання.
Звичайно ж усі навчальні матеріали мають
проходити експертизу й отримувати сертифікат
відповідності.
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Підвищення кваліфікації педагогів, як на мене,
варто також переводити на конкурентні засади.
Саме тут може спрацювати принцип: гроші за
педагогом.

▶▶ Уже близько 15 років тому розпочалися розмови про те, що ефективніше фінансувати не заклади освіти, а освіту кожного
школяра. Наприклад, цим шляхом ідуть Грузія, Вірменія, прибалтійські країни. Що, на
▶▶ За чинним законодавством, дирек- Ваш погляд, заважає йти цим шляхом Укратор школи повинен мати вищу педагогіч- їні, крім зрозумілих складнощів формули
ну освіту. А чи не доречно, враховуючи «подушевого фінансування» для сільських
реалії часу, ініціювати додатково варіан- місцевостей?
ти економічної, юридичної, психологіч— Неоднозначний досвід упровадження цьоної, технічної освіти для посади керівника го принципу в різних країнах.
школи?
Поки що не маємо оста— Директор школи це
Процес подолання точної відповіді, тож потрібменеджер, тож має бути
олігархічно- но шукати оптимальні модевідповідна професійна підлі. Вони є.
кримінальній
моделі
готовка, яка міститиме й ті
Принцип — гроші за
компоненти, про які Ви запитуєте.
Київський
університет
імені Бориса Грінченка здійснює саме таку підготовку за спеціальністю «Управління навчальним
закладом».
Вважаю, що навчання за цією спеціальністю
має стати вимогою до претендента.
Окрім того, варто проводити вибори директора конференцією за участі колективу, батьківського комітету.

розпочався

учнем — може бути реалізований, якщо ця модель
буде поєднана диверсифікацією способів фінансування.
▶▶ У Європі та світі найефективнішим
вважається так званий «школобазований
менеджмент», коли державні органи влади
поступово делегують школам частину своїх
повноважень у академічній, кадровій, економічній сферах. В Україні у цьому напрямі

«Варто проводити
вибори директора конференцією»
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практично нічого не відбувається. Як Ви вважаєте, чому?
— Це наслідок централізації та намагання
керувати усіма процесами в олігархічно-кримінальній моделі, процес подолання якої розпочався. Повторюся: все, що можуть робити на місцях — слід передати.
▶▶ Враховуючи реальний стан української економіки за усі роки незалежності та
досить стримані прогнози на майбутнє, чи
не потрібно легалізувати питання «консолідованого» бюджету для більшості шкіл, який
на цей час реально складається як із коштів
державного бюджету, так і з коштів батьків.
(Наприклад, у сусідній Польщі є так звані
«сполечні школи».)
— Це очевидно. Без такого підходу школа не
зможе розвиватися.
▶▶ Підготовка
майбутнього
вчителя
в
педагогічних
університетах:
чи
не
доціль▶▶ Чи не є архаїчною система підпорядкування відділам освіти методичних цен- но теорію надавати під час базової освіти
(бакалаврату), а під час
трів (кабінетів), якщо найчастіше вони не надають
Є думка, що відділи магістратури проходити практику насамперед
школам методичної допоосвіти слід перетвори- у школах?
моги, а виконують перети на сервісні центри
— Такий підхід не відповажно адміністративноконтрольні функції?
з обслуговування на- відає сутності бакалаврату й магістратурі та світовій
— Вважаю, що можна
вчальних
закладів.
традиції. Більш доцільною є
розглянути питання в іншопедагогічна інтернатура. Три
му ракурсі, а саме шляхом
роки бакалаврату плюс один
створення педагогічних асорік
інтернатури.
Загалом
учителя потрібно готуціацій.
Для прикладу: обраний голова асоціації вчи- вати до роботи в системі людина-людина, а не в
телів історії оформляється на 0,5 ставки і вся ро- системі вчитель-предмет. Для прикладу — педабота здійснюється на засадах самоорганізації. гог має навчати, розвивати й виховувати засобаА в методкабінеті — 3 особи виконують організа- ми хімії, а не вчити хімії. Бажаю успіхів усім колеторські та координувальні функції. І ніякого під- гам!
порядкування відділу освіти. Є думка, що відділи
освіти слід перетворити на сервісні центри з обслуговування навчальних закладів.

P.S. Бесіду провів
Ю. Шукевич.

Замовити книжки видавництва «Шкільний світ»

можна за тел. 0(44) 284-24-50 або надіславши на номер 0(67) 408-84-73
sms-повідомлення такого змісту: «Хочу замовити книжки»
Увага! Мінімальне замовлення — 3 книжки
Директор школи 4 (88), квітень 2014
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Тема зору
Точка

ПЕДАГОГІКА СВОБОДИ
Пропонувати «перезавантаження освіти» нині і просто (бо реальні
дії окреслені науковцями, ректорами, учителями), і водночас складно:
зневіра багатьох, брак часу й умов забезпечити економічну ефективність освіти не дають змоги побачити результат уже завтра. І все ж
спробую, бо й донині лишаюся невиправним мрійником і оптимістом, а
ще пам'ять про «Небесну сотню» (там загинули УЧИТЕЛІ!). А тому мої
роздуми, навіяні словами І. І.Огієнка, присвячені «педагогіці свободи».:
Ми − не хохли. Ми не холопи.
Встаємо гідно із колін.
Йдемо, як Бог велів, — в Європу.
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Ідем, як Бог велить, — в світи…
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Фото з:

Галина Сазоненко, президент
Міжнародного
«Партнер-клубу»,
народний учитель України

Не бидло ми. І не циклопи.
Встаєм, розтерзані з руїн.
Встаєм з колін. Ідем з Шевченком.

Точка зору
Принагідно зауважу, що в журналі «Рідна школа» 1995р. нами вперше було вжито в українській
освіті поняття «проектна педагогіка», у 2004 р. —
«педагогіка успіху», а тепер «педагогіка свободи».
До речі, навіть «Педагогічна енциклопедія»
В. Т. Кременя, 2008 р. не розглядає сутності «педагогіки свободи», автором якої є Пауло Фрейре.
Що ж таке свобода в освіті, «педагогіка свободи» нині?
По-перше, свобода в освіті дорівнює відповідальності: це відповідальність за ефективно
організований освітній процес та відповідальність за продуктивність освіти (якість освіти), це
відповідальність кожного і всіх (учнів, учителів,
управлінців).
Як «побачити», «виміряти» її? Критерієм має
бути результативність освітнього процесу: розвиток особистості вихованця (його духовна зрілість, особистісна й громадянська зрілість) та
якість освіти (йдеться про рівень сформованості
життєвих компетентностей).

де вчитель-інтелектуал нарівні з учнем бере
участь у створенні нового знання (знання розглядаються нами як цінність і осмислюються)
та який усвідомлює політико-правовий, громадянський характер своєї діяльності, переконаний
у можливості змін, для якого лексеми «неможливо навчати, не навчаючись» та «навчати — не
просто передавати знання» переходять в аксіому «навчити не можна — можна навчитись».
По-четверте, в управлінні «педагогіка свободи» дає змогу створювати команду не однодумців, а вільнодумців (колись я вживала
інший термін «різнодумці»), об’єднаних спільною ідеєю. Найважливіше, що директор як лідер-стратег має не просто призначатися РУО
(департаментом м. Києва), а проходити конкурс на заміщення вакантної посади керівника на основі захисту проекту розвитку закладу
на п’ять років.
Лише за такої умови директор, звітуючи
перед педагогічною та батьківською грома-

Лише зовнішні інституції можуть це зробити
об’єктивно, не ДПА (слід вилучити як вид контролю), не контрольні роботи за текстами адміністрації (повний анахронізм!), а лише ЗНО (як незалежне оцінювання та TIMS, PISA, PIRZS тощо).
Отже, перший крок до «педагогіки свободи» зроблено з Вами, шановні Ліліє Михайлівно та Ігоре
Леонідовичу (директори ВЦОЯО).
По-друге, це автономія школи (докладно ця
проблема розглядається в посібнику «Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії
ЗНЗ», К. 2011 р.
Проте автономію слід розглядати значно ширше: «Від автономії учня до автономії закладу». Саме
учень має осмислити свій рівень свободи й відповідальності, що є головним принципом «педагогіки свободи».
По-третє, це творення особливого освітнього простору з домінантою вектору суб’єктності,
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Точка зору
дою, публічно доведе поступальний розвиток
закладу, в той же час будуть забуті «протекціонізм», «кумівство», «родинність», хабарництво.
Я дуже уважно відстежую ідеї, «прориви»
й розломи в шкільництві й не випадково кожну
школу розпізнаю за директором. Умію вчитись
у багатьох , проте в останні роки нас безкінечно
«накриває» та чи інша «педагогічна хвиля» несвободи.
По-п’яте, управління має інституціонувати
у громадсько-державну форму, а не навпаки
державно-громадську (на цьому наполягаю!)

закладів України «Рейтинг» та підготовку до запровадження рейтингового оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», який
передбачав оцінювання закладів не за підсумком освітньої діяльності, а за діяльністю органів
управління).
Ви спитаєте в інших директорів (а нас до
20000) «де Ви були?» Не боюся відповісти: «протестували, й нас перевіряли», «заперечували,
й нас знову перевіряли».
По-шосте, й найскладніше, — економіка освіти. Ганебні явища хабарництва, порушення законодавства пов’язані з браком фінансування учнів
(не переплутала: не шкіл, а учнів).
Директори знаходили різні варіанти, аби
утримувати навчальний заклад (про УГЛ:
з 2001 р. по 2013 р. фінансувалися лише оплата
праці та енергоносії): використовували можливості батьків (ремонт парт тощо), відкривали
благодійні фонди (в той час як багато хто з моїх
колег не знають правових основ фінансового
менеджменту), а влада районів, міст забувала,
що більшість закладів — комунальної форми
власності.
А отже, по-сьоме, слід «перезавантажити»
владу в освіті, а саме:
1. Ліквідувати районні управління освіти, що
заважають виконувати головне завдання: вчитися разом з учнем, управляти школою разом із
батьківською громадою, забезпечувати якісну
шкільну освіту кожному.

Видимість участі громадськості особливо витончено демонструвалася в останні роки:
громадська рада, колегія МОН, студентська
рада — все це мої колеги. З їхньої мовчазної згоди чи навіть підтримки відбувалося руйнування
освіти (згадаймо лише один з одіозних наказів
№ 33 від 14. 01. 2014 «Про дослідну експлуатацію
автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних

20

2. Функціональні обов’язки районних методичних центрів передати до інститутів освіти (інститутів післядипломної освіти).
3. Дослідження, що проводять НАПН України, перенести в навчальні заклади (університети, коледжі, школи, садочки тощо) ліквідувавши
16 інститутів НАПН (найсолідніша економія коштів). До структури НАН України ввести Інститут
психології та Інститут педагогіки.
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Психологічна підтримка

Що швидко запалюється, те
раптово згасає.
Григорій Сковорода
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Ефективність роботи директора школи знижують невиправдана
трата зусиль задля досягнення другорядних завдань, нечіткий розподіл
посадових обов’язків, стандартизація спілкування.
Навіть прогресивний і працездатний директор нічого не може заподіяти сам, без готовності педагогічного колективу долучитися до процесу шкільних перетворень.
Водночас емоційне здоров’я керівника освітньої установи є одним із
найважливіших чинників професійно-особистісного розвитку і його самого, і педагогічного колективу, й учнів.
Проблема збереження емоційного здоров’я у зв’язку з цим постає одним із напрямів самоосвітньої діяльності керівника.
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ЕМОЦІЙНЕ ЗГОРЯННЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ

Психологічна підтримка
ЩО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПОВЕДІНКИ ЕМОЦІЙНО ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ,
ЯКА ЗАЙМАЄ КЕРІВНУ ПОСАДУ?
Емоційне здоров’я присутнє в директора шко- ності, перегляду змісту посадових інструкцій.
ли, якщо:
(При емоційному нездоров’ї аврали переборюються шляхом подовження робочого дня,
1. Наявне позитивне ставлення до підлеглих за рахунок позбавлення себе сну та застосуі всіх тих, із ким доводиться працювати, — учнів, вання психостимуляторів — кави, куріння, лібатьків, технічного персоналу, керівництва, по- ків, алкоголю.)
тенційного спонсора тощо. Важкі ситуації виробничих взаємин розглядаються як тимчасові
5. Протягом робочого дня відбувається потруднощі, що мають мінливий характер. (У ви- ліпшення та підтримка позитивного самопопадках прояву емоційного нездоров’я труднощі чуття, робота ніби «лікує». Відновлення працезспілкування пов’язуються з незмінними особис- датності відбувається в найкоротший термін —
тісними особливостями інших людей і вважа- до наступного робочого дня, за вихідні, канікуються нездоланними.)
ли. (У протилежному випадку спостерігаються
втома наприкінці робочого дня, швидка стом2. Відчувається задоволення від приналеж- люваність, сильне падіння працездатності наності до професійної групи працівників освіти, прикінці тижня.)
посадові обов’язки виконуються на високому
професійному рівні, незважаючи на несприятли6. Виявляється твердість професійної позиві умови — несумлінну роботу підлеглих, пере- ції, упевненість у собі, аналітичність стосовно
кручування змісту праці директора та припису- своїх дій, готовність раціонально підійти до
вання йому корисливих мотивів тощо. (Ознакою ситуації. (При емоційному нездоров’ї без осоемоційного нездоров’я вважається «самосанк- бливих причин виникають почуття провини та
ціонована» зневага до виконання професійних каяття, підвищена сентиментальність або драобов’язків.)
тівливість.)
3. Виявляються активність та ініціатива,
приймається
відповідальність за справу та
доведення її до логічного завершення. (На противагу цьому — цинізм,
песимізм, безнадійність,
апатія, саботування інструкцій і вказівок вищого начальства.)
4. Посилення інтенсивності праці, аврали
переборюються шляхом делегування повноважень, реорганізації роботи за рахунок
розширення спільної
з колективом діяль-
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Психологічна підтримка
«Емоційне згоряння» — один із видів порушення емоційного здоров’я. Це стійке, прогресивне, негативно забарвлене психологічне
явище, що характеризується психоемоційним
виснаженням, непродуктивною поведінкою на
роботі, утратою інтересу до неї. Основні параметри вигоряння: психоемоційне виснаження,
особистісне віддалення (відчуження), висока
професійна мотивація, найчастіше не реалізована у продуктивній діяльності. А. Рукавишников
дає характеристику кожному з названих проявів,
що складаються за підсумком у сукупний показник — «індекс психічного вигоряння».
Психоемоційне виснаження — відчуття втоми
й емоційної порожнечі, депресивного настрою.
У керівника немає бажання йти на роботу, він
фізично та психологічно не здатний працювати повний робочий день. Стосовно оточення відзначаються дратівливість і холодність.
Одночасно з цим дають про себе знати перші
симптоми порушення фізичного здоров’я, такі
як головний біль, безсоння.
Особистісне віддалення — дистанціювання
від колег, учнів та їхніх батьків, бажання мінімально спілкуватися з ними.
Зменшується кількість контактів з іншими людьми (сусідами, знайомими, родичами),
з’являються дратівливість і нетерпимість у спілкуванні на роботі та вдома. У сприйнятті їхніх дій
переважає негативізм.
Керівники з високими діагностичними показниками за шкалою особистісного віддалення розглядають підлеглих як тупих і байдужих
суб’єктів, які цілком винуваті в тому, що відчувають труднощі та проблеми в роботі, навчанні та
житті.
Байдужість стосовно їх доповнюється браком
інтересу до думок оточення про себе.
Професійна мотивація при її високому прояві — серйозна передумова для виникнення
синдрому «емоційного згоряння» в доступному
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для огляду майбутньому. При цьому високу професійну мотивацію не слід плутати з високою
трудовою продуктивністю, при якій професійноособистісні витрати можуть бути й не настільки
великі, як це здається спостерігачам із боку.
Керівники з високою професійною мотивацією відрізняються захопленістю роботою; вони
зацікавлені в результатах своєї праці та постійному вдосконаленні змісту своєї педагогічної діяльності.
Свій внесок у діяльність школи вони оцінюють
високо, готові й надалі цілком віддавати себе
роботі. На жаль, їм буває важко визначити межі
своїх професійно-особистісних ресурсів, що не
є невичерпними.
Високий індекс психічного вигоряння трапляється в керівників, які втратили сенс професійної
діяльності.
Вони вважають марним витрачати зусилля на
проведення прогресивних змін у своїй освітній
установі; почувають себе емоційно виснаженими, їхні енергетичні ресурси не підлягають відновленню.
Тих людей, із якими їм доводиться працювати,
вони характеризують здебільшого негативно. Їм
важко стримувати дратівливість і нетерпимість.
Особливого інтересу до роботи такі керівники
не відчувають, часто вони просто імітують його
в належних випадках.
Вони переважно не прагнуть до підвищення
своєї професійної компетентності, живуть старим багажем знань.
Щоб зорієнтуватись у стані проблеми психічного здоров’я керівників шкіл, було проведено
дослідження серед 50 осіб (48 жінок і 2 чоловіків), які працюють у місті та селі.
Отримані результати засвідчили, що керівники з високим і вкрай високим рівнем психічного
вигоряння становлять майже 64% від загальної
кількості. Особливо високі ці показники у знову
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призначених керівників за рахунок високої мотивації до якнайшвидшого підтвердження результативності їхньої діяльності, що необхідно
для професійно-статусного самоутвердження.
Дані свідчать про високий рівень психічного вигоряння керівників освітніх установ. Це
пов’язано насамперед з їхньою високою мотивацією до роботи. Це пояснюється, по-перше, тим,
що в обстеженій групі було багато керівниківпочатківців.
По-друге, варто визнати, що стан справ у сучасній школі характеризується вираженим прагненням до проведення позитивних змін, і це
особливо позначається на провідній позиції керівника школи.
Зазвичай його ініціативи та рівень активності
значно перевершують готовність колективу до
реалізації задуманих директором нововведень.

