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обирати ті, що найбільше сприяють фор-
муванню у фахівців професійної компе-
тентності (налаштувань, цінностей, знань,

умінь і навичок, якостей, необхідних для ефективного
здійснення професійної діяльності).

Заклади післядипломної педагогічної освіти виз-
начають для себе, як можна сприяти безперервному
професійному розвиткові й якісному підвищенню ква-
ліфікації педагогів. Передбачається комплексне вра-
хування закономірностей і механізмів цілісного роз-
витку людини як фахівця, особистості та громадяни-
на, а також зміна форм підвищення кваліфікації та
безперервного навчання впродовж життя, які повинні
бути різними. Має бути вільний вибір педагога, але
поряд із цим повинні бути й належні критерії оціню-
вання якості професійних кваліфікацій, результатів ро-
боти вчителя. Отже, у закладах післядипломної осві-
ти відбувається нова хвиля диверсифікації форм і ме-
тодів підвищення кваліфікації.

Загалом, для післядипломної освіти потрібна нова
модель розвитку. По-новому на сучасному етапі відбу-
вається формування плану підвищення кваліфікації та
фінансування цих послуг. Змінюються підходи до оці-
нювання результатів процесу підвищення кваліфікації,
що частково передбачатиме зміни в механізмах ате-
стації педагогічних працівників і вплине на процеси
їхньої сертифікації, які лише починають формувати-
ся. Уже сьогодні численним цільовим групам, які ко-
ристуватимуться державним стандартом початкової
загальної освіти, має бути притаманне нове педагогі-
чне мислення.

У цих процесах ми ще присутні  як заклади після-
дипломної педагогічної освіти, а отже, зобов’язані
зберегти систему післядипломної освіти в Україні та
наповнити її новим змістом в умовах освітньої рефор-
ми і децентралізації управління освітою. Стратегією
розвитку нашого закладу визначено створення в ре-
гіоні Рівненської академії неперервної освіти і розши-
рення основних функцій із потребами і пріоритетами
формального і неформального підвищення кваліфікації,
а також надання освітніх послуг щодо підготовки
кадрів, упровадження ступеневої освіти та здійснен-
ня дослідно-експериментальної й інноваційної діяль-
ності в освіті.

Саме тому спільне з УМО дослідження психоло-
гічних проблем формування і розвитку професіоналіз-
му освітян є не лише моделюванням професійної по-
ведінки вчителя в НУШ на основі сукупності психо-
логічних, психічних та особистісних змін, що відбува-
ються в людині в процесі оволодіння і тривалого вико-
нання певної діяльності, а якісно новим, більш ефек-
тивним рівнем виконання складних професійних зав-
дань у нових умовах. Як відбуваються ці процеси в
новій українській школі, демонструють учасники сьо-
годнішньої конференції, а думки і погляди кожного з
вас для нас надзвичайно цінні.

Перспективою є подальша плідна робота та тісна
співпраця всіх зацікавлених осіб щодо розв’язання
проблем післядипломної освіти, а також створення
нового інструментарію і побудови належного психо-
логічного супроводу потреб учителя нової українсь-
кої школи.
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Проголошений Україною курс на євроінтеграцію
спонукає всі державні інституції до активних і ефек-
тивних дій не тільки в політичній та економічній сфе-
рах, а й у комплексному реформуванні системи націо-
нальної освіти. Зумовлено це тим, що Україна сьо-
годні розглядає євроінтеграцію не як один із варіантів
соціально-економічного розвитку, а як єдино можли-
вий шлях висхідного поступу в майбутнє. Виходячи з
цього, реформи в освіті (їх концептуальні засади зак-
ладено в Концепції «Нова українська школа»  (НУШ)
скеровуються на удосконалення національної систе-
ми відповідно до потреб часу й адаптаційних вимог

освітніх інституцій Європейського Союзу (ЄС). Не-
обхідним етапом інтеграції до європейського освітнь-
ого простору та важливою передумовою наближення
освіти України до європейських стандартів якості є
вдосконалення структури, нормативно-правового, на-
уково-методичного, матеріально-технічного та кад-
рового забезпечення всієї педагогічної галузі.

