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В.П. Гробова

Шановні колеги! До Вашої уваги інтерв’ю
директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА
Вікторії Гробової «Нова українська школа: від якості
умов до якості результатів»

–
Звичайно. Цей рік буде досить плідним
і для педагогів початкової ланки. Умови для
їхньої підготовки створені непересічні: на
сайті
Нової
української
школи
(http:/nus.org.ua/) є всі необхідні матеріали в
загальному доступі. Не лише для вчителів,
що вже беруть участь у пілотному проекті, а
й для тих, хто приєднається з часом. Учителі
отримують професійну автономію, і головне
щоб не боялися показати себе в дії. Для
цього на сайті є усі інформаційні, аналітичні,
нормативні документи, відповіді фахівців на
проблемні питання, варіанти матеріалів з
різних предметів, загалом, усе необхідне для
роботи. Окрім того, представлені матеріали
для директорів, батьків та учнів.
Нами було проведено вивчення та
громадське обговорення нового державного
стандарту початкової загальної освіти, до
якого мали змогу долучитися всі бажаючі.
Учителі
готуються
до
масштабного
перенавчання, що заплановане вже на кінець
цього року. Наша область має два
навчальних тренери та одного координатора,
а учителі, які вже пройшли навчання,
ділитимуться досвідом із колегами. Окрім
того, ми плануємо широко використовувати
дистанційне навчання, для чого вже
створено відео-курси на платформі EdEra
(www.ed-era.com). Є надія на вмотивованого,
креативного, професійно вільного вчителя,
готового до прогресивних змін – саме
такого, яким бачать його учні.
–
В
основі
нової
школи
–
компетентності, а чи мають чітке
бачення своїх основних задач педагоги
в тому, що саме повинні сформувати?
–
Визначено 10 компетентностей, серед
яких спілкування державною та іноземними
мовами, математична грамотність, компе-

–
Вікторіє
Павлівно,
Ви
очолили
Департамент освіти і науки Сумської ОДА
у часи активних реформ, яких освіта
незалежної України потребувала не один
рік. «Нова українська школа» – не лише
гарний слоган, а й інструкція до дій, оскільки
Закон «Про освіту» буквально на днях
прийнято. Які перші кроки освітнього
загалу області до «нової української
школи»?
–
Вперше сам проект зорієнтовано на
таку школу, якою бачать її учні: гарну,
затишну та світлу, із зручними меблями,
інтерактивними дошками та спортивними
куточками, із смачним харчуванням, навіть
своїм телебаченням. Тому наша задача –
зробити
«Нову
українську
школу»
своєрідним утіленням дитячих мрій. У нашій
області відібрано 4 школи (по два класи в
кожній) для пілотування нового Державного
стандарту початкової загальної освіти. Щодо
критеріїв відбору навчальних закладів, то
вони були такими: наповнюваність класів не
перевищує 30 учнів, згода педагогічної ради
та батьків учнів, обов’язкова участь в
інноваційних освітніх проектах і досвід
обміну
найкращими
практиками
з
початкової
освіти.
Окрім
того,
використовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології у роботі з
початковими класами та досвід застосування
інтегрованого підходу в освітньому процесі.
Отже, з першого вересня наша область вже
працює за новим змістом у педагогіці
партнерства, у сучасному освітньому
середовищі, орієнтованому на учня.
–
Тобто за рік усі першокласники
навчатимуться у школах своєї мрії,
проте реформа ставить виклики
перед вчителем початкової школи.
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тентність
у природничих
науках
і
технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж
життя, соціальні та громадянські компетентності,
підприємливість,
загальнокультурна
грамотність,
екологічна
грамотність і здорове життя. Погодьтеся, це
більше, ніж просто знання. Випускник
початкової школи матиме результатами
навчання загальні та конкретні очікувані
результати, відповідно до кожної з
10 компетентностей.
Окрім того, ми маємо сформувати і
наскрізні вміння, такі як розв’язування
проблем та критичне мислення, співпраця,
ефективне спілкування, розвиток власного
емоційного інтелекту, дослідження та
рефлексія, самостійна організація діяльності. Це відхід від лише знаннєвої системи,
це освіта, яка формує особистість.
– На серпневій обласній конференції
працівників освіти присутні ознайомились із
особливостями впровадження пілотного
проекту нового Державного стандарту
початкової загальної освіти на прикладі
Шосткинської спеціалізованої школи І
ступеня №13 Шосткинської міської ради
(директор – Балицька Валентина Андріївна).
Чесно кажучи, ми побачили вражаючі кадри
школи-мрії, віримо в те, що і сам процес
навчання в такій школі буде особливим,
захоплюючим для всіх його учасників.
– Звичайно, на створення належного
освітнього середовища для першокласників у
пілотних школах витрачено понад 1 мільйон
800 тисяч гривень. За ці кошти створено
належне освітнє середовище, придбано
мобільні
столи,
мультимедійну
та
комп’ютерну техніку, облаштовано ігрові
куточки.
– А як Ви оцінюєте проведення
конференції у форматі активної дискусії із
залученням провідних фахівців?
– На мою думку, саме так сьогодні
потрібно реагувати на реформи – живим,
активним спілкуванням усіх зацікавлених.
Вирішувати проблеми, і це стосується не
лише початкової освіти. Велика кількість
питань є у відділах освіти новостворених
об’єднаних територіальних громад. Ми
започаткували навіть виїзні консультування
працівників ОТГ. Ми зобов’язані руйнувати
стереотипи, особливо сільського населення,

бо реформа має на меті саме покращення
освітніх послуг. І наше завдання – показати
це покращення реально вже сьогодні.
– У нашій області спостерігається
поліпшення загальних результатів ЗНО. Як
Ви оцінюєте ситуацію з тестуванням
загалом?
– Так, дійсно ми маємо кращі рейтингові
показники у порівнянні з минулим роком. Це
результат кропіткої робота усіх – учнів,
батьків, вчителів, Департаменту освіти,
відділів та управлінь на місцях, обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
під
загальною
координацією
Харківського
Регіонального
центру
оцінювання якості освіти. Окремо взяті
проблеми в районах області розглядалися
представниками регіонального центру та
вивчалися на місцях, адміністрація закладів
отримувала реальні поради щодо їх
вирішення. Отже, ми маємо результат.
Цьогорічний рейтинг досить високий, і
наше завдання на наступний рік – втримати
його, а за сприятливих умов і покращити. Це
можливо за умови консолідації зусиль усіх
причетних
до
процесу
зовнішнього
незалежного оцінювання.
– Вікторіє Павлівно, нещодавно Ви взяли
участь у спільному засіданні Президії
Національної академії педагогічних наук
України і Вченої ради Глухівського
національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка. На вашу думку,
як поєднати науковців-педагогів з вчителямипрактиками найбільш ефективно?
– Ідеї реформи мають стати пріоритетом
діяльності вищих педагогічних навчальних
закладів, а науковий супровід цієї підготовки –
одним з головних напрямів досліджень
наукових установ НАПН України. За таких
умов
молодий
педагог,
закінчивши
профільний вищий навчальний заклад, буде
прогресивним і вмотивованим учителемдослідником, таким, яким його бачать
сучасні учні.
Для дієвого втілення нових ідей маємо
об’єднати зусилля громади, адміністрації,
владних структур, які сьогодні, як ніколи,
йдуть нам на зустріч. Без остраху проявляти
свою активну позицію, бо це робота на
наступне покоління, на наше майбутнє, на
майбутнє нашої країни. Тому тільки поступ
уперед – активно, прогресивно, креативно.
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– Щиро дякую Вам за розмову, Вікторіє
Павлівно. Маю надію, ділитиметесь своїми

планами та здобутками з нами і на
майбутнє.
Спілкувалась Ганна Панасюра,
головний редактор журналу
«Освіта Сумщини»

Компетентнісна парадигма освіти
Г.С. Панасюра

ПЕДАГОГІЧНІ ВИКЛИКИ
«НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Масштабні
задачі,
які сучасне суспільство
ставить перед освітньою
системою країни, різко
актуалізують проблему
компетентності вчителя.
Тенденції
соціальноекономічних змін в європейському просторі
знаходять відображення і в системі освіти
України, що вимагає детального вивчення
феномену
компетентності
в
рамках
акмеології, індивідуальної орієнтації та
культурно-історичних основ вітчизняної
освіти. Нові цінності, продуковані сучасним
періодом розвитку людини – одиниці
постіндустріального суспільства, визначають
потреби працювати науково, у самостійному
широкому спектрі наукових досліджень,
нових знань як центральних новоутворень.
Елементами
для
втілення
ідей
постіндустріального розвитку світу стають
університети, науково-дослідні організації,
наукові установи, що мають утілити ідеї
«чистої науки» повністю відмежованої від
ідеологічної складової. Існуюча суперечність
між освітньою системою України, що прагне
досягти найвищих стандартів якості послуг
[1, с. 27-39], та необхідністю швидких
перетворень системи соціальної, громадської, політичної освіти вимагає широкого
упровадження компетентнісної парадигми з
подальшою розробкою ефективних освітніх
стратегій урядом країни.
Сьогодні
стратегія
якості
є
фундаментальною величиною у освітній

політиці європейських країн (Велика
Британія, Нідерланди, Німеччина, Польща,
Румунія, Угорщина, Франція, Чехія) і
Сполучених Штатів Америки. Національна
доктрина розвитку освіти [2] долучає до
країн європейського простору й Україну,
визначаючи
пріоритетним
напрямом
державної політики постійне підвищення
якості освіти, оновлення її змісту та форм
організації навчально-виховного процесу, а
сама освіта розглядається як стратегічний
ресурс поліпшення добробуту людей,
забезпечення
національних
інтересів,
зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
Компетентнісна освіта виникла в США
наприкінці 60-х років ХХ століття і
стосувалася сфери управління персоналом. Із
середини 1970-х років дослідження проводилися вже у сфері когнітивної психології і
стосувалися механізмів появи навичок. За
основу системи розвитку кваліфікаційних
стандартів була використана у Великій
Британії наприкінці 80-х р. Проте американський підхід більш орієнтований на
поведінку, а британський – на професійні
стандарти працівника. Щодо вітчизняної
науки то останні 20 років питання
компетентнісного підходу в освіті вивчається
науковцями. Але воно є досить дискусійним,
оскільки в дидактиці поняття мають бути
чітко прописаними, не містити абстракцій.
Сучасні
зарубіжні
науковці
відзначають процес ускладнення змісту
самого поняття «компетентності» [3, 26]
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Одночасно В. Луговий наголошує на тому,
що вітчизняні дослідники й досі не можуть
визначитись із тим, який термін доцільно
використовувати – «компетентності» чи
«компетенції» [4,16].
Відповідний запит все ж продукував
зміни у вітчизняній нормативно-правовій
базі, і 5 вересня 2017 року Верховна рада у
другому читанні підтримала новий Закон
«Про освіту». У ньому компетентнісна
складова стала фундаментом, що відображує
реформування освітньої галузі вцілому. Цей
законопроект є базовим, адже він є основою
прийняття низки наступних актів: Законів
«Про загальну середню освіту», «Про
професійну освіту», «Про освіту дорослих»,
внесення поправок до раніше прийнятого
Закону «Про вищу освіту». Окрім того, Закон
дає старт Новій українській школі,
довготернімовій
реформі,
яка
вже
стартувала, і перші повні результати якої
будуть отримані 2029 року. Саме цього року
школа матиме випускників нової української
школи – освітчених українців, всебічно
розвинених, відповідальних громадян і
патріотів, здатних до ризику та інновацій [5].
Формула нової школи включає вісім
компонентів, перший з яких – новий зміст на
основі компетентностей. Проте для деяких
педагогів досі існує проблема із чітким
визначенням
терміну
«компетентність»
частково через те, що наукові школи саме
поняття розділили на «компетентність» і
«компетенцію».
Етимологічний словник англійської
мови
пропонує
таке
трактування
«competency», яке є рівнозначним із
«competence»: слово має корінь від
латинського
«compete»
(суперництво),
визначається як можливість задоволення
життєвих потреб. У трактуванні з 1797 року –
«достатньо кваліфікований» [6].
Кембріджський словник має визначення
поняття «competency», що в дослівному
перекладі
означає
важливу
навичку,
необхідну для виконання роботи [7].
Словник Wiktionary поняття «competence»
ототожнює із «ability, skill» (здатність,
навичка) [8].
У словнику, укладеному В. Мюллером,
«competence» з англійської перекладається як
«здібність, уміння або ж компетентність» [9, 139].
Термін «competency» у цьому ж виданні
визначається тотожнім «competence», а
«competent» – «компетентний, знаючий» [там

