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Ñïåö³àëüí³ ³ ãàëóçåâ³ ñîö³îëîã³¿

Ñóñï³ëüíà ïðîáëåìà. Ñòàëèé ðîçâèòîê
ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüñòâ âèçíà÷àº íå áóäü-ÿêà
âçàºìîä³ÿ òðàäèö³¿ òà ³ííîâàö³¿ ó
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ¿õ áàãàòîñåãìåíòàðíîãî
ñîö³îêóëüòóðíîãî îðãàí³çìó, à ëèøå òà,
êîòðà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ä³àëåêòè÷íîþ
ñàìîîðãàí³çàö³éí³ñòþ, âçàºìîçáàëàíñîâà-
í³ñòþ, ãàðìîí³éí³ñòþ. Çîêðåìà, â³äîìî,
ùî â åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó êàï³òàë³çìó
³ñíóþòü òàê çâàí³ “âåëèê³ õâèë³ Êîíä-
ðàòüºâà”, àáî “âåëèê³ öèêëè êîí’þíêòóðè
Êîíäðàòüºâà”, òðèâàë³ñòü ÿêèõ, íà ïðîòè-
âàãó òðàäèö³éíèì êðèçîâèì öèêëàì (êîæ-
í³ 7–10 ðîê³â), ñòàíîâèòü 45 ÷ 60  ðîê³â
òà îá³éìàº ïåð³îäè ï³äéîìó ³ ñïàäó [äèâ.
73]. Ïðè öüîìó ó âèòîêàõ ôàçè ñõîä-
æåííÿ â³äáóâàþòüñÿ ãëèáîê³ çì³íè âñüîãî
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ÿêèì ïåðåäóþòü çíà÷-
í³ íàóêîâî-òåõí³÷í³ âèíàõîäè ³ íîâîââå-
äåííÿ (íàïðèêëàä, áóä³âíèöòâî çàë³çíè÷-
íèõ äîð³ã ÷è åëåêòðèô³êàö³ÿ, âïðîâàä-
æåííÿ ðàä³î, òåëåôîíó). Âîäíîðàç õâèëå-
ïîä³áí³ ðóõè ÿâëÿþòü ñîáîþ ïðîöåñ ïåâ-
íîãî â³äõèëåííÿ â³ä ñòàíó ð³âíîâàãè, äî
ÿêèõ ïðàãíå êàï³òàë³ñòè÷íà åêîíîì³êà.
Òàêèõ ñòàí³â, çà Ì.Ä. Êîíäðàòüºâèì
(1925), ìîæå áóòè òðè âèäè: ïåðøîãî ïî-
ðÿäêó (3 ÷ 3,5 ðîê³â) – öèêëè â òîâàðíèõ
çàïàñàõ; äðóãîãî (ñåðåäíüîòðèâàë³) –
ôîðìóâàííÿ ö³í âèðîáíèöòâà øëÿõîì
ì³æãàëóçåâîãî ïåðåëèâó êàï³òàëó, ùî
âêëàäàºòüñÿ ïåðåâàæíî â îáëàäíàííÿ;

òðåòüîãî (äîâãîòðèâàë³) – îíîâëåííÿ ³
ðîçøèðåííÿ “îñíîâíèõ ìàòåð³àëüíèõ
áëàã” (ïðîìèñëîâ³ áóä³âë³, ³íôðàñòðóê-
òóðà ñïîðóä, ï³äãîòîâêà êâàë³ô³êîâàíî¿
ðîáî÷î¿ ñèëè òîùî), ùî óìîæëèâëþþòüñÿ
ï³ä ÷àñ ôàçè ñõîäæåííÿ òðèâàëîãî öèêëó,
à â ï³äñóìêó ðàäèêàëüíî çì³íþþòü ³ ïåðå-
áóäîâóþòü âèðîáíè÷³ ñèëè ñóñï³ëüñòâà
(õî÷à äëÿ öüîãî, çâ³ñíî, ïîòð³áí³ âåëèê³
ðåñóðñè â íàòóðàëüí³é ³ ãðîøîâ³é ôîðìàõ).

