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Ñóòí³ñíà ïðîáëåìà: íàö³îíàëüíà
ñèñòåìà îñâ³òè ïåðåáóâàº íà åòàï³
ñóòí³ñíî¿ ðåôîðìàö³¿ òà ïåðåîð³ºíòàö³¿
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïåðåá³ãó ñîö³àëüíî¿
âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àííÿ; çàïðî-
âàäæåííÿ êîíñòðóêòèâíèõ íîâîââå-
äåíü ïîòðåáóº ïåâíèõ îðãñõåì ¿õ çðåà-
ë³çóâàííÿ, â³äòàê íîâîñòâîðåí³ ìîäåë³
òðàíñôîðìóâàííÿ óñòàëåíèõ òåõíîëî-
ã³é òà ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ æèòòºä³ÿëü-
í³ñòþ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïîòðåáó-
þòü: à) îá’ºêòèâíî¿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè
íà ïðåäìåò äîö³ëüíîñò³ òà åôåêòèâ-
íîñò³ ³ííîâàö³é; á) âèÿâó íåäîë³ê³â ó
ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüê³é òà åêñïåðè-
ìåíòàëüíî-äîñâ³äí³é ðîáîò³ íàóêîâ-
ö³â, ìåòîäîëîã³â, ïðàêòèê³â; â) ³íäó-
êóâàííÿ ïîçèòèâíèõ çðóøåíü òà ï³ä-
ñèëåííÿ ¿õ âïëèâó.

Ìåòà ñòàòò³: ç îäíîãî áîêó, îá´ðóí-
òóâàòè òà âèÿâèòè óìîâè çàïðîâàä-
æåííÿ ñèñòåìíèõ ³ííîâàö³éíèõ çì³í
ó ìàêðîñåðåäîâèù³ îñâ³òíüîãî çàêëà-
äó, ç ³íøîãî – çä³éñíèòè ìîí³òîðèíã
äîö³ëüíîñò³ çðåàë³çóâàííÿ îðãçì³í ó
ôóíäàìåíòàëüíîìó åêñïåðèìåíòóâàí-
í³ ç ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè
íàâ÷àííÿ.

Àâòîðñüêà êîíöåïö³ÿ. Åôåêòèâíå
êîíñòðóþâàííÿ îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿
âèçíà÷àºòüñÿ ïîâíîòîþ âèêîíàííÿ

óìîâ ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåí-
òó, ùî ïåðåäáà÷àº ïîåòàïíå ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ ìèñëåííº-
âî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó â³ä îðãìîäóëÿ, îðã-
ìîäåë³ äî îðãôîðì, îðãìåòîä³â òà îðã-
ñïîñîá³â. Òîìó ïåðøîïî÷àòêîâî ñïðî-
åêòîâàí³ îáñòàâèíè ñòðàòåã³÷íîãî ³ òàê-
òè÷íîãî ð³âí³â ñïðè÷èíþþòü ä³þ ïåâ-
íèõ ìåõàí³çì³â ñï³âïðàö³, ÿê³ âèçíà-
÷àþòü ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè îðãàí³çà-
ö³éíîãî êë³ìàòó øêîëè: ïîë³ìîòèâà-
ö³¿, ³íôîðìàö³éíîãî, ä³ëîâîãî ³ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî îáì³í³â, îðãïðîñòîðó.

Ñóòí³ñíèé çì³ñò: ïðîàíàë³çîâàí³
îðãñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè êîíñòðóþ-
âàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ð³çíèõ
òèï³â îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè òà ìåòîäîì
ñèñòåìíîãî åêñïåðòóâàííÿ âèÿâëåí³
óìîâè ïðîåêòóâàííÿ åôåêòèâíî¿ ðîç-
âèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ïàðè-
òåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà:  îðãôîðìà,
îðãàí³çàö³éíèé êë³ìàò, ì³í³-ìîäóëü,
óðîê, ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü,
ôóíäàìåíòàëüíå åêñïåðèìåíòó-
âàííÿ, ïîë³ìîòèâàö³ÿ, îðãàí³çàö³é-
íèé ïðîñò³ð, ³íôîðìàö³éíèé, ä³ëîâèé
³ ïñèõîëîã³÷íèé îáì³íè, ñèñòåìà äèñ-
òàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, îðã-
ñòðóêòóðà, ðîçâèâàëüíà âçàºìîä³ÿ.
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Ïðîáëåìà ïåðåîð³ºíòàö³¿ øê³ëüíî¿
îñâ³òè â³ä òðàäèö³éíî¿, ï³çíàâàëüíî-
³íôîðìàö³éíî¿,  îðãñõåìè  äî ³ííîâà-
ö³éíî¿, ìåíòàëüíî òà îñîáèñò³ñíî
çîð³ºíòîâàíî¿, â êîòð³é ó÷åíü íàáóâàº
ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó ñóá’ºêòà êóëü-
òóðîòâîðåííÿ ³ ñàìîðîçâèòêó, º áàãàòî-
àñïåêòíîþ ³ ñêëàäíîþ äëÿ íàóêîâîãî,
à òèì á³ëüøå ïðàêòè÷íîãî îñìèñ-
ëåííÿ. Âîíà,  ùîíàéïåðøå, âèìàãàº
çä³éñíåííÿ ïåâíîãî íàáîðó îðãàí³çà-
ö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ùîäî ïåðåá³ãó
ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â íàâ-
÷àííÿ. Ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ ìàñîâîãî
íàâ÷àííÿ ñïðè÷èíþþòü îñîáëèâå
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå, ùî âèçíà÷àº
æèòòºáóäîâó ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿,
ïðèíöèïè ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ¿¿ ³ñíóâàí-
íÿ [1]. Ñèñòåìíå äîñë³äæåííÿ çðåàë³-

çóâàííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ ³í-
íîâàö³é [2; 6; 10; 11] ï³äòâåðäæóº
äîö³ëüí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî òà áàãàòîð³âíåâîãî åêñ-
ïåðèìåíòóâàííÿ çà ïðîåêòîì, ÿêèé
ïîåòàïíî âèäîçì³íþº êîìïîíåíòè
òåõíîëîã³÷íèõ ñõåì îðãàí³çàö³¿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Çà
ð³çíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì îðãñòðóêòóðà
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â õàðàêòåðèçóâà-
òèìåòüñÿ ³ñòîòíèìè â³äì³ííîñòÿìè,
îñîáëèâî çà îñíîâîïîëîæíèìè ïàðà-
ìåòðàìè (äèâ. òàáë. 1).

Çàïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü ùî-
íàéïåðøå çì³íþº ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿
ó÷àñíèê³â ñîö³îñèñòåìè ç îðãàí³çà-
ö³éíèì ñåðåäîâèùåì. Ïåðåäáà÷åííÿ
îñòàííüî¿ ìîæëèâå çà óìîâ òàêîãî ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîåêòóâàí-

Оргструктура: Тип 
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Функціональні 
ознаки 

навчального 
закладу 

Типи шкіл форми засоби технології 

Організація інноваційної 
діяльності освітньої 
установи (структура 

управління) 
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 (п
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ац
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на

) 

1. Розвиток інте-
лекту, пізна-
вальних 
здібностей 
2. Обмеженість 
змісту навчаль-
них дисциплін 
держстандарта-
ми (наукові 
знання з 
предметів) 
3. Наявність 
міждисциплі-
нарних зв’язків 

Школи 
диференціації 
за рівнем 
розвитку 
інтелекту. 
Школи 
предметно-
рівневої 
диференціації 

Традиційний урок у 
всіх можливих 
модифікаціях, стійкі 
класні групи і 
паралелі, що 
сформовані за 
рівнем розвитку 
інтелекту, або 
навчальною 
успішністю 

Плани-конспекти 
уроків різних 
рівнів складності, 
що реалізують 
методику 
навчальної 
диференціації 

Педагогічні, що 
утримують набір 
навчально-
виховних 
ситуацій, які 
гарантують 
певний освітній 
результат 
(державний 
стандарт щодо 
“знати” і “вміти”) 

Учитель-новатор – 
самостійно випробовує 
інноваційні методи 
навчання. До організації 
педагогічного процесу 
залучається методист, 
котрий розробляє чіткі 
єдині рекомендації з 
тематичного та поурочного 
планування навчального 
матеріалу різної 
складності 

С
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но

-к
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1. Гармонійний 
різноаспектний 
розвиток 
особистості 
2. Наявність 
міждисциплі-
нарних зв’язків 
3. Орієнтація на 
потреби і 
мотиви учнів 

Модульно-
розвивальні 
школи, які 
працюють за 
програмами 
“Школа 
Ментальності”, 
“Школа 
Духовності”, 
“Школа Віри”, 
“Школа 
Мислення”, 
“Школа 
Здібностей”, 
“Школа  
Розуміння” та ін.  