же]. Такий же переклад пропонується і у
словнику К. Катцнера (К. Katzner), де
«competence»
подано
у
значенні
«компетентність» [10, 68]. Отже, доцільно
використовувати «компетентність». Вона
зарубіжними дослідниками розглядається як
«...індивідуальна
характеристика,
що
будується через особистий досвід і знання в
даній області проблем. Включно з змістом
процесу навчання, контекстом, в якому це
відбувається, і вмінням застосовувати
усвідомлений зміст. Це сукупність знань, ноухау, мобілізованих для вирішення проблем у
конкретному контексті» [3, 26].
А. Хуторськой розглядає поняття як
«результат деякого етапу в розвитку знань і
уявлень» і визначає компетентність як
«квінтесенцію цільових, змістових, сенсових,
творчих, емоційних, цінностних характеристик особистості [11, 117] і вказує на полісемію
(систему понять, що утворюють зміст).
У проекті Нової школи пропонується таке
визначення: «Компетентність – динамічна
комбінація
знань,
способів
мислення,
поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших
особистих якостей, що визначає здатність
особи успішно провадити професійну та/або
подальшу навчальну діяльність» [5, 12].
Освіта на основі компетентностей ставить на
перше місце не інформованість, а вміння
розв’язати проблеми, що виникають у
різноманітних ситуаціях. Це і пізнання та
пояснення явищ дійсності, освоєння сучасної
техніки та технологій, розв’язання проблем у
взаємо-відносинах між людьми, в етичних
нормах та при оцінці своїх вчинків; у
практичному житті при виконанні ролі
громадянина, члена родини, виборця тощо; у
правових
нормах
і
адміністративних
структурах, у споживчих і естетичних
оцінках; при виборі професії та оцінці своєї
готовності до навчання, при орієнтуванні на
ринку праці; при необхідності вирішення
особистих
проблем,
життєвого
самовизначення, вибору стилю і образу життя,
способів вирішення.
Другий компонент у формулі нової
школи – педагогіка партнерства, що
передбачає:
повагу
до
особистості;
доброзичливість і позитивне ставлення;
довіру у відносинах, стосунках; діалог –
взаємодію – взаємоповагу; розподілене
лідерство (проактивність, право вибору та
відповідальність за нього, горизонтальність
зв’язків); принципи соціального партнерства
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(рівність сторін, добровільність прийняття
зобов’язань,
обов’язковість
виконання
домовленостей)
[5, 16].
Компонент
забезпечить
абсолютний
відхід
від
одностороннього авторитарного впливу.
Педагогіка партнерства передбачає постійну
взаємодію, співпрацю між учителем, учнем і
батьками як добровільними носіями спільних
цілей. Завдання школи щодо цього
компоненту – ініціювати глибоке залучення
родини до багатосторонніх комунікацій, до
побудови освітньої траєкторії дитини,
батьки – це активні учасники, а не пасивні
спостерігачі та критики. Але, компонент
вимагає і від вчительства соціальної та
комунікативної компетентності.
Наступний компонент – умотивований
учитель. Варто зазначити, що саме цей
компонент покладає на педагогічний загал
велику відповідальність, оскільки реформа
передбачає надання вчителеві автономії.
Йому надається можливість створювати
власні авторські навчальні програми,
обирати підручники, методи, стратегії,
способи та засоби навчання. Педагог зможе
виражати власну фахову думку, а держава
своєю чергою гарантуватиме свободу від
втручання у професійну діяльність. Закон
містить норму про добровільну незалежну
сертифікацію. Вчителі, що пройдуть її,
отримуватимуть надбавку у розмірі 20%.
Учитель перестає бути носієм інформації, а
починає управляти освітнім процесом,
виступає модератором в індивідуальній
освітній траєкторії дитини.
Цей компонент ставить нові завдання
системі післядипломної педагогічної освіти.
Той ресурс компетентностей, з яким молодий
вчитель приходить із вищого навчального
закладу до школи, має постійно вдосконалюватися, поглиблюватися та розвиватися.
Частина педагогів з великим досвідом мали
формальне відношення до курсів підвищення
кваліфі-кації. За новим Законом учитель має
самостійно вирішити, яку кількість годин з
цього обсягу він використовуватиме для
навчання щорічно (упродовж 5 років сума
має скласти 150 годин). Фінансовим
забезпеченням охоплять навіть платні курси

за вибором учителів, на що використовуватимуть кошти спеціальної освітньої
субвенції.
Законопроект передбачає три форми
здобуття освіти: формальну (офіційне
підвищення рівня освіти), неформальну
(підвищення рівня поза офіційною системою
підвищення кваліфікації – тренінги, гуртки,
курси) та інформальну (самоосвіта). І на
вчителя покладається відповідальність –
самостійного визначення та саморозвитку, і
головне, щоб ця норма свободи була
сприйнята не як проблема, а як виклик до
активної дії.
Сьогодні існує соціальний запит на
вчителів, що не надають готову суму знань, а
формують і розвивають компетентності. Це
своєю чергою вимагає від вчительського
загалу гнучкості і мобільності, навичок
дослідницької діяльності. Учитель-дослідник
швидко адаптує професійну майстерність до
змінного середовища існування, що не
можливо без цілеспрямованого розвитку
особистісної компетентності, сформованої в
системі вищої освіти. Міністерство освіти і
науки є відкритим до вчителів, закликає до
активної взаємодії та співпраці. Так, на
ресурсі http://nus.org.ua/ у загальному доступі
всі необхідні документи, статті, матеріали
конференцій, мультимедійні файли та навіть
практичні матеріали для використання у
школах, що беруть участь у пілотному
проекту з упровадження нового державного
стандарту початкової загальної освіти.
Також складниками формули нової
української школи є: орієнтація на учня,
виховання на цінностях, нова структура
навчального процесу, автономія школи і якість
освіти, справедливе фінансування і рівний
доступ. Можна безкінечно намагатися змінити
одну систему на іншу, використовувати
безмежну кількість ресурсів, але створити нове
освітнє
середовище
можна,
лише
налаштувавши
та
перепідготувавши
вчительство. Настрій на ефективність і
сприйняття невідворотності реформи, віра у
позитивні зміни, готовність до розвитку та
саморозвитку – це те підґрунтя, що
уможливить будь-яку, найрадикальнішу зміну.
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Дошкільна освіта

Л.Б. Міщенко

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ В ОСВІТІ ДОШКІЛЬНИКА
ТА МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Реалізація
принципу
безперервності
освіти має починатися з
забезпечення
наступності між першими її
сходинками – дошкільною
та
початковою

дидактичний принцип навчання, і процес
встановлення зв’язків і співвідношень в
змістовому освітньому компоненті, а також
використання та подальший розвиток у дітей
наявних знань, умінь і навичок [3].
Посилаючись на визначення наступності, можна проаналізувати стан цього
процесу з урахуванням соціальної ситуації,
досягнень психолого-педагогічної науки і
практики, особливостей менталітету вихователів і вчителів, а також визначити орієнтири
для подальшої роботи.
Аналіз наступності в освіті дошкільника та учня початкової ланки освіти як на
рівні держави, так і безпосередньо в нашій
області, виявив низку протиріч, упереджень і
прогалин.
Одне
із
протиріч
стосується
неузгодженості
змісту
дошкільної
та
початкової освіти на рівні державного
регулювання, наявність протиріч між теорією
та практикою. З одного боку, для здійснення
процесу наступності між двома ланками є
Базовий компонент дошкільної освіти і
Державний стандарт початкової загальної
освіти. Це унормовує змістове наповнення

ланками [1].
Забезпечення процесу наступності є
однією із найбільш актуальних проблем
сучасної педагогіки. Тому забезпечення
наступності, взаємодії між дошкільною та
початковою освітою утворює простір для
реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи
єдиної, динамічної та перспективної системи,
спрямованої на розвиток, виховання та
навчання старших дошкільників і молодших
школярів.
Формування системи наступності в
освіті має ґрунтуватися на розумінні
розвитку дитини як єдиного безперервного
процесу з якісною своєрідністю кожної
ланки, кожного наступного етапу, що є
органічним продовженням попереднього.
Наступність в освіті дошкільника та
учня початкової ланки освіти – це і

7

Інформаційний, науковонауково-методичний журнал «Освіта
Освіта Сумщини»
Сумщини» № 3 ( 3 5 ) , 2017

процесу навчання. Але реалії інші:
спостерігається різне розуміння змісту
навчання
педагогами
дошкільної
та
початкової ланок освіти. Дублюються або
автоматично переносяться зміст, завдання
початкової ланки на дітей старшого
дошкільного віку. Вихователі необгрунтовано формально розширюють знання та
навички дитини (наприклад, уявлення щодо
утворення другого десятку, рахунок у межах
100 одиниць, обчислювальна діяльність у
межах двох десятків, навчання читання,
письма тощо) без урахування, по-перше,
можливостей свідомо засвоїти ці знання, а,
по-друге, їх актуальності для дітей цього
віку. Адже в системі освіти узвичаїлася
тенденція: старша ланка диктує свої вимоги
попередній. Такі відносини суб’єктів у
процесі наступності формують позицію
меншовартості щодо навчання в дошкільній
ланці освіти, хоча кожна освітня ланка має
своє законодавче та нормативно-правове
підгрунтя. Як результат – невілюються
досягнення самої дитини на кінець навчання
в дошкільному навчальному закладі. Отже,
серйозною проблемою є необгрунтоване
пред’явлення початковою школою вимог до
стандартизованого змісту підготовки дошкільника. Це призводить до переобтяження
завдань щодо освіти дошкільника.
Наступне протиріччя стосується рівня
професійної компетенції суб’єктів освітнього
процесу – вихователь і вчитель – та
забезпечення якості освіти в дошкільній і
початковій ланках освіти. Встановлені на
сучасному етапі шляхи вирішення проблеми
наступності
не
завжди
відповідають
науковим уявленням про самоцінність
кожного періоду розвитку дитини, а процес
виховання та навчання не орієнтується на
індивідуальні,
вікові
особливості
та
можливості дітей [2]. Також недостатня
обізнаність педагогів обох ланок освіти з
якісними психологічними новоутвореннями
дітей дошкільного (5-го і 6-го року життя) і
молодшого шкільного віку (7-го і 8-го року
життя) суттєво впливає на здійснення
процесу наступності.
Таке положення справ простежується і в
дидактичній системі освіти: ні вихователь, ні
вчитель початкової ланки не мають чітких
уявлень про обсяг знань, методи та прийоми
навчання у суміжній ланці (а якщо і знають,
то свідомо не враховують). При тому

педагоги більше орієнтуються на методику
навчання у своїй ланці, враховуючи фізичний
вік дитини і не зважаючи на її психологічну
зрілість [3]. Щоб змінити цей стереотип,
наступність потрібно розглядати як процес
забезпечення безперервної освіти з урахуванням самоцінності кожного віку, зокрема
дошкільного. Спрямування в навчання
дошкільнят тільки на конкретні предметні
способи дій ускладнює їхнє навчання в
початковій школі, коли доводиться діяти на
рівні абстрактних понять. Все це породжує
низку питань у реалізації наступності: «Як
вчити результативно?», «Як готувати до
школи?», «Як підвищити інтерес до знань?».
Отже, орієнтири, обсяг змісту і методи
навчання не завжди враховують особливості
вікового розвитку дітей, зокрема їхньої
психологічної зрілості.
Наступне
протиріччя
полягає
у
помилковому розумінні підготовки дітей до
майбутнього шкільного навчання як і
педагогами двох ланок (дошкільної та
початкової), так і батьками вихованців.
Відомо, що «підготовка дитини до
школи» – це
складний процес, що
передбачає фізичний, емоційний, мотиваційний, пізнавальний розвиток дитини 6 років,
її готовність до взаємодії з довкіллям,
розвиток специфічних видів діяльності
дошкільника. Вони є фундаментальними для
дошкільного дитинства, визначають і
забезпечують адаптацію дитини до нового
соціального статусу – школяра.
Тому потребує суттєвих змін і робота з
батьками. Їм необхідно пояснити, що
передбачає «підготовка дитини до школи».
Дитина готується до школи протягом усього
періоду перебування в дошкільному закладі.
Найкраще підготовлена до школи та дитина,
яка вміє гратися, спілкуватися з людьми
(однолітками, дорослими), яка вміє
самостійно себе обслуговувати.
Отже, реальні шляхи вирішення
проблеми наступності не завжди відповідають
науковим уявленням про самоцінність
кожного періоду розвитку дитини, а процес
виховання та навчання на практиці не
орієнтується на вікові особливості та
можливості дітей. Щоб змінити це становище,
необхідно розглядати наступність як
забезпечення безперервної освіти
з
урахуванням самоцінності даного віку на
кожному щаблі освіти.
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Управління освітою