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ íå ëèøå ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ñóñï³ëüíîãî âèðîá-
íèöòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó ðîçâèòêó
ð³çíèõ òèï³â ñóñï³ëüñòâ òà ¿õ ï³äñèñòåì º
ñòàíè ³ ïåð³îäè ÿê ñò³éêîãî ñòàá³ëüíîãî
ðóõó-ïîñòóïó, òàê ³ áóðõëèâî-íîâàö³é-
íîãî, íåïàðàìåòðè÷íîãî, äèñãàðìîí³é-
íîãî, êðèçîâîãî. Ðåàëüíà íàÿâí³ñòü êîæ-
íîãî ç íèõ ñóòí³ñíî ïîäâ³éíî ñïðè÷èíåíà:
ïî-ïåðøå, íàÿâí³ñòþ íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â
ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó, àáî ¿õ â³äñóòí³ñòþ,
óòâåðäæåííÿì äåô³öèòó òà ïîøóêîì øëÿ-
õ³â êîìïåíñàö³¿ äîêëàäåíèõ âòðàò; ïî-
äðóãå, ðèâêîâèì ÿê³ñíèì îíîâëåííÿì
ñîö³àëüíîãî æèòòÿ çàâäÿêè ôóíäàìåí-
òàëüíèì íàóêîâî-òåõí³÷íèì â³äêðèòòÿì ³
íîâîââåäåííÿì, êîëè ³ííîâàö³¿ îõîïëþ-
þòü âñå á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãàëóçåé ³ ñôåð
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà. Âñå öå íå
ò³ëüêè âêàçóº íà äîðå÷í³ñòü íàóêîâî-åìï³-
ðè÷íîãî âèîêðåìëåííÿ ³ííîâàö³éíîãî
åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà ïðèòà-
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ìàííèõ éîìó óìîâ, ìåõàí³çì³â, òåõíî-
ëîã³é, çàñîá³â ðîçâèòêîâîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ, à é ïîâíî àðãóìåíòóº ïîòðåáó
äåòàëüíîãî òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ öüîãî ñîö³óìíîãî ôåíîìåíà
â óñ³õ éîãî àñïåêòàõ, ôîðìàõ, ïðîåêö³ÿõ,
îñîáëèâîñòÿõ.