Розпочатий процес європейської інтеграції спону-
кає українську освіту, з одного боку, до узгодження
структури, змісту та стандартів українського навчаль-
но-виховного процесу з європейськими, а з іншого –
до збереження кращих надбань національної освітньої
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системи, що завжди домінувало в тра-
диціях українського народу. Перше виз-

начається єдиною  політикою країн ЄС в цих питан-
нях та рекомендаціями Ради Європи, спрямованими
на послідовну реалізацію концепції «Європа без кор-
донів». Друге проявляється в тому, що ввійти в освітній
простір ЄС Україна намагається шляхом запровад-
ження його ідеології та структур і при цьому прагне
зберегти власну національну основу. Таким чином,
держава прагне прискорити інституційний розвиток не
тільки освітньої системи, а й змінити філософію жит-
тя українців у цілому, бо трансплантація ідей відбу-
вається із більш розвиненого європейського середо-
вища в наявне українське. Особлива роль у цих про-
цесах відводиться вчителю, зокрема розпочатій ре-
формі в освітньому полі України.

Європейські підходи до освіти базуються на  по-
лікультурній домінанті навчально-виховного процесу,
який скеровують на формування в людині усвідом-
лення свого національного коріння і поваги до інших
культур. Сучасна європейська спільнота:

вибудовує гуманістично-громадянську спрямо-
ваність освіти;

скеровує вчителя на компетентнісний підхід до
навчально-виховного процесу, на головне завдання –
«навчити учня вчитися»;

трактує культуру як здатність людини мислити,
пізнавати себе і своє оточення. Поняття «культура»
означає сукупність проявів людської діяльності, до-
сягнень і творчості народів.

Європейська освіта, з одного боку, формує вартісні
основи і критерії життєтворчого процесу, моральні
ціннісні уявлення та почуття власної гідності особис-
тості, а з іншого – сприяє соціальній однорідності і
справедливості, формує основи сучасної ментальності
та підвищує культуру соціуму в цілому. З іншого боку,
саме певний рівень культури й освіченості сприяє за-
лученню особистості до активних дій, скерованих на
реалізацію вагомих суспільних інтересів. Людина стає
свідомим громадянином тільки тоді, коли вона спові-
дує високі моральні та визнані суспільством ідеали,
визнає права і свободи інших, неухильно дотримуєть-
ся стандартів і законів прийнятих всім суспільством.
Саме такі підходи до освіти є основою для розбудови
громадянського суспільства в ЄС. Це спосіб соціаль-
но усвідомленого життя [1–3].

Роль післядипломної педагогічної освіти (ППО),
як самостійної ланки сучасного освітнього психоло-
го-педагогічного процесу, особливо зросла в умовах
ринкових трансформацій суспільства й євроінтеграцій-

ної політики України. Зумовлено це, насамперед, тим,
що державі в перехідний період потрібні висококвалі-
фіковані, високоосвічені кадри для всіх ланок народ-
ногосподарського комплексу. Кожна людина в такій
ситуації прагне до самоактуалізації та самореалізації,
а отже, вона не може обійтися без самовдосконален-
ня, безперервного підвищення кваліфікації або здобут-
тя додаткової освіти. Суспільству потрібні вчителі, які
сприйняли ринкові умови, усвідомили роль європейсь-
ких трансформацій  в освіті, адаптувалися до них і
мотивовано працюють на рівні вимог часу. Саме тому
сучасна система післядипломної педагогічної освіти
має ґрунтуватися на концепції безперервної освіти й
опиратися на парадигму європейського виміру в освіті,
що прийнято за стратегічні на континенті [10, с. 8–9].

Від України у проекції на євроінтеграційну перс-
пективу відповідні освітні європейські інституції вима-
гають таке:

структуру освіти, її зміст та інституційний суп-
ровід привести у відповідність із європейськими стан-
дартами;

запровадити профільне навчання (ввести 12-
річну школу, змінити структуру та змістову основу
школи – що вчити, як вчити, для чого вчити тощо);

сформувати через освіту основи громадянсько-
го суспільства (насамперед, ідеться про загальну
культуру, ментальність, демократичні основи співісну-
вання полікультурного середовища тощо).

Європейський вимір в освіті

Реформи в освіті, які здійснюються в країнах
Європи, в останні десятиліття, передусім, націлені на:
особистісний і професійний розвиток педагогів (онов-
лення базових знань і навчальних умінь у предметній
галузі; постійне вдосконалення методики викладан-
ня, перехід до нових методів навчання тощо); покра-
щення якості освітніх систем та їх педагогічного за-
безпечення (заохочення до міждисциплінарності і взає-
модії; впровадження інновацій; удосконалення педа-
гогічного менеджменту; акцентація на педагогічні
пріоритети тощо); взаємодію між освітою і суспіль-
ством (стимулювання стосунків і поєднання навчаль-
но-виховного процесу з економікою, соціальними і куль-
турними змінами тощо). Загалом сучасна освіта по-
кликана готувати молодь до життя в полікультурно-
му та сильному конкурентному середовищі [3].