Форма-модуль, що 
систематизує міні-
модулі – 20-, 25-, 
30-хвилинні 
оргформи навчання, 
які взаємозалежно і 
послідовно 
реалізовують 
спроектований 
соціально-
культурний досвід 
на рівні знань, 
умінь, норм, 
цінностей; 
проводиться із 
середніми (до 35 
осіб), відносно 
постійними групами  
учнів, створеними з 
використанням 
засобів системної 
диференціації 
(інтелектуальної, 
соціальної, 
креативної  
cфер) 

Граф-схеми, 
матриці 
соціально-
культурного 
змісту, наукові 
проекти 
навчальних 
модулів, 
розвивальні міні-
підручники, 
сценарії 
модульно-
розвивальних 
занять, програми 
самореалізації 
особистості 

Освітньо-
культурні, 
психолого-
мистецькі, що 
містять набір 
проблемно-
діалогічних 
ситуацій, які 
проектують 
паритетну 
освітню 
діяльність 
учасників 
навчання за 
принципом “тут і 
тепер” з 
подальшим від- 
рефлексу-
ванням системи 
трансситуацій 

Фундаментальний 
соціально-психологічний 
експеримент в окремих 
школах України, який 
організовується та 
реалізується наковцями-
теоретиками, методо-
логами, педагогічними 
колективами, 
психологами, 
методистами, де кожен 
учасник по-різному 
причетний до творення 
освітніх проектів і 
програмово-методичних 
засобів поетапного 
інноваційного 
впровадження моделі 
навчання, а також сприяє 
взаємодоповненню 
міждисциплінарної теорії 
модульно-розвивальної 
системи, багатовимірної 
методології, повноцінної 
освітньої технології, 
експериментальної 
практики 

 

Òàáëèöÿ 1
Òèïè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çàëåæíî â³ä ïàðàìåòð³â îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè
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íÿ, ÿêå çàáåçïå÷óº ôóíäàìåíòàëüí³ñòü
çàãàëüíîîñâ³òíüîãî åêñïåðèìåíòóâàí-
íÿ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ ÷èííèê³â
êîíñòðóþâàííÿ ïîâíîö³ííîãî, êóëü-
òóðíî íàñè÷åíîãî, ðîçâèòêîâîãî ïðîñ-
òîðó. Åï³çîäè÷íå íîâàòîðñòâî â÷èòå-
ë³â çàáåçïå÷óº çäåá³ëüøîãî îäíîìî-
ìåíòíèé åôåêò ³ííîâàö³é, ùî ñèñ-
òåìíî íå îá´ðóíòîâóºòüñÿ òà íå àíàë³-
çóºòüñÿ ÿê çàêîíîì³ðíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ ïåðåñ³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³é.

²ç äàíèõ òàáëèö³ òàêîæ ñë³äóº, ùî
÷èñëåíí³ ³ííîâàö³¿ ó ñèñòåì³ îñâ³òè
äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè íà ð³âí³ îðãà-
í³çàö³¿ ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó, íà
ÿêîìó äîñÿãàºòüñÿ ãëèáèííå ðåôîðìó-
âàííÿ îñíîâíèõ îðãñòðóêòóð íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ç îð³ºíòàö³ºþ íà íàëà-
ãîäæåííÿ ðîçâèâàëüíèõ âçàºìîñòî-
ñóíê³â ì³æ ó÷èòåëåì ³ ó÷íÿìè é ó
òàêèé ñïîñ³á ñòâîðåííÿ áëàãîäàòíèõ
ïñèõîäèäàêòè÷íèõ óìîâ äëÿ îñîáèñ-
òîãî ðîçâèòêó êîæíîãî. Îñü ÷îìó
ìîäåëþºòüñÿ íîâèé îðãàí³çàö³éíèé
êë³ìàò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè,
ÿêèé ìàº ÷³òêî âèçíà÷åíèé ñîö³îêóëü-
òóðíèé çì³ñò, ñïðè÷èíþº áàãàòîïëà-
íîâ³ é ïîåòàïí³ çì³íè ó ôîðìóâàíí³
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â, ïðî ùî
íàî÷íî ñâ³ä÷àòü ôàêòè ïðîãðàìíîãî
ïåðåõîäó â³ä òðàäèö³éíèõ ñòðàòåã³é
óïðàâë³ííÿ äî îðãòåõí³÷íèõ òà ïñèõî-
ìèñòåöüêèõ.

²ííîâàö³éí³ çì³íè ó ä³ÿëüíîñò³
îñâ³òíüîãî çàêëàäó ïåðø çà âñå
â³äîáðàæàþòüñÿ íà éîãî îá’ºêòèâíèõ
âëàñòèâîñòÿõ îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó
ÿê â³äíîñíî óñòàëåí³é ³íòåãðàëüí³é
õàðàêòåðèñòèö³ ³ííîâàö³éíî¿ øêîëè
[3, c. 389], ÿêà îïèñóºòüñÿ ïàðàìåò-
ðàìè: à) ïîë³ìîòèâàö³éíîñò³, êîòðà
âèçíà÷àº ñèñòåìíó ö³ëü – íàäçàâäàííÿ
îñâ³òíüîãî çàêëàäó (“äàòè çíàííÿ”,
“íàâ÷èòè ä³ÿòè”, “ñòâîðèòè óìîâè äëÿ

ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñò³”), âîäíî÷àñ
îêðåñëþþ÷è ñòðóêòóðíî-ðîëüîâ³ ïî-
çèö³¿ ó÷àñíèê³â; á)  ³íôîðìàö³éíîñò³
òà ïñèõîëîã³÷íîñò³  ä³ëîâîãî (ïåäàãî-
ã³÷íîãî) îáì³íó êóëüòóðíèì çì³ñòîì
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çíàííÿ, óì³ííÿ,
íîðìè, ö³ííîñò³) ì³æ ó÷èòåëåì ³ ó÷-
íÿìè; â) ïðîñòîðîâîñò³ îðãðåãóëÿö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà â³äîáðàæàº ïðî-
öåñóàëüíî-òåõíîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³
êîíñòðóþâàííÿ ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìî-
ä³¿ â êëàñíèõ ê³ìíàòàõ øêîëè; ã)  ðå-
çóëüòàòèâíîñò³, ÿêà ñòîñóºòüñÿ íå
ò³ëüêè ïñèõîñîö³àëüíîãî çðîñòàííÿ
êîæíîãî ó÷íÿ íà îïòèìàëüí³é ìåæ³
éîãî ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, à é îðãà-
í³çàö³éíî¿ êóëüòóðè íàâ÷àëüíèõ ãðóï
³ øêîëè ÿê ñêëàäíî¿ îðãñèñòåìè çàãàëîì.

Ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî çàïðîâàä-
æåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ çì³í ó ôóíêö³î-
íóâàíí³ ³ííîâàö³éíîãî îñâ³òíüîãî çàê-
ëàäó â³äîáðàæàºòüñÿ íà òåõíîëîã³¿
ïðîåêòóâàííÿ ³ êîíñòðóþâàííÿ îêðå-
ìèõ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü. Òîìó äëÿ
ÿê³ñíîãî ñèñòåìíîãî îö³íþâàííÿ òà
àíàë³çóâàííÿ  íîâàòîðñüêèõ ðåôîðìà-
ö³é äîö³ëüíî äîñë³äæóâàòè îðãôîðìè
ÿê äèíàì³÷í³ ñòðóêòóðí³ îäèíèö³
ðåàë³çàö³¿ àâòîðñüêèõ íàóêîâèõ ïðî-
ãðàì ³ ïðîåêò³â.

Ó äîñë³äæåííÿõ Ê. Ìàêîãîí, Ñ. Ìî-
ðîçîâà, Ï. Ï³äêàñèñòîãî [4] çàçíà÷à-
ºòüñÿ, ùî ³ â÷èòåëü, ³ âèêëàäà÷ ïî-
âèíí³ áóòè ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåíè-
ìè äî çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ùî ïåðåäóñ³ì îçíà÷àº: âîëîä³òè
â³äïîâ³äíèìè çíàííÿìè, óì³ííÿìè,
íîðìàìè, ö³ííîñòÿìè; âì³òè ñòâîðþ-
âàòè ïðîãðàìè ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿
øêîëè; îðãàí³çîâóâàòè ïîåòàïíå âïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òí³õ íîâîââåäåíü; íåíàâ’-
ÿçëèâî ôîðìóâàòè êðèòè÷íå òà àíòðîïî-
êóëüòóðíå ñâ³òîáà÷åííÿ âèõîâàíö³â. Ó
ñèñòåì³ ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåí-
òóâàííÿ ï³äâèùåííÿ êîìïåòåíòíîñò³

Ì. Áðèãàäèð
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ïåäàãîã³â-äîñë³äíèê³â çä³éñíþºòüñÿ
÷åðåç àâòîðñüêó ñèñòåìó äèñòàíö³éíî¿
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ ÿê ïñèõîëîãà-
ïðîåêòóâàëüíèêà äî îðãàí³çàö³¿ ö³ë³ñ-
íîãî ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó
(òàáë. 2). Çðîñòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿
ìàéñòåðíîñò³ âèõîâàíö³â åêñïåðè-
ìåíòó  ãîëîâíî â³äáóâàºòüñÿ ó äâîõ
íàïðÿìêàõ: òåîðåòè÷íîìó – àêàäå-
ì³÷íèé êóðñ (750 ãîäèí) ³ ïðèêëàä-
íîìó – ïðàêòè÷íèé êóðñ (750 ãîäèí).
Êîæåí ³ç öèõ êóðñ³â ì³ñòèòü ï’ÿòü ï³ä-
ðîçä³ë³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ï³äãîòîâêó
òâîð÷î íàëàøòîâàíèõ ó÷èòåë³â-äîñ-
ë³äíèê³â çà â³äïîâ³äíèìè åòàïàìè ³

ð³âíÿìè ïðîåêòóâàííÿ êóëüòóðíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ øêîëè (òàáë. 2). Â
ðåçóëüòàò³, ÿê ïåðåêîíóº äåñÿòè-
ð³÷íèé äîñâ³ä [7; 8; 12; 13],  ï³äâèùó-
ºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíà ãðàìîòí³ñòü
ïåäàãîã³â, êîòðà äîïîìàãàº ¿ì çä³éñ-
íþâàòè äèôåðåíö³àö³þ òà ³íäèâ³äóà-
ë³çàö³þ íàâ÷àííÿ, íàëàãîäæóâàòè
áåçïåðåðâíó ðîçâèâàëüíó âçàºìîä³þ
íà çàíÿòòÿõ çàâäÿêè ãëèáèííîìó
ðîçóì³ííþ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ-ïàðòíåðà.