Які особливості праці керівника, що провокують
виникнення в нього психічного вигоряння? Зарубіжними та вітчизняними дослідниками було визначено перелік таких характеристик. До нього
входять:
• творчість, потреба в імпровізації, відсутність раз і назавжди заданих шаблонів та алгоритмів діяльності;
• неможливість вибрати тих, із ким хочеться
працювати, — потрібно працювати з усіма;
• незахищеність від маніпуляцій, погроз,
проявів відкритої агресії, неможливість відповісти тим самим;
• практично повна відсутність підтримки
у важких ситуаціях; неможливість швидко звільнитися від негативної емоції через те, що характер роботи не припускає відведення на це часу
в ході самого робочого процесу;
• інтенсивність праці при постійному цейтноті;
• непередбачуваність ситуацій професійної
діяльності, неможливість передбачати поведінку
всіх педагогів, учнів, технічного персоналу;
• висока відповідальність за результати роботи;
• необхідність постійно контролювати свою
поведінку, стримувати емоції, приховувати
справжнє ставлення до деяких людей.
Емоційному згорянню керівника школи сприяє також його індивідуальна схильність до цього.
Вона походить від типу нервової системи директора (стійкість, швидкість протікання психічних
процесів, підвищена тривожність, педантичність).
На виникнення емоційного згоряння впливають психологічний клімат колективу, рольові
конфлікти в родині та на роботі, сформована ділова репутація в районі чи місті.
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Спільно з Н. Карабековою нами висунуте припущення про те, що процес виникнення та протікання емоційного згоряння керівника проходить
послідовно чотири рівні: органічний, поведінковий, емоційний, значеннєвий.
Кожний із названої послідовності рівнів характеризується дедалі більшою виразністю синдрому. Відповідно, існують різні види групової
або самоосвітньої рефлексивної роботи з його
подолання чи запобігання.
Пропонуємо характеристику кожного рівня.
На додаток до цього наводимо деякі з відомих
або придуманих нами вправ, завдань та ігор, що
допомагають впоратися з синдромом «емоційного згоряння» на кожному з рівнів.
Органічний (тілесний) рівень. Для нього характерні типові порушення самопочуття людини:
спазми, затиски, млявість або м’язова напруга,
«розбитість», головний біль, ослаблення імунітету тощо.
Робота над своїм емоційним здоров’ям на
тілесному рівні спрямована на підтримку органічного самопочуття. Рекомендується використовувати фізичні дії, мета яких — зняття або
перерозподіл фізичної напруги. Це заняття спортом, танцями, робота вдома, на дачі. Добре до-

помагають прогулянки, водні процедури (душ,
басейн).
Специфічними жіночими засобами подолання ознак синдрому «емоційного згоряння» слугують відвідування перукарні, косметолога, кравчині, похід до магазинів, створення «шедеврів»
кулінарної творчості, благоустрій дому. Дуже корисними бувають релаксаційні вправи на зняття
напруги й утоми, зокрема й комплекси автогенного тренування. У достатній кількості їх можна
знайти у психологічній літературі.
Поведінковий рівень характеризується появою
стереотипів у професійній діяльності та дрібними порушеннями трудової дисципліни. Зміст
такої поведінки полягає в тому, щоб упоратися
з перевантаженнями, «заощадити» енергію за
рахунок запізнень, раннього залишення місця
роботи, перекладання своєї роботи на інших людей заради «важливіших» справ.
Такими терміново виниклими справами можуть стати: відвідування інших установ, виїзди на
необов’язкові для відвідування семінари тощо.
На цьому рівні прояву синдрому «згоряння» зниженню напруги сприяють зміна звичних форм
поведінки та звертання до улюблених занять.
Це може бути в’язання, розведення кімнатних квітів, догляд за домашньою твариною. Іноді
проста зміна маршруту руху на роботу допомагає впорядкувати
поведінку на ній.
У статті Д. Трунова
ми натрапили на рольову гру, якій придумали назву «Літачки».
На нашу думку, її варто
використовувати у груповій роботі
з керівниками з подолання поведінкових ознак психічного
вигоряння.
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Рольова гра «Літачки»
Учасникам семінару-тренінгу для директорів шкіл роздаються альбомні аркуші паперу. Їх треба скласти у формі паперового літачка й написати на його крилі запитання або
вимогу, звернену до керівника в категоричній
формі.

Емоційний рівень. У цьому випадку порушення
стосуються сфери емоцій і почуттів. Виникають
безпідставне занепокоєння, тривожність, напруженість або, навпаки, апатія, пригніченість тощо.
Зняттю емоційної напруги допомагають читання
улюблених книг, перегляд спектаклів і кінофільмів, спілкування з друзями.

Наприклад, це можуть бути такі написи:
«У вашій школі немає живого куточка. Як же
ви виховуєте в дітях любов до природи?»,
«Коли ж ви поміняєте систему опалення у вашій школі?», «Мешканці прилеглих будинків
скаржаться на те, що ваші діти, бігаючи на
перервах у дворі, нецензурно висловлюються. Вони у вас невиховані, треба, щоб ви вчили їх

Раціоналізації негативних переживань й аналізу варіантів роботи з ними допомагає розроблена нами рольова гра «Важкий день». У ході її
проведення керівники зіштовхуються з конфліктними ситуаціями, що випливають одна з одної.
Учасники повною мірою відчувають майже реальні переживання.

культури поведінки», «Чому ви не звільняєте вчителя трудового навчання? Уже не перший раз він
зриває уроки через випивку напередодні», «Будь
ласка, терміново зніміть з уроків і надішліть 20
старшокласників на передвиборну зустріч депутата з молоддю району» тощо.
Потім один з активних учасників заняття
стає в центр кола, а інші керівники запускають
у нього літачки. При цьому вони по черзі або
всі одночасно висловлюють написані на них
вимоги. Варто попросити того, хто стоїть у колі,
сказати про те, яке почуття в нього з’являється
в результаті цієї дії. Після цього йому пропонується розібратися з обсягом роботи, що звалася на нього.
Для інших учасників навчального заняття,
також охочих брати участь у цій процедурі, пишуться нові вимоги.
Після того як завдання буде виконано
2—3 рази, у присутніх з’являється бажання поговорити про впорядкування та раціональне планування своєї управлінської діяльності.
Ця раціоналізація стосується, зокрема, готовності керівників виявляти твердість при відмовленні від тієї роботи, що не входить у перелік їхніх посадових обов’язків.

Як вони кажуть потім на обговоренні, такі процедури «загартовують». Звичайно, при її проведенні велика відповідальність лягає на ведучого
в наданні підтримки головним дійовим особам.
Рольова гра «Важкий день»
Гра відтворює один день із життя директора
успішної школи, насичений неприємними подіями.
Ситуація гри дає змогу учасникам, які особисто виконують головні ролі, випробувати
свої комунікативні та стресостійкі можливості.
Основне призначення гри — перевірка системи емоційно-особистісної саморегуляції
в умовах несприятливої взаємодії.
Гра складається з трьох частин. Перша частина являє собою набір ситуацій, що супроводжують упевненого в собі професіонала-директора
дорогою на роботу.
Після програвання всіх ситуацій першої частини відбувається їх обговорення з оцінкою
й інтерпретацією дій, що спостерігалися. У другій частині ситуації повторюються у зворотному
порядку, супроводжуючи повернення директора
додому.
Після їхнього програвання також відбувається
обговорення. Третя частина додає переживань,
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пов’язаних із сімейними відносинами. Основний
пафос гри — визначення готовності до здійснення професійних дій у контексті несприятливих
умов життя та роботи.

Ситуації для програвання
у другій частині
Ситуація 4. Директор долучається до роботи,
намагаючись відійти від ранкових переживань.

У ході підсумкового обговорення ведучому та
всім присутнім треба бути готовими почути безліч сумних і смішних історій про «божевільні» дні
директора школи.

Зненацька до школи (розташованої неподалік
від трамвайної лінії) прибігають викликати невідкладну допомогу та кличуть шкільного лікаря для надання першої медичної допомоги постраждалій людині, яку збив трамвай.

Ситуації для програвання
в першій частині
Ситуація 1. Директора, який їде на роботу
в автомобілі, зупиняє інспектор безпеки дорожнього руху й робить зауваження стосовно,
наприклад, недостатньо чистої, на його думку,
машини, криво приклеєної фотографії на правах
водія або чогось іншого.
У ході розмови в нього виникає бажання перевірити двигун машини. У результаті перевірки
він дійде висновку, що водієві варто вийти з автомобіля.
Сам інспектор збирається відігнати її для спеціального технічного огляду. За докладнішою інформацією можна зайти завтра о 9:00 до управління служби безпеки дорожнього руху.
Ситуація 2. Директор переходить вулицю
та сідає у трамвай. Через пару зупинок у вагон
входять контролери та просять його пред’явити
квиток. Квитка немає.
Виявилося, що гаманець (сумочка) забутий
у бардачку автомобіля. Інші учасники гри зображують байдужих пасажирів-свідків. Один
контролер виявився особливо наполегливим,
директору доводиться вийти з трамвая та довго
пояснювати йому ситуацію.
Ситуація 3. Директор добирається на роботу із сильним запізненням. Важливий семінар,
призначений на цей день у школі, проходить без
нього. Усі вчителі в паніці, гості у здивуванні та
тривозі. З порога починаються розпити, співчуття, докори.
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Директор, який прийшов на місце події з медсестрою, упізнає в постраждалому того контролера, який його покарав.
Ситуація 5. Після робочого дня директор вирушає (за домовленістю між управлінням освіти
й УВС) на проведення навчальних занять зі співробітниками охорони дорожнього руху з гуманітарних дисциплін (наприклад, зі спілкування
й подолання конфліктів).
Директор проводить вечірні заняття на прохання офіцера УВС, який приймав у нього недавно іспит із водіння автомобіля.
Серед слухачів, котрі прийшли здавати іспит,
директор упізнає інспектора дорожнього руху,
зустріч із яким відбулась уранці.
Ситуації для програвання
у третій частині
Ситуація 6. Директору, який повертається
ввечері додому, сусідки, котрі сидять біля під’їзду,
повідомляють, що тринадцятирічна донька, не
дочекавшись батьків, щоб спитати дозволу, пішла до подружки на день народження.
Вона просила передати, що, можливо, залишиться в неї ночувати.
Ситуація 7. Чоловік, який повернувся з відрядження, виявляє не тільки відсутність дружини
ввечері (й навіть хліба в домі), а також автомобіля та дочки.
Ситуація 8. На десяту вечора лунає дзвоник
і до оселі буквально ввалюється друг родини,

Директор школи 4 (88), квітень 2014

Психологічна підтримка

який перебуває проїздом у місті. Він злегка напідпитку, у нього в руках картонна коробка з вином, фруктами й іншими продуктами.
Не одержуючи підтримки своєму радісному
настрою від хазяїв, він намагається самостійно
накрити на стіл і питає, де в домі зберігається
хліб.
Значеннєвий рівень виявлення синдрому «емоційного стану» пов’язаний із підміною або втратою сенсу професійної діяльності.

З’являється негативне ставлення до своїх професійних можливостей.
Мова про те, щоб «поберегти здоров’я», «допрацювати до пенсії», а не про працю на повну силу.
На значеннєвому рівні професійного вигоряння зміна стану може бути досягнута шляхом колективного пошуку рішення виробничих і життєвих проблем.
Самодопомога на раціональному (значеннєвому) рівні спрямована на формування (або відновлення) позитивного ставлення до своїх професійних можливостей, пошуку нового змісту
своєї діяльності.

Я не отримав передплачене видання. Що робити?
Звернутися із листом-заявою до начальника свого поштового відділення упродовж одного місяця
(для газет) або двох місяців (для книжок). Додати ксерокопію передплатного абонемента (квитанції).
Продублювати лист-заяву на адресу видавництва: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Нагадуємо, що за ненадходження номерів відповідає Державне підприємство з розповсюдження періодичних видань «Преса»
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Анна ГАВРИТЕНКОВА,
директор школи № 68
Подільського району,
м. Київ
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Твердження, що від шкільного вчителя значною мірою залежить
життя і доля людини — не просто красиві слова, адже більшу частину свого дитинства та юності людина проводить у стінах школи. Тут
формується характер і розвиваються основні психологічні якості дитини, отримуються знання світу й уміння жити в колективі, приймати
рішення. Кожен із нас, напевне, пам’ятає свій перший шкільний дзвоник,
море квітів і звуків… І вчителя, який узяв твою руку з теплих маминих рук…. І, як це нерідко буває, ця вчительська рука лежить на пульсі
його учнів усе життя. Ну, якщо «класний керівник» в ідеалі повинен походити від слова «класний», тобто, «чудовий, який розуміє усі проблеми», «хороший друг» (а не від слова «клас» як приміщення чи група дітей),
то «директор», незалежно від походження слова, має поєднувати в собі
все — від вчителя й організатора дитячого й педагогічного колективу до
завгоспа, менеджера, науковця, шеф-кухаря, артиста…
А якщо ти, до всього того, ще сам молодий і не дуже досвідчений,
і всього доводиться вчитися, як то кажуть, «із нуля»? З одного боку —
це чудово: погляди — не зашорені, думки — не замулені, ідей — хоч греблю ними гати, упереджень — майже жодних… Для мене, випускниці цієї
ж школи, пропозиція стати спочатку заступником директора з НВР,
а згодом директором була великою честю та величезним випробуванням на міцність, адже тут працювали вчителі, які вчили й мене.
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Фото з:

«ТРИМАТИ УДАР» — ОБОВ’ЯЗКОВА
ВИМОГА ДЛЯ КОЖНОГО КЕРІВНИКА

Директору-початківцю
Після призначення на посаду всі директори
окрилені однаково, але кожен стикається з різними проблемами.
Я була окрилена, одухотворена й упевнена,
що вже через короткий час моя школа № 68 буде
найкращим у світі навчальним закладом, незважаючи навіть на те, що знаходиться вона в одному з найвіддаленіших куточків столиці — приватному секторі, загубленому між житловими
масивами Куренівка, Сирець і Виноградар.
Життя вносить свої корективи. На практиці
виявилося, що швидко внести кардинальні зміни, зрушення практично неможливо, а бути директором означає бути одночасно завгоспом,
психологом, кризовим менеджером тощо.
Я розуміла, що керівник повинен бути послідовним і уміти доводити почату справу до кінця. І це повинні бачити його колеги й учні. Уміти
«тримати удар» — обов’язкова вимога для кожного керівника.
Директор повинен бути не лише лідером,
а й цікавою і загадковою особистістю. Його
думка має бути не лише незалежною, а й нестандартною, оригінальною, інноваційною. Він
першим повинен створювати креативне середовище у школі й не боятися, а стимулювати появу інших, нетрадиційних ідей як від учителів, так
і від учнів.

Пріоритет перший
«Немає поганих учнів»
Моя школа не звичайна загальноосвітня,
а особлива, адже тут навчаються разом як звичайні діти зі звичайних сімей, так і діти-сироти,
вихованці дитячого будинку «Малятко», а ще
діти з особливими освітніми потребами.
Тому ми усім педагогічним колективом школи
чітко визначилися, що повинні навчати всіх дітей без будь-яких обмежень. Звісно, можна було
б потрапити під уплив новомодних віянь і почати перепрофілювання школи, перетворивши її на
ліцей, гімназію чи інший елітний тип навчального закладу.
Але ми добре розуміли й розуміємо: в цьому
районі немає поблизу іншого навчального закладу, отже, для наших дітей ми — єдині й неповторні.

Не одному поколінню вчителів нашої школи
довелося самотужки вчитися розуміти потреби
різних дітей, їхні можливості, особливості психоемоційної сфери.
Ми намагалися створити такий психологічний клімат, у якому було б комфортно всім дітям, незалежно від того, чи це дитина з повної чи
неповної родини, сирота, чи дитина з певними
вадами.