Сьогодні поняття «Європейський вимір освіти-
ЄВО» (European dimension in education) широко вико-
ристовується в педагогічній літературі й включає фун-
даментальні знання про ЄС та Європу: європейські

Інноваційно-гуманістичне та компетентнісне спрямування сучасної післядипломної педагогічної освіти
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традиції, культуру,  цінності, повагу до
прав і свобод людини та  почуття євро-
пейської ідентичності. Вперше про євро-

пейський вимір, як про напрям відповідної освітньої
політики на континенті, проголошено в Програмі дій
Європейської економічної співдружності в 1976 р. У
цей період ЄВО розглядався як засіб формування ро-
зуміння того, що означає бути європейцем. Сучасні
суть і зміст поняття ЄВО сформувалися в докумен-
тах ЄС, прийнятих наприкінці ХХ  на початку ХХІ сто-
ліття (до основних відносяться: рекомендації Парла-
ментської асамблеї ЄС «Про роль середньої школи в
підготовці молоді до життя» (1983 р.) і «Про євро-
пейський вимір освіти» (1988 р.); Маастрихтська угода
про освіту (1992 р.), матеріали 17-ї (1995 р.) та 19-ї
(2000 р.) сесій Постійної конференції європейських
міністрів освіти з питань ЄВО. На початку ХХІ ст. –
це доповідь Ради Міністрів на Раді Європи «Форму-
вання майбутніх цілей систем освіти і підготовки»
(2001 р.), спільний документ Ради Європи і Європейсь-
кої Ради «Освіта і підготовка 2010» (2004 р.), Виснов-
ки Європейської Комісії щодо професійного розвитку
вчителів і керівників шкіл (2009 р.) та інші [18–20]).

План розвитку політики ЄС у сфері освіти був
представлений у відомій декларації «Janne report
1973 p.». На першому етапі (з 1957 по 1976 рр.) ЄВО
розглядався як засіб формування розуміння того, що
означає бути європейцем. У ці роки реалізація ЄВО
на практиці відбувалася через обмін інформацією між
країнами-членами ЄС та включенням тем про Євро-
пу та ЄС до навчальних шкільних програм.

Пізніше, на другому етапі (з 1976 по 1986 рр.),
керівними структурами ЄС проголошено важливі нові
освітні ініціативи та прийнято низку документів щодо роз-
витку освіти на континенті. Зокрема, «Програма дій
1976 р.» (Action Programmme 1976) спрямована на впро-
вадження ЄВО в початкових і середніх школах, на органі-
зацію міждержавних обмінів інформацією та педагога-
ми, викладання іноземних мов у країнах-членах ЄС тощо.

З 1980 р. почала діяти Європейська освітня інфор-
маційна мережа (European Education Information
Network – the Eurydice), яка сприяла запровадженню
інноваційних ідей та методик навчання в освітню прак-
тику. На цьому етапі важливу роль також відіграли
рекомендації Парламентської асамблеї ЄС «Про роль
середньої школи в підготовці молоді до життя»
(1983 р.). Ця діяльність розвивалася в декількох на-
прямах, починаючи від розбудови академічних мереж
(наукова співпраця навчальних закладів, вищої освіти
та наукових центрів), уніфікації спільної документації

та звітньої статистики для створення засадничих ме-
ханізмів освітньої політики ЄС [19].

Третій етап (з 1986 по 1992 рр.), характери-
зується підписанням Єдиного Європейського Акта
(Single European Act 1986) у 1986 р. та прийняттям
рекомендацій РЄ та міністрів освіти «Про європейсь-
кий вимір освіти» (1988 р.). З прийняттям цих доку-
ментів змістове наповнення поняття «ЄВО» починає
поширювати ідеї «європейства» на культурну, соціальну
та політичну сфери життя країн ЄС. Рекомендації
значно розширили суть європейського виміру, наголо-
шуючи, що освітні цілі включають демократію, соці-
альну справедливість, повагу до прав і свобод люди-
ни, посилення почуття європейської ідентичності як
складових підготовки молоді до розбудови ЄС. Го-
ловним напрямом діяльності у галузі освіти став роз-
виток полікультурної та мобільної Європи. Для досяг-
нення поставленої мети у 80-х роках ініційовано знач-
ну кількість освітніх програм ЄС: COMETT, PETRO,
LINGUA, Erasmus. У резолюції «Європейський вимір в
освіті: навчання та зміст програм» (1991 р.) представ-
лено ідеї формування єдиного євростандарту в галузі
освіти як уніфіковану політику у розробленні та впро-
вадженні змісту знань на європейському континенті.