Íàóêîâà åêñïåðòèçà òà åìï³ðè÷í³
äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî öèì ó÷èòåëÿì âñå
á³ëüøå âäàºòüñÿ âò³ëþâàòè ìîäóëüíî-

Òàáëèöÿ 2
Ñòðóêòóðíà ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ-äîñë³äíèêà äî ïðîåêòíî-

êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñèñòåì³ ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòó

Рівні соціально-
психологічного 
проектування 

Академічний курс 
Етапи соціально-
психологічного 
проектування 

Практичний курс 

Стратегія 

навчальні тренінги для 
вчителів-дослідників, що 

ознайомлюють їх із 
принципами та 
особливостями 

модульно-розвивального 
навчання 

оргмодуль 

комплексне діагностичне 
обстеження вчителів, учнів 
і батьків задля виявлення 

вихідних оргумов 
експерименту 

Тактика  

поетапне здійснення 
дослідно-

експериментальної 
роботи за багаторічною 
науковою програмою 

оргмодель 

підготовка, написання й 
оформлення наукових схем 
введення інноваційного 

(модульно-розвивального) 
оргциклу 

Техніка 

спільна пошуково-
методична робота 

вчителів-предметників з 
науковим керівництвом 

над створенням 
інноваційних засобів 

навчання 

оргформа 

створення авторського 
програмово-методичного 
забезпечення із шести 

основних компонентів для 
кожного навчального курсу 

Методика 

консультування 
виконавців експерименту 
на предмет повноти 
виконання завдань 

експерименту упродовж 
навчального року 

оргметод 

самоосвіта і 
самовдосконалення 

вчителів за змістовими 
формальними показниками 

Досвід 

експертне оцінювання 
досвіду запровадження 
модульно-розвивальної 
системи науковцями, 
адміністраторами і 
самими виконавцями 

експерименту 

оргспосіб 

розповсюдження в 
освітянській мережі 
закладів авторських 
експериментальних 
програм, методичних 

посібників, спецвипусків 
тощо 
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ðîçâèâàëüí³ òåõíîëîã³¿ ó ïîºäíàíí³ ç
ïñèõîìèñòåöüêèìè òåõí³êàìè ïàðè-
òåòíî¿ âçàºìîä³¿, ùî, áåçóìîâíî, ñòè-
ìóëþº ðîçâèâàëüíèé ïîòåíö³àë îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó.

Îòîæ ïðîãðàìà äèñòàíö³éíîãî ï³ä-
âèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäïðàö³âíèê³â
çàáåçïå÷óº  ðîçøèðåííÿ ïðîôåñ³éíèõ
ôóíêö³îíàëüíèõ ìåæ ä³ÿëüíîñò³ â÷è-
òåëÿ-äîñë³äíèêà ïîð³âíÿíî ç ïåäàãî-
ã³÷íèì ôîðìàòîì òðàäèö³éíîãî øê³ëü-
íèöòâà. Òàê, â³äîìî, ùî äî çâè÷íèõ
êîìïîíåíò³â êîíñòðóþâàííÿ ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ (ãíîñòè÷íèé, êîíñòðóêòèâ-
íèé, îðãàí³çàö³éíèé, êîìóí³êàòèâíèé
ñêëàäîâ³) äîäàþòüñÿ êóëüòóðîòâîð-
÷èé, ä³àãíîñòè÷íèé, òåõíîëîã³÷íèé,
ïñèõîëîã³÷íèé. Ïðè öüîìó âèêëàäà÷
îñâîþº ñîö³àëüí³ ðîë³ îñâ³òÿíèíà-
òâîðöÿ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî äîñ-
â³äó, äîñë³äíèêà, ïðîåêòóâàëüíèêà,
ä³àãíîñòà, òåõíîëîãà, ìèòöÿ, ïñèõî-
ëîãà. Âîäíî÷àñ âèêîíàííÿ öèõ ðîëåé
ìîæëèâå çà íàÿâíîñò³ îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé îêðåìèõ âèñîêîôóíêö³îíàëü-
íèõ ðèñ îñîáèñòîñò³ (âèñîêà ñàìî-
îö³íêà, ïîçèòèâíà ß-êîíöåïö³ÿ, ñîö³-
àëüíå óòâåðäæåííÿ, äóõîâíà ñàìîðå-
àë³çàö³ÿ òîùî), ùî êîíöåïòóàëüíî
ï³äòâåðäæóþòü êîíöåïö³¿ À. Ìàñëîâà
[5], Ê. Ðîäæåðñà [9].

Îâîëîä³ííÿ â÷èòåëåì-äîñë³äíèêîì
ä³ÿëüí³ñíèì áàãàæåì àêàäåì³÷íîãî ³
ïðàêòè÷íîãî êóðñ³â – öå éîãî áàãàòî-
ñèòóàòèâíà ñïðîìîæí³ñòü êîíñòðóþ-
âàòè ì³æñóá’ºêòíó ðîçâèâàëüíó âçà-
ºìîä³þ. Ïåðâèíí³ñòü òåîð³¿ ùîäî
äîñâ³äíî¿ ïðàêòèêè â öüîìó ðàç³
âèïðàâäàíà ñâ³òëîþ ïåðñïåêòèâîþ
îñîáèñò³ñíîãî çàíóðåííÿ ïåäàãîãà-
äîñë³äíèêà â êóëüòóðíî-ñìèñëîâ³ ñõå-
ìè ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè ³ âíóòð³øíüî-
ãî âèâ³ëüíåííÿ ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ
çì³ñòó ìåòîäè÷íîãî òà îðãòåõí³÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ìî-

äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî òèïó. Ïîºäíàí-
íÿ ð³çíîâèä³â íàâ÷àëüíî¿ òà ïðàêòè÷-
íî¿ ðîáîòè çàáåçïå÷óº âèñîêèé ð³âåíü
ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äãîòîâêè âèêîíàâ-
ö³â ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòó
íå ò³ëüêè â àñïåêò³ ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ îðãàí³çàö³é-
íî¿ ìàòðèö³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
ïðîöåñó, à é ¿¿ çì³ñòîâî-òåõíîëîã³÷-
íîãî âò³ëåííÿ.

Ïåðåõ³ä íà ³ííîâàö³éí³ ñïîñîáè
âåäåííÿ íàâ÷àííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ
òàêîæ ó ôîðìàõ ³ ìåòîäàõ îðãàí³çàö³¿
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó. Òîìó â äîñë³ä-
æåíí³ åêñïåðòèç³ ï³äëÿãàëè ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüí³ çàíÿòòÿ (ì³í³-ìîäóë³) ÿê
îñíîâíà ñòðóêòóðíà îäèíèöÿ ïàðèòåò-
íî¿ âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ òà ó÷í³â ³
âîäíîðàç ê³íöåâèé ÿê³ñíèé ðåçóëüòàò
ïðîôåñ³éíîãî ïðîåêòóâàííÿ âñüîãî
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ³ííîâàö³éíî¿
øêîëè (êåð³âíèêè, ïñèõîëîãè, â÷è-
òåë³-ïðåäìåòíèêè, ìåòîäèñòè) òà éîãî
íàóêîâèõ ïàðòíåð³â (êåð³âíèê, êîí-
ñóëüòàíòè, îðãàí³çàòîðè, êîîðäèíàòî-
ðè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè). Ïðî-
åêòóþ÷è ðîçâèâàëüí³ âçàºìîñòîñóíêè,
êîæíèé ó÷èòåëü-äîñë³äíèê çàëó÷àâñÿ
äî îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îñê³ëüêè ñàì ñòâîðþâàâ áàãàòî-
âàð³àíòí³ îðãñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ
ìîäóë³â ³ êóðñ³â çàãàëîì. Åôåêòèâ-
í³ñòü òàêî¿ ïðîåêòíî-ïîøóêîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ äîñë³äæóâàëàñÿ íàìè çà ñïå-
ö³àëüíîþ åêñïåðòíîþ ñèñòåìîþ [15].