В. О. Мазуренко Н. В. Олейнікова

ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ
МЕТОДІВ ОБҐРУНТУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
СИСТЕМУ ОСВІТИ

Перехід економіки України на ринкові
відносини висуває підвищені вимоги до
вітчизняної
системи
освіти.
Сучасні
навчальні заклади (НЗ) перебувають на
порозі ґрунтовних змін і переходу до
договірних
відносин
із
майбутніми
споживачами їхніх випускників. Як основні
споживачі випускників навчальних закладів
підприємства та організації різних форм
власності відіграють визначну роль у
підготовці майбутніх кадрів, забезпечення
якості підготовки випускників та суттєво
впливають на галузеву і регіональну
спеціалізацію
навчальних
закладів.
Вирішення названих проблем вимагає від
навчальних закладів високої мобільності,
можливості швидкого реагування на всі
зміни зовнішнього середовища, вміння
оперативно впроваджувати нові форми та
методи підготовки випускників, підвищувати якість їхніх знань.
На сучасному етапі розвитку системи
освіти України необхідно враховувати

процеси
децентралізації,
значимість
економічних аспектів діяльності навчальних
закладів, участь навчальних закладів у
формуванні власного фінансового базису,
ефективність
використання всіх
видів
ресурсів, варіантність стратегії розвитку
навчального закладу, використання сучасних
розробок і технологій. Тому виникає
необхідність у всебічному аналізі діяльності
навчального закладу як елементу системи
освіти України і застосуванні в його
діяльності сучасних, науково обґрунтованих
систем
організаційного
управління
навчальним закладом.
Керівник навчального закладу має
володіти технологіями менеджменту й
маркетингу в освіті, щоб не залишитися
осторонь від реалій сучасного життя. Саме
тому знання з теорії масового обслуговування
населення
є
необхідним
складником
професійної
компетентності
сучасного
керівника навчального закладу.

9

Інформаційний, науковонауково-методичний журнал «Освіта
Освіта Сумщини»
Сумщини» № 3 ( 3 5 ) , 2017

Системи масового обслуговування класифікуються за різноманітними ознаками. На
рис. 1.1 зображена узагальнена схема класифікації СМО за різними ознаками:

Рис. 1.1. Класифікація СМО за різними ознаками
Коли
виникає
необхідність
у
задоволенні запитів великої кількості
споживачів, то такі завдання можна успішно
вирішувати за допомогою методів і моделей
спеціально створеної для цих цілей теорії
масового обслуговування (ТМО). У цій теорії
пояснюється, що обслуговувати необхідно
когось чи щось, що визначається поняттям
«Заявка (вимога) на обслуговування», а
операції обслуговування виконуються так
званими
«каналами
(вузлами)
обслуговування». Роль заявок виконують
товари,
відвідувачі,
гроші,
ревізори,
документи, а роль каналів обслуговування –
продавці, адміністратори, кухарі, кондитери,
офіціанти, касири, товарознавці, вантажники,
торгівельне обладнання та ін. Важливо
зауважити, що в одному варіанті, наприклад,
кухар
шкільної
їдальні
в
процесі
приготування
страв
є
каналом
обслуговування, а в іншому – виступає в ролі
заявки на обслуговування (наприклад, коли

звертається до завідуючого господарством
для отримання продуктів харчування).
До основних елементів моделі масового
обслуговування відносять, в першу чергу,
клієнта (замовлення на обслуговування) і
сервіс (обслуговуючий пристрій, прилад,
засіб
обслуговування
тощо).
Клієнти
надходять до системи обслуговування з
джерела клієнтів (джерела вимог). Іншими
словами, джерело вимог – це генератор
клієнтів.
Основною
характеристикою
джерела вимог є його потужність, яка може
бути скінчена і нескінчена. Джерело
скінченої потужності обмежує кількість
клієнтів, що надходять на обслуговування
(наприклад, у комп’ютерному класі, що має
N
комп’ютерів,
сумарна
кількість
потенційних замовлень на їх ремонт не
перевищує
N).
Джерело
нескінченої
потужності завжди має клієнтів вдосталь.

Рис. 1.2. Основні елементи математичної моделі систем масового обслуговування
Механізм обслуговування визначається головних ознак, які дозволяють розбивати
тривалістю процедур обслуговування і СМО на типи, є поведінка заявки, що
кількістю вимог, що обслужені за одиницю надійшла до системи обслуговування. В статті
часу.
буде розглядатися тип СМО, який достатньо
Кожній СМО властива певна організація, широко застосовується на практиці, – система
у відповідності з якою визначається і характер обслуговування з чергою (очікуванням).
задач масового обслуговування. Однією з
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Системи обслуговування з чергою
розподіляють на системи з необмеженою
чергою і системи з обмеженою чергою. В
системах з необмеженою чергою заявка, що
надійшла на обслуговування в той момент,
коли всі канали зайняті, стає в чергу
незалежно від того, скільки заявок вже чекає
на обслуговування. В процесі просування
черги заявка приймається на обслуговування
і залишає систему лише тоді, коли її
повністю буде обслужено.
На перебування заявки в черзі в
системах
з
обмеженою
чергою
накладається
умова,
наприклад,
є
обмеження в часі перебування, який

складається
з
часу
очікування
на
обслуговування і часу обслуговування. Коли
сумарний час перевершить певну фіксовану
величину, то заявка залишає обслуговуючу
систему незалежно від того, розпочато її
обслуговування чи ні.
Другою умовою може бути обмеження
кількості місць у черзі. Заявка, що надійшла
в систему обслуговування, залишає її не
обслуговуваною, коли в черзі вже є деяка
фіксована кількість заявок, які надійшли на
обслуговування.
Схема
масового
обслуговування з чергою показана на
рис.1.3.

Обслуговуюча система

Обслуговуючі апарати
Черга заявок

Обслужені заявки

Рис. 1.3. Схематичне представлення системи масового обслуговування з чергою
У загальному випадку розподіл систем масового обслуговування на типи дії можна
подати у вигляді, який показаний на рис.1.4.
Система масового
обслуговування (СМО)

СМО з чергою

СМО з відмовами

СМО з необмеженою
чергою

СМО з обмеженою
чергою

СМО, обмежена за
довжиною черги

СМО, обмежена за
часом очікування
обслуговування

СМО, обмежена за
часом перебування в
системі обслуговування

Рис. 1.4. Розподіл системи масового обслуговування за типами дії
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За останні роки застосування ТМО в
різних галузях господарювання постійно
розширюється і все більше виходить за межі
завдань,
пов’язаних
із
організацією
обслуговування в прямому розумінні.
Математичний апарат СМО значно
спрощується тоді, коли випадковий процес,
що відбувається в системі обслуговування, є
марківським. Отже, опис роботи СМО
спрощується і може здійснитися за
допомогою диференціальних рівнянь та
дозволяє виразити в наочному вигляді
характеристики ефективності обслуговування через параметри СМО і потоку заявок.
Із аналізу наукових джерел відомо, що
для того, аби процес, який протікає в
системі масового обслуговування, був
марківським, необхідно дотримуватися
наступної
умови:
потік
подій,
що
переводить СМО із стану в стан, є
пуассонівський. Іншими словами, потік
подій за законом розподілу Пуассона
називають найпростішим (має місце
стаціонарність, ординарність, відсутність
післядії).
Для
системи
масового
обслуговування потоки подій – це потоки
заявок, що надходять до системи на
обслуговування. Якщо ці потоки не
підлягають пуассонівському розподілу, то
опис процесів, що протікають в СМО,
значно ускладнюються, і тоді доведення
математичного
апарату
до
явних
аналітичних формул стає майже неможливим. Однак, апарат «марківської» теорії
масового обслуговування може бути
доречним і в тих випадках, коли процес, що
відбувається в СМО, відрізняється від
марківського.
Для
таких
випадків
характеристики
функціонування
СМО
визначаються приблизно.
Слід відзначити: чим складніша СМО,
чим більше в ній каналів обслуговування,
тим точнішими будуть приблизні формули,
які отримані за допомогою марківської
теорії. Висновки, що будуть одержані в
результаті дослідження, матимуть певну
направленість їх використання, адже саме
вони можуть складати основу прийняття
управлінських рішень для керівника
навчального закладу. Для цієї сфери
діяльності не обов’язково мати високу
точність характеристик функціонування
СМО. Для обґрунтованих рішень із

управління роботою СМО інколи достатньо
мати приблизне, орієнтовне значення
характеристик ефективності функціонування СМО.
В умовах, коли потік заявок не є
найпростішим (або стаціонарним пуассонівським), то наближені формули розрахунку
характеристик СМО можна розраховувати
методом статистичного моделювання або
методом Монте-Карло. Застосування такого
методу доцільне, коли обґрунтування носить
складний багатофазовий характер.
Моделі СМО з чергами, як уже
зазначалося, розподіляються за кількістю
обслуговуваних точок на одноканальні та
багатоканальні. Проведемо дослідження
одноканальної СМО з чергами.
Нехай СМО є одноканальною. Потік
заявок,
що
надходить
до
системи
обслуговування, є найпростішим з інтенсив-

t

λ

ністю
. Середній час обслуговування обс.
кожної заявки – випадкова величина, яка
розподілена за показниковим законом з

µ

параметром
. Заявка, що надійшла в
систему, коли та зайнята обслуговуванням,
стає в чергу, якщо її довжина (черги) не
перевищує m одиниць. Під чергою
розуміється кількість заявок, які очікують на
обслуговування. В протилежному випадку,
тобто коли кількість заявок в черзі дорівнює
m+1, заявка залишає систему (отримує
відмову в обслуговуванні).
Визначаємо множину станів, в яких
може перебувати дана одноканальна СМО.
Дійсно, для будь-якого моменту часу t вона
може перебувати в одному з наступних
станів:

S0
S1

S2
S3

– канал вільний від обслуговування;
– канал вільний і черги немає;
– канал зайнятий і в черзі одна заявка;
– канал зайнятий і в черзі дві заявки;

SK
S m +1

– канал зайнятий і в черзі k-1 заявок;

– канал зайнятий і в черзі m заявок.
Граф переведення стану даної СМО
має вигляд:
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λ

λ

λ

S1

S0
µ

λ

…

S2
µ

λ

Sm
µ

µ

Sm+1
µ

Черги немає

Як видно з графу станів, він співпадає з графом переходів для багатоканальної СМО з
відмовами і відрізняється лише тим, що для цієї СМО інтенсивність обслуговування кожної
наступної заявки не змінюється як наслідок роботи одного каналу обслуговування.
Користуючись загальним правилом складання диференціальних рівнянь Колмогорова
для ймовірностей
станів

P 0 (t ), P 1(t ),... P m (t ) i P m +1(t )

S 0 , S 1, ..., S m , S m +1

перебування системи в одному із

, маємо систему диференціальних рівнянь:

 dP0 (t )
 dt = − λ P (t ) + µ P 1(t );

 dP 1(t ) = − (λ + µ )P (t )+ λ P (t ) + µ P (t );
1
0
2
 dt

.......... .................... .................... ..............

 dP m+1(t ) = − µ P (t ) + λ P (t ).
m +1
m
 dt


(1)

Початкові умови визначаються з того, що в момент часу t=0, СМО знаходиться в стані
тобто канал обслуговування вільний. Імовірність такого стану дорівнює

P 0 (t ) = 1,

а

P 1 (t ) = P 1(0 ) = P 2 (0 ) = ... = P m (0 ) = P m +1(0 ) = 0

Із систем рівнянь (1) знайдемо граничні ймовірності
яким чином СМО перебуває в станах

P

0

P 0 , P 1,..., P m , P m +1,

S 0 , S 1,..., S m , S m +1

=





S0

,

.

відповідно

.

 λ

− 1 

 µ

m + 2
λ 
−1

µ 

(2)

k

λ
P k =   ⋅ P0 ,
µ

де

k = 1,2, ... , m + 1.

(3)

Використовуючи співвідношення (2) і (3), маємо можливість визначити основні
показники ефективності функціонування одноканальної СМО з чергою:
1. Імовірність відмови. Цей показник означає, що коли число заявок, які очікують
обслуговування і знаходяться в черзі, дорівнює m, то заявка, що надійшла в систему в цей
час, залишає СМО не обслуговуваною, тобто отримує відмову:
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 λ
= 
 µ

P відм

m + 1





(4)

⋅ P0

λ

де
– інтенсивність потоку заявок обслуговування); P 0 – імовірність того,
(математичне сподівання числа заявок, що що канал вільний від обслуговування
надійшли в СМО на обслуговування за (визначається по залежності (2)).
µ
2. Відносна перепускна спроможність
одиницю часу);
– інтенсивність
системи
(ймовірність того, що заявка, яка
обслуговування потоку заявок (математичне
надійшла
до системи обслуговування, буде
сподівання часу обслуговування однієї
прийнята
на
обслуговування):
заявки в одиницю часу); m – довжина черги
(кількість заявок, що знаходяться в черзі на
m+1

 λ
Pобсл=1−Pвідм=1−  ⋅ P0.
µ

(5)

3. Абсолютна перепускна спроможність системи:

A = λ ⋅ P обс.