Четвертий етап (від Маастрихтської угоди
про освіту ЄС 1992 р. до наших днів) починає но-
вий етап «консолідації зусиль» держав – членів ЄС –
у зближенні та співпраці в галузі освіти. Освіту впер-
ше включили до основної законодавчої діяльності ЄС,
формування ЄВО стало одним із пріоритетних на-
прямів діяльності ЄС. Освітні ініціативи ЄС фокусу-
ються на підтримці освітніх програм SOCRATES,
LEONARDO, LINGUA. Лісабонська стратегія
(2000 р.) поставила за мету перетворити ЄС на «кон-
курентоспроможне та соціально інтегроване суспіль-
ство знань» [20].

Маастрихтська угода на законодавчому рівні виз-
начила спільні дії країн – членів ЄС – для імплемен-
тації ЄВО в навчально-виховний процес середніх зак-
ладів освіти. У прийнятих документах наголошуєть-
ся, що діяльність Співдружності спрямовується на мо-
дернізацію змісту освіти, включення поняття ЄВО до
шкільних дисциплін, навчання та поширення мов, зап-
ровадження дистанційної освіти, міждержавний обмін
учнями та педагогами тощо [17]. Ці напрацювання
узагальнено і в комплексному вигляді представлено у
рекомендаціях Ради Європи «Про середню освіту»
(1999 р.) як п’ять напрямів ключових умінь [3]:

політичні й соціальні уміння (вміння й бажання
поділяти відповідальність, брати участь у груповому
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схваленні рішень, розв’язувати конфліктні
ситуації, долучатись до громадської

діяльності й допомагати вдосконалювати демокра-
тичні інституції);

уміння, потрібні для життя в полікультурному
суспільстві (з метою недопущення расизму та ксено-
фобії; для запобігання атмосфери нетерпимості осві-
та повинна забезпечити молодь міжкультурними
вміннями, такими, наприклад, як сприйняття різнома-
нітності, повага до інших, уміння жити з людьми інших
культур, мов і релігій);

усне і письмове спілкування, яке є важливим
для успіху в освіті та соціальному й трудовому житті;
без них особистість наражається на небезпеку бути
виключеною із суспільства; знання або хоча б мож-
ливість вивчення кількох мов набувають все більшо-
го значення;

обізнаність про інформаційне суспільство: дос-
конале володіння ІТ технологіями, розуміння можли-
востей, переваг і недоліків, а також уміння працювати
з інформацією та рекламою;

уміння навчатись упродовж усього життя є ос-
новою неперервної освіти як в особистому, так і в сус-
пільному житті.

На початку ХХІ століття на засіданні Європейсь-
кої Ради у Лісабоні (2000 р.) глави держав ЄС прого-
лосили новий інноваційний етап розвитку освітньої
політики. Новою стратегічною метою проголошено
перетворення ЄС до 2010 р. на «найбільш конкурен-
тоздатну та динамічну, засновану на знаннях економ-
іку світу, яка може забезпечити стійке економічне
зростання і більше якісних робочих місць та більшу
соціальну згуртованість» [20].

У матеріалах конференції «20 років підтримки
студій європейської інтеграції» (Брюссель, 2009 р.)
підкреслюється, що концепція європейського виміру в
подальшому включає три складові: інформація; усві-
домлення та ідентичність; уміння вибудовувати зв’яз-
ки в полікультурному світі. У цьому контексті Рада
Європи і Європейська комісія дійшли висновку, що
«принцип субсидіювання», що визначається автоном-
ним функціонуванням національних систем освіти
(формат, за яким освітні інституції діють за різними
навчальними планами, присуджують різні дипломи,
ступені та кваліфікації тощо), вже не може повною
мірою реалізувати проголошені у Лісабоні цілі [19]. З
цього часу ЄС переходить до використання «відкри-
того методу координації» (open method of coordination
ОМС), який передбачає розробку спільних для країн

– членів ЄС – політик, завдань та інструментів реа-
лізації освітніх цілей.

У пізніше прийнятих документах постійно наго-
лошується, що ЄВО є надзвичайно важливим для вчи-
телів, які не тільки навчають і виховують молоде по-
коління, а й є активними учасниками безперервної
педагогічної освіти. ЄВО в педагогічній освіті вклю-
чає: європейські знання, європейську ідентичність,
європейську полікультурність, європейську мовну ком-
петентність, європейський професіоналізм, європейсь-
ку якість [19].

Європейські знання (European knowledge) вчи-
теля містять певні знання про політику у сфері освіти
в різних країнах Європи. Європейський вчитель має
бути обізнаний з історією власної країни, Європи та
світу, їх впливом на сучасне суспільство.