Äëÿ ñèñòåìíîãî àíàë³çó ðåçóëüòàò³â
³ííîâàö³éíèõ îðãçì³í ó äîñâ³ä³ çà-
ïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî-
ãî íàâ÷àííÿ ç ìåðåæ³ åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ øê³ë Óêðà¿íè îáðàíî ñ³ì,
çâàæàþ÷è íà ðåã³îíàëüíå ð³çíîìàí³òòÿ
çàêëàä³â. Öå ÇÎØ ¹10 ì.Áåðäè÷åâà,
ÇÎØ ¹80 ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà,
ÇÎØ ¹43 ì.Äîíåöüêà, ÇÎØ ¹46
ì. Õåðñîíà, ÇÎØ ¹2 ì.²ëë³íö³,

Ì. Áðèãàäèð
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ÇÎØ ¹11 ì.Êóï’ÿíñüêà, ÇÎØ ¹5
ì.Òåðíîïîëÿ. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòè-
êà öèõ çàêëàä³â ïîäàíà ó òàáë. 3,
ùî ô³êñóº ê³ëüê³ñí³ äàí³ ùîäî ñòàð-
òîâèõ ìîæëèâîñòåé øê³ë ó ðåôîðìó-
âàíí³ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð, à
òàêîæ ³ìîâ³ðíà ïðîôåñ³éíà êîìïå-
òåíòí³ñòü âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó,
ñåðåäíº íàïîâíåííÿ êëàñ³â òà ³íø³
îñîáëèâîñò³ ôîðìîâèÿâëåííÿ ìàñîâî-
ãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Î÷åâèäíî,
ùî åêñïåðòîâàí³ îñâ³òí³ çàêëàäè ïåðå-
áóâàþòü íà ð³çíèõ åòàïàõ çàïðîâàä-
æåííÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî òðàíñôîð-
ìóâàííÿ. É öå íàî÷íî ï³äòâåðäæóþòü
äàí³ òàáë. 4, ùî âêàçóþòü íà
ïîâíîòó íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíèõ óìîâ
äëÿ ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
âñ³õ îñâ³òí³õ îðãñòðóêòóð, âèÿâëÿþ÷è
ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ ìîìåíòè ó
ñòâîðåíí³ òà âèêîðèñòàíí³ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíèõ òåõíîëîã³é.  Ïðè öüîìó
äîâãîòðèâàëèé åêñïåðèìåíò ç ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ âïðî-
âàäæóºòüñÿ çà ï’ÿòüìà åòàïàìè:

1) íóëüîâèé, àáî ï³äãîòîâ÷èé:
 0.1. – âèÿâëåííÿ âèõ³äíîãî ÿê³ñ-

íîãî ñòàíó îñâ³òíüîãî çàêëàäó (ä³àã-
íîñòóâàííÿ ð³âíÿ ìîðàëüíîãî ³ ðîçó-
ìîâîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ
³ ó÷íÿ);

0.2. – ïî÷àòîê âèêîíàííÿ ïðîãðàìè
äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ³
âèêëàäà÷³â ÿê ïñèõîëîã³â-äîñë³äíèê³â
(ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ: àêàäåì³÷íèé
êóðñ (330 ãîä)  – îâîëîä³ííÿ çíàííÿ-
ìè ³ íàâè÷êàìè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íîãî ïðîåêòóâàííÿ íà ñòðàòåã³÷íîìó
òà òàêòè÷íîìó ð³âíÿõ, ïðàêòè÷íèé
(280 ãîä) – ñòâîðåííÿ îðãìîäåë³ òà
îðãìîäóëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ øêîëè);

 2) ïåðøèé – ä³àãíîñòè÷íî-êîí-
öåïòóàëüíèé:

1.1. – ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè äèñòàí-
ö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷èòåëÿ-äîñë³äíèêà

(äðóãèé ³ òðåò³é ðîêè íàâ÷àííÿ:
àêàäåì³÷íèé êóðñ (420 ãîä) – òåõí³êà,
ìåòîäèêà òà äîñâ³ä ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ; ïðàêòè÷íèé
êóðñ (470 ãîä) – àïðîáàö³ÿ îðãôîðì,
îðãìåòîä³â òà îðãñïîñîá³â íàëàãîä-
æåííÿ ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿);

1.2. – ñòâîðåííÿ àâòîðñüêî¿ ïðîã-
ðàìè ä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíî¿ øêîëè çà
ñï³ëüíî¿ ñï³âïðàö³ íàóêîâö³â ³ ïðàê-
òèê³â-åêñïåðèìåíòàòîð³â;

1.3. – ñêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàì ùîð³÷íèõ êîìïëåêñíèõ ïñèõî-
ä³àãíîñòè÷íèõ îáñòåæåíü ó÷èòåë³â,
ó÷í³â, áàòüê³â íà ïðåäìåò äèíàì³êè
çðîñòàííÿ ¿õíüîãî ïîòåíö³àëó â ðîçó-
ìîâ³é, ñîö³àëüí³é ³ òâîð÷³é ñôåðàõ;

3) äðóãèé – îðãàí³çàö³éíî-ïðîãíîñ-
òè÷íèé:

2.1. – ðåîðãàí³çàö³ÿ îðãôîðì ä³ÿëü-
íîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (çì³íà
ðîçêëàäó óðîê³â íà îðãñõåìó ìîäóëü-
íî-ðîçâèâàëüíèõ çàíÿòü);

2.2. – çàì³íà ñòðàòåã³¿ óïðàâë³ííÿ
íàâ÷àëüíèìè êóðñàìè: â³ä òðàäèö³é-
íî¿, ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíî¿, äî
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿, ïåðåäóñ³ì ï³ä-
ãîòîâêà ãðàô-ñõåì ç óñ³õ øê³ëüíèõ
ïðåäìåò³â;

2.3. – ïðîåêòóâàííÿ â÷èòåëÿìè
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî íàïîâíåííÿ
íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â ó ºäíîñò³ çì³ñòó
ïàðèòåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çíàí-
íÿ, óì³ííÿ, íîðìè, ö³ííîñò³) ³ ðîçâè-
âàëüíî¿ âçàºìîä³¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó òà ï³ä-
ãîòîâêà çì³ñòîâèõ ìàòðèöü;

4) òðåò³é – ðîçâèâàëüíî-ôîðìó-
âàëüíèé:

3.1. – îñâîºííÿ ó÷íÿìè íîâî¿ ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ðîë³ â îðãàí³çàö³¿
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ³ íàáóòòÿ ÿê³ñíî
³íøîãî ñòàòóñó – îñâ³òÿí-ïàðòíåð³â,
òîáòî ñï³âàâòîð³â ó÷èòåëÿ ó òâîðåíí³
ñöåíàðíîãî äðàìàòè÷íîãî ä³éñòâà çà
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ïðèíöèïîì “òóò” ³ “òåïåð” (ïàì’ÿòêà
äëÿ ó÷í³â [äèâ. 15, c. 10-11]);

3.2. – àïðîáàö³ÿ êîæíèì ïåäàãîãîì
òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè ðåàë³çàö³¿ ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî öèêëó ó âçàºìî-
çàëåæíîñò³ âîñüìè îñíîâíèõ åòàï³â –
â³ä óñòàíîâ÷î-ìîòèâàö³éíîãî äî ñïîí-
òàííî-êðåàòèâíîãî çà íàóêîâèìè ïðîåê-
òàìè íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â;

3.3.  – ðåîðãàí³çàö³ÿ îðãñòðóêòóðè
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïîÿâà ³ííîâà-
ö³éíèõ ï³äñèñòåì, àáî ï³äðîçä³ë³â –
ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó, ñîö³àëüíî-

Освіта вчителів Кваліфікація 
педпрацівників Особливості оргструктури 

№
 
п
/
п 

Школа 

К-
ст
ь 
уч
ит
ел
ів

 

В
ищ

а 

С
ер
ед
ня

 с
пе
ці
ал
ьн
а 

В
ищ

а 
не
пе
да
го
гіч
на

 

С
ер
ед
ня

 с
пе
ці
ал
ьн
а 

не
пе
да
го
гіч
на

 

С
пе
ці
ал
іс
т 

2 
ка
те
го
рі
я 

1 
ка
те
го
рі
я 

В
ищ

а 
ка
те
го
рі
я 

К-
ст
ь 
уч
ні
в 

С
ер
ед
нє

 н
ап
ов
не
нн
я 
кл
ас
ів

 

Ти
ж
не
ви
й 
ци
кл

 
на
вч
ан
ня

 

Р
оз
кл
ад

 з
ан
ят
ь 

О
рг
ф
ор
м
а 

Тр
ив
ал
іс
ть

 н
ав
ча
ль
но
го

 
за
ня
тт
я 

Інноваційні 
структурні підрозділи 

Модель 
диференціації 
навчання 

[14] 

1 

Бердичівська 
ЗОШ №10 

90 75 15 - - 31 27 17 7 1423 28 

П
’я
ти
де
нн
ий

 

Тр
ад
иц
ій
ни
й 

У
ро
к 

40-хв – 
початкова 
школа, 
45-хв – 
середня і 
старша 
школа 

Соціально-
психологічна 
служба, 

діагностичний центр, 
заст. директора з 
дослідницько-

експериментальної 
роботи 

Системна за 
сукупністю 
інтегральних 

показників розвитку 
кожного учня 
(розумність, 
соціальність, 
креативність) 
[6, c. 39-61] 

2 

Дніпропетровська 
ЗОШ №80 

91 85 3 3 - 32 17 20 22 1122 25 

-//- 

М
од
ул
ьн
ий

 
(д
ек
ад
ни
й)

 

Ф
ор
м
а-
м
од
ул
ь 2х20 – 

початкова 
школа, 
4х20 – 

середня і 
старша 
школа 

Соціально-
психологічна 
служба, 

діагностичний центр, 
заст. директора з 
дослідницько-

експериментальної 
роботи 

Покласна (зовнішня 
та внутрішня), 

внутрішньокласна 
(рівнева та 
профільна), 

пошкільна (гнучка) 

3 

Херсонська  
ЗОШ №46 

89 86 3 - - 13 45 15 16 1563 32 

-//- 

М
од
ул
ьн
ий

 
(д
ек
ад
ни
й)

 