(6)

4. Середня довжина черги m заявок
m =

 λ 


 µ 

2


 λ 

 1 − 
 µ 


m


λ 
 m + 1 − m
 
µ

 


λ
 1 −
µ






2

5. Середній час перебування заявок у черзі на обслуговування

t

(7)

(t оч )

m

=

оч

⋅ P0

(8)

λ
(t )

6. Середній час перебування заявки в системі обслуговування c . Цей показник дорівнює
сумарному часу очікування заявки в черзі до початку обслуговування і середньому часу
обслуговування заявки, тобто:

t c = t оч + t обсл.
Отримані показники оцінки ефективності функціонування одноканальної СМО з
чергою показують, що продуктивність
роботи даної системи обслуговування
залежить від трьох параметрів: довжини
черги m; інтенсивності потоку заявок

λ ;

інтенсивності обслуговування заявок

.

µ

λ
>1
µ

Причому, якщо відношення
, а
довжина черги постійна, то показники
ефективності погіршуються. Це призведе до
зростання числа необслуговуваних заявок.
Такий факт випливає з залежності (4), адже
в цьому випадку зростає ймовірність
відмови. У свій час зростання ймовірності

(9)

відмови призведе до зменшення ймовірності обслуговування (див.(5)), тобто
зниження відносної перепускної спроможності СМО, а разом з тим, і абсолютної
перепускної спроможності (див.(6)). Крім
того, таке співвідношення

λ

 > 1
µ 

вплине і
(m )
на середню довжину черги
, а це
призведе до збільшення середнього часу
перебування заявки в системі обслуговування.
Такий висновок можливий в умовах
стабільної
інтенсивності
надходження
заявок, тобто конкуренти не можуть завдати
відчутної шкоди організації, перехоплюючи
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частку
заявок.
Освітнім
менеджерам
необхідно вживати заходів із утримання
заявок на обслуговування саме в даному
навчальному закладі. Для цього в умовах
ринкової економіки існують два основних
фактори. Це якість обслуговування заявки і
відповідна ціна. Якщо зазначені фактори
відповідають рівню задоволення потреб
споживачів, то для забезпечення високих
показників ефективності одноканальної СМО
з чергою необхідно домагатися виконання

λ
<1
µ

умови
і відносно великої довжини
черги.
Розглянемо на прикладі застосування
математичного апарату теорії масового
обслуговування з чергами для обґрунтування
управлінських рішень керівника НЗ.
Приклад 1. Після інтерв’ювання
керівників навчальних закладів стало відомо,
що в Дні відкритих дверей, Дні здоров’я, Дні
матері, під час атестації навчального закладу,
під час батьківських зборів, на шкільні свята,
у сільській місцевості також на День села чи
на якусь визначну подію в громаді до
керівника НЗ хоче потрапити на бесіду
велика кількість відвідувачів. І, як
відмічають
досвідчені
директори
та
заступники директорів, необхідно зробити
так, щоб батьки, спонсори, громадськість,
вчителі-пенсіонери, учні, запрошені гості не
були обділені увагою. Припустимо, що в
такому випадку заявки на обслуговування
надходять від мешканців даного району,
причому, особи надходять до точки
обслуговування з інтенсивністю чотири
λ

µ

S0

– не обслуговує відвідувача;

S1

– обслуговує відвідувача, але черги в
приймальній немає;

S2

– обслуговує відвідувача, і в черзі
перебуває одна людина;

S3

– обслуговує відвідувача, і в черзі
перебувають дві людини;

Sn

– обслуговує відвідувача, і в черзі
перебуває три людини.
Граф станів, в яких може перебувати
приймальна (одноканальна система масового
обслуговування з чергою), обслуговуючи
відвідувачів, має вигляд:

λ
S1

S0

людини за годину. Вони являють собою
найпростіший потік. Цей потік відвідувачів
має
такі
властивості:
стаціонарності,
ординарності й відсутності післядії. Середній
час обслуговування відвідувача складає
дванадцять хвилин, і розподілений за
показниковим законом відвідувач може
потрапити в чергу. У більшості випадків,
коли довжина черги, тобто кількість заявок,
які очікують обслуговування, перевищує
трьох відвідувачів, він залишає чергу.
Необхідно
визначити
ефективність
обслуговування відвідувачів у даній точці,
щоб створити ситуацію успіху для кожного
відвідувача, бо це позначається на
позитивному іміджеві навчального закладу.
Виходячи з умови прикладу, керівник
НЗ може перебувати в таких станах:

λ
S2

µ

λ
S3

µ

S4
µ

Черги немає

Виходячи з графу станів, в яких перебуває керівник НЗ під час своєї роботи, можна
зробити висновок, що приймальна керівника є одноканальною системою обслуговування
споживачів з чергою. Параметрами її є:
1
60
λ 4
m = 3; λ = 4, µ =
=
= 5;
= = 0,8.
t обс 12
µ 5
Для пошуку показників ефективності роботи скористаємося залежностями (2) – (9).
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1. Визначення ймовірності того, що на вільний від обслуговування
момент прибуття відвідувача керівник буде
P0 =

 λ


− 1 
− 0,2
 µ
 = 0 ,8 − 1 =
m+2
5
0
,
8
−
1
−
0
, 6723

λ
−1

µ 





≈ 0 , 297 .

Фізичний смисл цього показника відвідувач, який прибуде до приймальні,
означає, що при проведенні великої застане
керівника
НЗ
вільним
від
кількості обслуговувань в аналогічних обслуговування.
умовах в середньому в 30-и випадках на 100
2. Імовірність відмови в обслуговуванні
Pвідм

λ
=  
µ

m +1

⋅ P 0 = 0,8 3+1 ⋅ 0,297 − 0, 409 ⋅ 0, 297 = 0,122 .

Фізичний смисл цього показника умовах в середньому в 12-и випадках на 100
означає те, що при проведенні великої відвідувач не буде обслуговуваним, тобто
кількості обслуговувань в аналогічних отримає відмову.
3. Імовірність того, що відвідувач буде обслуговуваним –

Pобсл = 1 − Pвідм = 1 − 0,122 = 0,878
Фізичний смисл отриманого результату умовах в середньому (у 88-ти випадках на
означає, що при проведенні великої 100) відвідувач, що прибуде до приймальні,
кількості обслуговувань в аналогічних буде обслуговуваним.
4. Середнє число відвідувачів, які перебувають в черзі на обслуговування
m

=

 λ

 µ





2


 λ
 1 − 
 µ







 1 −


m


 m + 1 −


λ 

µ 

λ
µ

 
m  
 

2

=

0 , 115712
0 , 04

⋅ P

=

⋅ 0 , 297

Отриманий результат означає, що
впродовж
значного
функціонування
приймальні в середньому в черзі буде
знаходитися один відвідувач. Отже, умови
праці, які створені керівником НЗ (

0

µ

0 ,8

2

[1

≈ 0 , 859

− 0 , 8 3 (3 + 1 − 0 , 8 ⋅ 3
(1 − 0 , 8 )2

)] ⋅

0 , 297

.

цілком
відповідають
інтенсивності
надходження заявок при умові, що їх
надходження не суперечить вимогам до
найпростішого потоку заявок.

=5),

5. Абсолютна перепускна спроможність системи обслуговування

A = λ ⋅ Pобсл = 4 ⋅ 0 ,878 ≈ 3 ,51 .
Цей показник характеризує кількісну
6. Середній час перебування відвідумножину обслуговування відвідувачів, в вача в черзі на обслуговування
даній приймальні за 1 годину роботи.

t оч =

m

λ

=

0 , 859
4

≈ 0 , 215 .

Середній час очікування відвідувача на потоку заявок та обслуговування складає
обслуговування з заданими інтенсивностями близько 13 хвилин.
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7.
Середній
час
перебування успіху. Щодо безпосередньо розрахованих
відвідувача в приймальні, враховуючи показників, то можна стверджувати – 88%
запитів на обслуговування виконані, тобто із
(tоч )
середній
час
очікування
і 100 запитів не виконано лише 12. Крім того,
t
високими є й інші показники. Наприклад, у
обслуговування обсл , визначається як сума
черзі на обслуговування в середньому
(t оч ) tобсл
і
. Для здійснення розрахунків перебуває не більше одного відвідувача.
Розглянутий приклад не вимагає знання
зведено часові параметри до однієї одиниці
ТМО,
необхідно лише опанувати достатньо
виміру:
простим алгоритмом розрахунків показників
t оч = 0,215 ⋅ 60 = 12,9 хв. ; t обсл = 12 хв.,
ефективності функціонування одноканальної
ТМО.
Майбутнє
освітнього
тоді
менеджменту – за математичними методами
t c = t оч + t обсл = 12,9 + 12 = 24,9 хв
обґрунтування оптимальних управлінських
.
Середній час перебування відвідувача рішень.
Сучасні
умови
функціонування
(tc ) показує, скільки в середньому навчальних
закладів
(жорсткий
конкурентний
ринок
освітянських
послуг,
відвідувач витратить свого часу для розмови
вимог
до
випускників,
з урахуванням додаткового часу на підвищення
привернення
уваги
громадськості
до
очікування.
функціонування
навчальних
закладів,
Проведені розрахунки показників
функціонування приймальні керівника НЗ відповідальність за якість знань учнів
свідчать про те, що директори та заступники іміджем навчального закладу, присутність
директорів намагаються створити умови, навчальних закладів у мережі Інтернет,
електронних
щоденників,
коли кожен відвідувач, незалежно від того, введення
чи це поважний спонсор, чи голова ради журналів, батьківські форуми та ін.)
навчального закладу, чи голова учнівського вимагають від керівників нових підходів при
самоврядування,
батьки,
представники вирішенні глобальних стратегічних завдань.
громадськості, буде знаходитися в ситуації

О.О. Торканевська
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Ефективне функціонування будь-якої освітньої
системи
залежить
від
управління нею. Особливої актуальності
проблеми
удосконалення
управління
освітніми закладами набули востанній час у
зв’язку і суттєвими змінами в суспільноекономічному житті та в соціальній сфері.
Адже управління, яке базується на
адміністративно-командних засадах, не
відповідає виикликам сьогодення і вимагає

негайної перебудови. Національна доктрина
розвитку освіти наголошує на необхідності
створення умов розвитку та саморозвитку
кожної особистості, формування покоління,
здатного навчатися упродовж усього життя,
створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це своєю чергою
вимагає пошуку нових підходів, форм і
змісту педагогічної діяльності, що можливе
при здійсненні якісно нової управлінської
діяльності. Вона ґрунтується на засадах
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педагогічної інноватики – сучасного
напряму педагогіки, в якому досліджуються
процеси виникнення й застосування
педагогічних інновацій [3, с.2].
Одна з нагальних проблем – здійснення
управлінського впливу на інноваційні
процеси з боку керівників загальноосвітніх
навчальних закладів. Інноваційні процеси
мають свої педагогічні, психологічні й
управлінські особливості, які потребують
більш фундаментального дослідження та
обґрунтування.
Дослідження сучасних науковців
проблем управлінської діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу
ґрунтуються на методології педагогічного
менеджменту (В. Драгун, В. Маслов, В. Шаркунова) і менеджменті внутрішкільного
уп р а в л і н н я ( Ю . К о н а р ж е в с ь к и й ) ,
інноваційного менеджменту (П. Завлін,
В. Князєв, Л. Мінделі, М. Портер, А. Пригожий, Р. Фатхутдінов та ін.), педагогічній
інноватиці (К. Ангеловські, Л. Ващенко,
Л. Даниленко, О. Козлова, В. Луговий,
В. Паламарчук, О. Подимова, О. Попова,
М. Поташнік, В. Сластьонін, Н. Юсуфбекова), менеджменті освітніх інновацій
(Л. Даниленко), особистісно зорієнтованій
педагогіці (І. Бех, С. Подмазін, О. Савченко,
А. Хуторський, І. Якиманська). Проте в
наукових дослідженнях у галузі педагогічної
інноватики, освітнього менеджменту,
менеджменту освітніх інновацій не
визначена специфіка інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковці
звертають увагу на те, що інноваційна
педагогічна активність залежить від
особистісних рис керівника, його знань і
вмінь щодо здійснення інноваційних
процесів. Управлінська діяльність завжди
передбачає самодіяльність і творчість
суб’єктів та об’єктів управління. Саме тому
управлінські дії спрямовані на врахування
всієї багатоманітності закономірностей і
зв’язків, які виникають між учасниками
управлінського процесу. Вони потребують
розумного використання людських ресурсів
в управлінні (врахування індивідуальних,
соціально-психологічних, психофізіологічних, мотиваційних особливостей особистості), що сприятиме отриманню значного
соціального, економічного та морального
ефекту в організації.