Європейська ідентичність (European identity)
передбачає, щоб учитель усвідомлював і транслю-
вав на учнів співіснування національних і транснаціо-
нальних особливостей сучасного співіснування, бо
єдність у розмаїтті є ключовим положенням розвитку
європейської ідентичності.

Європейська полікультурність (European
multiculturalism) зумовлена багатокультурною приро-
дою європейського суспільства. Вчитель-європеєць є
носієм власної культури й одночасно відкритий до
інших культур. У роботі з гетерогенними групами вчи-
тель-європеєць розглядає багатоманітність як цінність
і прояв відмінності. Він вчить долати виклики, ство-
рені мультикультурними аспектами суспільства знань,
і працює для утвердження в суспільстві рівних мож-
ливостей.

Європейська мовна компетентність (European
language competence) вчителя виявляється в тому, що
він знає декілька європейських мов, використовує іно-
земні мови для подальшого педагогічного розвитку.

Європейський професіоналізм (European
professionalism) пов’язаний з такою освітою вчителя,
яка дає змогу йому працювати в будь-якій країні Євро-
пи. Європейський вчитель використовує результати
досліджень учених різних країн для того, щоб зрозу-
міти і пояснити сучасні професійні проблеми та вчас-
но скоригувати свою практичну діяльність.

Європейське громадянство (European
citizenship) полягає в тому, що вчитель поводить себе
як громадянин Європи, виявляє солідарність з грома-
дянами інших європейських країн і поділяє з ними
цінності демократії, свободи, поваги до прав людини.

Європейська якість (European quality) передба-
чає існування певних шляхів порівняння систем педа-
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гогічної освіти в різних країнах Європи,
відхід від формальних оцінок систем пе-
дагогічної освіти й розширення сфери

неформальних обмінів і кроскультурних візитів. Зап-
ровадження порівнюваності й прозорості в кваліфіка-
ціях і дипломах має сприяти зростанню мобільності
вчителів.

У документах ЄС наголошується, що в процесі
університетської фахової теоретико-методологічної й
подальшої післядипломної підготовки вчителів з відпо-
відних предметів потрібно послідовно в дусі вищевик-
ладених рекомендацій [19]:

ефективно використовувати міждержавні об-
міни;

формувати вміння здійснювати освіту через про-
екти, брати участь у міжнародному співробітництві
та правильно поводитися в мультикультурному сере-
довищі;

ознайомлюватися з різними європейськими ос-
вітніми системами.

Для реалізації таких підходів учителі, по-перше,
мають володіти інформацією та знаннями щодо євро-
пейської інтеграції (знання про країни-члени: історію,
культуру, мову, освіту тощо; знання про ЄС: інституції,
методи діяльності, рішення тощо; європейська куль-
турна спадщина, спільність і відмінності; результати і
проблеми співробітництва).

По-друге, європейський вимір передбачає розви-
ток у вчителів: відкритого мислення, розуміння й по-
ваги до людей, які проживають у інших країнах та
належать до різних культур і релігій; обізнаності з куль-
турними стереотипами, витоками ксенофобії та ра-
сизму.

По-третє, учителі мають оволодіти низкою нових
умінь: щодо розвитку в учнів толерантності, прийнят-
тя ними плюралістичних цінностей, прав і свобод лю-
дини, зміцнення у молоді почуття європейської іден-
тичності, європейського громадянства, взаєморозу-
міння і співпереживання тощо.

У перебігу інтеграційних процесів у Європі по-
літика ЄВО в шкільній освіті спрямовується на розви-
ток нової якості освіти й характеризується новими
параметрами, в основі визначення яких є культурні
цінності (демократія, права людини, громадянськість,
свобода, рівність, моральність) і принципи сучасної
педагогічної діяльності (відкритість, толерантність,
діалог, довіра, справедливість тощо). Результатом
такої освіти стає формування нової культури грома-
дянина полікультурної Європи.

Новим імпульсом для розвитку інтеграційних про-
цесів у сфері педагогічної освіти є започаткування на
Празькому Саміті (7 травня 2009 р.) спільного проек-
ту країн – членів ЄС – та їх східноєвропейських парт-
нерів: України, Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайд-
жану, Вірменії щодо багатостороннього співробітниц-
тва, побудованого на чотирьох платформах-напрямах:
демократія, належне державне управління та
стабільність; економічна інтеграція і зближення з по-
літичним курсом ЄС; енергетична безпека;
міжлюдські контакти. Питанням розвитку та рефор-
мування освіти присвячена четверта платформа, клю-
човими словами якої є: культура, молодь, інформацій-
не суспільство та наукові дослідження [7].