Директор зобов’язаний уміти ризикувати. І не
тільки уміти, а й намагатися пробувати. Обдуманий ризик зазвичай дає можливість просунутися
не на один крок уперед, а на кілька, часто ламаючи звичне й досягаючи значних висот, іноді
вражаючи оточення своєю сміливістю.
Проаналізувавши стан школи, вивчивши реальну картину справ, поспілкувавшись із педагогічним колективом, батьківською громадою
та учнями, я зрозуміла, що треба визначити насамперед пріоритетні напрями роботи, описані
нижче.
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Педагоги всіляко допомагали й допомагають
учням, які мають проблеми в засвоєнні навчального матеріалу. Вони активно працюють з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в шкільних
і районних олімпіадах із різних предметів, проводять цікаві предметні тижні, організовують гуртки
з поглибленого вивченням навчальних дисциплін.
Максимально залучають дітей та їхніх батьків
до виховних заходів у школі. Ми налагодили роботу учнівського самоврядування школи.
Хочеться зазначити, що практично всі учні,
від малечі до старшокласників, шкільні реформи
сприйняли з радістю і активно брали участь у виборах президента школи, шкільного парламенту,
в усіх виховних заходах.
Пріоритет другий
«На вчителі школа тримається!»
Декларувати, що ми працюємо з кожною дитиною, незалежно від того чи це талановитий, здібний учень чи дитина з особливими освітніми потребами, легко. А от працювати і втілювати нашу
декларацію на практиці — значно складніше!
Спілкуючись із колективом, спостерігаючи за
роботою педагогів, я бачила, що одні працюва-

ли віддано, сумлінно, незважаючи на труднощі,
проблеми, життєві колізії.
Інші постійно скаржилися то на низьку зарплату, то на складні характери дітей, то на відсутність заможних батьків; вони не сприймали
нововведень, не прагнули працювати, використовуючи нові інформаційно-комунікаційні технології, постійно критикували нове.
Тож було зрозуміло одне: справжній учитель,
на якому тримається школа, який «серце віддає
дітям», — це людина, яка самовіддано працює,
незважаючи на розмір окладу, премії та грамоти,
хоч це й не зайве.
Я хотіла об’єднати навколо себе саме таких
справжніх педагогів. І не просто хотіла, а й робила це. Та, власне, не я їх збирала, а вони залишалися працювати в школі. А хто не витримував
напруження, хто не працював творчо, з любов’ю
до дітей, — ішли самі. Я не тримала й не вмовляла залишитися.
Пріоритет третій
«Співпраця з батьківською громадою»
Без підтримки батьків, без їхньої довіри та розуміння не зможе працювати жоден директор чи
педагогічний колектив.
Я вдячна батькам своїх
учнів, що вони надали кредит довіри й завжди підтримували мене ц педагогічний
колектив щодо створення
в школі здорового емоційно-психологічного клімату,
в якому було б комфортно
всім учасникам навчального
процесу: і дітям із родин, які
опинились у скрутних життєвих обставинах, і дітям-сиротам, вихованцям дитячого
будинку «Малятко», і дітям
зі звичайних благополучних
сімей.
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Виховання дитини починається
з родини. Школа ж підхоплює цю
естафету, коли дитина приходить
до навчального закладу.
А що як у дитини немає родини?
Адміністрація школи в тісній співпраці з батьківським активом робить
усе для того, щоб забезпечити максимально ефективний виховний
процес. Зокрема були започатковані екскурсії на місця роботи батьків, спільні суботники з прибирання
території навколо школи, проводяться шкільні свята, в яких активну
участь беруть не лише діти і вчителі,
а й батьки.
Пріоритет четвертий
«Ефективна співпраця з органами управління освітою та іншими організаціями»
Дуже важливою є підтримка й розуміння органів управління освітою. Мені пощастило, що
мене розуміли та підтримували у втіленні моїх
ідей і починань. Зокрема, районне управління
освіти в особі начальника Подільського управління освіти Троян Г. В.
І тоді, коли ні у мене, ні у моїх колег ще не
було досвіду створення спеціальних та інклюзивних класів, мене підтримали й надали мені
фахову та практичну допомогу у створенні
умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Нині, маючи чотирирічний досвід керівника
ЗНЗ, можу сказати, що мене переповнюють неоднозначні почуття. З одного боку, я щаслива, що
в нашій затишній комфортній школі навчаються
чудові, талановиті діти, що серед них добре почувають себе діти з проблемних родин, діти-сироти, вихованці дитячого будинку «Малятко»,
діти з особливими освітніми потребами.
У школі організовано навчання у звичайних
класах, в інклюзивних, спеціальних класах та за
індивідуальною формою.

Із дітьми плідно працюють учителі-предметники, вчитель-логопед, практичний психолог.
Діти залюбки відвідують хореографічний і краєзнавчий гуртки, спортивні секції.
Але найбільша гордість школи — це згуртований творчий педагогічний колектив однодумців,
«фанатів» своєї справи у найкращому розумінні
цього слова, які роблять все для того, щоб дитина повірила в себе; навчають дітей учитися, виховують справжніх патріотів своєї держави.
Проблема, над якою працює педагогічний
колектив, — «Формування високоінтелектуального, духовно багатого учня через особистісно зорієнтоване спрямування роботи
вчителя» вдало реалізується. Наші діти виростають розумними, розкривають свої таланти,
вступають до вищих навчальних закладів, стають
успішними громадянами суспільства.
З іншого боку є багато невирішених питань. Від
цього сумно. Але для того, щоб максимально підняти школу на високий рівень, створити сучасну
інклюзивну школу європейського рівня — школуродину, яка буде випускати здорових, успішних,
розумних, освічених, толерантних, чуйних учнів,
ми використовуємо й будемо використовувати
великий потенціал педагогічного колективу, адміністрації школи, учнів, батьківської громади.
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Топ-менеджер
Тема

МЕНЕДЖ

ЕР

ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЯК ТОП-МЕНЕДЖЕР
Той, хто керує, повинен
іноді підкорятись, і той, хто
підкоряється з гідністю, заслуговує на те, щоб керувати
в майбутньому.
Марк Туллій Ціцерон
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(Продовження, початок у №3.)
Цей матеріал може викликати щире роздратування тих наших колег, які не вірять у щасливе та успішне майбутнє української шкільної
освіти та зокрема себе в цій освіті.
Тому редакція попереджає: вищезгаданій категорії осіб подальше
прочитання шкодить здоров’ю.
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Стандарт професійної діяльності директора
школи, розроблений у високо розвинутих країнах Європи (Нідерланди, Данія, Фінляндія та ін.)
визначає поняття компетентності як сукупності
систематичних знань, умінь та переконань, необхідних для його ефективної професійної діяльності .

До ключових складових (сфер) професійної компетентності будь-якого топ-менеджера
найчастіше відносять:
•Стратегічний менеджмент.
•Організаційний менеджмент.
•Менеджмент персоналу (кадровий менеджмент).
•Фінансовий менеджмент.
•Менеджмент комунікацій та PR (стосунки
з громадськістю).
Надалі, мабуть, небайдужому читачеві буде
корисно зануритись у зазначені сфери менеджменту організації очима директора школи, який
практикує свою управлінську діяльність відповідним чином уже більше 10 років.
А поштовхом до цього була участь в українсько-голландському проекті UDEМ з освітнього
менеджменту у 2001-2003 роках, основним наслідком якого став випуск відповідного навчального посібника з грифом Міністерства освіти і
науки («Освітній менеджмент». За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. Київ, Шкільний світ, 2003 р.)

та запровадження у ЦІППО АПН України магістерської програми післядипломної перепідготовки керівників шкіл.
Тому, змінивши докорінно власну психологію
управління закладом, і тих пір є палким прихильником теорії та практики планування, організації,
мотивації персоналу та контролю діяльності відповідно до зазначених вище п’яти сфер менеджменту.
Одночасно протягом останніх років проводив
заняття з менеджменту з керівниками шкіл та студентами у Київському університеті Б. Грінченка та
в Університеті менеджменту освіти АПН України.
Стратегічний менеджмент
Стратегія розвитку організації визначає головним чином відносини між організацією та її середовищем. Х. Мінцеберг розглядає стратегію як
складову п’яти «р»:
• plan (план) — свідома вибрана послідовність дій;
• play (хитрість) — маневр із метою обійти
конкурента;
• position (позиція) — місцезнаходження
в середовищі;
• perspective (світогляд) — особистий спосіб
сприйняття, філософія організації;
• preference (перевага) забезпечення конкурентної переваги.
Стратегічний менеджмент передбачає 8 етапів, зображених на схемі 1.
Схема 1

Аналіз ситуації та зовнішнього середовища

Визначення можливостей
та загроз

Аналіз ресурсів організації

Визначення сильних
та слабких сторін

Реалізація стратегії

Формулювання стратегії

Оцінка місії, цілей
і стратегії організації

Оцінка
результатів
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Друга стратегія — лідерство в індивідуалізації. Така послуга передбачає конкурентну
перевагу в концентрації уваги на інтересах конкретних споживачів (клієнтів).
У такому випадку організація створює специфічну систему доступу до послуги, систему індивідуального замовлення.
Такий тип стратегії максимальною мірі застосовується у приватних школах із малою наповнюваністю класів, зокрема підписанням контрактів
(договорів) між адміністрацією школи та кожним
із батьків.
Третя стратегія – лідерство в ціні послуги. За
умови її впровадження центром уваги організації
є витрати, які повинні зменшувати ціну послуги
порівняно з конкурентами при одночасному збереженні якості, стандарту послуги.

Зі свого боку пропоную увазі колег деякі позиції стратегічного менеджменту у школі:
• розробка та поетапне впровадження місії
та візії школи, перспективних планів її розвитку;
• прогнозування змін у шкільній політиці;
• участь співробітників, учнів у міжнародних,
Всеукраїнських, регіональних проектах;
• проведення власного моніторингу здібностей та навчальних досягнень учнів;
• відбір учнів, організація приймальної комісії;
• аналіз результатів ЗНО.
Узагалі в теорії менеджменту існує три стратегії створення конкурентних переваг.
Перша – це лідерство у спеціалізації. За
умови її здійснення організація намагається зробити послугу незвичайною, вочевидь помітною,
привабливою.
Прикладом таких дій може бути зміна типу навчального закладу на «ліцей», «гімназію», «спеціалізовану школу з поглибленим вивченням…»
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Оскільки не лише у приватних шкіл, але й у комунальних має місце прихована вартість послуги, то зменшення витрат для батьків може бути
досягнуто або за рахунок кращого бюджетного
фінансування конкретної школи або за рахунок
раціонального витрачання ресурсів на 1 учня по
кожній статті додаткового (прихованого) кошторису.
Організаційний менеджмент
У процесі діяльності організаційного менеджменту визначальними є три основні чинники:
• обсяги виробництва (товарів або послуг);
• розташування виробничих потужностей;
• безпосередня організація виробничого
процесу.
Організаційний менеджмент приймає необхідні ресурси, впливає на них, перетворюючи на
готову продукцію або виконану послугу.
У школі під обсягами виробництва мається на
увазі кількість учнів у кожній паралелі класів, які під
проводом учителів отримують специфічну послугу — загальну середню освіту.
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Послуга відбувається у три етапи: початкова,
базова та повна середня освіта.
Завершується надання послуги видачею відповідного документа, що засвідчує рівень (якість) надання послуги.
Виробничі потужності у школі — це обладнані відповідним чином класи та навчальні кабінети.
Безпосередня організація виробництва освітньої послуги передбачає структуру навчального року (семестри; канікули, ДПА тощо), режим
дзвінків кожного навчального дня, календарно-тематичне планування кожного предмета навчального плану, наявність учителя на кожному уроці та
безліч супутніх освітньому процесу питань (наявність бібліотечного фонду, технічних засобів навчання, меблів та обладнання, освітлення, температурно-кисневого режиму, туалетів, харчування
тощо).
До ресурсів організаційного менеджменту
потрібно віднести:
• персонал школи (учителів, вихователів
ГПД, психологів, бібліотекарів, бухгалтерів, лаборантів, технічний персонал, директора та його
заступників);
• технічні засоби навчання, передбачені навчальними програмами вивчення того чи іншого
предмета;
• меблі, інвентар та різноманітне обладнання, що використовується у процесі проведення уроків, та ширше під час перебування дітей
у школі;
• фінанси, потрібні для виплати заробітної
плати персоналу та покриття видатків на придбання, функціонування та відновлення матеріально-технічної бази школи;
• інформацію, потрібну для безперебійного
нормального функціонування механізму шкільної освіти;
• ефективний розподіл часу кожного уроку,
перерви, позаурочних можливостей школи.

Організаційний менеджмент використовує
у своїй діяльності ту чи іншу структуру організації. Структура відображає виділення окремих
підрозділів, які пов’язані між собою та знаходяться у постійній взаємодії.
В основі діяльності структурних підрозділів
використовується розподіл праці та один із фундаментальних принципів теорії управління — делегування повноважень.
Делегування повноважень означає передачу завдань підлеглій особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання.
Людина, якій передані повноваження, займає
певну посаду в організації, несе відповідальність
перед керівником, який передав їй ці повноваження, отримує за це відповідну винагороду.
Повноваження — це обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати
зусилля частини її персоналу на виконання певних завдань. Важливим при делегуванні повноважень є те, що
• повноваження делегуються не конкретній
людині , а посаді;
• делегування повноважень не знімає відповідальності з керівника, який їх делегував.
На відміну від багатьох інших організацій, ієрархічна лінійно-вертикальна структура школи
має певні специфічні особливості.
Так, наприклад, директор школи, перебуваючи на верхньому рівні управління й делегуючи повноваження іншим співробітникам,
одночасно як учитель-предметник методично
повинен підпорядковуватися відповідному голові шкільного методичного об’єднання, а організаційно — заступнику директора з навчальної
роботи.
Нижче пропонується авторська чотирирівнева модель шкільного організаційного менеджменту (схема 2).
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Схема 2
Рівнева модель шкільного менеджменту
Директор

Заступники
директора

І Рівень

Шкільна рада

Керівник
психологічної
служби

Головний
бухгалтер

ІІ Рівень
ІІІ Рівень

Класні
керівники

Голови методичних
об’єднань

Завідувач
харчоблока

Завідувач медпункту

Учителі, інші педпрацівники

Завідувач
медіатеки

ІV Рівень

Оскільки вищезгадані п’ять сфер менеджменту
припадають на делеговані повноваження тому чи
іншому персоналу, доцільно для наочності представити матрицю взаємодії рівнів управління

шкільною організацією та згаданих сфер шкільного менеджменту. Окремо на матриці виділені
вузли зосередження максимальних повноважень
на тому чи іншому рівні управління (схема 3).

Менеджмент персоналу
Перш ніж визначити мету й завдання щодо
управління персоналом та планування його розвитку, потрібно розуміти три групи чинників:

• оцінку продуктивності праці;
• просування
персоналу
службовими
сходами;
• фінансові та соціальні винагороди;
• психологічний супровід.
У свою чергу, джерелами пошуку та відбору
шкільного персоналу є :
1) звернення (заявки) до кадрової служби
відділу освіти та кадрових агентств, державної
служби зайнятості;
2) розповсюдження об’яв із найму на роботу;
3) рекомендації співробітників;
4) прямі звернення (заявки) до педагогічних
університетів;
5) тимчасове залучення працівників інших
шкіл.