Îäíàê ðàçþ÷à ïðîáëåìí³ñòü àíàë³çîâà-
íî¿ ñèòóàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî çàãàëüíî-
ñóñï³ëüíà ÷è ñîö³îñåãìåíòíà ³ííîâàö³é-
í³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ îêðåìèìè íàóêîâ-
öÿìè ÿê íåãàòèâíå ³ íàâ³òü íåáåçïå÷íå
ÿâèùå. Òîìó ³ííîâàö³éíà ³äåîëîã³ÿ, îòî-
òîæíþþ÷è íîâàö³éí³ñòü ç òåõíîëîã³÷í³ñ-
òþ, õèáèòü òèì, ùî çâîäèòü ëþäèíó äî
“³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó”, àáî ïîçáàâ-
ëÿº ¿¿ ñòðàòåã³÷íîãî ìèñëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ
íàñë³äê³â ñâî¿õ ä³é. Òàê, Ê. Êèçèìà
ñòâåðäæóº, ùî ñàìå öÿ ³äåîëîã³ÿ íàáóâàº
ïîøèðåííÿ ³ ìàº îá’ºêòèâí³ åêîíîì³÷í³
ï³äñòàâè, à â³äòàê “çðîñòàº íåáåçïåêà ïî-
ñèëåííÿ äèíàì³çìó òà ñêëàäíîñò³ ñîö³àëü-
íèõ ïðîöåñ³â, ùî, çã³äíî ç ïðèíöèïîì
íåñóì³ñíîñò³ Ë. Çàäå, ïðîòèñòî¿òü âèñîê³é
òî÷íîñò³ äîñë³äæåíü òà àíàë³ç³â, îòæå,
âåäå äî âòðàòè êîíòðîëþ íàä æèòòºä³ÿëü-
í³ñòþ ñóñï³ëüñòâà” [49à, ñ. 137]. ² äàë³:
“Çà áàãàòîçíà÷íîñò³ ñàìîãî ïîíÿòòÿ “³í-
íîâàö³ÿ” öåé “³ííîâàö³éíèé ðóõ” íàáóâàº
çàãðîçëèâîãî õàðàêòåðó. Â³í ïî÷àâñÿ ÿê
ãðà â òåðì³íè, ³ ñëîâî “³ííîâàö³ÿ” ñïî-
÷àòêó áóëî ïðîñòî íåîëîã³çìîì, äàë³ öåé
ðóõ íàáóâ ³äåîëîã³÷íîãî çàáàðâëåííÿ ó
âèãëÿä³ ïåâíî¿ ³ìïåðàòèâíîñò³ â ä³ëîâèõ
ïàïåðàõ ³ ïîñòàíîâàõ ð³çíîìàí³òíèõ ³í-
ñòèòóö³é. Ñüîãîäí³ â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
ì³ôîëîã³þ, îñê³ëüêè, ÿê çàñâ³ä÷óþòü êîí-
ôåðåíö³¿ òà ïóáë³êàö³¿, í³õòî òî÷íî íå
çíàº, ùî òàêå “³ííîâàö³ÿ” (íà â³äì³íó â³ä
“âèíàõîä³â”, “â³äêðèòò³â”, â³ä áóäü-ÿêèõ
“çì³í”, ïðîñòî â³ä “íîâîãî”, ùî ç’ÿâëÿ-
ºòüñÿ ó áóäü-ÿê³é ãàëóç³ òîùî) ³ ÷è êîæíà
“³ííîâàö³ÿ” º ïîçèòèâíîþ...” [Òàì ñàìî,
ñ. 139–140]. Íà äóìêó öüîãî íàóêîâöÿ,
³ííîâàö³éíà ³äåîëîã³ÿ ïîâèííà ìàòè
àäåêâàòíó ïðîòèâàãó, ÿêîþ ìîæå áóòè
ãóìàí³òàðíà åêñïåðòèçà [äèâ., íàïð.,
49à,; 132; 250].

Ìåòà äîñë³äæåííÿ – çä³éñíèòè òåî-
ðåòèêî-åìï³ðè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ êîíöåï-

ò³â, íàóêîâèõ ôàêò³â, ìîäåëåé ³ ìèñëå-
ñõåì âèíèêíåííÿ íîâî¿ ãàëóç³ ñîö³îëî-
ã³÷íîãî çíàííÿ – ñîö³îëîã³¿ ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî íàéïîâí³øå çðåàë³çîâàíà
ó ôîðìàò³ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè ÿê ôóíäàìåí-
òàëüíèé åêñïåðèìåíò ç ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ.

Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º ³ííîâàö³éíà
îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ òà
êîëåêòèâíèõ ñóá’ºêò³â ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ,
à éîãî ïðåäìåòîì – ñàì³ ö³ ñóá’ºêòè,
â³äíîñèíè ì³æ íèìè, ôîðìè ³ ìåõàí³çìè
ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, óìîâè ³ çàñîáè
äîñÿãíåííÿ ¿¿ åôåêòèâíîñò³, ñîö³àëüí³
òåõíîëîã³¿ òà åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷í³ êîìï-
ëåêñè ó ïðîñòîð³ ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè.