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

заохочення урядів країн Східного партнерства
щодо підтримки освіти й навчання дорослих та спри-
яння реформам у руслі Болонського процесу;

активізація шкільних програм обміну й дистан-
ційного навчання; надання допомоги людям (дітям) з
обмеженими можливостями в отриманні освіти; підви-
щення участі громадських організацій в освітніх про-
грамах ЄС;

значне збільшення фінансування волонтерських
програм і стажувань з метою допомоги молодому по-
колінню в досягненні успіхів на ринку праці та поза
межами формального навчання, розширення визнан-
ня неформальної освіти у країнах Східного партнер-
ства; підтримка країн Східного партнерства в розбу-
дові неформальної освіти.

Освітня політика країн ЄС сьогодні будується
відповідно до затверджених стратегічних цілей роз-
витку освіти на період до 2020 р., які отримали назву
«Європа – 2020 (Europe – 2020)». Пріоритетним зав-
данням розвитку освітньої галузі до 2020 р. Європейсь-
ка спільнота визнає формування у молодого поколін-
ня компетентностей, необхідних для життя у глобалі-
зованому та швидкозмінному суспільстві знань [3,
с.22].

У зв’язку з цим вітчизняна система освіти пе-
редбачає оновлення діяльності й організаційних функцій
учителя на принципово нових методологічних, науко-
во-методичних та інформаційно-технологічних заса-
дах на всіх рівнях, зокрема і в системі післядипломної
педагогічної  освіти.
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Інноваційно-гуманістичне
спрямування

післядипломної педагогічної освіти

Умовою входження України в європейський
освітній простір є виконання вимог європейських
освітніх стандартів в галузі середньої освіти, які були
сформовані у 90-х роках країнами Євросоюзу, а в Кон-
цепції НУШ віддзеркалені в 2016 р. (прийнята КМ
України 14.12.2016 р.). Серед них слід виділити такі:
загальна тривалість не менше ніж 12 років денної фор-
ми навчання; не менше як три роки повинна тривати
заключна стадія профільного навчання, під час якої
учні старшої школи глибоко вивчають невелику групу
предметів, що відповідають профілю школи [13, с.42].

В умовах продовження модернізації національної
освітньої системи, на думку багатьох авторів [1; 4; 6;
9], доцільно говорити про необхідність кардинального
оновлення функцій, змісту й організаційних форм сис-
теми післядипломної педагогічної освіти України.
Вбачається, що для такої реформи насамперед по-
трібно прийняти Закон України «Про післядипломну
освіту» та затвердити «Державні стандарти ППО» і
ввести в дію багатоваріантні програми підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників. У практику доціль-
но ввести різні форми навчання – денну, очно-заочну,
дистанційну, самоосвітню діяльність – тощо за умови
надання можливості вчителю самостійно вибирати
форми та місця навчання. Співпраця України з ЄС в
галузі освіти це, передусім, перебудова вітчизняної
системи післядипломної педагогічної освіти в напрямі
децентралізації управління, дотримання євростандартів
та запровадження європейських принципів.

Питання реформування освітньої галузі в напрямі
децентралізації управління освітою виникло у зв’язку
з проведенням адміністративної реформи та перероз-
поділом функцій і повноважень між центральними та
місцевими органами виконавчої влади й органами
місцевого самоврядування і навчальними закладами
в Україні [17; 18]. Зрозуміло, що децентралізацію ос-
віти в Україні слід проводити, опираючись на досвід
європейських країн, які провели цю реформу раніше
за нас.

Метою змін має стати не лише економія фінан-
сових ресурсів, а й досягнення високої якості освітніх
послуг як для платників податків, так і для замов-
ників цих послуг. Тому необхідно відмовитися від
принципу фінансування закладів освіти, тобто утри-
мування закладів освіти за остаточним принципом, а
перейти до фінансування якісної освіти учнів і  робо-

ти вчителів [12]. Заходи проведення децентралізації в
освіті повинні проводитися в загальному контексті ад-
міністративної реформи. Зокрема, закони про зміну
територіального устрою та реформу місцевого само-
врядування мають стати основою для зміни струк-
тури освіти. Насамперед, на законодавчому рівні уз-
годжувати поняття громади, профільної, опорної шко-
ли, її філій, механізми їх фінансування та кадрового
забезпечення.

Тільки комплексний підхід до реформування ук-
раїнської освіти дасть змогу досягти запланованих у
Концепції НУШ фундаментальних змін у шкільній
освіті. Шкільну реформу необхідно розглядати і про-
водити в комплексі з дошкільною, позашкільною, про-
фесійною, вищою та післядипломною освітою. Лише
висока якість у всіх підсистемах та інноваційно-гу-
маністичне спрямування навчально-виховного проце-
су забезпечать високий рівень національної освіти та
створять умови для євроінтеграції України [16].