1) власні досвід, цінності, цілі, мету діяльності
самого директора школи;
2) стан внутрішнього середовища шкільної
організації (історія, контингент учнів, персонал,
інші ресурси тощо);
3) стан зовнішнього середовища — очікування
органів управління освіти, нормативно-правова
база, конкуренти та партнери, соціально-політичне оточення тощо.
До основних компонентів процесу менеджменту персоналу відносять:
• пошук та відбір;
• навчання та атестацію;
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(Продовження в наступному номері.)
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Схема 3
Взаємодія рівнів та сфер шкільного менеджмету

І

ІІ

ІІІ

ІV

Стратегічний
менеджмент

Менеджмент
комунікацій,
PR

Фінансовий
менеджмент

Менеджмент
організації

Менеджмент
персоналу

Кризовий
менеджмент

Кризовий
менеджмент

Кризовий
менеджмент

Кризовий
менеджмент
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ПРЕСТИЖ У СУСПІЛЬСТВІ ТА РЕПУТАЦІЯ
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Віктор БОРОВЕЦЬ,
директор Березнівської I—III ст. ЗОШ № 2,
Рівненська обл.
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Євгенія ХАБЛО,
директор центрально-міської гімназії,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Дискусійний клуб
Ю. Ш.: Які професії чи посади, на Ваш погляд, вважаються престижними в українському суспільстві? Чи входить до першої «десятки» посада директора школи?
В. Б.: Не думаю, що в нашому суспільстві посада директора школи входить у «ТОП-десятку».
Престижними вважаються ті професії, які мають високий суспільний статус, користуються
впливом і повагою в оточення. З одного боку,
престиж професії залежить від рівня складності
й відповідальності праці, а з іншого, від затребуваності спеціалістів на ринку. Проте, на мій погляд, дедалі частіше основним показником престижності професії є її оплачуваність.
Нещодавно ознайомився з результатами
опитування, проведеного минулого року Дослідницьким центром Міжнародного кадрового
порталу HeadHunter Україна. Як виявилося, найпрестижнішою на сьогодні є професія програміста або ІТ-спеціаліста. Друге місце зайняли керівники й директори (правда, не шкіл), обігнавши
на одну позицію юристів, адвокатів і прокурорів.
Не менш престижно бути підприємцем або бізнесменом. Замикають ТОП-5 найпрестижніших
професій архітектори.
Непрестижність професій зумовлюється не
лише низькою оплатою праці, а й складними або
специфічними умовами роботи, а також відсутністю соціальних гарантій. Список найменш престижних професій очолюють водії й таксисти. За
ними зайняли місця робітничі професії та робота
у сфері послуг.
Заслуговує на увагу те, що професія педагога,
одна з найбільш незамінних у суспільстві, займає
четверту позицію за непрестижністю. Замикають
першу п’ятірку рейтингу непривабливих професій військовослужбовці та міліціонери.
Є. Х.: З цього приводу довелося поспілкуватися з колегами й учнями гімназії. На жаль, жоден із
них не зазначив професію вчителя та директора
школи серед найпрестижніших у нашому суспіль-

стві. Значущих — так, необхідних — безперечно,
а от щодо престижу…
Престижними називають професії, які гарантують серйозний соціальний статус, користуються впливом і повагою. З одного боку, престиж
професії спричинений рівнем складності й відповідальності праці, а з іншого — затребуваністю
професіоналів на ринку. Проте найчастіше ключовим показником престижу виявляється рівень
оплати.
Серед найбільш престижних учні нашої гімназії визначили професії програміста або ITфахівця, юриста, кризового менеджера, архітектора, політолога. Також до «десятки» потрапили
банкіри, лікарі, пілоти або космонавти, інженери
в різних сферах, економісти та фінансисти. Водночас, на думку випускників, бути бізнесменом
не менш престижно. Крісло керівника теж приваблює, але за умови, що це керівник розвиненої
компанії, корпорації або підприємства.
Посада керівника навчального закладу не викликала захоплення в майбутніх абітурієнтів.
Ю. Ш.: Здається, що значимість, визнання
директора школи вищі у селі, райцентрі, ніж у
великому місті. А як Ви вважаєте?
В. Б.: На відміну від керівників навчальних закладів мегаполісів, директор провінційної школи
завжди на очах громади. Тут під її пильне око потрапляє навіть його приватне життя. У маленьких
містечках і селах школа є головним соціальним
інститутом, клубком усіх переплетень, які доводиться вирішувати саме директору.
Є. Х.: Так, я абсолютно згодна. І, на мою думку,
це можна пояснити тим, що:
• по-перше, інфраструктура в сільській місцевості розвинута недостатньо, тому школа
є центром культурного й суспільного життя.
І вчитель, а тим більше директор школи — це людина відома, знана і шанована.
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• по-друге, життя у великому місті, порівняно з провінцією, вимагає абсолютно іншого
темпу. Люди тут перестали спілкувалися, катастрофічно зменшується рівень людяності та
духовності, зникає бажання почути й вислухати пораду, тим більше адекватно
сприйняти ту допомогу, що надає
школа. Тому вчитель і директор —
це додатковий подразник, у якому
немає жодної потреби.
Ю. Ш.: Які чинники негативно
впливають на соціальний статус
директора школи?
В. Б.: Переймаючи досвід європейських держав, наше суспільство просуває
думку про посаду директора школи як топменеджера шкільної освіти. Але ми не врахували, що школа європейського зразка має повну
фінансову автономію, самостійно відповідає за
свою діяльність…
Реалії ж нашого життя демонструють протилежне. Директор і надалі залишається гвинтиком великого бюрократичного механізму.
В реальних умовах він фактично позбавлений
можливості реалізувати себе як повноцінний
і самостійний керівник. Адже обмежені його
повноваження приймати власні управлінські
рішення з питань організації навчально-виховного процесу, кадрового менеджменту. За директора основні рішення намагаються приймати освітні чиновники. Спрацьовує старий метод
«кнута» і «пряника».
Чинна нині система оплати праці педагогічних працівників залишає їх на порозі бідності. На
мою думку, вона є основним гальмом усіх освітніх реформ. Такий стан справ свідчить про те, що
в освіті й нині визначальним є курс на виживання
школи.
Є. Х.: Неповага з боку безпосередніх керівників і нерозуміння значущості освіти для соціуму
з боку держави.
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Ю. Ш.: У Фінляндії або Швеції шкільний директор має гідну, але меншу заробітну плату, ніж юрист, лікар, інженер. Проте професії
вчителя у цих країнах надзвичайно шановані.
Можливо, в Україні соціальний статус директора школи потрібно піднімати теж не лише
шляхом підвищення доходів?
В. Б.: Звичайно, державі для педагогічних
працівників варто забезпечити цілий комплекс
соціальних гарантій, які дали б змогу підняти їх
престиж і авторитет у суспільстві.
Дуже рідко в засобах масової інформації можна почути й побачити той позитив, який щоденно творить школа для хворого суспільства. Натомість її постійно звинувачують у всіх негараздах.
Потрібно покласти цьому край. Слід підвищувати значимість інституту сім’ї у вихованні нашої
зміни.
Є. Х.: Все починається не тільки з любові… Людина починається з освіти. І саме рівень освіти
визначить успішність цієї особистості в майбутньому й успішність держави в цілому. Тому
піднімати соціальний статус учителя, директора навчального закладу необхідно, якщо ми бажаємо стати успішною, розвиненою державою.
А постійні дебати з приводу корумпованості
школи, відверта недовіра до навчальних закладів
(маю на увазі скасування середнього бала атестата), соціальний статус нам ніколи не підвищать.
Ю. Ш.: У Європі керівник школи безумовно належить до так званого «середнього
класу». Прокоментуйте, будь ласка, за яких
умов Ви б віднесли і директорів українських
шкіл до середнього класу?
В. Б.: Однозначно «середній клас» завжди був
рушієм суспільного розвитку в минулому столітті
та й тепер. Однак місце українського директора
школи в суспільній ієрархії не визначене матеріальним становищем. Потрібна зміна ставлення держави до педагогічного працівника, але
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й змінитись якісно мусить і сам педпрацівник.
Я думаю, що якби заробітна плата педагогічного працівника периферийної школи зросла
б у межах до 500 у. о., він міг би стати основою
середнього класу українського суспільства.
Є. Х.: Справа в тому, що поняття «середній
клас» у Європі й Україні кардинально відрізняються. І якщо порівняти зарплату директора школи
з середньостатистичною пенсією українця або із
зарплатою інженера заводу, який працює неповний робочий тиждень, то нас дійсно можна віднести до «середнього класу».
Ю. Ш.: Які складові, на Ваш розсуд, зумовлюють позитивну репутацію директора?
В. Б.: Директор насамперед повинен бути лідером, хорошим менеджером, порядною людиною. Він у постійному пошуку, мислить креативно, прагне реформ, є носієм нових ідей та може
втілити їх у життя.
Бути директором школи — це велика справа.
Є. Х.: Важко взагалі визначити позитивні складові репутації в загальному сенсі цього слова, бо
кожен обирає свого лідера, а, як відомо, скільки людей, стільки й думок. Безперечними, на
мій погляд, є порядність, толерантність, уміння
об’єднати навколо себе людей, створити команду, знайти вихід зі складної ситуації, оптимізм та
позитивний погляд на життя, любов і повага до
людей.
Ю. Ш.: Директор школи — жінка може, наприклад, дозволити собі їздити за кермом автомобіля, проживати в нормальній квартирі,
відпочивати з сім’єю за кордоном за рахунок
доходів свого чоловіка. А чи є спосіб директору школи — чоловіку забезпечити сім’ю адекватними доходами?
В. Б.: Подібні сценарії, напевно, мають місце в
нашому житті, але, на мою думку, трапляються рідко. Якщо на сьогодні посадовий оклад директора звичайної школи знаходиться на рівні 2198 грн,
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то мріяти про екзотичне Малібу, високогірні курорти та виставкові зали Парижа — це далека
перспектива.
Є. Х.: Я — жінка, яка їздить за кермом автомобіля, придбаного за кошти мого чоловіка, та і все
інше в мене дуже схоже з тими позиціями, які Ви
зазначили у своєму запитанні. А стосовно того,
чи змогла б я забезпечити на належному рівні
свою сім’ю, якби була чоловіком-директором? Ні,
і ще раз ні. Або як у тому анекдоті — «такого чоловіка хочеться хоча б побачити».
Ю. Ш.:Можливо, неоднозначне запитання: жінці або чоловікові — кому легше
формувати позитивну репутацію школи та
й свою особисту?
В. Б.: Дуже непросте запитання. Хоч європейський досвід і демонструє, що гендерний розвиток суспільства є пріоритетним, реалії сьогоднішнього життя доводять, що жінка-директор
впорається з посадовими обов’язками не гірше
за директора-чоловіка.

Зображення: www.plansoft.ru

Є. Х.: Гендерні стереотипи, які існують у нашому суспільстві, приписують чоловікам такі
якості, як рішучість, наполегливість, відвага,
впевненість у собі, вміння вести підприємницьку
діяльність. Жінкам — нерішучість, пасивність,
обережність. Чоловіків вважають більше схильними до лідерства, ніж жінок, більш амбіційними.
Жінка вважається істотою, схильною до покірності, слабкості, залежності. До гендерних стереотипів належать такі уявлення про соціальні
ролі різних статей, як жінка — берегиня дому,
а чоловік — здобувач.
А оскільки середня освіта, як відомо, галузь «жіноча», то будь-який представник сильної статі, який з’являється в цьому середовищі, перетягує на себе увагу і сприймається
як більш успішний і більш харизматичний не
лише з боку найближчого оточення, а навіть і з
боку керівників, тим паче якщо цей керівник —
жінка.
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В умовах глобальної економічної, екологічної криз, які неможливо ліквідувати одразу ні за допомогою науково-технічного прогресу, ні за допомогою нових технологій, необхідна нова філософія, нова політика, нові
моральні імперативи — зобов’язання кожної людини й людства в цілому.
Тобто формування системи цінностей, яка не залежала би від злетів
та падінь економіки, зміни політичної влади, ідеологічної спрямованості
тощо. Освіта ХХІ століття — цілісний інноваційний феномен, в основу якого покладено формування системи цінностей та способу життя,
який стане основою тривалого, практично постійного збалансованого
розвитку людства (Декада ООН 2005—2014 рр.). В Україні питання цієї
тематики набирають значного поширення.
Освіта України є невід’ємною частиною нової європейської освітньої політики, девізом якої стала «освіта стійкого розвитку» (steady
development). Із метою впровадження сучасних світових освітніх тенденцій було розроблено концепцію розвитку ліцею, яка є результатом
теоретичних викладок, багаторічних практичних напрацювань чинної
моделі закладу освіти нового типу.
Концепція сталого розвитку загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ—ІІІ ст. м. Ізмаїл Одеської області дала змогу вдосконалити систему внутрішньоліцейського управління, організації навчально-виховного процесу та підвищити якісні показники.
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1. Вступ
Концепція діяльності та сталого розвитку загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ—ІІІ ст.
(далі — Ліцей) розроблена згідно з напрямами
державної політики у сфері освіти, які визначено Конституцією України, Законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», відповідними Указами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією Державної програми роботи з обдарованою молоддю, Концепцією профільного навчання
в старшій школі, Державною програмою «Вчитель», Державним стандартом базової і повної
середньої освіти та Типовими навчальними пла-

Концепція Ліцею враховує стан і прогнози
розвитку суспільства, освіти, економіки, ринку
праці України, а також об’єктивні потреби оновлення системи загальної середньої освіти для
сталого розвитку — інновації ХХІ століття, демографічні проблеми сьогодення, мовні особливості та багатонаціональність Бессарабського
регіону, результати науково-педагогічних досліджень, вітчизняний та зарубіжний досвід
загальноосвітньої профільної та професійної
підготовки молоді, умови для виявлення здібностей, розвитку талантів дітей, їхнього інтелектуального і творчого потенціалу, професійного навчання дорослого населення впродовж
усього життя.
Теоретичне обґрунтування концептуальних

нами загальноосвітніх навчальних закладів для
основної та старшої школи тощо.

позицій зумовлене низкою чинників, представлених на схемі 1:
Схема 1

Освітня ідеологія
та політика в суспільстві

Провідні ідеї педагогічної
науки, нові освітні концепції

Освітні проекти
в державі, області, місті

Культуротвірні тенденції
освіти

Теоретичне
обґрунтування
концептуальних позицій

Офіційні документи з модернізації системи освіти

Стан масової педагогічної
практики

Актуальні проблеми шкільної діяльності

Матеріально-технічне забезпечення ЗНЗ

Вищезазначені джерела спрямовують вектори сталого розвитку освіти в Ліцеї.
2. Проблеми освіти у ХХІ столітті
Освіта ХХІ століття — це освіта для людини.
Її стрижень — розвивальна, культуротвірна домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, вміє
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання
і вміння для творчого вирішення проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї
країни.
ХХІ ст. — це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому

якість людського потенціалу, рівень освіченості
й культури всього населення набувають вирішального значення для економічного й соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які
відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття
вимагають глибокого оновлення системи освіти,
зумовлюють її випереджувальний характер.
Суспільство стає дедалі більш людиноцентристським. Отже, індивідуальний розвиток
людини, особистості за таких умов є, з одного
боку, основним показником прогресу, а з другого — головною передумовою подальшого розвитку суспільства. Ось чому найпріоритетніши-
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ми сферами в ХХІ столітті стають наука як сфера,
що продукує нові знання, та освіта як сфера, що
олюднює знання і насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини.
Цивілізація увійшла до нового етапу розвитку
інформаційного суспільства. Масштабна глобалізація, прискорення всіх аспектів життя, різноманітні проблеми, що виникають на стиках наук
та культур, потребують створення сучасної моделі освіти, яка не лише забезпечує високий рівень
інформаційно-технологічного суспільства, а й
випереджує світові тенденції розвитку. Водночас
світові глобальні процеси створюють небачені
раніше умови для всебічного розвитку людини
та успішного вирішення багатьох соціальних,
екологічних та економічних проблем сьогоден-

гальної середньої освіти, відмова від політизації
навчально-виховного процесу з максимальним
урахуванням і розвитком індивідуальних здібностей, задатків, обдарованості дітей;
• орієнтація виховної діяльності Ліцею на
розвиток особистості, її здібностей, талантів, духовного наповнення, надання вихованцям можливості реалізації своїх вимог демократичним
шляхом, участь у добровільних дитячих організаціях, у діяльності яких перевага надається загальнолюдським духовним цінностям;
• виховання високопрофесійних педагогічних кадрів, які володіють сучасним науковим,
гуманітарним, культурним потенціалом — еліти
педагогічної науки України.

ня. Саме тому сучасність пропонує систему освіти, яка повинна працювати на випередження,
готувати людину до життя в умовах постійних
змін. Освіта стає стратегічним ресурсом суспільства, а школа як інститут освіти покликана забезпечити нову її якість, можливу лише за
умов упровадження особистісно зорієнтованих
технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу. Тобто місія школи
— спрямувати життєвий вектор розвитку кожної
особистості.

Здійснення місії залежить від:
• органічного поєднання державних та громадських засад управління освітою, відмови від
заформалізованих управлінських структур і командно-адміністративних методів управління;
• автономності Ліцею у виборі форм і методів навчально-виховного процесу;
• оплати праці педагогів з урахуванням дійсних затрат сил і робочого часу, а також результативності педагогічної діяльності.
Ізмаїльський
загальноосвітній
політехнічний ліцей ІІ—ІІІ ст. — заклад освіти, який забезпечує базову загальноосвітню підготовку та
реалізує потреби громадян у якісній багатопрофільній середній освіті, вихованні соціально зрілої
творчої особистості з усвідомленою національною, громадянською позицією, підготовленої до
професійного самовизначення, самореалізації
з подальшим навчанням у системі вищої освіти,
а також вирішує проблеми реформування освіти,
школи, особистості педагога та дитини, формування нових педагогічних ідей, нового типу мислення.
Освіта в Ліцеї — цілеспрямований науковий,
діяльнісно-ціннісний, етно- та соціокультурний
процес сприяння саморозвитку учня, особистості
та індивідуальності через спеціально організовані процеси навчання, виховання та розвитку, що
реалізуються за допомогою навчальних, виховних та розвивальних програм та спрямований на
реалізацію місії Ліцею.