Ф
ор
м
а-

м
од
ул
ь 

2х20 – 
початкова 
школа, 
3х30 – 

середня і 
старша 
школа 

Заст. директора з 
дослідницько-

експериментальної 
роботи, соціально-

психологічна 
служба, діагнос-
тичний центр 

За системою 
критеріїв 

інтелектуальності, 
соціальності, 
креативності 

4 

Донецька  
ЗОШ №43 

59 49 5 3 2 21 4 21 13 791 27 

-//- 

М
од
ул
ьн
ий

 (з
а 

се
м
ес
тр
ам

и)
 

Ф
ор
м
а-
м
од
ул
ь 

1х30 – 
початкова 
школа, 
2х30 – 
середня 
школа,  
3х30 – 
старша 
школа 

Заст. директора з 
дослідницько-

експериментальної 
роботи, соціально-

психологічна 
служба, 

діагностичний центр 

Посоціальна, 
пошкільна, покласна, 
внутрішньо-класна 

5 

Куп’янська  
ЗОШ №11 

57 47 9 1 - 14 5 18 20 963 34 

-//- 

М
од
ул
ьн
ий

 
(с
ем

ес
тр
о-

ви
й)

 

Ф
ор
м
а-

м
од
ул
ь 

30 хв 
заняття 

Заст. директора з 
дослідницько-

експериментальної 
роботи, соціально-
психологічна служба  

Покласна (зовнішня 
та внутрішня), 
внутрікласна 

(рівнева) 

6 

Іллінецька 
ЗОШ №2 

48 44 4 - - 13 9 12 22 731 28 

-//- 

М
од
ул
ьн
ий

  
(з
а 

чв
ер
тя
м
и)

 

Ф
ор
м
а-

м
од
ул
ь 

2х20 – 
початкова 
школа, 
3х30 – 

середня і 
старша 
школа 

Практичний 
психолог 

Покласна (зовнішня 
за рівнем навчальної 

успішності) та 
внутрішньокласна 

(рівнева) 

7 

Тернопільська 
ЗОШ №5 

91 90 1 - - 29 11 32 19 1114 33 

-//- 

Тр
ад
и-

ці
йн
ий

 

Ур
ок

 

45 хв Практичний 
психолог 

Зовнішня з 
поглибленим 
вивченням 

іноземних мов 

 

ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè, íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íîãî â³ää³ëó òà ³í.;

3.4. – íàïèñàííÿ îñâ³òí³õ ñöåíàð³¿â
íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â ³ âïðîâàäæåííÿ
³ííîâàö³éíèõ ïñèõîìèñòåöüêèõ òåõíî-
ëîã³é ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó êëàñ³;

3.5. – íàïèñàííÿ, àïðîáàö³ÿ, äî-
îïðàöþâàííÿ ³ ãðàìîòíå âèêîðèñòàííÿ
ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ôðàãìåíò³â
ðîçâèâàëüíîãî ï³äðó÷íèêà;

3.6. – ñòâîðåííÿ â÷èòåëÿìè-äîñë³ä-
íèêàìè àâòîðñüêèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì
ñàìîðåàë³çàö³¿ ó÷íÿ ç êîæíî¿ íàâ-

Òàáëèöÿ 3
Çàãàëüí³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë,

â ÿêèõ ïðîâîäèëîñÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ

Ì. Áðèãàäèð
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÷àëüíî¿ òåìè íà òðüîõ ð³âíÿõ (ñàìî-
ïîâàãè, ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñàìîàêòóà-
ë³çàö³¿);

5) ÷åòâåðòèé – ðåçóëüòàòèâíî-óçà-
ãàëüíþâàëüíèé:

4.1. – åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ ï³äãî-
òîâëåíèõ ³ âïðîâàäæåíèõ ó÷èòåëÿìè
³ âèêëàäà÷àìè íàóêîâèõ ïðîåêò³â ³ííîâà-
ö³éíèõ ìåòîäçàñîá³â òà îðãàí³çàö³éíèõ
ñòðóêòóð ùîäî çä³éñíåííÿ ïàðèòåòíî¿
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà êîæíîìó åòàï³
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî öèêëó;

4.2. – âèÿâëåííÿ ð³âíÿ îâîëîä³ííÿ
â÷èòåëÿìè ïñèõîìèñòåöüêèìè òåõíî-
ëîã³ÿìè ³íâàð³àíòíîãî âåäåííÿ ðîçâè-
âàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ç óñ³ìà íàâ÷àëüíèìè
ãðóïàìè;

4.3. – íàóêîâî-åêñïåðòíå îá´ðóíòó-
âàííÿ åôåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ.

Êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ åòàï³â íàóêî-

âîãî ïîøóêó õàðàêòåðèçóºòüñÿ îñîá-
ëèâèìè ÿê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè ùîäî
çì³íè îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè îñâ³ò-
íüîãî çàêëàäó. Öå ïåðåäáà÷àëî òàêîæ
ïîð³âíåâå ââåäåííÿ ðåôîðìàö³éíèõ
íîâîââåäåíü çà ïðîïîíîâàíèì ïåâíèì
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì ïðîåêòîì
(îðãìîäóëü-îðãìîäåëü-îðãôîðìà-îðã-
ìåòîä-îðãñïîñ³á), çà äåäóêòèâíèì
ïðèíöèïîì: â³ä çàãàëüíèõ (çîâí³ø-
í³õ) âèäîçì³í (ðîçêëàä çàíÿòü, òðèâà-
ë³ñòü îðãôîðì, çäâîºí³ ³ ñòðîºí³ ì³í³-
ìîäóë³ òîùî) äî âíóòð³øíüî-òðàíñ-
ôîðìàö³éíèõ (ïàðèòåòí³ñòü âçàºìîä³¿,
ïñèõîìèñòåöüê³ òåõíîëîã³¿, ïðîãðàìî-
âî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà ³í.), ùî
ó ïîºäíàíí³ êîíñòðóþþòü îñîáëèâó
îðãàí³çàö³éíó êóëüòóðó çàêëàäó, ÿêà
ñòèìóëþº çðåàë³çóâàííÿ ïîòåíö³é
³ííîâàö³éíî¿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
ñèñòåìè íàâ÷àííÿ. Çà òàêèõ óìîâ

Òàáëèöÿ 4
Ïîâíîòà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ óìîâ çà åòàïàìè ôóíäàìåíòàëüíîãî

åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ
   

Етапи впровадження модульно-розвивальної оргсистеми 
0 – підго-
товчий 

1 – концептуально-
діагностичний 

2 – організаційно-
прогностичний 

3 – розвивально- 
формувальний 

4 – результативно-
узагальнювальний 

Умови 

ЗОШ 

0.
1 

– 
ко
м
пл
ек
сн
е 
ді
аг
но
ст
ув
ан
ня

 в
их
ід
но
го

 
рі
вн
я 

0.
2 

– 
ди
ст
ан
ці
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка

 в
чи
те
лі
в 

 
(1

-и
й 
рі
к 
на
вч
ан
ня

) 

1.
1 

– 
ди
ст
ан
ці
йн
а 
пі
дг
от
ов
ка

 в
чи
те
лі
в 

 
(2

 і 
3 
ро
ки

 н
ав
ча
нн
я)

 

1.
2 

– 
на
яв
ні
ст
ь 
ав
то
рс
ьк
ої

 п
ро
гр
ам

и 
ек
сп
ер
им

ен
та
ль
но
ї ш

ко
ли

 

1.
3 

– 
щ
ор
іч
на

 к
ом

пл
ек
сн
а 
ді
аг
но
ст
ик
а 

2.
1 

– 
на
яв
ні
ст
ь 
м
од
ул
ьн
ог
о 
ро
зк
ла
ду

 

2.
2 

– 
гр
аф

-с
хе
м
и 
на
вч
ал
ьн
их

 д
ис
ци
пл
ін

 

2.
3 

– 
пі
дг
от
ов
ка

 т
а 
на
пи
са
нн
я 
зм
іс
то
ви
х 

м
ат
ри
ць

 

3.
1 

– 
ос
во
єн
ня

 “п
ам

’я
тк
и 
дл
я 
уч
ні
в”

 

3.
2 

– 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 т
ех
но
ло
гіч
но
ї с
хе
м
и 

м
од
ул
ьн
о-
ро
зв
ив
ал
ьн
ог
о 
ци
кл
у 

3.
3 

– 
на
яв
ні
ст
ь 
ін
но
ва
ці
йн
их

 п
ід
ро
зд
іл
ів

 

3.
4 

– 
на
яв
ні
ст
ь 
ос
ві
тн
іх

 с
це
на
рі
їв

 

3.
5 

– 
на
пи
са
нн
я 
м
ін
і-п
ід
ру
чн
ик
ів

 

3.
6 

– 
ст
во
ре
нн
я 
пр
ог
ра
м

 с
ам

ор
еа
лі
за
ці
ї 

4.
1 

– 
ек
сп
ер
тн
е 
оц
ін
ю
ва
нн
я 
на
ук
ов
их

 
пр
ое
кт
ів

 

4.
2 

– 
ді
аг
но
ст
ув
ан
ня

 р
ів
ня

 о
во
ло
ді
нн
я 

вч
ит
ел
ям

и 
пс
их
ом

ис
те
ць
ки
х 
те
хн
ол
ог
ій

 