Під інноваційним розвитком освіти слід розу-
міти комплекс створених і запроваджених організа-
ційних та змістових нововведень, розвиток низки фак-
торів та умов, необхідних для нарощування інновацій-
ного потенціалу освітньої системи. Такий складний
психолого-педагогічний процес вимагає чітко сплано-
ваних системних дій з боку всіх освітянських струк-
тур, які в своїй сукупності складають основу іннова-
ційної політики.

Інноваційне навчання – це зорієнтована на ди-
намічні зміни в навколишньому світі навчальна й ос-
вітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різно-
манітних форм мислення, творчих здібностей, висо-
ких соціально-адаптаційних можливостей особистості
[14].

Специфічними особливостями інноваційного на-
вчання є його відкритість майбутньому, здатність до
передбачення та прогнозування на основі постійного
переоцінювання цінностей, налаштованість на активні
та конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях. Го-
ловною функцією сучасної освіти є розвиток людини
та її культури. Освіта має забезпечити кожному, хто
навчається, широкі можливості для здобуття таких
умов розвитку та підготовки до життя:

знань про людину, природу і суспільство, що
сприяють формуванню наукової картини світу як ос-
нови світогляду та орієнтації у виборі сфери майбут-
ньої практичної діяльності;

досвіду комунікативної, розумової, емоційної,
фізичної діяльності, що сприяє формуванню основних
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інтелектуальних, організаційних і суспіль-
них умінь та навичок, необхідних у по-

всякденному житті для участі у суспільному вироб-
ництві, продовженні освіти та самоосвіти;

досвіду творчої діяльності, що відкриває простір
для розвитку індивідуальних здібностей особистості і
забезпечує її підготовку до життя в умовах соціаль-
но-економічного та науково-технічного прогресу;

досвіду суспільних і особистісних відносин, які
готують молодь до активної участі в житті країни,
створення сім’ї, планування особистого життя на ос-
нові ідеалів, моральних та естетичних цінностей су-
часного суспільства.

Враховуючи багатонаціональний склад населення
України, держава покликана забезпечити реалізацію пол-
ітичних, економічних, соціальних прав і свобод усім гро-
мадянам, незалежно від їхньої національності, політич-
ної орієнтації, віросповідання та регіону проживання. Гу-
маністичні ідеали в таких підходах мають посідати важ-
ливе місце в системі людських цінностей і пріоритетів.

Під гуманізацією навчально-виховного проце-
су слід розуміти перехід від авторитарної педагогіки
– педагогіки тиску на особистість, що заперечує за-
гальну гуманістичну цінність свободи як можливість
самоактуалізації творчості, ігнорує проблему міжосо-
бистісних стосунків між учителем і учнем до особис-
тісно орієнтованої педагогіки, яка велике значення
надає особистій свободі й умінню індивіда планувати,
прогнозувати й контролювати свою діяльність, вчин-
ки, особисте життя, утвердженню гуманних стосунків
між учасниками педагогічної взаємодії [16].

Гуманізація освіти передбачає створення таких
форм і методів навчання та виховання й їх змісту, які
забезпечують ефективний розвиток індивідуальності,
її пізнавальних здібностей, особистих якостей, насам-
перед тих, за допомогою яких особистість може і хоче
навчатися, особисто зацікавлена в тому, щоб ефек-
тивно сприймати навчальні й виховні впливи.

Гуманізація змісту на всіх рівнях освіти є виявом
нового мислення світового співавторства стосовно
глобальних проблем розвитку людства. Вона перед-
бачає передусім посилену увагу до особистості зага-
лом, створення найбільшого сприяння розвитку всіх її
здібностей, розумових, фізичних і моральних якостей.

Інноваційно-гуманістична спрямованість освіти у
своїй основі має відображати, базуватися й спирати-
ся на регіональні особливості побуту, традицій, істо-
ричної спадщини, культурно-етнічної специфіки та на-
родної творчості. Саме це дає змогу формувати в
особистості основи патріотизму та цивілізованих ро-

зумінь процесів, які відбуваються в світі і, зокрема, в
країні проживання, та сприяє формуванню громадянсь-
кого суспільства [15]. Власне, ці положення і принци-
пи визначають парадигму особистісно зорієнтовано-
го навчання, яке базується на вічних цінностях проце-
су пізнання і прагненні особистості до самовдоскона-
лення, духовного і фізичного розвитку, а отже, і ство-
рюють основу для розбудови громадянського сус-
пільства в дусі європейського виміру в освіті.