3. Місія Ліцею
Місія визначає модель закладу. Модель переслідує мету, а мета реалізує мрії. Місія передбачає:
• створення симбіозу природничо-наукової
освіти, яка базується на основних законах природи з гуманітарним, культуротвірним, системним світоглядом, світосприйманням та світовідчуттям, тобто привнесення законів Всесвіту
в освітній простір Ліцею;
• спрямування змісту освіти й організація
навчально-виховної роботи на формування гуманітарного статусу особистості, виховання
біосферної етики, національної самосвідомості,
органічне поєднання національної та інтернаціональної загальнолюдської культури;
• забезпечення випускникам Ліцею обсягу
наукових знань на рівні світових стандартів за-
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Стратегічна мета Ліцею — підвищувати доступність якісної освіти, що відповідає вимогам
інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.
Реалізація мети передбачає вирішення таких
пріоритетних завдань:
— забезпечення нової якості освіти, орієнтованої на підвищення рівня життя майбутніх випускників та всього суспільства шляхом створення мотиваційного освітнього середовища;
— забезпечення інноваційного характеру базової освіти;

— модернізація технологій навчання в сучасному інформаційному середовищі;
— створення системи неперервної освіти;
— формування мобільних механізмів оцінки
освітніх потреб суспільства.
Створення мотиваційного середовища
в Ліцеї — це насичення освітнього простору
і самого освітнього процесу мотивувальними
чинниками, які стимулюють активність суб’єктів
освіти й забезпечують її якість. Орієнтація на
успіх — основа для створення мотиваційного середовища.
Схема 2

Збагачення матеріального
та духовного середовища

Емоційно насичена
позитивна атмосфера
Мотиваційне
середовище

Упровадження нових
освітніх технологій

Мотиваційне середовище має комплекс стимулювальних чинників (матеріальних, організаційних, психологічних, педагогічних, технологічних
тощо), які визначають високу мотивацію (внутрішні мотиви) всіх суб’єктів освітнього процесу (учнів,
педагогів, адміністрації, батьків, соціуму).
В освітньому середовищі Ліцею існують та
прогнозуються джерела педагогічного впливу,
які відображають і відповідають рівню культурно-освітнього середовища сучасного суспільства
та закладають основи для формування суб’єкта
наступної, вищої культурної епохи. У цьому полягає інноваційний компонент педагогічної
культури цього середовища. Достатньо високий рівень розвитку культурно-освітнього середовища Ліцею передбачає постійний моніторинг таких напрямів:
а) адаптивність — забезпечення адекватної
реакції Ліцею на зміни зовнішнього середовища, особистісних потреб, мотивів та відносин, які
склалися між учасниками освітнього процесу;

Оптимізація
організаційної структури

б) гуманність — пріоритет гуманістичних цінностей, особливо цілісності та автономності, які
сприяють розвитку суб’єктного характеру освітнього процесу, коли кожен учасник стає його автором;
в) саморозвиток — інноваційна, динамічна,
високоякісна освіта, спрямована на випереджальний розвиток особистості відповідно до соціокультурної ситуації;
г) відкритість — використання педагогічного
потенціалу колективу Ліцею, батьків, соціуму для
забезпечення успішного розвитку учнів у відкритому діалозі;
д) технологічність — використання інформаційних технологій, які забезпечать високий рівень матеріально-технічної бази Ліцею;
е) комфортність та оптимістичність —
формування
толерантних
відносин,
комфортного мотиваційного освітнього середовища, створення ситуації успіху для учнів
та батьків.
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Ці пріоритети визначають вектори змін від
сьогодення до майбутнього:
• від парадигми навчання → до парадигми
розвитку, самовизначення та самореалізації особистості;
• від негативних мотивів → до комплексної
позитивної мотивації успіху;
• від знань, умінь та навичок → до формування особистісних та предметних компетенцій;
• від традиційних методик викладання → до
сучасних освітніх технологій;
• від традиційних відносин «учитель —
учень», «учитель — батьки» → до відносин співпраці, співтворчості, соціального партнерства всіх
суб’єктів освіти.
Здійснення місії передбачає рух по всіх векто-

• навчити вдосконалювати свої природні здібності завдяки неперервній освіті, тобто зробити
своєрідне «щеплення» до самовдосконалення на
все життя;
• формувати духовні якості особистості з позицій загальнолюдської моралі.
Освітня політика передбачає поєднання технологій та моніторингу освітнього процесу.

рах в освітньому середовищі, що можливо завдяки функціонуванню Ліцею як своєрідної альтернативи традиційній школі, у якій діє варіативна,
відкрита, перспективна модель неперервної
освіти та професійної підготовки молоді —
майбутньої еліти незалежної України.
Модель забезпечує вимоги Державного стандарту освіти, а також орієнтована на навчальні можливості вихованців, їхні життєві плани та
батьківські сподівання. В основу моделі покладено програму системно-цільового розвитку
закладу (структура програми — додаток 1), яка є
практичною реалізацією концептуальних основ.
Головних об’єктів програми — два: учень та вчитель. «Освітній продукт» — випускник. Стрижень
освітньої діяльності Ліцею — формування ключових компетенцій випускника (додаток 2) та
вчителя (додаток 3).

виток дитини; повага гідності; створення умов
повноцінності життя на кожному віковому етапі
вихованця;
• гуманітаризація освіти — формування гуманітарного системного мислення; сприйняття
цілісної картини науки, культури, моралі;
• диференціація та індивідуалізація — створення багатьох можливостей для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій; задоволення інтересів, задатків та здібностей учнів з урахуванням
їхніх особливостей, стану здоров’я, віку тощо;
• розвивальний діяльнісний характер освіти —
відмова від механічного засвоєння навчального
матеріалу, від традиційних методик, орієнтованих на передачу готових знань;
• демократизація освіти — доступність якісної освіти; захист учнів від неякісних освітніх послуг;
• варіативність освіти — перехід від монопольних програм та підручників до варіативного вибору; введення спецкурсів, елективних
програм; посилення інтегрованості навчального
процесу на проектній основі;
• неперервність освіти — забезпечення спадкоємності, послідовності різних ступенів освіти.
Вищезазначені принципи зорієнтовані на особистість дитини та створення умов для розвитку
здібностей, багатого внутрішнього світу, духовності; на вільну співпрацю педагогів, учнів і батьків; на
цілеспрямовану взаємодію змісту освіти з кожного

4. Освітня політика
Девіз освітньої політики Ліцею: «Нездібних
дітей потенційно не існує, є діти недостатньо
розвинуті або розвинуті однобічно». Тому головна мета, закладена в основу освітньої політики
Ліцею, полягає в тому, щоб:
• виявити здібності дитини та розвинути їх;
• розширити спектр здібностей, задатків та
поступово їх розвивати;
• змусити повірити, розвинути та укріпити
віру в себе;
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Основні принципи організації освітнього
процесу Ліцею:
• відкритість освіти — побудова системних
зв’язків із навколишнім середовищем із метою
поширення освітнього простору;
• гуманізація освіти — орієнтація на особистісний, соціальний, загальнокультурний роз-
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предмета; гармонізацію розвитку інтелектуального, емоційного та вольового стану вихованців.
Результативність освітнього процесу в Ліцеї
(додатки 4, 5) потребує системного моніторингу,
аналізу та корекції, тому істотно важливим є визначення критеріїв якості освітньої діяльності:
• забезпечення якості освітніх послуг з урахуванням інтересів та здібностей дітей, потреб сім’ї;
• гарантії безпеки, збереження та зміцнення
здоров’я учнів;
• упровадження нових інформаційних і гуманітарних технологій, що забезпечуватимуть
конкурентоспроможність випускника Ліцею на
ринку праці та в галузі вищої освіти; співпраця
з вузами щодо розробки спільних проектів;
• ріст професійної майстерності, активіза-

вої освіти для талановитих та обдарованих
дітей;
• організація освітнього туризму з метою
підвищення загальнокультурного рівня населення, покращення сімейного дозвілля;
• продовження функціонування системи допрофільної та профільної підготовки, цілеспрямованого професійного вибору.
Ці критерії якості орієнтують на нове розуміння освіти: основним результатом діяльності Ліцею повинна стати не сама система знань,
умінь та навичок, а повноцінний розвиток особистості, яка володіє ключовими компетенціями
в інтелектуальній, громадянсько-правовій, комунікаційній, інформаційній та інших сферах. Саме
такий розвиток забезпечує життєвий та профе-

ція процесу вдосконалення творчого потенціалу
вчителя шляхом опанування нових моделей навчання та сучасних педагогічних технологій;
• модернізація методичної служби Ліцею;
• розвиток соціального партнерства; забезпечення громадськості інформацією про позитивні зміни в освітньому просторі Ліцею;
• участь у розробці системи моніторингу освіти міста та підвищення ефективності управління;
• упровадження нових механізмів адміністративної та господарсько-фінансової діяльності;
• надання додаткових освітніх послуг
учням, батькам; забезпечення умов додатко-

сійний успіх, соціальне благополуччя людини,
її плідну участь у розвитку суспільства.
Ефективність та якість освітнього процесу
оцінюються за традиційними критеріями та показниками (додаток 6).
Освітнє середовище Ліцею являє собою діалектичну єдність усіх просторово-предметних та соціальних компонентів, тісно поєднаних між собою та
взаємозумовлених. Кожен суб’єкт освітнього процесу здійснює свою діяльність, використовуючи ці
просторово-предметні елементи в межах чинних
соціальних відносин. Таким чином, якість освітнього середовища потребує постійного моніторингу
системних змін в освітньому процесі:
Схема 3

Культурно-освітнє
середовище

Нова концепція
якості освіти

Система
управління

Соціум

Виховна робота
та позашкільна
діяльність

Робота
з обдарованими
дітьми

Зміни
в освітньому
процесі

Матеріально-технічна
база

Науково-методичне
забезпечення
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5. Принципи та структура навчання
Принципи як система вимог високої результативності освітньої діяльності Ліцею містить актуальні позиції:
1. Цілісність — процес навчання та виховання
створює систему умов для розвитку цілісної гармонійної особистості за допомогою точно підібраних засобів впливу на неї.
2. Необхідність та достатність — освітня
система містить усі необхідні та достатні компоненти відповідно до мети та моделі особистості.
3. Оптимальність — отримання найвищих
можливих результатів за умов найменших витрат ресурсів та часу.
4. Адресна направленість та адекватність —
зміст освіти започатковується логікою особис-

шліфування граней обдарованості шляхом багатопрофільного навчання за профілями (додатки 7, 8):
• фізико-математичний;
• біолого-хімічний;
• інформаційно-технологічний;
• технологічний.
Процес профільного навчання та виховання
здійснюється на основі особистісно-діяльнісної
парадигми сучасної освіти. Він передбачає духовний розвиток особистості майбутнього громадянина, розвиток знань нового типу, які є синтезом істини та цінностей нерозривного зв’язку
людства з джерелом його існування — природою, стратегії поведінки людини в біосфері, яка
полягає в гармонійному співіснування людини

тісного та соціального розвитку учня, відповідає
можливостям, інтересам, потребам актуального
та найближчого розвитку, відображає освітні запити батьків.
5. Суб’єктність — передбачає активну позицію всіх учасників освітнього процесу: педагогів,
батьків, представників громадськості, соціальних
партнерів та самих учнів; містить процеси саморозвитку, механізми взаємовпливу та взаємодії.
6. Скоординованість — взаємозв’язок та чітке
розмежування функцій батьків, учителів-предметників, класних керівників, вихователів та
педпрацівників позашкільних закладів освіти, ліцейського самоврядування та самого учня.
7. Оригінальність — можливість варіювання
річних планів роботи, створення оригінальних
навчальних та виховних програм для різних груп
учнів (за кількістю, за віком, за інтересами тощо)
відповідно до рівня розвитку учнів та педагогічної майстерності вихователів.
8.
Свобода
творчості
—
точність
і обов’язковість реалізації мети та завдань навчально-виховного процесу поєднується зі свободою вибору та творчою ініціативою всіх учасників.
9. Вектор розвитку — динамічність, інноваційність, здатність удосконалення всіх напрямів
освітнього процесу.
Вищезазначені принципи покладено в основу неперервного розвитку здібностей дитини,

з природою на основі усвідомлення її законів та
коригування своєї діяльності згідно з ними, усвідомлення цінності життя в земних біосферних
межах, формування національної свідомості, патріотизму, почуття професійної честі й гідності,
вміння працювати в команді. Реалізація профільного навчання потребує обов’язкової взаємодії
з різними науково-виробничими структурами,
організації професійної орієнтації і професійного
консультування молоді, розвитку самоврядування у старшій профільній школі, створення різноманітних об’єднань за інтересами, організації інноваційної творчості учнів.
Варіативність профілів залежить від потреб
суспільства при збереженні пріоритетним природничо-математичного напряму: навчити
молодь жити згідно із законами природи, враховувати їх у своїй повсякденній діяльності —
завдання освіти для сталого розвитку. Високо
розвинуте почуття відповідальності за функціонування згідно із законами природи — умова
гармонійної коеволюції суспільства й природи.
А варіативність профілів забезпечує розвиток
гуманітарного статусу особистості.
Без профільної освіти неможливо змінити парадигму трудової освіти. Саме тому потребують
подальшого розвитку та удосконалення системи
навчання структурні підрозділи Ліцею — міжшкільний учбово-виробничий комбінат (МУВК)
та міжшкільний центр комп’ютерного навчання
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(МЦКН), які забезпечують інтеграцію, диференціацію та інформаційну єдність функціонування
Ліцею в єдиному економічному просторі та всесвітній інформаційній мережі Інтернеті.
Допрофесійне навчання в МУВК здійснюється
за напрямами:
• водій автомобіля категорії «В», «С1»;
• швачка;
• молодша медична сестра з догляду за хворими;
• секретар керівника (організації, підприємства, установи);
• оператор комп’ютерного набору;
• продавець продовольчих товарів.
Головна мета діяльності МУВК та роботи кожного його працівника — допомогти підлітку набути

себе у професійному плані, а також брати участь
у проектній діяльності, розробці й удосконаленні
навчального плану, у прийнятті рішень на рівні
ліцею та в співпраці з відповідними професійними спільнотами.
Це підтверджує педагогічний склад Ліцею
(додаток 9).
Критерії прийому нового співробітника до Ліцею: професіоналізм, ініціативність, прийняття
місії Ліцею та базових цінностей корпоративної
культури.
Передбачається, що в Ліцеї будуть працювати,
окрім штатних учителів, такі категорії викладачів:
• учителі-сумісники;
• викладачі вузів та наукові працівники, які
ведуть семінари та курси;

професійних навичок, надати можливість учням
реалізувати свої здібності й можливості, виявити
перед роботодавцем свої найкращі якості, полегшити шлях до вибору професії.
Міжшкільний центр комп’ютерного навчання — провідник інформаційних технологій
в освіті міста. У процесі вивчення інформатики
та використання засобів комп’ютерних технологій під час опанування учнями інших навчальних
предметів досягається головна мета:
• формування важливих складових інформаційної культури;
• отримання знань та вмінь, необхідних для
раціонального використання засобів інформаційних технологій.
Корекція, варіативність, диференціація напрямів підготовки в МУВК та МЦКН відповідають
змінам в освітньому просторі.

• наукові керівники проектів учнів;
• працівники науки або культури, запрошені
для читання лекцій.

6. Кадрова політика
Ключовий чинник реалізації всієї концепції —
людський ресурс, тобто висококваліфікований,
стабільний, інформаційно-мотивований педагогічний колектив — колектив однодумців, які
перебувають у постійному творчому пошуку та
самореалізації, інтегрують і диференціюють систему підтримки талановитих та одарованих дітей, поповнюють свій педагогічний потенціал.
Ліцей створює сприятливе професійне середовище, в якому всі педагоги можуть розкрити

7. Структура управління
Управління Ліцеєм здійснюється на кількох
рівнях.
На стратегічному рівні керівництво Ліцеєм
здійснює Піклувальна рада, до складу якої входять представники батьківської спільноти, наукової та педагогічної громадськості, зацікавлені
в реалізації місії Ліцею.
На оперативному рівні керівництво здійснює
адміністрація на чолі з директором та Педагогічна рада. Адміністративна команда, директор
покликані демонструвати приклад управлінської
культури.
На рівні самоврядування ліцеїстів провідна
роль належить Сенату, до складу якого входять
представники всіх класів.
Одним із концептуальних напрямів розвитку
структури управління є створення Асоціації випускників Ліцею, яка буде виконувати консультативну функцію та значною мірою підтримувати
кращі традиції та «дух» Ліцею.
Розробкою програмно-методичного забезпечення, підготовкою інноваційних матеріалів,
матеріалів додаткової та дистанційної освіти
тощо займається Методична рада, до складу
якої входять учителі-методисти, старші вчителі,
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викладачі вищих навчальних закладів (за запрошенням).
Управлінська діяльність виконує функції мозку, який контролює системи життєдіяльності організму, тобто життєво важливі складові чинної
моделі Ліцею (додаток 10).
Рівень управління — це перехід на нову якість
як основної, так і додаткової освіти. Девіз управлінської діяльності Ліцею:
«Кожна проблема — це блискуча прихована
можливість!»
Управління якістю «продукту» не можна розглядати поза конкретних умов, обставин життя,
параметрів і напрямів діяльності, наявних ресурсів (людських, матеріальних), суб’єктів організації, її культури і психологічного клімату.