Мета статті – на основі теоретичного
аналізу управлінської діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу в
умовах застосування педагогічних інновацій
розкрити зміст, складові новоутворень,
розглянути відмінності між традиційною та
інноваційною управлінською діяльністю
керівника загальноосвітнього навчального
закладу.
Поняттям «інновація» позначають
нововведення, новизну, зміну, введення
чогось нового «...інноваційні процеси… –
процеси впровадження нововведень у
теорію та практику» [6, с.48]. Н. Юсуфбекова вважає, що вони є провідною та
необхідною тенденцією розвитку сучасної
освіти [6, с.48]. «...інноваційні процеси є
механізмом інтенсивного розвитку школи і
педагогіки» [4, с.17].
Педагогічні інновації розглядаються в
теорії як складові загальних суспільних та
освітніх процесів. Згідно із законом
діалектики вони передбачають спіралевидний характер свого розвитку. Кожен виток
просування нововведень по «спіралі
розвитку», з одного боку, зберігає в собі
культурно-педагогічні та національні
традиції; з іншого – вимагає нових підходів
до реалізації інноваційних процесів. Вони
зумовлюються низкою чинників: зростаючими вимогами соціального замовлення до
освіти, досягненням науково-технічного
прогресу, здобутками наук про людину як
об’єкта навчання і виховання, що вимагають
удосконалення останнього; необхідністю
забезпечення саморозвивального характеру
навчально-виховних закладів та інші [5, с.16].
Мета інноваційної управлінської
діяльності полягає у визначенні головних
перспективних напрямів розвитку закладу
о с в і т и , н а к о п и ч е н н і р е с ур с у т а
інноваційного потенціалу, розробці та
впровадженні нового змісту і форм
освітнього процесу, створенні умов для
розвитку нового педагогічного мислення.
Основні її завдання полягають у
об’єднанні колективу закладу освіти
навколо головної мети, здійсненні
постійного моніторингу результатів
управлінської діяльності керівника, розробці
різноманітних форм та видів педагогічної
діяльності для здійснення права вибору й
адаптації членів педагогічного колективу;
підтримці та стимулюванні інноваційної,
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експериментальної та науково-дослідницької
діяльності педагогів; створенні специфічної
«комунікативної площини», здатної
забезпечувати особистісно-зорієнтований
навчально-виховний процес.
Інноваційна управлінська діяльність
керівника закладу освіти виникає за умов
повноцінного оволодіння ним сучасними
науковими підходами до управління,
принципами та концепціями, визнання змісту
управлінських функцій, уміння вибрати їх
раціональний комплекс та визначити
найбільш доцільні шляхи їх впровадження у
практику управлінської діяльності.
Пріоритетне місце серед наукових
підходів до управління загальноосвітнім
навчальним закладом в умовах застосування
педагогічних інновацій займають цілісний,
синергетичний, стратегічний, системний,
гуманістичний, адаптивний, особистісно
зорієнтований підходи. Базовим для
здійснення інноваційної управлінської
діяльності є особистісно-зорієнтований
підхід до управління. Він розглядається як
процес специфічної управлінської діяльності,
він забезпечує умови, в яких відбувається
особистісне та професійне зростання
вчителів та учнів, забезпечується комфорт та
право вибору у будь-якій діяльності при
відповідальності за її наслідки, здійснюється
шанобливе та поважне ставлення до будьяких категорій працівників, враховуючи їх
характерологічні та індивідуально-особистісні можливості і здібності. При здійсненні
особистісно-зорієнтованого підходу до
управління відбувається адаптація закладу
освіти до умов, що постійно змінюються та
забезпечується його постійний розвиток.
Специфіка інноваційної управлінської
діяльності керівника загальноосвітнього
навчального закладу з’ясовується через зміст
класичних функцій (розробка і прийняття
управлінського рішення, планування,
організація, регулювання, контроль,
оцінювання результатів, корекція) та
доповнення їх інноваційними, визначеними
стандартом професійної діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу,
зокрема: інформаційна, розвиваюча,
проектна, маркетингова, моніторингова,
інвестиційна.
У традиційній управлінській діяльності
застосовуються загальновизнані принципи
управління, класичні управлінські функції та

наявна організаційна структура управління.
У інноваційній управлінській діяльності
застосовуються специфічні принципи
управління, які забезпечують конкурентноспроможність закладу освіти, використовуються не лише класичні управлінські функції, а й інноваційні, розробляються авторські
структури та технології управління.
У результаті здійснення інноваційної
управлінської діяльності загальноосвітній
навчальний заклад набуває конкурентоспроможних переваг, до яких відносяться:
– включення в систему правових та
фінансових відносин;
– наявність власної ресурсної бази;
– застосування наукових основ управління
та інновацій;
– застосування постійних моніторингу та
маркетингу, залучення інвестицій;
– створення умов особистісного та
професійного зростання учасників
навчально виховного процесу [ 5, с.30].
Інноваційні процеси є рушійною силою
соціально-економічного та суспільнополітичного розвитку, які забезпечують
сталий розвиток закладу освіти.
Показниками інноваційної діяльності є:
застосування інноваційних методик, створення
та використання навчальних і науковометодичних посібників, проектна діяльність,
міжнародні зв’язки, експериментальна
діяльність, розробка та впровадження
авторських освітніх інновацій; показники
конкурентоспроможності закладу освіти:
додаткове інвестування, комп’ютерна
підтримка, зв’язки з науковими установами,
зростання рівня матеріально-технічної бази,
поліпшення виробничих умов, надання
додаткових освітніх послуг, внутрішня система
професійного вдосконалення педагогічних
кадрів, особистісно зорієнтований навчальновиховний процес, функціонування особистісно
спрямованої системи спілкування.
Отже, інноваційна управлінська
діяльність є актуальною в умовах інноваційного розвитку соціально-педагогічних
систем, як такого, що забезпечує випереджувальний темп їх розвитку. Головною метою
інноваційної управлінської діяльності
керівника загальноосвітнього навчального
закладу є забезпечення постійного розвитку
закладу освіти, наданні йому характеристик
конкурентоспроможного освітнього закладу,
оновленні його змісту та форм діяльності.
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Освітні технології та інновації
Г.Ф. Сударева, О.М. Мовчан,
Л.В. Разбєйко

КЕЙС-МЕТОД ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ
ГЕОГРАФІЇ
Основною
особливістю
нового
Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти є орієнтація вимог
до підготовки випускників загальноосвітніх
навчальних
закладів
на
досягнення
предметних і ключових компетентностей.
Реалізувати компетентнісно орієнтовану освіту можна за умови, якщо
навчально-виховний процес у школі буде
«спрямовано на розвиток активності,
самостійності,
творчих
можливостей
кожного школяра, оскільки суспільство
потребує особистостей, здатних свідомо
діяти, приймати власні рішення, швидко
адаптуватися до змін» [1]. Освітня
компетентність як рівень розвитку особистості учня є показником, насамперед,
якісного опанування змісту освіти.
Через зміст шкільної географічної
освіти відбувається підготовка особистості
до життя, поведінки в суспільстві та природі.
Знання з географії є основою для практичної
діяльності учнів, а вміння – фундаментом
формування ключових компетентностей [2].
Одним з засобів розв’язання проголошених Державним стандартом завдань із

запровадження компетентнісно орієнтованого підходу є кейс-метод.
У перекладі з англійської кейс – це
«випадок». З методичної точки зору кейс – це
спеціально
підготовлений
навчальний
матеріал, що містить структурований опис
життєвої ситуації, пов’язаної з проблемою,
яка потребує індивідуального або групового
розв’язку. Кейс-метод (або метод конкретних
ситуацій, аналіз ситуацій, кейс-стаді) – це
засіб активного проблемно-ситуаційного
аналізу, що ґрунтується на навчанні шляхом
розв’язання задач-ситуацій (кейсів). Головне
його призначення – це не надання готових
знань, а розвиток в учнів здатності
аналізувати проблеми та знаходити їх
рішення
самостійно.
Ефективність
використання
кейс-методу,
на
думку
педагогів-практиків, досягається саме за
умови
поєднання
інноваційного
і
традиційного методів навчання. Цей зв’язок
сприяє формуванню нормативних, базових
знань в учнів, що перевіряються та
закріплюються
практи-кою,
пошуком,
дискусією
і
забезпечують
розвиток
комплексу аналітичних, творчих, cоціаль-
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них, комунікативних навичок особистості [3,
4, 5].
Структура кейсу майже завжди постійна
і складається з таких частин:
1. Сюжетна частина: ситуація-випадок,
проблема, історія з реального життя;
контекст
ситуації:
хронологічний,
історичний,
особливості
дії
або
учасників
ситуації;
коментарі
до
ситуації.
2. Методична частина: запитання та
завдання щодо роботи з кейсом.
3. Інформаційна
частина:
додаткові
відомості, необхідні для аналітичної та
конструктивної роботи учнів з кейсом.
У підготовці кейсів учитель має
дотримуватися певних правил і вимог, а
саме:
– кейси повинні бути правдивими,
реалістичними, але не обтяженими деталями;
за тематикою пов’язаними з матеріалом, що
вивчається;
– кейси мають передбачати розгляд
проблем, з якими зазвичай стикаються люди

в конкретних умовах; матеріалом для
створення кейсу можуть бути проблемні
реальні ситуації, цікаві історичні факти,
літературні та медіа-матеріали;
– кейси мають загострювати інтерес
учнів до питань, які є важливими для них,
підкреслювати їх значущість і необхідність
вирішення;
– кейси повинні вдосконалювати
практичні навички; спрямовувати учнів на
пошук відповідних шляхів, можливих
реакцій на різноманітні ситуації, на
використання специфічних інструментів і
понять;
– кейси можуть бути представленими на
паперовому
носії,
а
також
у
мультимедійному або відео-форматі; обсяг
кейсів – від кількох речень до кількох
сторінок.
Організаційно-методичні засади кейсметоду забезпечує функціонально-діяльнісна
модель, що відображає закономірності
пізнавально-творчого процесу та функціонування проблемної ситуації (табл. 1) [5].

Функціонально-діяльнісна модель кейс-методу
Етапи роботи з кейсом
Підготовчий
Організаційний
Установно-мотиваційний
Навчально-діяльнісний
Узагальнювальнопідсумковий

Таблиця 1.

Зміст діяльності на кожному етапі
Створення кейсу, підбір запитань для його аналізу; підготовка
інформаційного та методичного забезпечення роботи з кейсом.
Об’єднання учнів у групи (по 4-5 учнів). Ознайомлення учнів з
матеріалами кейсу.
Постановка мети та конкретизація завдань кейсу.
Первинне обговорення учнями проблеми кейсу в групах. Вироблення
групового рішення проблеми.
Спільне обговорення результатів розв’язання проблеми, зазначеної у
кейсі, учнями всього класу, підведення підсумків, оцінювання.