4.
3 

– 
на
ук
ов
о-
ек
сп
ер
тн
е 
об
ґр
ун
ту
ва
нн
я 

еф
ек
ти
вн
ос
ті

 м
од
ул
ьн
о-
ро
зв
ив
ал
ьн
ої

 
си
ст
ем

и 

Бердичівська 
№10 + + + + + - + + +- +- + + +- +- -+ -+ - 

Донецька  
№ 43 + + +- + + + + + + +- + + + +- -+ -+ - 

Херсонська  
№ 46 + + +- + + + +- +- +- -+ + +- +- -+ -+ -+ - 

Дніпропетровська 
№80 + +- + + + + -+ +- -+ -+ + -+ -+ -+ -+ -+ - 

Куп’янська  
№11 + + +- - -+ -+ - - - - - - - - - - - 

Іллінецька  
№2 +- +- - - - +- - - - - - - - - - - - 

Тернопільська 
№5 -+ - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Óìîâí³ ïîçíà÷êè: “+” – åêñïåðèìåíòàëüíà óìîâà ïîâíî íàÿâíà; “+-” – åêñïåðè-

ìåíòàëüíà óìîâà á³ëüø íàÿâíà, àí³æ â³äñóòíÿ; “-+” – åêñïåðèìåíòàëüíà óìîâà á³ëüøå
â³äñóòíÿ, àí³æ íàÿâíà; “-” – åêñïåðèìåíòàëüíà óìîâà íå ïðèñóòíÿ
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çðîñòàº åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ
øêîëè ÿê ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿, íà-
ëàøòîâàíî¿ íà òâîðåííÿ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó ó÷àñíèêàìè
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.

Параметри 

Експериментальна школа Полі-
мотивація 

Інформаційно-
діловий і 

психологічний 
обміни 

Орг- 
простір 

Оцінка 
організацій-
ного клімату 

Загальний 
середній 
показник 

-19 -18 -20,6 -57,6 
Терно-
пільська 
ЗОШ №5 

Коефіцієнт 
реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

-25,3 -24 -27,5 -76,8 

Загальний 
середній 
показник 

-2,9 -12,3 6,8 -8,4 

Іллінецька 
ЗОШ №2 Коефіцієнт 

реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

-3,9 -16,4 9,1 -11,2 

Загальний 
середній 
показник 

-0,13 -0,7 9,0 8,2 

Куп’янська 
ЗОШ №11 Коефіцієнт 

реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

-0,01 -0,1 12,0 11,8 

Загальний 
середній 
показник 

3,7 2,7 11,9 18,3 
Дніпропет-
ровська 
ЗОШ №80 

Коефіцієнт 
реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

4,9 3,6 15,9 24,4 

Загальний 
середній 
показник 

5,1 2,6 12,9 20,6 

Херсонська  
ЗОШ №46 Коефіцієнт 

реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

6,8 3,5 17,2 27,5 

Загальний 
середній 
показник 

7,8 7,5 13,3 28,6 

Донецька 
ЗОШ №43 Коефіцієнт 

реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

10,4 10,0 17,7 38,1 

Загальний 
середній 
показник 

9,7 11,4 6,9 28,0 
Берди-
чівська  
ЗОШ №10 

Коефіцієнт 
реалізації 
освітньої 
інновації (%) 

12,9 15,2 9,2 37,3 

 

Ó òàáëèö³ 5 ïîäàí³ çâåäåí³ ðå-
çóëüòàòè åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íîãî
îáñòåæåííÿ îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó
ñåìè øê³ë Óêðà¿íè. Òàê, ó êîæíîìó
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ íàóêîâîìó îö³-

Òàáëèöÿ 5
Çâåäåí³ ðåçóëüòàòè åôåêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó ³ííîâàö³éíèõ øê³ë
çà ïàðàìåòðàìè ³ ïîêàçíèêàìè ñîö³àëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ

ãðóï (êëàñ³â). (Âèá³ðêà 65 ó÷èòåë³â, 1977 ó÷í³â)

Ì. Áðèãàäèð
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íþâàííþ áóëè ï³ääàí³ ï’ÿòíàäöÿòü
çàíÿòü, ï³äðàõîâàí³ ñåðåäí³ çíà÷åííÿ
ïîêàçíèê³â ³ â³äïîâ³äí³ çàãàëüí³ òà
ïàðàìåòðè÷í³ êîåô³ö³ºíòè ðåàë³çàö³¿
³ííîâàö³éíèõ óìîâ. Ó ðåçóëüòàò³ ïàðà-
ìåòðè ïîë³ìîòèâàö³¿, îðãïðîñòîðó, ³í-
ôîðìàö³éíîãî ³ ä³ëîâîãî îáì³í³â äà-
þòü çìîãó ê³ëüê³ñíî âèçíà÷èòè òà

ÿê³ñíî îõàðàêòåðèçóâàòè ñóòí³ñí³
³íäèêàòîðè ïåðåá³ãó ñîö³àëüíî-ðîçâè-
âàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó íàâ÷àëüíèõ ãðó-
ïàõ ÿê ôóíêö³îíàëüíèõ îäèíèöÿõ
îðãêë³ìàòó îñâ³òíüîãî çàêëàäó.

Íà ðèñ. ãðàô³÷íî çîáðàæåíå çðîñ-
òàííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ³ííî-
âàö³éíèõ îðãñòðóêòóð åêñïåðèìåí-

полімотивація організаційний простір

Умовні позначення:

інформаційний, діловий і психологічний обміни
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Етапи соціально-психологічного експериментування

2-ий етап 3-ій етап1-ий
етап

крива зростання показників ефективності організаційного клімату залежно від етапу експерименту

Ðèñ.
Óçàãàëüíåí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ åôåêòèâíîñò³
îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó ³ííîâàö³éíèõ øê³ë çà ïàðàìåòðàìè ³ ïîêàçíèêàìè

ñîö³àëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ ãðóï
(âèá³ðêà 65 â÷èòåë³â, 1977 ó÷í³â).

Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ:
ïîë³ìîòèâàö³ÿ
³íôîðìàö³éíèé, ä³ëîâèé ³ ïñèõîëîã³÷íèé îáì³íè
îðãàí³çàö³éíèé ïðîñò³ð
êðèâà çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³
îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó çàëåæíî â³ä åòàïó
åêñïåðèìåíòó
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òàëüíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. Çà-
ãàëîì îäåðæàí³ äàí³ ï³äòâåðäæóþòü
äîö³ëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ ÿê ³ííîâà-
ö³éíî¿ îðãñèñòåìè ç ê³ëüêîõ ïðè÷èí.

Ïî-ïåðøå, òîìó ùî ñèñòåìí³ ³ííî-
âàö³éí³ óìîâè ç êîæíèì ðîêîì ðîç-
ãîðòàííÿ åêñïåðèìåíòó ñïðè÷èíþþòü
ïîçèòèâíó çì³íó îñíîâíèõ ïàðàìåò-
ðè÷íèõ ïîêàçíèê³â îðãàí³çàö³éíîãî
êë³ìàòó, à ñàìå: íàéâèù³ ðåçóëüòàòè
ñòîñóþòüñÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ³íäèêàòî-
ð³â îðãàí³çàö³éíîãî ïðîñòîðó, çàçíà÷å-
íà ñêëàäîâà íàéëåãøå ï³äëÿãàº òðàíñ-
ôîðìàö³¿. Òàê, âæå 0-èé åòàï åêñïåðè-
ìåíòó ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷í³ ïîçèòèâí³
çðóøåííÿ (íà 48%) â ñîö³àëüíî-îð-
ãàí³çàö³éíîìó íàïîâíåíí³ ïåäàãîã³÷-
íî¿ âçàºìîä³¿ øêîëè ïîð³âíÿíî ç
òðàäèö³éíîþ îñâ³òíüîþ ìîäåëëþ: â³ä
–27,5% (Òåðíîï³ëüñüêà ÇÎØ ¹5) äî
+ 9,1% (²ëë³íåöüêà ÇÎØ ¹2). Íà
íàñòóïíèõ åòàïàõ åêñïåðèìåíòó çðîñ-
òàííÿ äîñë³äæóâàíîãî ïîêàçíèêà äå-
ùî ñïîâ³ëüíþºòüñÿ: 1-èé åòàï äàº
ÿê³ñíó çì³íó íà 3%  (+12% – Êóï’ÿí-
ñüêà ÇÎØ ¹11), 2-èé – 4–5% (+15,9%
– Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÇÎØ ¹80,
+17,2% – Õåðñîíñüêà ÇÎØ ¹46), 3-
³é – 1–2% (+17,7% – Äîíåöüêà ÇÎØ
¹43). Â³äòàê ìîæíà êîíñòàòóâàòè,
ùî ìàº ì³ñöå ïåâíà çàêîíîì³ðí³ñòü ó
çì³í³ àíàë³çîâàíîãî ïàðàìåòðè: ÿâíå
çðîñòàííÿ íà ïî÷àòêó ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó òà ¿õ ñïî-
â³ëüíåííÿ íà íàñòóïíèõ. Öå ïîÿñíþ-
ºòüñÿ òèì, ùî îðãïðîñò³ð âèõ³äíî º
ðåôîðìàö³ºþ çîâí³øí³õ îçíàê ñîö³î-
ñèñòåìè (çì³íà ðîçêëàäó çàíÿòü,
òðèâàëîñò³ òà ìîäèô³êàö³¿ îðãôîðì,
çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìíî¿ äèôåðåíö³àö³¿
ó ñòâîðåíí³ ó÷í³âñüêèõ ãðóï, äîáîðó
â÷èòåë³â òîùî), ÿê³ âèð³çíÿþòüñÿ â³ä-
íîñíî ëåãêîþ äîñòóïí³ñòþ äëÿ ïðàê-
òè÷íîãî âò³ëåííÿ, ïîñòóïîâî ñïðè÷è-
íþþ÷è ³ííîâàö³éí³ çì³íè âíóòð³øí³õ