веде її сходинками — від проекту до проекту.
Крім того, метод проектів виводить педагогічний процес зі стін Ліцею в природне та соціальне середовище. Головна педагогічна цінність методу проектів полягає в тому, що кожна
дитина отримує вектор самовизначення в майбутньому дорослому житті.

Алгоритм управління можна сформулювати
такими словами:
«Зібратися разом — це початок, триматися
разом — це прогрес, працювати разом — це успіх».

проповідує моральні й духовні цінності колективу.
Сукупність духовних цінностей колективу визначає та спрямовує організаційну поведінку;
сприймається та підтримується новими членами колективу; формує колегіальну чуйність, гордість, патріотизм.
Корпоративна культура Ліцею підтримується взаємодією двох невід’ємних складових: педагогічного та учнівського колективів. В основу
їхньої співпраці покладено субординаційні партнерські стосунки, взаємну повагу, спільну мету та
завдання, досягнення високих показників у навчально-виховному процесі.
Базовими цінностями Ліцею є:
• самоцінність отримання знань як найважливішої форми діяльності в освітньому
процесі;
• формування універсального інтелекту;
• співпраця з професіоналами, сповненими
високих прагнень духовно багатими людьми (як
основа прогресу особистості);
• відповідальність кожної людини за формування власної особистості;
• прагнення до саморозвитку, самореалізації;
• висока культура, чесність, порядність, активна життєва позиція;
• стійкість до негативних явищ;
• гармонійні стосунки в соціумі.

8. Проектна діяльність
Освітня проектна діяльність у Ліцеї — це
творча послідовна робота, спрямована на поповнення знань та розвиток здібностей, умінь та
життєвого досвіду учня.
Система роботи з обдарованими та здібними дітьми передбачає проведення інноваційної
проектної діяльності, яка змінює стосунки між
учителем і учнями: вони стають партнерами
та несуть відповідальність за результати своєї
спільної діяльності — учень виконує проектний
обсяг досліджень, а вчитель допомагає отримати результати й виявити способи вдосконалення діяльності. Саме проектне навчання як
цілісна дидактична система, що ґрунтується на
логіко-психологічних закономірностях творчого засвоєння знань у навчальній діяльності,
відкриває можливості формування особистого
життєвого досвіду учня у взаємодії з довкіллям.
Педагогічна технологія впровадження методу
проектів активізує суб’єктивну позицію учня
в навчально-виховному процесі, враховує потреби, інтереси, вікові та індивідуальні особливості, стимулює дитячу самодіяльність. Ця
технологія забезпечує розвиток особистості й

54

9. Корпоративна культура
Успіх освітньої політики Ліцею залежить від
наявності високої корпоративної культури, тобто базових цінностей, які визначають та спрямовують організаційну поведінку кожної особистості.
Корпоративна культура — основа єдності ліцейської спільноти, кожен член якої розділяє та
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10. Співпраця в соціумі
Єдність держави та консолідація суспільства
неможливі без тісної взаємодії навчальних закладів та соціуму.
Практично всі країни зі стійкими демократичними традиціями в тій чи іншій формі використовують освітні установи для цілей демократичної освіти та навчання. Ліцей як заклад нового
типу вирішує питання формування демократичного менталітету крізь призму стосунків у соціумі. Тому велике значення має постійне оновлення партнерських стосунків, гнучке реагування на
зміни освітніх потреб, освітньої ситуації та ринку
освітніх послуг. Це вимагає вдосконалення організаційно-управлінських механізмів, науковометодичного забезпечення, розвитку освітнього

України № 659 від 17.05.2002 «Про затвердження
переліку груп власних надходжень бюджетних
установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання».
Діяльність Ліцею фінансується за змішаною
схемою. Основні джерела фінансових ресурсів:
• бюджетне фінансування;
• благодійні внески;
• самофінансування.
До благодійних внесків належать добровільні
грошові внески, матеріальні цінності, одержані
від підприємств, установ, організацій, окремих
громадян.
Самофінансування передбачає отримання
коштів за:
• надання додаткових освітніх послуг, регла-

середовища, розширення кола соціальних партнерів, удосконалення механізмів залучення громадськості до проблем освіти.
Демократична культура — основа розвитку громадянського суспільства — розвивається
в освітньому середовищі Ліцею шляхом реалізації демократичних принципів у діяльності ліцейського самоврядування. Роль самоврядування
у процесі формування демократичного менталітету є однією з провідних.
Інтеграція громадської освіти та виховання
в навчально-виховний процес, взаємовигідне
партнерство між Ліцеєм та громадою, поширення самоврядування сприяють розвитку критичного мислення, за допомогою якого майбутні
громадяни будуть генерувати й реалізовувати
ідеї, що здійснюють позитивний вплив на суспільство, вирішуючи різні проблеми та регулюючи конфліктні ситуації.
Подальшого розвитку потребує співпраця педагогічного колективу Ліцею із соціально-психологічними службами й центрами соціальних
служб для молоді. Розвиватиметься система
психолого-педагогічної й медико-соціальної
підтримки учнів та педпрацівників.

ментованих ліцензійним обсягом;
• роботи (послуги), виконані Ліцеєм на замовлення підприємств, установ, організацій та
громадян;
• надання в оренду приміщень, споруд, обладнання.
Усі перелічені внески Ліцей отримує відповідно до чинного законодавства.

11. Фінансування ліцею
Фінансово-господарська діяльність Ліцею
здійснюється відповідно до Закону України «Про
освіту» (розділ ІV), Постанови Кабінету Міністрів

12. Прогноз перспектив розвитку концептуальних основ
Реалізація концептуальних основ дасть змогу
істотно оптимізувати:
• процес підвищення якості освіти завдяки
впровадженню нових освітніх стандартів;
• перехід на вищий та якісніший рівень освітнього середовища;
• пошук, систематизацію та впровадження
новітніх освітніх технологій;
• організацію системи підтримки талановитих та здібних дітей;
• сучасну освітню інфраструктуру;
• систему здоров’язберігальної діяльності;
• організацію розвитку педагогічного потенціалу;
• пошук шляхів удосконалення педагогічної
майстерності;
• розвиток самостійності функціонування
Ліцею як перспективної моделі освітнього закладу.
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Додаток 1
Структура програми системно-цільового розвитку
загальноосвітнього політехнічного ліцею
Академічний профіль (фізика, математика,
хімія, біологія)

Технологічний профіль (навчально-виробничий комбінат, міжшкільний центр
комп’ютерного навчання, клас-коледж)

Загальноосвітній політехнічний ліцей
ІІ—ІІІ ст. м. Ізмаїл, Одеської області

Громадський соціум (зв’язки з вищими
навчальними закладами, підприємствами,
громадськими організаціями)

Робота з обдарованими дітьми (наукове
товариство ліцеїстів, олімпіади, конкурси,
Мала академія наук)
Додаток 2

Ключові компетенції випускника ліцею
Уміє бути
конкурентоздатним,
мобільним у суспільстві
Використовує
здобуті знання
для професійної реалізації
Приймає
нестандартні рішення
Володіє
комунікативною
та загальнолюдською культурою
Здатний
використовувати знання
в різних життєвих ситуаціях
Уміє
критично мислити й критично
оцінювати свої вчинки
Уміє
аналізувати отриману інформацію

Веде здоровий
спосіб життя
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Має високий рівень
національної
й соціальної культури
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державний стандарт

Наука керувати
Додаток 3
Високий професіоналізм
і прагнення до постійного самовдосконалення

Знання нормативних джерел,
законодавчої і правової
бази освіти

Аналіз, систематизація та прогнозування освітньої діяльності.
Системність у роботі

Наукові дослідження процесів
навчання і виховання
молодого покоління

Досконале володіння
педагогічною психологією

Ключові
компетенції
та характеристики
педагога-новатора

Інтелектуальні, емоціонально-вольові, моральні якості

Використання новітніх досяг-

Упровадження передового

нень науки та техніки в освітньому
процесі

педагогічного досвіду та новітніх
інноваційних технологій

Комунікативність, організаторські
здібності, вміння знаходити
компромісні рішення
Додаток 4
Навчальні досягнення ліцеїстів за 2008—2012 роки
Навчальні досягнення (за рівнями)
Класи

Навчальний
рік

Усього учнів

2008—2009
2009—2010
2010—2011
2011—2012
2008—2009
2009—2010
2010—2011
2011—2012

20
221
220
222
114
101
75
83

5—9-ті

10—11-ті

Середній

Достатній

Високий

98
104
105
82
37
23
19
25

104
111
109
131
68
72
47
44

4
6
6
9
9
6
9
14

%
достатнього
та високого
рівнів
52,5 %
52,9 %
52,7 %
63,0 %
68,0 %
77,3 %
75,0 %
70,0 %

Додаток 5
Результати зовнішнього незалежного тестування випускників Ліцею
Рік

Предмет

2011
2012

Бали
%
%

Рік
2011
2012

Українська мова та
література
100—123
173—200
0,00
60,00
0,00
64,86

Предмет
Математика
Бали
100—123 173—200
%
0,00
55,88
%
0,00
70,37

Історія України
100—123
0,00
0,00

Фізика
100—123
173—200
0,00
75,12
0,00
76,47

173—200
40,00
50,00

Англійська мова
100—123
0,00
0,00

Хімія
100—123
173—200
0,00
82,50
0,00
83,33

173—200
29,17
31,58

Біологія
100—123
173—200
0,00
58,25
0,00
57,14
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Наука керувати
За результатами ЗНО, отримали більше 184
балів із профільного предмета — математики
2011 р. — 32,5 % випускників;
2012 р. — 44,44 % випускників.
За результатами ЗНО-2012 Ізмаїльський
політехнічний ліцей увійшов до 100 кращих
шкіл України та посів 81 місце (Вісник ТІМО
№ 9-10/2012).

ЗНО-2011: математика — 200 б. — Корнієць
Мар’я, золота медаль, середній бал атестата —
11,4 б.
ЗНО-2012: математика — 200 б. — Калпакчі
Дмитро, золота медаль, середній бал атестата —
11,8 б.
Кількість призерів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад та МАН
(обласний та республіканський етапи)

Отримали 200 балів
ЗНО-2009: математика — 200 б. — Андрусяк
Євгенія, золота медаль, середній бал атестата —
11,3 б.
ЗНО-2010: математика — 200 б.; фізика —
200 б. — Аганін Артем, середній бал атестата —
11,2 б.

Навчальний рік

Кількість ліцеїстів

2008—2009

24

2009—2010

21

2010—2011

21

2011—2012

22

2012—2013 (на 01.03.13)

26

Додаток 6
Показники якості освіти у Ліцеї
Рівень використання сучасних
педагогічних технологій

Стан змісту освіти
Варіативність

Профільність

Системність

Інтегративність

Систематичність

Широта
Якість

Діагностика

Збалансованість
Освітня діяльність Ліцею
Рівень професійної
культури педагогічних кадрів
Атестація
Підвищення
кваліфікації

Діагностика
Результативність роботи

Рівень засвоєння освіти учнями

Опанування освітніх
програм, потреба та вміння вчитися, мислити
Сформованість моральних цінностей та досвіду
творчої діяльності

Особистісний та індивідуальний розвиток
Сформованості ключових компетенцій

Рівень фізичного розвитку
Фізична
підготовка
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Здоров’я

Засвоєння валеологічних знань
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Основи здорового
способу життя

Наука керувати
Додаток 7
Зміст профільного навчання в ліцеї
(у структурі 11-річної школи)
Основна школа (5—9-ті кл.)
— проведення екскурсій;
1. М’яка профілізація (5—7-мі кл.)
— захист проектів;
Мета: адаптувати до навчання в ліцеї; вияв— участь у ліцейних, міських олімпіадах турніляти інтересів учнів; ознайомлювати з професі- рах, роботі НТЛ, МАН, конкурсах.
ями.
Старша школа (10—11-ті кл.)
Класи профільного навчання (фізико-маЗавдання:
— створити умови для виявлення задатків тематичний, хіміко-біологічний, інформаційно-біологічний, технологічний профіль)
і здібностей учнів;
— сформувати практичний досвід та інтереси
в різних сферах трудової діяльності.
Форми реалізації завдань:
— надання додаткових годин варіативної частини навчального плану на поглиблене вивчення математики, іноземної мови;
— впровадження курсу «Інформатика»;
— ознайомлення з професіями;
— ведення позашкільної роботи з профорієнтації;
— участь у ліцейських, міських олімпіадах,
турнірах;
— залучення до участі в роботі наукового товариства ліцею (НТЛ).
Класи допрофільного навчання (8—9-ті кл.)
Мета: виявляти інтереси; перевіряти можливості учнів; ознайомлювати з професіями.
Завдання:
— створити умови для розвитку задатків і здібностей учнів;
— сформувати практичний досвід та інтереси
у різних сферах трудової діяльності;
— орієнтувати на вибір профілю в старій
школі.
Форми реалізації завдань:
— надання додаткових годин варіативної частини навчального плану на поглиблене вивчення математики, фізики, хімії, біології, креслення,
інформатики;

Групи професійної підготовки (МЦКН, УВК)
Мета: задовольняти потреби й розвивати
здібності особистості в певній галузі пізнавальної діяльності.
Завдання:
— розвинути творчу самостійність;
— створити умови до подальшої професійно
підготовки, вибору професії або сфери діяльності;
— сформувати систему уявлень, ціннісних
орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок;
— соціально адаптувати учнівську молодь
в умовах ринкової економіки.
Форми реалізації:
— профільне вивчення математики, фізики,
інформатики;
— введення профільних спецкурсів;
— робота підготовчих курсів до Одеського
національного морського університету (фізикоматематичні);
— участь у міських, обласних, всеукраїнських
олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії
наук, інтелектуальних турнірах, web-олімпіадах
тощо;
— індивідуальна робота щодо профорієнтації
випускників ліцею: співпраця з центром зайнятості населення м. Ізмаїла;
— співпраця з ВНЗ та організаціями й установами (ВАТ «УДП», Ізмаїльська митниця, соціальні
служби тощо).
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Додаток 8
Організація профільного навчання в ліцеї
Основні напрями роботи

Фізика

Секція біології
та хімії «Еврика»

Секція історії
«Клуб "Пошук"»

Біологія

Секція фізики
«Сігма»

Секція інформатики й математики

Наукове товариство
ліцеїстів (НТЛ)

Математика

Олімпіадні команди

Хімія

Спецкурси

Факультативи

Поглиблене
та профільне вивчення
предметів

Редакція ліцейської
газети «Клякса»
та альманаху «Лицейський городок»

Гуртки: «Музичний
гурток», «Туристський
гурток», «Естетичного виховання»

Історико-краєзнавчий
музей
«Витоки Бессарабії»

Всеукраїнські конкурси МАН, предметні олімпіади, турніри,
олімпіада «Intel», предметні бої тощо.
Додаток 9
Кадрове забезпечення Ліцею
Міжшкільний учбово-виробничий комбінат
НВК школа ІІ ступеню — ліцей
Учителів — 10
Вчителів — 41
Вища освіта — 10
Вища освіта — 41
Майстрів — 5
«Спеціаліст вищої категорії» — 29
Середня спеціальна освіта — 5
«Спеціаліст першої категорії» — 6
«Спеціаліст вищої категорії» — 6
«Спеціаліст другої категорії» — 1
«Спеціаліст» — 4
«Спеціаліст» — 5
«Учитель-методист» — 2
«Учитель-методист» — 11
«Старший учитель» — 1
«Старший учитель» — 10
Міжшкільний центр комп’ютерного навчання
«Відмінник освіти України» — 3
Учителів — 2
Вища освіта — 2
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Додаток 10
Структура управлінської діяльності Ліцею
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Ізмаїльської міської ради
Піклувальна рада
ліцею

Психологічна
служба

Учитель

Батьки

Заступники
директора з
УВК та МЦКН

Учитель
теоретичних
дисциплін,
майстри виробничого
навчання

Заступник
директора
з навчально-виховної
роботи

Заступник
директора
з виховної
роботи

Предметні
методичні
об’єднання

Вихованці

Керівники предметних гуртків,
факультативів

Профком

Творчі експериментальні групи
вчителів

Консультант
із наукової діяльності

Педагог-організатор

Загально-ліцейська конференція

Директор

Класні керівники, керівники
об’єднань за інтересами

Педрада

Заступник
директора
з адміністративно-господарської
частини

Керівники олімпіадних команд,
керівники секцій
НТЛ

Сенат ліцею

Вихованці
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Топ-менеджер
Наука
керувати