Зміст кейсу залежить від його типу. За
однією із класифікацій у відповідності зі
змістом і ступенем впливу на учня кейси
поділяються на:
– практичні;
– навчальні;
– науково-дослідні.
Основним завданням практичного кейсу
є застосування учнями набутих знань для
розв’язання життєвої ситуації, формування
навичок поведінки в даній ситуації та
розвитку здатності до реальної професійної
діяльності. Наведемо приклади практичних
кейсів на уроках географії.
Тема «Гідросфера» (6 клас)
Отримавши путівку в дитячий табір
відпочинку на узбережжі Чорного моря,

Андрійко та Марічка запланували собі безліч
розваг,
які
на
Сумщині
здійснити
неможливо. Так, з часом діти помітили, що
в дощову погоду на морі виникають хвилі, а в
тиху погоду їх майже немає.
– Андрійко, давай підемо купатися, коли
почнеться дощ, і покатаємося на хвилях. Це
так цікаво! – запропонувала Марічка.
Але коли вони звернулися до виховательки
Олени Сергіївни з проханням повести їх
купатися у морі в дощову погоду, вона
пояснила, що це категорично забороняється.
А щоб зрозуміти причину заборони, Олена
Сергіївна запропонувала дітям звернуться
до Інтернет-мережі і підготувати виступ
для всіх дітей загону за таким планом:
1. Чому небезпечно купатися в морі в
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дощову погоду?
2. Якої висоти бувають хвилі?
3. Де на земній кулі утворюються найвищі
хвилі?
Запитання. Що могли під час виступу
розповісти своїм товаришам Андрійко і
Марічка?
Тема «Антарктида» (7 клас)
Збираючись
у
подорож
до
Антарктиди, туристи вивчили особливості
клімату цього суворого материка і з’ясували,
що будівництво споруд, у тому числі і
туристичних
баз,
відбувається
з
урахуванням вітрів, які дмуть на материку.
Запитання
1. Які вітри і звідки дмуть в Антарктиді?
2. Що, окрім холодного морозного
повітря, переносять ці вітри?
3. Які особливості будівництва споруд,
зокрема будинків наукових станцій,
туристичних баз в Антарктиді?
Тема
«Металургійна
промисловість» (9 клас)
Ви – молодий інженер-технолог
металургійного комбінату. Вам потрібно
оцінити доцільність використання одного з
двох
способів
виплавки
сталі,
мартенівського
та
електричного
на
підприємстві.
Завдання
1. Порівняйте собівартість мартенівської сталі та електросталі.
2. Визначте, у яких печах слід виплавляти
високоякісні
конструкційні
сталі,
інструментальні сталі та сплави
спеціального призначення.
3. Запропонуйте власні заходи щодо
зменшення матеріаломісткості й
енергоємності підприємств чорної
металургії.
Тема
«Сільське
господарство»
(9 клас)
Ви як фермер плануєте розвивати
рослинництво на одній із територій країни,
але знаєте, що умови для ведення сільського
господарства в ній різні: на півночі України,
в Поліссі, зволоження надмірне. Далі на
південь і схід поширюється слабо посушлива
і посушлива зони, де для одержання високих
врожаїв сільськогосподарських культур
необхідне зрошування земель.
Завдання
1.
Обчисліть
значення
коефіцієнта
зволоження для міст Рівного і Дніпра,

якщо середньорічна кількість опадів у
них становить відповідно 700 і 500 мм,
а середньорічна випаровуваність – 650
(у Рівному) і 800 мм (у Дніпрі).
2. Встановіть, який тип зволоження
характерний для території кожного
міста.
3. Визначіть сільськогосподарські культури, які можна вирощувати у Рівненській
та Дніпровській областях, враховуючи
коефіцієнт зволоження?
Навчальний кейс, на відміну від
практичного, не обов’язково відображає
реальність життя. Головними у такому кейсі
є навчальні та виховні задачі, що допускають
елемент умовності описаної ситуації.
Наприклад.
Тема «Опади» (6 клас)
Софійка розповіла однокласникам, що,
відпочиваючи на канікулах у бабусі, вона була
свідком страшної зливи. Під час зливи випав
град розміром з куряче яйце. А коли її дідусь
розпиляв навпіл найбільшу градину, вона
побачила дивну картинку.
– А я уявляю, що побачила Софійка, і можу
навіть пояснити побачене, – сказав
Тарасик. – Але мене дивує, чому іноді
випадає такий великий град?
– Я знаю, чому, бо нам про це розповідала
вчителька географії, – промовила Марічка.
Запитання
1. Що здивувало Софійку, коли дідусь
розпиляв градину?
2. Як Тарасик пояснив дітям походження
дива, яке побачила Софійка у градині?
3. Що дізналася Марічка на уроці географії
про те, чому іноді випадає такий
великий град?
Тема «Вітер» (6 клас)
Під час відпочинку на узбережжі
Чорного моря між Марічкою та Андрійком
виникла суперечка. Марічка стверджувала,
що у жаркий сонячний день на березі моря
прохолодніше, ніж у ночі, тому вдень
перебувати
біля
моря
комфортніше.
Андрійко заперечив Марічці: «Ні, Марічко, в
ночі прохолодніше, адже сонечко не світить.
Тому краще ходити до моря в ночі, а днем
відсипатися».
Завдання. Надайте обґрунтовану
відповідь, хто з дітлахів правий – Марічка чи
Андрійко.
Тема «Літосфера» (6 клас)
Під час вивчення теми «Літосфера»
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учні дізналися, що шведські та норвезькі
рибалки споконвіку прив’язують свої човни
до закріплених на березі металевих кілець.
Але у дітей виник подив, що у багатьох
місцях такі кільця розміщені на висоті 2-6 м
над рівнем моря.
– Я можу пояснити це, – сказав Олег. – Але
мені цікаво, де ще, крім Скандинавського
півострова, зустрічається подібне явище?
Я знаю де, бо про це я дізналася з
телепередачі «Орел і Решка», – промовила
Ярослава.
Запитання
1. Чому в дітей виникло здивування
відносно висоти закріплення на березі
металевих кілець?
2. Свідченням чого є таке розміщення
кілець?
3. Що дізналася Ярослава з телепередачі
«Орел і Решка» про те, де ще таке
явище
зустрічається,
крім
Скандинавського півострова?
Тема «Тихий океан» (7 клас)
Англійські сестра і брат – Джейн і
Піт – близнюки. Коли їм виповнилося 7
років, вони разом з батьками відправилися у
Сполучені Штати Америки. В аеропорту
під час перевірки їхніх документів у
службовців виникла підозра у шахрайстві,
бо дати народження близнюків були
різними: Піт народився 1 березня, а
Джейн – 28 лютого. Але батьки пояснили,
як це трапилося, і зняли з себе підозру.
Запитання. Як батьки Джейн і
Піта пояснили причину різних дат
народження дітей-близнюків?
Додаткова інформація. Міжнародна Лінія зміни дат – це умовна лінія на
поверхні Землі навпроти Гринвіцького
меридіана, при перетині якої дата
змінюється на один день вперед або назад.
Приблизно
пролягаючи
вздовж
180°
довготи, з відхиленнями для проходження
повз деякі території та групи островів,
вона здебільшого відповідає межі, що
розділяє часові пояси UTC+12 та UTC-12.
При перетині Міжнародної Лінії зміни дат
з заходу на схід, дата змінюється на один
день або 24 години назад, а при перетині зі
сходу на захід – на один день або 24 години
вперед.
Необов’язковість реальності ситуації
характерна й для науково-дослідних кейсів.
Основне завдання такого кейсу зводиться до

формування в учнів навичок наукового
дослідження.
Домінування
в
кейсі
дослідницької
функції
дозволяє
використовувати його в учнівському
проектуванні.
Тема «Гідросфера» (6 клас)
Учні 6 класу після уроку географії на
перерві продовжили дискусію на тему
«Айсберг – це красиво чи небезпечно?»
«Айсберги – це прекрасні об’єкти для
вивчення
та
спостереження»,
–
стверджувала Марічка. «А для океанських
кораблів вони представляють величезну
небезпеку»,– впевнено стояв на своєму
Андрійко. Класний керівник Ольга Петрівна,
учитель історії, у підтвердження його слів
навела факт: «Одна з найжахливіших
морських катастроф відбулася в ніч 14
квітня 1912 року, коли «Титанік» зіткнувся
з айсбергом. Внаслідок цього загинуло 1513
людей».
Завдання. Щоб визначити, хто
правий у цій дискусії, підготуйте відповіді
на запитання:
– Що таке айсберг?
– Як утворюються айсберги, до яких
широт їх можна зустріти?
– Чи можливе господарське використання
айсбергів? Коли так, то яким чином?
– Яку небезпеку таять у собі айсберги?
Тема «Тихий океан» (7 клас)
Після перегляду телепередачі Жака-Іва
Кусто про дослідження течії Ель-Ніньйо у
Тихому океані двоє товаришів почали
обговорювати
побачене,
ділитися
враженнями. Андрійко схвильовано малював
картини уявного купання у теплих водах
Тихого океану, радісно описував свої
відчуття та переконував Сашка, що теплі
течії несуть суцільне благо для всіх живих
істот. «От би скрізь вони протікали, –
замріяно промовив хлопчик. – Уяви, собі,
вода теплісінька, купайся, – скільки
завгодно!!! А риба!!! Вона ж буде
розмножуватися
з
ще
більшою
швидкістю!!! Тепло ж!!!». Сашко слухав, а
потім зупинив друга і заперечив йому.
Завдання.
1. Наведіть
аргументи Сашка на
противагу словам Андрійка.
2. Здійсніть дослідження, яку шкоду
можуть спричиняти теплі течії для
живих організмів океану?
3. Поясніть причини, що викликають
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утворення течій в океані. Які їх
закономірності вам відомі?
4. Замалюйте кругообіг руху води в
Світовому океані.
Додаткова інформація. Ель-Ніньйо –
одне з катастрофічних природних явищ, що
супроводжується численними людськими
жертвами і колосальними матеріальними
втратами. У перекладі з іспанського ЕльНіньйо означає «немовля, хлопчик». Це
«немовля» – теплий сезонний перебіг
поверхневих вод зниженої солоності в
східній частині Тихого океану. Названо його
так тому, що воно відбувається в кінці
грудня – початку січня і нерідко припадає на
Різдво.
Ель-Ніньйо викликає справжнє лихо: у
берегів Еквадору і Перу різко (на 7–120С)
підвищується температура води, унаслідок
чого риба (анчоус) або гине, або покидає
прибережні
води.
Відсутність
риби
приводить до високої смертності тих, що
харчуються нею – морських птахів.
Тема «Африка» (7 клас)
Ви – менеджер туристичного бюро. У
пошуках нових туристичних маршрутів
натрапили на статтю про казкову пустелю
Наміб, яка унікальна своїм ландшафтом,
кліматом, флорою та фауною, і вирішили
запропонувати своїм клієнтам подорож до
цього місця.
Завдання
1. З метою розвитку власної професійної
компетентності
як
менеджера
туристичного
бюро
дослідіть
унікальність пустелі Наміб та
причини її виникнення.
2. Запропонуйте рекламу подорожі до
пустелі Наміб.
3. Складіть правила поведінки туристів
під час мандрування пустелею Наміб.
Тема «Африка» (7 клас)
Під час проведення аналізу води
африканського озера Чад дослідники
здивувалися, бо виявили, що у безстічному
озері вода слабко солона.
Завдання
1. Надайте відповідь, за рахунок чого
поповнюються запаси води в озерах.
2. З’ясуйте, як пов’язані між собою
стік і солоність озерної води.
3. Поясніть, чому в озері Чад вода
слабко солона.

4.

Обчисліть, скільки солі міститься в
озері Чад, якщо його середня площа
1350 км², солоність 3,5 %, середня
глибина 1,5 м.
Тема «Рельєф України» (8 клас)
Сашко, вивчаючи фізичну карту України,
відзначив, що Дніпро проходить майже по
середині країни. А Дмитрик зауважив, що
правий і лівий береги річки мають
неоднаковий рельєф: на правому березі
розташована Придніпровська височина, на
лівому – Придніпровська низовина.
Завдання
1. Поясніть
хлопцям,
який
існує
взаємозв’язок
між
тектонічною
будовою та рельєфом?
2. Надайте відповідь на запитання, які
тектонічні структури розташовані
на Правобережжі та Лівобережжі
Дніпра.
3. Поясніть, чому на правому березі
Дніпра розташована Придніпровська
височина, на лівому – низовина.
Тема «Транспорт України» (9 клас)
Іван підготував інформацію про те, що
на Сумщині є вже три маршрути, якими
прямує комфортабельний автобус на
рейках, здатний розвивати швидкість до
120 км на годину. Автобус польського
виробництва може перевозити одночасно
169 пасажирів. 195-кілометрову відстань
від Сум до Харкова автобус долає трохи
більше, ніж за три години, а це значно
швидше
від
іншого
сухопутного
транспорту.
Завдання
1. Укажіть
основні
показники
характеризують
роботу
видів
транспорту.
2. Поясніть, які з них найоб’єктивніше
відображають його ефективність.
3. Надайте відповідь, чому залізничний
транспорт є найбільш розвиненим в
Україні.
4. Виявіть
і
доведіть
переваги
залізничного транспорту.
Отже,
застосування
вчителем
у
навчальному процесі кейс-методу стимулює
індивідуальну активність учнів, формує
позитивну мотивацію до навчання, зменшує
чисельність «пасивних» і невпевнених у собі
школярів, забезпечує високу ефективність
їхнього навчання та розвитку, формує певні
особистісні якості та компетенції. За
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допомогою методу кейсів учні здобувають Перелік компетентностей, що знаходять
можливість проявити й удосконалити розвиток під час роботи учнів за кейсаналітичні й оцінні навички, ораторські методом, наведений у таблиці 2.
Таблиця 2.
здібності, вміння працювати командою.
Компетентності і компетенції методу кейсів

Відповідні компетенції

Компетентності
Здатність приймати рішення.