Компетентнісний підхід переміщує акценти з
процесу накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок в площину формування й розвитку в
учнів здатності практично діяти і творчо застосову-
вати набуті знання і досвід у різних ситуаціях. При
цьому школа формує в учня високу готовність до ус-
пішної діяльності в реальному житті, яке з кожним
роком стає все більш конкурентним і конфліктним. У
такій концептуальній схемі вчителі й учні апріорі оріє-
нтуються на особистісно орієнтовані і діяльнісні мо-
делі навчання. Це вимагає від учителя змістити ак-
центи у своїй навчально-виховній діяльності з інфор-
маційної до організаційно-управлінської площини. У
першому випадку учитель відігравав роль «ретранс-
лятора знань», а в другому – організатора освітньої
діяльності. Змінюється й модель поведінки учня – від
пасивного засвоєння знань до дослідницько активної,
самостійної та самоосвітньої діяльності. Процес учі-
ння наповнюється розвивальною функцією, яка стає
інтегрованою характеристикою сучасного процесу
навчання. Така характеристика має сформуватися в
процесі навчання і містить знання, вміння, навички,
ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі осо-
бистості [5]. Набуття молоддю знань, умінь і нави-
чок спрямоване на вдосконалення їхньої компетент-
ності, сприяє інтелектуальному й культурному розвит-
ку особистості, формуванню в неї здатності адекват-
но реагувати на запити часу.

Проголосивши бажання євроінтегруватися, Украї-
на зобов’язалася здійснити освітні реформи в дусі
європейського виміру в освіті. У зв’язку з цим рефор-
ми в національній системі освіти мають бути скеро-
вані на створення спільних з ЄС стратегій розвитку
освіти, орієнтованих на: забезпечення доступності та
рівності освіти, підвищення якості освіти й її ефектив-
ності, розвиток мобільності освітян, їхніх мовних і тех-
нічних компетентностей. Зміни у шкільній освіті не-
обхідно розглядати в комплексі з дошкільною, поза-
шкільною, професійною, вищою та післядипломною
освітою. Особлива роль у цих процесах відводиться
системі післядипломної педагогічної освіти, яка в па-
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радигмі «освіта упродовж усього життя»
та європейського освітнього виміру по-

кликана активно сприяти євро-інтеграційній політиці
України. Лише належна якість у всіх підсистемах та
інноваційно-гуманістичне й компетентнісне спряму-
вання навчально-виховного процесу можуть забезпе-
чити високий рівень національної освіти  та створити
умови для  євроінтеграції України.

Інноваційно-гуманістичні підходи до навчально-
виховного процесу та реалізація компетентнісної па-
радигми скеровують сучасну освіту на формування
людини-громадянина, для якої громадянське суспіль-
ство стане середовищем, в якому вона сповна зреал-
ізує свої права й свободи, розкриє свої можливості і
цим самим усвідомлено задовольнятиме інтереси та
потреби суспільства в цілому.

Вибір європейської стратегії розвитку передбачає
суттєві зміни у баченні ролі людини в політичному, еко-
номічному та суспільному житті країни. Утверджен-
ню нових цінностей сприяє розробка цілісної політики
інноваційно-гуманістичного розвитку освіти, адекват-
ної модернізаційним викликам. Інноваційно-гумані-
стичне спрямування освіти – це модель, орієнтована
на максимальне розкриття потенціалу кожної людини
та соціуму в цілому, створення гідних умов для реа-
лізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих мож-
ливостей людини і нації:

у політичному вимірі – це досягнення найвищих
ступенів свободи особистості і водночас її готовність
брати відповідальність за себе, свою родину, місцеву
громаду і країну в цілому;

в економічному вимірі – це постійне зростання
частки інтелектуального продукту у національному
продукті, утвердження інноваційності як основної мо-
делі економічної поведінки;

у соціальному вимірі – це створення для люди-
ни, як головного національного ресурсу, умов реалі-
зації всіх її можливостей;

у культурному – це створення умов для розвит-
ку творчих здібностей людини; актуалізація історико-
культурної спадщини; забезпечення широкого досту-
пу до надбань культури; збереження культурного різно-
маніття.

У європейському світогляді інтелект, освіта, про-
фесійний досвід, соціальна мобільність учителя без-
заперечно визнаються головною складовою націо-
нального багатства й основним ресурсом соціально-
економічного розвитку. У безперервній підготовці та-
кого вчителя важлива роль відводиться сучасній сис-
темі післядипломної педагогічної освіти.
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