ñòðóêòóð (âèêîðèñòàííÿ ïñèõîìèñ-
òåöüêèõ òåõíîëîã³é, ñòâîðåííÿ òà
çàñòîñóâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ïðîãðà-
ìîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ìîäå-
ëþâàííÿ îáñòàâèí êóëüòóðîòâîð÷îãî
ðîçâèâàëüíîãî ïðîñòîðó, òðàíñôîðìó-
âàííÿ îðãôîðì òà îðãìåòîä³â îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³) é â³äòàê óñêëàäíþþ÷è òèì
ñàìèì ñïîñîáè êîíñòðóþâàííÿ ïåðå-
á³ãó òðàíññèòóàòèâíî¿ âçàºìîä³¿. Çî-
êðåìà, ó âèïàäêó ç Áåðäè÷³âñüêîþ
ÇÎØ ¹10, â³äáóëîñÿ ãàëüìóâàííÿ
åêñïåðèìåíòó ÷åðåç ÷èííèêè åêîíî-
ì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³, ç 1 âåðåñíÿ 2000
ð. íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà 3-ìó åòàï³
ðåàë³çàö³¿ íîâàö³éíî¿ ïðîãðàìè ïåðå-
éøîâ íà òðàäèö³éíó îðãñõåìó íàâ-
÷àííÿ (òèïîâèé ðîçêëàä óðîê³â, 45-
õâèëèííó òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíèõ
çàíÿòü); òîìó ïîêàçíèê îðãàí³çàö³é-
íîãî ïðîñòîðó (9,2%) çíèçèâñÿ äî
ê³ëüê³ñíèõ äàíèõ 0-ãî åòàïó åêñïåðè-
ìåíòó, ùî äîâîäèòü íååôåêòèâí³ñòü
òà íåäîö³ëüí³ñòü óïðàâë³íñüêîãî ð³-
øåííÿ îñâ³òíüî¿ óñòàíîâè ïðî í³âåëþ-
âàííÿ óìîâ ³ííîâàö³éíèõ îðãñèñòåì-
íèõ çì³í íà òàêòè÷íîìó ð³âí³, ñïðè÷è-
íþþ÷è òèì ñàìèì ñïîòâîðåííÿ ó ö³ë³ñ-
íîìó ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîìó öèêë³.

Áåçóìîâíî, ùî ðåôîðìóâàííþ ñêëàä-
í³øå ï³äëÿãàº ïîë³ìîòèâàö³ÿ. Òàê, íà
ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ åêñïåðèìåíòó çì³-
íè â³äáóâàþòüñÿ ó ìåæàõ òðàäèö³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïðî-
òå çàïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ îðã-
óìîâ ñïðè÷èíþº ð³çêå çðîñòàííÿ ïî-
êàçíèê³â óæå íà 0-ìó åòàï³, ç –25,3%
(Òåðíîï³ëüñüêà ÇÎØ ¹5) äî -3,9%
(²ëë³íåöüêà ÇÎØ ¹2), ³ íà 1-îìó
åòàï³ – äî –0,2% (Êóï’ÿíñüêà ÇÎØ
¹11). Çîêðåìà, ÿê³ñí³ ïîçèòèâí³ çì³íè
ïàðàìåòðè÷íîãî ïîêàçíèêà ñïîñòåð³ãà-
þòüñÿ íà 2-ìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó
(+4,9% – Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÇÎØ
¹80, + 6,8% – Õåðñîíñüêà ÇÎØ
¹46), òà íà 3-îìó – + 10% (Äîíåöüêà

Ì. Áðèãàäèð
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ÇÎØ ¹43), +12,9% (Áåðäè÷³âñüêà
ÇÎØ ¹10).

Íàéñêëàäí³øîþ ó ³ííîâàö³éíîìó
êîíòåêñò³ º çì³íà ïîêàçíèê³â ³íôîðìà-
ö³éíîãî, ä³ëîâîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî
îáì³í³â, îñê³ëüêè: à) 0-èé åòàï õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ íåçíà÷íîþ çì³íîþ â³ä
-24% (Òåðíîï³ëüñüêà ÇÎØ ¹5) äî
-16,4% (²ëë³íåöüêà ÇÎØ ¹2), ùî
ñâ³ä÷èòü ùîíàéïåðøå ïðî ïîòðåáó
´ðóíòîâí³øî¿ ï³äãîòîâêè ïåäêîëåê-
òèâó äî êîíñòðóþâàííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó; á) á³ëüø
ïðîäóêòèâí³ ðåçóëüòàòè äîñÿãàþòüñÿ
íà 1-ìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó (-0,1% –
Êóï’ÿíñüêà ÇÎØ); â) ÿê³ñí³ ïîçè-
òèâí³ çì³íè ïðèòàìàíí³ 2-îìó åòàïó
åêñïåðèìåíòó (+3,6% – Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà ÇÎØ, +3,5% – Õåðñîíñüêà
ÇÎØ) òà çíà÷íå çðîñòàííÿ ïîêàçíèêà
âèäíî é íà 3-ìó åòàï³ (+10% – Äî-
íåöüêà ÇÎØ, +15,2% – Áåðäè÷³âñüêà
ÇÎØ).

Ïî-äðóãå, îñê³ëüêè ïðîôåñ³éíî
çä³éñíþºòüñÿ ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ çì³í
óïðîäîâæ áàãàòîð³÷íîãî ³ííîâàö³é-
íîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ, òî ï³äòâåðä-
æóºòüñÿ äîö³ëüí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ íîâîââåäåíü
â îðãñòðóêòóð³ ôóíêö³îíóâàííÿ îñâ³ò-
íüîãî çàêëàäó. Äëÿ öüîãî â³äñòåæåí-
íþ ï³äëÿãàâ ïîêàçíèê îðãàí³çàö³éíîãî
êë³ìàòó çàëåæíî â³ä åòàïó åêñïåðè-
ìåíòó: 0-èé åòàï, õî÷ ³ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ â³ä’ºìíèì çíà÷åííÿì (-8,4
áàë³â – ²ëë³íåöüêà ÇÎØ ¹2), ïðîòå
ðåêîíñòðóêö³ÿ îðãñõåìè íà çàçíà-
÷åíîìó ð³âí³ º ìàêñèìàëüíî åôåê-
òèâíîþ, òîìó ùî ìàº ì³ñöå ïîçèòèâíà
çì³íà ïðèáëèçíî ó 49 áàë³â. Òàêå
ðàïòîâå çá³ëüøåííÿ äîñë³äæóâàíèõ
ðåçóëüòàò³â ïîÿñíþºòüñÿ ïåðø çà âñå
çàïðîâàäæåííÿì ³ííîâàö³éíîãî
îðãïðîñòîðó, ùî êîíñòðóþº îðãñõåìè
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó,

íàáóâàþ÷è äîäàòí³õ çíà÷åíü ïðè
åêñïåðòíîìó ä³àãíîñòóâàíí³ (+6,8
áàë³â – ²ëë³íåöüêà ÇÎØ ¹2).
Çîêðåìà, âèêîðèñòàííÿ ìîäóëüíîãî
ðîçêëàäó, êîìá³íóâàííÿ ì³í³-ìîäóëÿ
çàáåçïå÷óº âæå íà ïî÷àòêó åêñïåðè-
ìåíòóâàííÿ çíà÷í³ ïîçèòèâí³ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ó ä³ÿëüíîñò³ øêîëè; 1-èé
åòàï – ³ííîâàö³éíèé îðãêë³ìàò çðîñòàº
â áàëàõ íà +8,27 (Êóï’ÿíñüêà ÇÎØ
¹11), òîáòî íàÿâíà çì³íà ïîêàçíèêà
ìàéæå íà 17 áàë³â, õî÷à çíà÷åííÿ
ïîë³ìîòèâàö³¿ (-0,13) òà ³íôîðìà-
ö³éíîãî, ä³ëîâîãî ³ ïñèõîëîã³÷íîãî
îáì³í³â (-0,7) é çàëèøàþòüñÿ â³ä’ºì-
íèìè, àëå âîíè ìåæóþòü ³ç íóëüîâîþ
ïîçíà÷êîþ òà êîíñòàòóþòü ìîìåíò
ïåðåõîäó íà ³ííîâàö³éí³ ñïîñîáè
îðãàí³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ øêîëè
(âèêîðèñòàííÿ ïñèõîìèñòåöüêèõ
òåõíîëîã³é, òâîðåííÿ ñîö³îêóëüòóð-
íîãî ïðîñòîðó òîùî); 2-èé òà 3-³é
åòàïè ï³äòâåðäæóþòü äîö³ëüí³ñòü çà-
ïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, ùî âñòàíîâëþº
ñòàëèé ðîçâèòîê îðãàí³çàö³éíîãî êë³-
ìàòó îñâ³òí³õ çàêëàä³â ó áàëàõ: +18,3
– Äí³ïðîïåòðîâñüêà ³ +20,6 –
Õåðñîíñüêà; +28,6 – Äîíåöüêà , +28,0
– Áåðäè÷³âñüêà; ïîçèòèâí³ ê³ëüê³ñí³
îö³íêè ïîë³ìîòèâàö³¿, ³íôîðìàö³é-
íîãî, ä³ëîâîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî
îáì³í³â îðãïðîñòîðó òàêîæ óêàçóþòü
íà åôåêòèâí³ñòü âèêîíàííÿ íèçêè
óìîâ åêñïåðèìåíòó.