Уміння виробляти і приймати модель конкретних дій.

Здатність до навчання.

Уміння шукати нові знання, оволодівати вміннями та
навичками самоорганізації.
Уміння всебічно усвідомлювати ситуацію, проводити її
системний аналіз.
Уміння проявляти активність у ситуаціях невизначеності.

Системне мислення.
Самостійність та ініціативність.
Готовність до змін і гнучкість мислення.

Наполегливість і цілеспрямованість.

Уміння швидко орієнтуватися в змінній ситуації,
адаптуватися до нових умов.
Уміння шукати інформацію, проводити її аналіз,
переводити її з однієї форми представлення в іншу.
Уміння досягати успіху.

Комунікативність.

Володіння словом, уміння спілкуватися.

Здатність до співпраці.

Уміння слухати, розуміти співрозмовника.

Проблемне мислення.

Уміння виробляти моделі рішення проблем.

Здатність працювати з інформацією.

Одночасно кейс-метод надає змогу по-іншому мислити, діяти й оновлювати
самому вчителю самовдосконалюватися, власний творчий потенціал.
1.
2.
3.
4.
5.
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Національна свідомість і час
Н.В. Шеденко

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ

«Присвячую заповідникові
Михайлівська
цілина на Сумщині. Тирса
не росте, а хохітва
(стрепет) не виводиться на
зораній землі». Ці рядки
є епіграфом до поезії
М. Рильського «Тирса і

хохітва», написаної після відвідання
Михайлівської цілини в 1960 році.
І ось 29 червня
тогоріч
на
Михайлівську цілину завітав нащадок
великого поета, заслужений журналіст
України Максим Рильський, онук «сеньйора
української літератури».
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Максим Георгійович пояснив, що метою
його поїздки на Сумщину є збирання
матеріалів для майбутньої книги спогадів
про свого діда – поета Максима Рильського.
Саме онук вирішив пережити, відчути,
«пропустити через себе» все те, що колись
переживав дідусь. У планах ще відвідати
Десну в Сосницькому районі, де в Малому
Усті деякий час проживав і рибалив його дід.
Звідти поетом написані листи молодшому
синові Богдану. Із вогником цікавості в очах
розповів Максим про те, як знімав дідусь
хатину в місцевого жителя, як рибалив і
відпочивав. Відомо, що в 1930-х роках
М. Рильський перебував у місті Остер
Козелецького району Чернігівської області,
тому відвідини Чернігівщини ще попереду.
Мабуть,
від
дідуся
передалося
захоплення рибальством спочатку синові,
потім і онуку, адже з дитинства привчався до
цього. Максим – старший приділяв увагу
вихованню онука. «Куди ж брати з собою 16річного юнака – не на засідання Верховної
Ради чи до Академії Наук, – говорить
Максим-молодший.
Звичайно,
на
риболовлю». Разом із поетом Андрієм
Малишком вони вирушали на природу.
Малий Максим, хоч і був тут третім, однак
із цікавістю слухав розповіді про життя,
товчених цим життям, захоплювався й
навчався мудрості у поетів водночас.
Максим Рильський-молодший із повагою
та гордістю розповів про Тадея Рильського,
який також залишив чималий слід в
українській історії. У середині ХІХ століття
він, польський шляхтич-«старогромадівець»,
відкрив у рідній Романівці школу, яка
функціонує до цього часу. Зараз там
навчається 125 дітей із 5 навколишніх сіл.
Тадей Рильський
був просвітителем,
економістом, правозахисником селян, просто
високоосвіченою людиною. Звичайно ж,
селяни його любили й поважали.
Варто пригадати, що Максим Тадейович
на початку ХХ століття жив на квартирі
Миколи Лисенка, бо це був найкращий друг
батька.
Український історик, археолог,
етнограф, археограф Володимир Антонович
був хрещеним батьком Максима. Тадей був
другом Павла Чубинського. Навіть існує така
думка, що Гімн України писав
П.
Чубинський, але «його рукою водив Тадей»,
бо
український
славень
суголосний
польському «Jeszcze Polska nie zginęla».

Наукові праці прадіда, зазначає онук,
важко читати, бо вони мають економічний
характер. Наприклад, він описував, як і де
селянам після розкріпачення заробити
копійку. Малював карту України, пояснював,
як заїхати на херсонські трави, як їхати
потягом, де пересісти на коня чи воли, де
можна виконувати якусь роботу та що
можна заробити. Все це у другій половині
ХІХ століття! У ті часи праці Т.Рильського
були популярними й користувалися попитом
у студентів від Варшави до Києва.
Мабуть, це генетично передалося
Максиму Тадейовичу, а вже потім – вплив
виховання…
Перечитавши
листи,
публіцистику,
Максим Георгійович дізнався, що дід
неодноразово бував з академіком Петром
Погребняком на Сумщині. Навіть є
непідтверджені відомості, що бував на
Михайлівській цілині декілька разів, бо йому
тут дуже сподобалося. Свого часу Максим
Рильський залишив запис у книзі відвідувань
наукового
заповідника
«Михайлівська
цілина», проте пожежа 1980 року знищила
всі записи.
Максим Тадейович умів швидко та якісно
виконувати величезні обсяги роботи навіть
за несприятливих обставин і завжди
залишався життєлюбом. Поет знаходив час і
для спілкування з друзями, і для улюбленого
мисливства й риболовлі, для унікального
присадибного
Голосіївського
«садувинограду». Тут згадуються щирі вірші з
книги «Троянди й виноград».
Про
Максима Рильського складено
безліч мудрих легенд. Багато з них про його
доброту, підтримку, про його ставлення до
людей. Говорять, що в поета Рильського був
список із 18 осіб, яким він щомісячно
допомагав матеріально. Була в списку й
дружина Остапа Вишні.
Рильський
голодного 1947 року делікатно й тактовно
харчував багатьох київських студентів,
запрошуючи до себе, в Голосієве, ніби для
наукових консультацій. Самі господарі тоді
жили доволі скромно, особливо після
чергового звинувачення митця у 1947 році
Л. Кагановичем «в українському буржуазному націоналізмі». Онук також із посмішкою розповідав, що дідусь йому давав
копійки на морозиво «поза списком».
Максим Георгійович розповів, що ніби в
один із приїздів діда вивозили з
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Михайлівської цілини гелікоптером: його
викликав до себе Микита Хрущов, а пішли
дощі, й дороги розмило.
У сімейному архіві Рильських є багато
кінохронік із повсякденного життя родини.
Часто онук показує такі унікальні кадри на
зустрічах, проте на цілину їх не брав за
браком часу та приладів.
Про себе ж М.Г. Рильський, очільник
Благодійного фонду «Троянди й виноград»,
скромно розповів, що він єдиний із онуків,
хто намагається зібрати твори діда та
перевидати їх. Сам навіть часто соромиться
підписуватися власним іменем, тому газетні
публікації підписував «Максименко».
Час від часу вдається видавати твори
М. Рильського за державною програмою
«Українська книга». На батьківщині – в
Романівці – проходить щорічне свято
«Романівська весна».
Максим-онук свого часу закінчив
факультет
журналістики
Київського
університету імені Т. Шевченка. Працював
журналістом у «Робітничій газеті». 15 років
віддав
агентству
преси
«Новини».
Пропагували радянський спосіб життя серед

закордонних читачів. Випускав газету «Пресклуб», створив першу в Україні мережу пресклубів.
Із «Робітничою газетою» довелося
об’їздити всю Україну та Радянський Союз:
спускатися в шахту, брати участь у сплаві
лісів Черемошем, літати літаком над
Керченською протокою з метою виявлення
косяків хамси. Випробував літак «Антей» в
умовах Півночі – у Воркуті.
На питання, чи допомагало в житті
прізвище, Максим відповів, що, звичайно,
допомагало. Завжди люди хочуть більше
розповісти, розпитати, приділити увагу. Але
в родині його виховували скромним. У діда
був автомобіль представницького класу
«ЗіМ» чорного кольору. Інколи він підвозив
онуків до школи, то діти вставали на іншій
вулиці і йшли далі пішки, щоб уникнути
заздрісних розмов однокласників.
Прізвище допомагало й у тому, що був
вибір різних професій. Пропонували навіть
посаду на державній службі. Але, мабуть,
сама доля вибрала шлях журналіста. І не
даремно.

А.В. Гапон
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 рр.: ЗАКЛАДАННЯ
ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА
НОВІТНЬОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Нинішній – 2017 рік –
по праву можна вважати
особливим в історикоправовому
плані.
Це
перший рік у хронології
100-річного періоду від початку української
революції 1917-1921 років, коли були
закладені фундаментальні основи української
державності. Саме вони отримали свій
незворотній розвиток в наш час, новітній
період – 1991-2017 роки.
28 червня 2017 року український народ та
широка громадськість держави відзначили
двадцять першу річницю з дня прийняття
Української Конституції 1996 року, а 24
червня – двадцяти шестиріччя державної

незалежності.
Варто
пам’ятати,
що
формування основ української державності,
її правової системи, яка започаткував
конституційний процес, почалося набагато
раніше, ще 100 років тому – у лютому 1917
року. І у нас є тепер добра нагода згадати про
це.
Ідеї конституціоналізму в Україні мають
давні історичні витоки. Вони сягають часів
Київської Русі, коли на віче укладалися
договори між князем і народом, князем і
дружиною що відображено, в різних
редакціях «Руської Правди».
Початок
реального
конституційного
процесу в Україні пов'язаний із поваленням
самодержавства й організацією на початку
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березня 1917 року Центральної Ради.
Конституційний процес розпочався відразу
після проголошення Першого універсалу.
Центральна Рада 29 квітня 1918 р. прийняла
Конституцію Української Народної
Республіки. УНР проголошувалася
суверенною державою, «самостійною і ні від
кого незалежною» [1]. Проте, державотворчі
процеси були припинені, абсолютна
монархія Російської імперії взагалі не
потребувала будь-яких конституцій. Саме
тому нині слід неупереджено проаналізувати
ті історичні документи, які започаткували
конституційний процес в Україні після
повалення самодержавства.
Підґрунтя становлення української
державності почали формувати універсали
Центральної Ради, перший з яких було
прийнято у червні 1917 р. Він розглядався
авторами як «статут автономії України»,
здійснюваної за принципом: «Українські
справи вирішують Українські Збори (Сойм),
загальноросійські – Центральне Російське
Правительство». Однак ці демократичні ідеї
були відхилені російським Тимчасовим
урядом і Центральна Рада звернулася до
населення України із закликом встановити
нове життя, обіцяючи прийняти нові закони.
Суттєве значення на той час мав також
інший нормативно-правовий документ. Це –
Декларація Генерального Секретаріату
Центральної Ради від 27 червня 1917 р.,
тобто Декларація першого українського
уряду. Головне її завдання полягало у
трансформації моральної влади, яку мала
Центральна Рада, у публічно-правову – з
чітким розмежуванням повноважень кожного
секретарства (міністерства) щодо управління
відповідними галузями народного господарства [2].
До певного часу, зазначалося в
Декларації, головним завданням Центральної
Ради було об'єднання української демократії
на засадах лише національно-політичних
домагань. Однак економічне й соціальне
становище потребувало відповідних
управлінських дій, які й було зроблено
Генеральним Секретаріатом Центральної
Ради. Таким чином Центральна Рада
визначалась як перший законодавчий орган
країни, у той час як Генеральний Секретаріат
набував функцій виконавчої влади.
Важливою віхою у розвитку конституційного процесу стало прийняття 3 липня