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ КАРТА
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Олександр ОЗЕРОВ, директор
ЗОШ І—ІІІ ст. № 23, м. Запоріжжя
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Освітній простір, у якому розташована ця школа, складається зі
значної кількості різноманітних навчальних закладів: загальноосвітніх
шкіл, гімназій, дошкільних навчальних закладів.
Аби бути конкурентоспроможним навчальним закладом у своєму
освітньому просторі, у цій школі створено загальноосвітню карту, яка
популяризує освітню програму закладу.
Загальноосвітня карта зорієнтована на батьківську спільноту.
В умовах сьогодення батьки мають можливість віддати свою
дитину не до найближчої школи (так званої школи по мікрорайону),
а саме до тієї, яка надасть їхнім дітям комфортніші умови для навчання та виховання.
Віддаючи дитину до школи, батьки прагнуть, щоб вона навчалася
в особливому, відмінному від інших навчальному закладі, відповідно
до їхніх потреб та уявлень.
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Структура карти
І. Історична довідка (дата створення, як змінювався тип навчального закладу, нумерація, цікаві історичні факти, пов’язані з видатними людьми,
подіями тощо)
ІІ. Загальна інформація
Школа сьогодні:
• заклад, який має три ступені навчання:
— початкова школа;
— основна школа;
— старша школа;
• навчання здійснюється за профілями:
— філологічним (українська мова та література, англійська мова);

Завдяки загальноосвітній карті батьки мають змогу бачити, який освітній рівень матимуть
їхні діти на кожному етапі навчання (початкова
школа, основна школа, старша школа), який рівень професійної підготовки мають учителі, чи
достатньо сприятлива психологічна атмосфера
в навчальному закладі.
Із метою розвитку знань та навичок учнів, їхніх здібностей, які знадобляться надалі, зокрема
під час навчання у вищих навчальних закладах,
у ЗОШ, існує диференціація за напрямами профільного навчання. Вона сприяє високому рівню
навчальних досягнень учнів.
Крім цього, педагогічний колектив приділяє
особливу увагу особистісному розвитку та збереженню здоров’я учнів.
Отже, загальноосвітня карта передбачає наочно продемонструвати батькам переваги навчання та виховання їхніх дітей у ЗОШ І—ІІІ ст.
№ 23 м. Запоріжжя.
Для більшої зручності та доступності отримання інформації батьківською спільнотою
загальноосвітня карта розташована на сайті
школи.

— математичним;
— суспільствознавчим;
— спортивно-оздоровчим;
— технологічним;
• у школі працюють соціально-педагогічна,
психологічна, логопедична та медична служби;
• маємо сучасну матеріально-технічну базу:
— навчальні кабінети, майстерні;
— три комп’ютерні класи;
— бібліотека з медіатекою;
— шкільна їдальня і буфет;
— спортивний та актовий зали;
випускаються загальношкільні газети «Большая перемена», «Пролісок», «Здоров’ятко».
Учні школи посідають призові місця в районних, обласних олімпіадах, конкурсах МАН. Є перемоги в районних, міських та обласних спортивних змаганнях.
Педагогічний колектив ЗОШ І—ІІІ ст. № 23 реалізує загальношкільні цільові програми «Обдарованість», «Наступність», «Життєтворчість», «Модель
виховної системи», «Школа культури здоров’я».
Школа співпрацює з провідними ВНЗ міста,
а також підтримує партнерські зв’язки з ДНЗ
№ 28 «Космічний».
Метою діяльності школи є виховання здорової (морально, фізично й психічно), творчо
розвиненої і соціально адаптованої особистості,
здатної до самореалізації і самовдосконалення
з чітко визначеною громадянською відповідальністю перед суспільством, Батьківщиною.
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ІІІ. Cоціальне оточення (схема 1)
Схема 1
Соціальне оточення
Обласна дитяча
спортивно-юнацька
школа

Центр молоді та
школярів

Територіальний
центр зайнятості населення

Ліцей сервісу

Професійно-танцювальний колектив
«Рондо»
Міжрегіональна
академія управління
персоналом (інститут Сагайдачного)

Сільськогосподарський технікум

Учень

Районний відділ
УМВС України в Запорізькій області

Дитячий навчальний
заклад № 28 «Космічний»

Районний відділ ДАІ

Будинок культури
«АвтоЗАЗ»

Музична школа № 8

Дитяча бібліотека
ім. Гагаріна

IV. Структура школи
V. Характеристика кадрового забезпечення
навчального процесу
VІ. Матеріально-технічна база

Спеціалізована військова частина МНС

Дитяча залізниця
ім. Поповича

VII. Освітня карта
На І ступені навчання нарівні з предметами, що забезпечують базовий стандарт освіти, до навчального плану за рахунок годин
варіативної частини внесено такі предмети
(таблиця 1).
Таблиця 1

І ступінь навчання
Мотивація
Поглиблення знань дітей із духовної та матеріальної
спадщини, формування етнічної свідомості,
національного характеру
Розвиток алгоритмічного, логічного мислення,
формування практичних навичок користування
комп’ютером у молодших школярів

Предмет, курс

Клас

Народознавство

3-й

Кількість
годин
0,5

Математична логіка,
інформатика

2—4-й
1—4-й

1
1

Інваріантна складова робочих планів у 5—9-х класах забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти
на рівні Державного стандарту.
В основній школі з метою задоволення освітніх потреб учнів та їхніх батьків запроваджено диференційовану освіту, яка передбачає поглиблене вивчення англійської, української мов, математики,
історії України, фізкультури (таблиця 2).
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Таблиця 2
Деференційована освіта в основній школі
Клас
8—9-й

Профіль навчання
Математичний

Предмет поглибленого вивчення
Математика

Філологічний
Історичний

Українська мова,
англійська мова
Історія України

Фізкультурно-оздоровчий

Фізична культура

Предмет профільного навчання

Всесвітня історія, правознавство

Варіативна складова у 8—9-х класах реалізується таким чином (таблиця 3).
Таблиця 3
Варіативна складова у 8—9-х класах
Мотивація

Клас

Предмет, курс

Створення ефективного простору для соціальнопсихологічної адаптації й особистісної самореалізації
підлітків, виховання здорового способу життя

8—9-й

Вивчення предметів на поглибленому рівні

8—9-й

Формування й розвиток мовних і мовленнєвих навичок,
розширення лінгвістичного світогляду

8—9-й

Валеологія
Живи за правилами
Вчимося бути громадянами
Англійська мова
Українська мова
Алгебра
Геометрія
Історія України
Фізична культура
Англійська мова
Всесвітня історія
Правознавство
Російська мова
Російська мова

Кількість
годин
2
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1

У старшій школі з метою збереження наступності між ступенями навчання триває диференціація
за напрямами профільного навчання: філологічним, технологічним, спортивним, суспільно-гуманітарним (таблиця 4).
Таблиця 4
Диференціація за напрямами профільного навчання
Напрям
профільного
навчання
Філологічний

Предмет профільного рівня
(поглиблене вивчення)

Предмет академічного
рівня

Українська філологія

Українська мова
і література

Технологічний

Технологічний

Технології (оператор
комп’ютерного набору)

Спортивний

Фізкультурнооздоровчий
Історичний

Фізична культура

Англійська мова,
світова література,
німецька мова
Математика,
українська мова,
світова література
Українська мова,
світова література
Українська мова,
світова література

Суспільногуманітарний

Профіль навчання

Історія України,
всесвітня історія

На реалізацію Концепції профільного навчання в старшій школі навчальні години використовуються так, як показано в таблиці 5.
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Таблиця 5
Реалізація Концепції профільного навчання в старшій школі
Мотивація

Клас

Поглиблення володіння
10—11-й
лексичними, граматичними,
стилістичними нормами
української мови, набуття знань
про культуру, традиції країн, мови
яких вивчаються, залучення учнів
до діалогу культур
Поглиблення та розширення
відомостей про рівняння,
нерівності, системи; посилення
підготовки до зовнішнього
тестування з математики
Формування практичних
навичок роботи на ПК, умінь
обробки інформації, її пошуку,
систематизації та збереження
Створення умов для соціальнопсихологічної адаптації
старшокласників, виховання
здорового способу життя

10—11-й

Кількість
годин
Фразеологія української літературної мови
1
Гід-перекладач
1
Основи теорії літератури
0,5
Бізнес-курс
0,5
Історія України ХХ ст. в особах
1
Синтаксис української мови
1
Російська мова
1
Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем
1
Математика
2
Готуємося до ЗНО
1
Предмет, курс

10—11-й

Технології (основи діловодства)

1

10—11-й

Психологія спілкування

1

Валеологія

2

VIII. Інформаційна картка
Профілі
навчання
Філологічний

Технологічний

Суспільногуманітарний

Спортивний
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Орієнтація на спеціальність
Англійська мова,
переклад (англійська мова),
українська філологія,
журналістика,
видавнича справа та
редагування,
бібліотечна справа
Математика,
фізика,
економічна кібернетика,
міжнародна економіка,
економіка та підприємництво,
практична статистика,
маркетинг,
менеджмент,
фінанси і кредит,
облік і аудит,
інформатика,
програмна інженерія
Історія,
археологія,
соціологія,
політологія,
соціальна робота,
міжнародні відносини,
психологія,
реклама і зв’язки
з громадськістю,
право (юриспруденція),
філософія
Фізичне виховання,
туризм,
фізична реабілітація

Форми профорієнтаційної роботи
Діагностика інтересів і професійних намірів учнів.
Професійні консультації (індивідуальні і групові):
• тренінги;
• бесіди.
Екскурсії в навчальні заклади.
Екскурсії на підприємства.
Зустрічі з батьками.
Зустрічі з представниками навчальних закладів.
Зустрічі з представниками підприємств і організацій.
Випуск газет.
Оформлення стендів.
Підготовка проектів «Моя професія».
Участь учнів у виставках технічної творчості.
Декада (тиждень) профорієнтаційної роботи.
Інформування учнів та їхніх батьків про запити ринку
праці.
Зустрічі з представниками територіального відділу
Центру зайнятості населення.
ІІІ трудовий семестр
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ІХ. Система педагогічного впливу на учня (схема 2)
Схема 2
Педагогічний вплив на учня
Класний керівник
Сім’я

Класний колектив

Рада навчального комплексу

Заступник директора
з виховної роботи

Учень

Рада профілактики

Педагог-організатор

Психолог

Дитяча організація
самоврядування ДОМ

Соціальний педагог

Класні батьківські комітети
Методичне об’єднання
класних керівників

Х. Модель виховної системи
Виховна робота в ЗОШ І—ІІІ ст. № 23
ґрунтується на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та
культурної спадщин, формуванні в юного покоління високої патріотичної свідомості, готовнос-

ті до виконання громадських і конституційних
обов’язків.
Головною метою виховної системи, яка впроваджується в школі, є сприяння духовному розвитку й саморозвитку особистості, створенню своєрідного духу школи (схема 3).
Схема 3
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Проект «Моніторинг
навчальних досягнень учнів»

Проект «Виховання правової
культури учасників НВП»

Проект «Сім’я і школа»

Проект «Імідж навчальновиховного комплексу»

Проект «Виховання культури
толерантності учнів»

Проект «Громадянин»

Програма «Основні критерії
виховної системи»

Модель виховної системи
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Результатом упровадження моделі виховної системи ЗОШ № 23 є проектно-цільова діяльність,
що враховує найважливіші компоненти навчально-виховного процесу:
• діагностування;
• визначення й обґрунтування педагогічних
завдань;
• моделювання й прогнозування;
• проектування й планування, організацію
різних видів діяльності з учнями;
• моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців;
• корекцію (самокорекцію) та регуляцію (саморегуляцію) відхилень у їхньому розвитку;
• аналіз та прогнозування виховних ситуацій.
ХІ. Модель випускника
Молода людина — випускник ЗОШ № 23 — нав
чається реалізувати свої можливості, досягати успіху в житті, хоче стати менеджером власної долі. Це
спонукає педагогічний колектив формувати таку
компетентнісну особистість, важливими рисами
якої є:
• національна свідомість, любов до рідної
землі, традицій свого народу;
• чітка громадянська позиція;
• бережливе ставлення до власного здоров’я;
• правова культура, толерантне ставлення до
людей;
• обстоювання власних інтересів, уміння активно діяти в динамічних життєвих умовах;
• здатність учитися впродовж життя;
• почуття відповідальності за результати навчання.
Ставиться мета — підготувати випускника
школи з такими компетентностями:
• навчання впродовж життя;
• інформаційними;
• професійно-трудовими;
• політичними;
• сімейно-побутовими;
• соціальними;
• екологічними;
• культурно-дозвільними;
• життєтворчими;
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• комунікативними;
• життєздатності.
ХІІ. Основні напрями роботи на навчальний рік
На основі аналізу роботи ЗОШ І—ІІІ ст. № 23
Запорізької міської ради Запорізької області, результатів навчально-виховної діяльності у 20_/_
н. р., самодіагностики діяльності навчального закладу, державної атестації, виконуючи завдання
державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освіти, враховуючи
плани роботи на 20_/_ н. р., перспективний план
роботи навчального закладу, визначаються такі
напрями й завдання діяльності Запорізької загальноосвітньої школи № 23 на 2013/14 н. р.:
1. Далі розв’язувати завдання узагальнювально-аналітичного етапу науково-методичної теми
«Впровадження технологій управління якістю
компетентнісно зорієнтованої освіти в умовах
школи культури здоров’я».
2. Здійснювати дослідницько-експериментальну
діяльність із вирішення проблеми «Проектний підхід
до формування культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу на формувально-аналітичному етапі».
3. У 2013/14 н. р. визначити такі основні напрями методичної діяльності:
• упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
• упровадження Програми шкільної природничо-математичної освіти з метою підвищення її якості;
• навчально-методичне забезпечення компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу;
• впровадження ефективних інноваційних
технологій навчання, виховання й управління та
їх удосконалення;
• упровадження нових інформаційно-комп’ю
терних технологій освіти, піднесення ефективності використання в навчально-виховному процесі комп’ю
терних комплексів, використання
комп’ютерної техніки як дидактичного засобу навчання;
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• пошук раціональних та ефективних методів оцінки навчальних досягнень учнів;
• упровадження здобутків експериментальної діяльності в педагогічну практику;
• забезпечення реалізації прав громадян на
здобуття повної загальної середньої освіти на
рівні державних стандартів, а також профільної
освіти в умовах активного застосування освітніх
інновацій для підготовки конкурентоспроможного компетентного випускника;
• забезпечення наступності в педагогічній
системі школи під час переходу дитини від однієї
освітньої ланки до іншої;
• забезпечення методичного супроводу профільного навчання в старшій школі;
• підвищення розвивального потенціалу на-

7. Систематично здійснювати методичне консультування вчителів із питань ведення шкільної
документації, опанування критерій оцінювання
навчальних досягнень учнів, тематичне та підсумкове оцінювання.

вчальних занять, удосконалення позаурочної діяльності з навчальних предметів;
• використання позаурочної предметної діяльності учнів як умови розвитку творчих здібностей, формування загальних та спеціальних
предметних компетентностей;
• особистісно зорієнтований підхід до розвитку творчих здібностей учнів;
• здійснення моніторингових досліджень
стану навчально-виховного процесу;
• поєднання діяльності методичної та психологічної служб із метою підвищення якості освітнього процесу;
• розвиток напрямів освітнього, педагогічного та психологічного супроводу навчальновиховного процесу.

ного року, окреслити програму вдосконалення
навчально-виховного процесу.

4. Далі впроваджувати інноваційні методики
з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечивши постійний аналіз результативності організації спільної діяльності «вчитель — учень» із підготовки останніх до участі в різноманітних формах
інтелектуальних та спортивних змагань.
5. Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів, забезпечувати реалізацію корекційних програм за результатами моніторингу.
6. Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів учителямипредметниками.

8. Забезпечити контроль за якістю підготовки
випускників із предметів державної атестації.
9. Керівникам шкільних методичних об’єднань:
• у плани роботи методичних об’єднань
включити питання методики проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, вивчення
педагогічного досвіду;
• на серпневому засіданні методичних
об’єднань проаналізувати результати навчаль-

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи:
• розробити й обговорити на нараді класних
керівників план реалізації аналітичного етапу
створення моделі виховної системи закладу;
• спільно із соціально-психологічною службою надалі вивчати й упроваджувати педагогічний досвід класних керівників;
• надавати консультаційну допомогу класним керівникам у питаннях упровадження моделі виховної системи закладу;
• далі навчати класних керівників інноваційних виховних технологій;
• співпрацювати з позашкільними закладами з метою покращення умов соціалізації учнів.
11. Соціально-психологічній службі:
• далі взаємодіяти з питань виховання учнів
із сектором виховної роботи;
• проводити консультативну допомогу класним керівникам із питань превентивного виховання в класах.
• 12. Класним керівникам:
• далі вдосконалювати виховні системи класів;
• застосовувати під час проведення виховних
заходів педагогічний досвід найкращих класних
керівників.