Ïî-òðåòº, óòâåðäæóºòüñÿ îïòèìàëü-
íà ñòðàòåã³ÿ ³ííîâàö³éíî¿ òðàíñôîð-
ìàö³¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè: â³ä ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ äî
ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàí-
íÿ, â³ä çîâí³øíüî-ôîðìàëüíèõ íîâî-
ââåäåíü äî âíóòð³øíüî-ñóòí³ñíèõ çì³í
ó ä³ÿõ, â³ä îñâîºííÿ ïåäàãîã³÷íèì
êîëåêòèâîì îðãñòðóêòóð äî çì³ñòîâ-
íîãî íàïîâíåííÿ îðãñõåì ðîçâèâàëü-
íî¿ âçàºìîä³¿, ùî ï³äòâåðäæóº çðîñ-
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òàííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ îðãà-
í³çàö³éíîãî êë³ìàòó åêñïåðòîâàíèõ
øê³ë (ðèñ.). Âæå 0-èé åòàï åêñïåðè-
ìåíòó êîíñòàòóº äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ âèäîçì³íåíèõ îðãñòðóêòóð
(-11,2% ²ëë³íåöüêà ÇÎØ ¹2) íà
ïðîòèâàãó òðàäèö³éí³é îðãàí³çàö³¿
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó (-76,8% – Òåðíî-
ï³ëüñüêà ÇÎØ ¹5). Ïîçèòèâíà äèíà-
ì³êà äàíèõ (äî 86%) õàðàêòåðèçóº
ïåðåõ³ä îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é íà ñòðàòå-
ã³÷íèé ð³âåíü ôóíêö³îíóâàííÿ, êîò-
ðèé ïîâ’ÿçàíèé ³ç ðåôîðìóâàííÿì
îðãìîäóëÿ. Òàê, ïîêàçíèêè 1-ãî åòàïó
êîíñòàòóþòü íàÿâí³ñòü òðàíñôîðìà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â ó òàêòèö³ òâîðåííÿ
îðãêë³ìàòó øêîëè, ñïðè÷èíþþ÷è
³ííîâàö³éí³ çì³íè çîâí³øíüîãî õàðàê-
òåðó – ñòâîðåííÿ îðãìîäåë³, åôåêòèâ-
í³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ îñâ³òíüîãî çì³ñòó
òîùî (11,8% – Êóï’ÿíñüêà ÇÎØ
¹11). Ðåôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî
íàïîâíåííÿ ³ííîâàö³éíèõ îðãñèñòåì
â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâàæíî íà 2-ìó åòàï³,
ùî ïîâ’ÿçàíå ³ç çàì³íîþ òåõí³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé êîíñòðóþâàííÿ ïåðåá³ãó
ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ òà ³ç âèäî-
çì³íàìè â îðãôîðìàõ ùîäî ïðîöåäóðè
âåäåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Åôåê-
òèâí³ñòü îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó
çðîñòàº íà 12-15% (24,4% – Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà ÇÎØ ¹80, 27,5% –
Õåðñîíñüêà ÇÎØ ¹46) çàâäÿêè
çàñòîñóâàííþ íîâ³òíüîãî ïðîãðàìîâî-
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà âèêîðèñ-
òàííÿ ïñèõîìèñòåöüêèõ òåõíîëîã³é. 3-
³é åòàï çäåá³ëüøîãî ïðîäîâæóº ðåêîí-
ñòðóþâàííÿ âíóòð³øíüî¿ îðãñòðóê-
òóðè, âèäîçì³íþþ÷è ìåòîäèêó òà
îðãñïîñîáè òâîðåííÿ ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðíîãî ïðîñòîðó îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é,
ùî çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ ó çðîñ-
òàíí³ êîåô³ö³ºíò³â îðãàí³çàö³éíîãî
êë³ìàòó íà 10-13% (38,1%  – Äîíåöüêà
ÇÎØ ¹43, 37,3% – Áåðäè÷³âñüêà
ÇÎØ ¹10).

 ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Äîñâ³ä åêñïåðèìåíòàëüíîãî âïðî-
âàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñ-
òåìè íàâ÷àííÿ ïîêàçóº, ùî âò³ëåííÿ
³ííîâàö³é íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íîìó ð³âí³ ôóíêö³îíóâàííÿ îñâ³òí³õ
çàêëàä³â âèìàãàº äîö³ëüíèõ ñïîñîá³â
ïåðåäáà÷åííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â
âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ñîö³îñèñòåìè çà
íîâîñòâîðåíèõ óìîâ.

2.  Ðåçóëüòàòè åêñïåðòíî-ä³àãíîñ-
òè÷íîãî îáñòåæåííÿ îðãàí³çàö³éíîãî
êë³ìàòó ñåìè çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë
Óêðà¿íè ï³äòâåðäæóþòü åôåêòèâí³ñòü
ñïðîåêòîâàíèõ ³ííîâàö³éíèõ îðã-
ñòðóêòóð. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ï³ä ÷àñ ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ íàó-
êîâî-ïðîåêòíå çàáåçïå÷åííÿ îáñòîþ-
âàíèõ íîâîââåäåíü çä³éñíþºòüñÿ
âîäíîðàç çà ï’ÿòè ñêëàäîâèìè ïåðåä-
áà÷åííÿ óìîâ âõîäæåííÿ íîâîñòâîðå-
íèõ êîíñòðóêò³â â îðãïðîñò³ð øêîëè
ÿê ñîö³îêóëüòóðíî¿ ³íñòèòóö³¿, ñïðè-
÷èíþþ÷è â³äïîâ³äí³ ñèñòåìí³ çì³íè:
à) ñòðàòåã³ÿ  îðãìîäóëü, á) òàê-
òèêà  îðãìîäåëü, â) òåõí³êà 
îðãñõåìà, ã) ìåòîäèêà  îðãôîðìà,
ä) äîñâ³ä  îðãñïîñ³á.

3. Êîæåí äîâåðøåíèé åêñïåðèìåí-
òàëüíèé êðîê – â³ä 0-ãî åòàïó äî 4-ãî
(ï³äãîòîâ÷èé, ä³àãíîñòè÷íî-êîíöåïòó-
àëüíèé, îðãàí³çàö³éíî-ïðîãíîñòè÷-
íèé, ðîçâèâàëüíî-ôîðìóâàëüíèé,
ðåçóëüòàòèâíî-óçàãàëüíþâàëüíèé),
ê³ëüê³ñíî òà ÿê³ñíî íàðîùóº ðå-
ôîðìàòîðñüê³ ñòðóêòóðè é ó ï³äñóìêó
ïðîåêòóº ïîâíîö³ííèé ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð îñ-
â³òíüîãî çàêëàäó, ùî ïîñòóïîâî çì³-
íþº ñïîñîáè ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ
ó÷àñíèêàìè íàâ÷àííÿ.

4.  Òðàäèö³éí³ äèäàêòèêî-ìåòîäè÷-
í³ óìîâè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó íåñïðîìîæí³ íà åòàï³ îñó÷àñ-
íåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè

Ì. Áðèãàäèð
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çàáåçïå÷èòè ¿¿ åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü,
îáìåæóþòü ñâ³é ôóíêö³îíàëüíèé âïëèâ
ãîëîâíî íà ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ òà
çá³ëüøåííÿ îáñÿãó íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó íàóêîâîãî ñïðÿìóâàííÿ . Îñü
÷îìó ³íäåêñ íàÿâíîñò³ îðãêë³ìàòó
çâè÷àéíèõ ñåðåäí³õ øê³ë íàáóâàº â³ä’-
ºìíèõ çíà÷åíü (äèâ. ðèñ.), óíåìîæ-
ëèâëþþ÷è ðîçâèòîê îñâ³òíüî¿ óñòà-
íîâè ÿê ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿. Êð³ì
òîãî, îñòàííÿ âòðà÷àº ñïðîìîæí³ñòü
äî âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëü-
íèõ çàâäàíü (íàâ÷àòè, âèõîâóâàòè,
ðîçâèâàòè), ìàþ÷è, çäàâàëîñÿ á,
äîñòàòí³é ïðîôåñ³éíèé òà îðãòåõí³÷-
íèé ïîòåíö³àë (òàáë. 3).

5. Î÷åâèäíîþ º äîö³ëüí³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ ñàìå ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íîãî ïðîåêòóâàííÿ çàäëÿ êîíñòðóþ-
âàííÿ ³ííîâàö³éíèõ îðãñòðóêòóð ñó-
÷àñíî¿ øêîëè, ÿêå ñïîíóêàº ïåðåõ³ä
öèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ îðãàí³çàö³é íà
ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ³ ñàìîîðãàí³çàö³¿,
à â³äòàê ìàêñèìàëüíîãî çàä³ÿííÿ çà-
ãàëüíîëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó ó÷àñíè-
ê³â ìàñîâîãî íàâ÷àííÿ, íàëàãîäæåííÿ
êóëüòóðè áåçïåðåðâíî¿ ðîçâèâàëüíî¿
âçàºìîä³¿ êîæíîãî ³ç ñîö³óìîì.
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