1917 р. II-го Універсалу Центральної Ради,
який можна розглядати як своєрідний
договір про порозуміння між Центральною
Радою і Тимчасовим урядом. Згідно з ним
Центральна Рада поповнювалася представниками інших національностей, що проживали
в Україні. Крім того, зазначалося, що
«...прямуючи до автономного ладу на
Україні, Центральна Рада в згоді з
національними меншостями України
підготовлятиме проект законів про
автономний устрій України для внесення на
затвердження Учредительного зібрання» [3].
На нашу думку важливими конститутаційнотворчими також є «Основи
тимчасового управління на Україні» і
«Тимчасова Інструкція Генеральному
Секретаріатові Тимчасового Уряду на
Україні». У них визначалися основні питання
організації структурної побудови та
функціонування Генерального Секретаріату
як найвищого органу управління в Україні.
Розвиток подій у другій половині
1917 р. підводив Україну до проголошення
державної незалежності. Важливим політикоправовим передконституційним кроком на
цьому шляху стало прийняття Центральною
Радою 20 листопада 1917 р. ІІІ-го
Універсалу, який проголошував побудову
стосунків із Росією не на автономних, а на
федеративних засадах.
Третій Універсал зокрема сповіщав про
створення Української Народної Республіки;
установлював Центральну Раду та її
Генеральний Секретаріат владними
структурами; визначив землі територіального складу України; затверджував
загальновизнані демократичні права людини
і громадянина. Окрім того в документі
окреслювались шляхи розвитку місцевого
самоврядування, визначалась наявність
персональних автономій (великоруського,
єврейського, польського народів, тощо).
Таким чином III-й Універсал
порушував важливі конституційні питання,
що мало передувати появі демократичної
Конституції України. При цьому Центральна
Рада та уряд робили все можливе, аби
мирним шляхом, через порозуміння
визначити майбутній державний устрій
України, не порушуючи за існуючих умов
питання щодо її цілковитої незалежності.
Однак навіть у питанні федералізації
території колишньої Російської імперії не
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вдалося дійти згоди ні з Тимчасовим
урядом, ні з більшовицькою владою, яка
відхилила всі демократичні пропозиції
України і розпочала проти Центральної
Ради військові дії. За цих умов, 9 січня 1918
р. і було прийнято ІV Універсал, який
проголошував, що «однині Українська
Народна Республіка стає самостійною і від
нікого незалежною, вільною, суверенною
державою українського народу» [3].
IV-й Універсал проголошував ряд
інших
важливих
положень
щодо
державного устрою України, у тому числі й
досить прогресивні та демократичні. Серед
них: якнайшвидше встановлення миру з
петроградським
урядом
народних
комісарів; встановлення Українськими
Установчими Зборами справжньої влади
народу; проведення Центральною Радою
переобрання місцевих рад та міських дум за
участі вояків (після їх повернення);
передача трудовому народові землі без
викупу;
запровадження
державнонародного контролю над усіма банками;
розгортання рішучої боротьби проти всіх
контрреволюційних сил [3].
Усі зазначені положення мали
демократичне спрямування й у подальшому
знайшли відображення у Конституції
Української Народної Республіки 1918 р.,
частково відобразившись у розділі «Статут
про державний устрій, права і вільності
УНР».
Наведене
вище
свідчить
що
поступово, віддаючи перевагу мирним
засобам розвитку держави, Центральна
Рада намагалася встановити в Україні
справді демократичний устрій. Саме це
засвідчує Конституція УНР 1918 р., яка,
однак, так й не набула чинності, бо у день її
прийняття до Києва увійшли німці.
Почалася німецька окупація під кольорами
українського гетьманату П. Скоропадського.
Аналізуючи текст Конституції УНР
1918 року варто зазначити, що сама
структура документу відповідала тим
конституційним стандартам, які нині
визнані
міжнародною
юридичною
спільнотою. Її перший розділ містив
принципові загальні настанови: суверенітет
держави; народний суверенітет як основне
джерело державної влади; неподільність
території України; розвиток місцевого

самоврядування на рівні земель, волостей і
громад; надання націям України права на
впорядкування своїх культурних прав у
національних межах.
Другий розділ Конституції також
відповідав
нинішнім
конституційним
стандартам.
Він
торкався
питань,
пов'язаних із правами громадян України.
Виключалась
можливість
подвійного
громадянства, урівнювались у правах та
обов'язках чоловіки і жінки, усі громадяни.
Конституція
проголошувала
принцип
розподілу влади, за яким передбачалось
створення
Всенародних
Зборів
(законодавча влада), Ради Народних
Міністрів (виконавча влада), Генерального
Суду УНР, і встановлювала порядок їх
організації та діяльності.
Зважаючи на її унікальність вважаємо
за необхідне конструктивно розглянути
сьому главу Конституції УНР 1918 р. щодо
організації національних союзів, які
об'єднували б представників тієї або іншої
національності.
Органи
кожного
національного союзу розглядалися як
державні. Найвищим представницьким
органом
були
Національні
Збори.
Національні союзи, у межах своєї
компетенції, мали право видавати закони,
які поширювалися на кожного з їх членів.
Усі суперечки щодо компетенції між
національним союзом, з одного боку, і
державними
органами
та
органами
місцевого самоврядування, з другого,
повинні були вирішуватися адміністративними судами [4].
Згідно з Конституцією великоруська,
єврейська та польська нації мали право на
організацію своїх національних союзів. Що
ж до білоруської, чеської, молдавської,
німецької,
татарської,
грецької
та
болгарської націй, то їх представники
повинні були подавати до Генерального
Суду заяву про таке об'єднання, підписану
не менш як 10 тис. громадян УНР
відповідної національності.
Прийняття Конституції УНР 1918 р.
завершило
черговий
етап
розвитку
конституційного процесу в Україні,
найважливішим здобутком якого був його
демократичний
вплив
на
розвиток
державності. Проявом негативних чинників
став фактичний заколот маєтних класів,
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фабрикантів,
великих
землевласників,
вищого чиновництва за підтримки німецьких
окупантів, за чиєю допомогою було
ліквідовано Центральну Раду та утворено
консервативний
український
уряд
–
Гетьманат.
За
період
Гетьманату
особливого
значення набула «Грамота до всього
українського народу» від 29 квітня 1918 р.,
яка відновлювала старі порядки, скасовувала
усі акти, прийняті Центральною Радою, у
тому числі й Конституцію, визначала право
приватної власності як фундамент культури і
цивілізації, проголошувала повну свободу
торгівлі й широкий простір для приватного
підприємництва та ініціативи. Того ж дня
було прийнято установчий правовий акт під
назвою «Закони про тимчасовий державний
устрій України», яким врегульовувалися
питання «про гетьманську владу», «про
віру», встановлювалися «права і обов'язки
українських козаків і громадян» [5].
У спеціальному розділі «про закони»
наголошувалося на особливому правовому
статусі цього акта. Йшлося також «про Раду
Міністрів і проміністрів», «про фінансову
Раду», «про Генеральний Суд» [5]. Тобто
вказаний
документ
мав
ознаки
конституційного
акта,
бо
порушував
найпринциповіші
питання
організації
Української гетьманської держави.
За цим Законом уся повнота державної
влади зосереджувалася в руках гетьмана: він
затверджував закони, які розроблялися у
міністерствах і потрапляли до нього через
Раду Міністрів; був наділений верховною
владою
щодо
управління
державою;
призначав голову і членів Ради Міністрів;
був «Верховним Воєводою Української
Армії і Флоту»; мав право помилування
засуджених.
Силу конституційного закону мав й
ухвалений Радою Міністрів та затверджений
П. Скоропадським «Тимчасовий закон про
верховне управління державою на випадок
смерті, тяжкої хвороби і перебування поза
межами ясновельможного пана Гетьмана
всієї України». За обумовлених обставин
верховне управління державою переходимо
до трьох її верховних правителів, одного з
яких заздалегідь визначав сам гетьман,
Другого обирав Державний Сенат, а третього –
Рада Міністрів.
Внутрішню соціальну природу гетьма-

нату і наведених вище його документів дуже
влучно й іронічно охарактеризував В. Винниченко. Він писав про цю добу, як «про
понуру німецько-генеральську оперетку», а
директиви цієї «оперетки» називав «німецькопоміщицько-офіцерськими
літературними
творами» [6]. Однак, якими б не були акти
Гетьманату, вони увійшли в історію як прояв
одного з періодів конституційного процесу в
Україні. Щоправда, не можна обминути
увагою той факт, що гетьманський маніфест
до народу був написаний спочатку
російською
мовою,
а
вже
згодом
перекладений українською.
Боротьба національно-патріотичних сил в
Україні проти запровадженого в ній
правління, а також революція у Німеччині у
листопаді 1918 р. зумовили падіння
Гетьманату. Відозву до населення якою
офіційно
скасовувався
Гетьманат
та
встановлювався інститут Директорії у складі
п'яти членів на чолі з В. Винниченком було
розповсюджено 15 листопада. Фактично за
обставин, що склалися на той момент,
провідна роль у Директорії належала С. Петлюрі, який, згодом, став її головою.
Серед правових актів Директорії, що
мали конституційне значення, варто назвати
Декларацію Української директорії від 26
грудня 1918 р., Закон про тимчасове
верховне
управління
та
порядок
законодавства в Українській Народній
Республіці і Закон про Державну Народну
Раду Української Народної Республіки. За
часів
Директорії
було
розроблено
розгорнутий проект Конституції УНР під
назвою
«Основний
державний
закон
Української Народної Республіки», який
підготувала Урядова комісія з вироблення
Конституції Української держави. Про
масштаби роботи над проектом Конституції
УНР свідчить велика кількість підготовчих
матеріалів до його глав та окремих
положень. Серед них, насамперед, необхідно
виокремити
передмову
до
проекту,
підготовлену професором міжнародного
права Київського університету О. Ейхельманом. Крім того, він підготував повний
проект
Конституції
УНР
–
досить
конкретний, що ґрунтувався на федеральній
формі державного устрою України. На
розгляд Урядової комісії з вироблення
Конституції УНР було подано три проекти:
Центральної
Ради,
Всеукраїнської
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Національної Ради і О. Ейхельмана. За основу
прийняли проект Конституції, розроблений
Всеукраїнською Національною Радою.
Згідно
з
цим
проектом,
значно
розширеним і переробленим, Україна
визнавалася унітарною державою з поділом
на землі. Проголошувався принцип поділу
державної влади на законодавчу (Державна
Рада), виконавчу (Голова держави і Рада
Міністрів),
владу
«в
справах
справедливості» (незалежні суди) [7, 738].
Державною мовою визнавалася українська.
Указувалося, що відносини держави з
православною церквою буде визначено
окремим законодавчим актом. Проект
Конституції мав досить узгоджену структуру.
Послідовність його глав була такою:
«Українська держава»
«Православна церква»
«Права та обов'язки громадян»
«Державна Рада і Державний Сойм»
«Голова держави»
«Правительство»
«Самоврядування»
«Суд»
«Оборона держави»
«Переходові і кінцеві постанови».
Немає потреби деталізувати зазначений
конституційний
проект,
проте
варто
зазначити, що даний проект досить
демократичний, особливо коли згадати, що
його було розроблено в умовах громадянської
війни. Що ж до підготовчих матеріалів, то
вони й нині не втратили наукову і практичну

цінність.
На підставі зазначеного можна зробити
узагальнюючий висновок про те, що основи
новітнього (а отже – і сучасного)
вітчизняного
права
і
реального
конституційного процесу було закладено вже
у перші роки (1917 - 1918 р. початок 1919 р.)
Української революції 1917-1921 рр. Саме
тоді
було
започатковано
і
основи
українського галузевого права, яке пройшло
випробування часом аж до сьогоднішнього,
новітнього періоду. Безперечно, значний
інтерес для нашого суспільства становить
питання
історичного
формування
демократичного
політичного
режиму.
Поширеною є думка, що демократичне
суспільство – це суспільство зі слабкою
державною владою, проте історія говорить
про інше – конституційні демократичні
норми, діючі на сьогодні в незалежній
Україні, генетично формувались у різних
умовах. Таким чином новітня Конституція
України зумовлює потребу в сильній, рішучій
і водночас ефективній державній владі. Більш
детально про процес конституційного
творення можна прочитати в навчальнометодичному
посібнику
«Український
конституційний процес в умовах сучасних
державних і освітніх трансформацій»,
електронна версія якого надійде в РМК і
ММК відповідних управлінь освіти Сумської
області та буде розміщення на сайті КЗ Сумський ОІППО (www.soippo.edu.ua)
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НАШІ АВТОРИ
ГАПОН А.В.

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарної
освіти Сумського ОІППО

ГРОБОВА В.П.

– директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА

МАЗУРЕНКО В.О.

– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
соціально-гуманітарної освіти Сумського ОІППО

МІЩЕНКО Л.Б.

– методист дошкільного виховання Сумського ОІППО

МОВЧАН О.М.

– методист Великописарівської районної станції юних
натуралістів

ОЛЕЙНІКОВА Н.В.

– завідувач Грунського ДНЗ (ясла-садок) «Барвінок»
відділу освіти, молоді та спорту Грунської сільської
ради Охтирського району Сумської області

ПАНАСЮРА Г.С.

– головний редактор журналу «Освіта Сумщини»

РАЗБЄЙКО Л.В.

– методист КЗ «Районний
Тростянецької районної ради

СУДАРЕВА Г.Ф.

– старший викладач кафедри професійної освіти та
менеджменту Сумського ОІППО

ТОРКАНЕВСЬКА О.О.

– заступник директора з навчально-виховної роботи
комунальної установи Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стрельченка

ШЕДЕНКО Н.В.

– учитель української мови та літератури Берестівської
ЗОШ І – ІІІ ст. Липоводолинської районної ради
Сумської області.
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