Директор школи 4 (88), квітень 2014

69

Ми знаємо як!

Асоціація керівників шкіл м. Києва
04215, м. Київ, пр. Г. Гонгадзе, 32-Є
т/ф: (044) 434 84 64
www.akschool.lecos.org
№ 18 від 14 лютого 2014 р.

Міністру освіти і науки України
Квіту С. М.

Вельмишановний Сергію Мироновичу!
Просимо Вас прийняти до невідкладного розгляду «Пропозиції (план дій) у сфері загальної
середньої освіти», обговорені активом нашої громадської організації, що додаються.
Пропозиції (план дій) у сфері загальної середньої освіти.
Першочергові кроки
1. Відміна наказів МОНУ № 1343 від 22.11.2011 «Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності ЗНЗ», № 1059 від 01.08.2013 «Про затвердження Положення про
національну систему рейтингового оцінювання ЗНЗ», № 33 від 14.01.2014 «Про дослідну експлуатацію автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності ЗНЗ», № 1135 від
08.08.2013 «Про затвердження змін до типового положення про атестацію педагогічних працівників» як таких, що потребують ресурсного забезпечення, але не відповідають потребам
освітньої галузі.
2. Оновлення складу, функцій Колегії, Громадської ради МОНУ (з подальшою ротацією кожні 2 роки).
3. Створення робочої групи експертів для відновлення виконання розпорядження Кабінету
Міністрів № 1564 від 09.12.2009 «Про подальший розвиток автономії ЗНЗ».
4. Спільно з ЦК профспілки працівників освіти та науки визначення першочергових дії
у напрямі підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають іміджевий характер та не потребують істотного ресурсного забезпечення (відновлення відомчих нагород,
виступи та публікації у ЗМІ тощо).
5. Залучення до керівництва обласними (міськими) Департаментами освіти і науки осіб із
числа професіоналів, які були звільнені в останні роки з політичних мотивів.
6. Підготовка проекту Розпорядження КМУ про ліквідацію Державної інспекції навчальних
закладів.
7. Деполітизація освіти, зокрема призупинення членства в політичних партіях осіб, які займають керівні посади.
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8. Пропорційна корекція усіх додаткових балів до результатів ЗНО (середній бал атестата,
бали за підготовчі курси, всеукраїнські олімпіади, конкурси-захисти робіт МАН тощо).
9. Громадсько-державне обговорення на всіх рівнях програм освітніх ініціатив у напрямах:
9.1. Спрощення та зміни функцій державних органів управління освітою, переходу до дієвої
державно-громадської моделі управління школами, зокрема через освітні округи;
9.2. Демонополізації усіх процедур розробки та випуску підручників, надання їм грифу,
отримання учнями (школами) незалежно від форми власності;
9.3. Удосконалення та поетапної демонополізації системи післядипломної педагогічної
освіти, вільного вибору форм інформальної освіти;
9.4. Внесення змін до Правил прийому до вишів на 2014/15 н. р.;
9.5. Конкурсного відбору керівників ЗНЗ;
9.6. Визначення Державного мінімуму фінансування освіти учня («освітній кошик») згідно з
Державними стандартами ЗСО та Державними санітарно-гігієнічними нормами;
9.7. Перегляду застарілих Державних санітарно-гігієнічних норм;
9.8. Вилучення функцій соціального захисту з безпосередніх повноважень ЗНЗ (харчування,
медичне обслуговування, оздоровлення тощо), одночасно передбачивши забезпечення цих
функцій іншими міністерствами;
9.9. Реорганізації системи відбору та проведення конкурсів для здібної учнівської молоді
(предметні олімпіади, конкурси-захисти МАН тощо);
9.10. Удосконалення «Типових навчальних планів», зокрема для школи ІІІ ступеня, інваріантної та варіативної складових та змісту предметних навчальних програм;
9.11. Системи оцінювання учнів, зокрема в початковій школі;
9.12. Удосконалення «Типових штатних розписів ЗНЗ»;
9.13. Відміни обов’язкової перевідної практики у ЗНЗ.
10. Із метою економії коштів Державного бюджету вийти з пропозиціями:
10.1. Ліквідувати у великих містах, що мають адміністративний поділ на райони, районні
управління (відділи) освіти;
10.2. Ліквідувати як структурні підрозділи НАПН України 14 інститутів, співробітники яких
продовжать дослідження (викладання) на базі вишів, професійно-технічних та позашкільних
закладів, загальноосвітніх шкіл.
Голова ГО «Асоціація керівників шкіл м. Києва»				

Ю. Шукевич

Президент Міжнародного «Партнер-клубу»,
Народний учитель України 						Г. Сазоненко
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Лілія ГРИНЕВИЧ
Опубліковано
28.02.2014
Голова Комітету Верховної ради України з питань науки та освіти пропонує для обговорення громадськості власний план освітніх реформ
ПЛАН ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ Й НАУКИ
Призначення документа
У суспільному діалозі визначити першочергові кроки у сфері освіти й науки в 2014 році.
Очікувані результати
Очікується, що після реалізації плану буде:
1. Оздоровлено систему управління освітою і наукою, здійснено перехід до державно-громадського партнерства.
2. Закладено підвалини для подальших позитивних змін, які призведуть до реалізації стратегічних цілей.
Стратегічні цілі
1. У сфері дошкільної і середньої освіти — забезпечення рівного доступу до високих стандартів
освіти всіх дітей, незалежно від матеріального статусу, статків, місця проживання їхніх родин.
2. У сфері професійної і вищої освіти — забезпечення високої якості підготовки кадрів для
сучасного ринку праці.
3. У сфері вищої освіти й науки — створення сучасної системи виробництва знань, технологій
та інновацій.
Пріоритетні завдання на середньострокову перспективу
1. Скорочення кількості установ і осіб, які відволікають учителів, викладачів, учених від навчально-виховного процесу, скорочення обсягів паперових планів, програм і звітності.
2. Забезпечення академічної та фінансової автономії навчальних закладів, педагогічної свободи учителя і викладача.
3. Спрощення ліцензування та акредитації й паралельне підвищення відповідальності за
їхні результати.
4. Забезпечення внутрішньої мобільності студентів і викладачів, міжрегіональна співпраця
університетів.
5. Забезпечення прозорості прийняття рішень, руху грошових потоків, закупівель на всіх
рівнях. Функціонування електронної системи для проведення прозорої вступної кампанії. Відкритість безособових даних результатів ЗНО для аналізу.
6. Упровадження незалежного оцінювання якості освіти на всіх рівнях. Участь України
в міжнародних порівняльних дослідженнях, зокрема PISA.
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7. Розвиток Національної рамки кваліфікацій. Створення незалежних кваліфікаційних центрів.
8. Створення сучасної системи виробництва навчального змісту. Розробка нового положення про конкурс підручників для шкіл. Реформування Інституту інноваційних технологій
та змісту освіти. 100% забезпечення навчальних і наукових закладів широкосмуговим Інтернетом.
9. Підвищення соціального статусу вчителів і викладачів одночасно із підвищенням кваліфікації, підтвердженої незалежними атестаційними агенціями. Реформа системи підготовки
педагогічних кадрів.
10. Запровадження Програми «анти-плагіат» з обов’язковим проходженням через неї всіх
робіт перед захистом дисертацій на спецрадах при ВНЗ і наукових установах. Обов’язкова
публікація в мережі Інтернет дисертацій при внесенні на захист. Обов’язкова публікація
дисертацій чиновників, захищених у 2000—2014 рр.
11. Демілітаризація і гуманізація системи підготовки кадрів для правоохоронних органів та
системи юстиції.
12. Реформування системи управління наукою. Надання фінансових стимулів для інвестицій у науку.
13. Програма підтримки молодих талантів, зокрема через програму державних грантів.
14. Інтеграція академічної й університетської науки, зокрема шляхом створення спільних
дослідницьких підрозділів і поширення науково-викладацького сумісництва. Створення умов
для дослідницької діяльності у вишах, зокрема шляхом зменшення лекційного навантаження
викладачів.
Першочергові кроки в 2014 році
1. Фінансовий і управлінський аудит системи управління освітою і наукою, зокрема з метою виявлення наявних і потенційних корупційних схем.
2. Мораторій на державне втручання:
• Скасування до 2016 року перевірок навчальних закладів, за винятком планових фінансових ревізій і випадків, коли є звернення органів студентського самоврядування або батьківських комітетів.
• Продовження до 2016 року дії всіх ліцензій із метою припинення процедур акредитації
за старим законодавством.
• Зупинення необґрунтованої реорганізації навчальних закладів.
3. Скасування бюрократичних наказів МОН, позбавлених управлінського змісту, дебюрократизація звітності викладачів та вчителів.
4. Створення разом із роботодавцями незалежних кваліфікаційних центрів.
5. Збереження наукового потенціалу, земель і майна Національної й галузевих академій наук, захист їх від спроб відчуження й розкрадання.
6. Знищення очевидних корупційних схем у сфері освіти:
• Скорочення повноважень МОН. Скасування репресивних функцій Державної інспекції
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навчальних закладів.
• Спрощення та збільшення прозорості процедури ліцензування й акредитації вишів до
запровадження в дію нового закону про вищу освіту, де буде передбачено незалежну агенцію.
• Передача функції надання грифів навчальній літературі самим ВНЗ, а підручників у сфері
загальної середньої освіти — незалежній інституції.
• Децентралізація закупівель.
• Упровадження прозорості в держзамовленні ВНЗ. Внесення необхідних змін до умов
прийому.
• Упровадження системи прозорого використання коштів, які виділяються державою, запуск системи відслідковування поточних рахунків міністерства в он-лайн режимі («бюджет
он-лайн»).
7. Розбудова інституційного фундаменту
• Запровадження механізмів залучення громадськості до управління у сфері освіти та навчальними закладами.
• Формування процедур залучення сторін суспільного діалогу до розробки і прийняття
рішень.
• Забезпечення прозорості процесів шляхом переведення їх у електронну форму, відкриту
для перегляду громадськістю в режимі он-лайн.
8. Інтеграція України в Європейський освітній і дослідницький простір
• Упровадження «перехресного вступу», ЄКТС і розробка Національної рамки кваліфікацій
відповідно до європейських вимог.
• Створення умов для повномасштабної участі українських науковців у проектах Рамкової
програми ЄС «Горизонт 2020».
9. Прийняття ключових нормативно-правових актів
• Нова редакція статті 53 Конституції України.
• Новий базовий закон «Про освіту».
• Новий закон «Про вищу освіту».
• Новий закон «Про наукову та науково-технічну діяльність».
• Урядова програма про підвищення соціального статусу педагогічних працівників із одночасним збільшенням їхньої кваліфікації.

ІНДЕКС

49541 Директор школи. Шкільний світ +
Бібліотека. Комплект

у складі: журнал «Директор школи. Шкільний світ», газета «Директор школи. Бібліотека»
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Топ-менеджердосвід
Міжнародний

АФРИКАНСЬКА ШКОЛА
Тут ніхто й ніколи не чув про інтерактивну дошку, електронні книги
чи вебінари.
Тут навіть світла немає, а вікна світять голими дірками без скла.
Тут — це середня школа в містечку Ішамара в центральній Кенії, Африка.
Заняття в школі тривають, поки світить сонце.
Оскільки електрики в місті немає, щодня на світанку діти поспішають до класу, а додому повертаються лиш надвечір.
Дехто з них проходить щодня більше 10 кілометрів, тому часто на
Насолоджуватися щастям — велике благо, мати
можливість давати його іншим — благо ще більше.
Марк Аврелій Цицерон

ногах учнів замість звичного взуття можна побачити саморобні сандалі зі старих автомобільних покришок.
По-перше, у такого взуття не протираються підошви.
А по-друге, за нього не треба платити, бо місцеві звалища просто
переповненні шинами.
Директор школи в Кенії виконує обов’язки не лише керівника, а й педагога і навіть повара.
Щоранку, перед тим, як іти до школи, він навідується до місцевого
Під час імпровізованого обіду Філліп Гатарі готує дітям бутерброди,
а на десерт частує льодяниками.
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магазину, де купує буханець хліба, пачку масла й пакунок льодяників.

Міжнародний досвід
Отець Філліп Гатарі
Настоятель храму святого Антонія і директор
єдиної в місті школи.
Найшанованіша людина в Ішамарі. 2006
року він разом із прихожанами своєї церкви побудував на прилеглій до храму святого Антонія
території середню школу, де нині навчаються
50 учнів.
Кенія — колишня британська колонія, але
вона донині зберігає традиції кращих шкіл
об’єднаного королівства.
Зокрема, вона свято береже традиції шкільної
форми. У кожної кенійської школи вона власна.
Так, в учнів середньої школи міста Ішамара на
светрах і футболках є вишитий напис: «Православна середня школа, Ішамара».

Середня освіта в Кенії є добровільною. Тому
до школи зазвичай ходять лише ті, хто дійсно
хоче навчатися.
Директор школи має багато планів стосовного свого навчального закладу. Зокрема він би хотів побудувати облаштований кабінет хімії, просторий спортзал, а головне — гуртожиток для
учнів.
Школа годує себе сама. На перерві вчителі
з сапою в руках ідуть працювати на шкільних город. А учні тим часом напувають шкільну корову.
Тоді їм не доводилося б щодня проходити
кілька десятків кілометрів пішки. Але поки це
все лише мрії. Із реального директор домігся
лише маленького сарайчика для речей учителів
і дерев’яний туалет. Кошти на їх будівництво
збиралися зусиллями прихожан храму святого
Антонія.
Уроки в Африці закінчуються традиційно для
цього регіону — танцями під барабани.
«Цього в нас не забереш, — усміхається отець
Філліп. — Ми, африканці, танцюємо завжди
і всюди. Життя таке веселе!»
Інна МАЙДАНЮК
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Дати

КВІТЕНЬ

1 квітня 1939

Помер педагог і письменник, автор «Педагогічної поеми» Антон Семенович Макаренко.
У «Педагогічній поемі» описаний момент,
коли головний герой ударив вихованця Задорова. Це насправді було на самому початку
роботи Макаренка в Горьківської колонії. Він
запропонував вихованцю нарубати дров, на
що той відповів: «сам нарубай, багато вас тут».
Учитель не витримав і побив його. Потім він боявся йти з безпритульними в ліс по дрова, зате
постояв за свою честь. І Задоров, підійшовши
до нього, раптом розсміявся: «Здорово, що ти
мені по морді з’їздив!» Більше такого ніколи не
повторювалося, однак і цього епізоду виявилося достатньо, щоб розлютити Надію Крупську.
Через це Макаренка і збиралися звільнити з
Горьківської колонії.
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2 квітня

Міжнародний день дитячої книги. З 1967 року
за ініціативою і рішенням Міжнародної ради
з дитячої книги в день народження великого
казкаря з Данії Ганса Крістіана Андерсена весь
світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.
Своїх дітей у Андерсена не було. Чужим він
охоче розповідав історії, але не терпів, щоб вони
сиділи у нього на колінах. Незадовго до смерті —
а прожив він 70 років — Ганс Крістіан просив композитора Хартмана скласти марш до його похорону й підігнати ритм під дитячий крок, оскільки
діти будуть брати участь у церемонії.
Він не боявся травмувати дитячу психіку, ненавидячи щасливий кінець і залишивши нам
сумні, а часом і похмурі казки. Єдиним твором,
який, як він зізнався, зворушував його самого,
була « Русалонька».
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ПІБ_____________________________________________
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на паперових та електронних носіях, на веб-ресурсах (по можливості), тиражування на паперових та
електронних носіях, дисках тощо та продажу видань.
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перекладати, скорочувати, доповнювати надані матеріали (твір, рукопис), змінювати їх назви
(заголовки та підзаголовки).
У разі виникнення спорів щодо авторського права на матеріали (твір, рукопис) зобов’язуюся
врегулювати спір самостійно, відповідно до законодавства України.
Публікацію прошу здійснити на благодійних засадах.
Автор повідомлений про те, що матеріали (твір, рукопис) не рецензуються та не повертаються.
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Примітка. Перелік електронних матеріалів, що передаються у користування для розповсюдження:
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Поштова адреса та індекс ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Паспорт серія ____________  № _____________, виданий __________________________________
«____» __________________ _________ р.  Ідентифікаційний код ____________________________
Автор _____________________________________   ___________________  ____________________
(ПІБ)
                          (дата)
(підпис)

Заява заповнюється власноруч.

___________________________________________________________________________________

Оголошення для авторів!
Відтепер авторський примірник Ви будете отримувати поштою протягом місяця
на адресу, вказану у Вашій заяві.
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