Ñóòí³ñíèé çì³ñò çâîäèòüñÿ äî ÷îòè-
ðüîõ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ñåãìåí-
ò³â íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ ï³äíÿòî¿
ïðîáëåìíî¿ òåìè, êîòð³ ìàþòü äîñòàòíº
åìï³ðè÷íå ï³äòâåðäæåííÿ ó ïðîöåñ³
áàãàòîð³÷íîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü àâòîð-
ñüêî¿ ñóñï³ëüíî¿ ïðîãðàìè ç ³ííîâàö³éíîãî
îíîâëåííÿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè: ïî-ïåðøå, â êîíòåêñò³ ñòâî-
ðåííÿ ºäèíîãî ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
ðóõó çà ÿê³ñíî íîâó óêðà¿íñüêó øêîëó
òà îêóëüòóðåíó íàóêó îõàðàêòåðèçîâó-
ºòüñÿ ñèñòåìà äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà, ùî ï³ä-
òâåðäèëà ñâîþ åôåêòèâí³ñòü óïðîäîâæ
15-ð³÷íîãî äîñâ³äó ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷-
íèõ êîëåêòèâ³â äî ïðîôåñ³éíîãî çä³éñ-
íåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íåìàº
àíàëîã³â íà ïðîñòîðàõ ÑÍÄ (§1); ïî-
äðóãå, ôîðìóþòüñÿ áàçîâ³ òåîðåòè÷í³
êîíöåïòè ó ïðåäìåòíî-çíàííºâèõ ìåæàõ
ñîö³îëîã³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ç
ìåòîäîëîã³÷íîþ îð³ºíòàö³ºþ íà âçàºìî-
äîïîâíåííÿ ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõî-
äó, ïðèíöèïó öèêë³÷íîñò³ ó ôóíêö³îíó-
âàíí³ òà ðîçâèòêó ñîö³îñèñòåìè ³ â³òà-
êóëüòóðíî¿ ïàðàäèãìè, à òàêîæ óïåðøå
ïîäàºòüñÿ é êàóçàëüíî îïèñóºòüñÿ ìîäåëü
ïîâíîö³ííî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
îñâ³òí³é ñôåð³ ñóñï³ëüñòâà (§2); ïî-òðåòº,
äåòàëüíî àíàë³çóºòüñÿ åêñïåðòíî-ä³àã-
íîñòè÷íèé êîìïëåêñ åôåêòèâíîñò³ åêñïåðè-
ìåíòàëüíîãî âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè ÿê àâòîðñüêà øåñòè-
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ð³âíåâà ìåòàñèñòåìà, â îñíîâ³ ÿêî¿ ïåðå-
áóâàº òåîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, òåõíîëîã³ÿ òà
åêñïåðèìåíòàëüíà ïðàêòèêà îáñòîþâàíî¿
îñâ³òíüî¿ ìîäåë³, à êîæåí çð³ç êîòðî¿ ìàº
îêðåìå ãíîñåîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ òà ñïåöè-
ô³÷íèé ³íòåëåêòóàëüíî-åìï³ðè÷íèé ³íñò-
ðóìåíòàð³é (§3); ïî-÷åòâåðòå, âèñ-
â³òëþþòüñÿ ëîã³êî-çì³ñòîâ³ ³ ïðîöåäóðíî-
òåõí³÷í³ çàñàäè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿
åêñïåðòèçè åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìíî-³í-
íîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ êî-
ëåêòèâ³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ øê³ë çà
³ºðàðõ³÷íîþ ñèñòåìîþ ñêëàäîâèõ, ïàðà-
ìåòð³â, êðèòåð³¿â, ïîêàçíèê³â òà ³íäèêà-
òîð³â îö³íþâàííÿ ïîâíîòè íàÿâíîñò³
åêñïåðèìåíòàëüíèõ îçíàê ³ âîäíî÷àñ
ôîðìóëþþòüñÿ åìï³ðè÷í³ ôàêòè òà çàëåæ-
íîñò³ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ïðîâåäåííÿ
òàêî¿ åêñïåðòèçè â 2000 ³ 2005 ðîêàõ (§4).

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: âçàºìîä³ÿ òðàäèö³¿
òà ³ííîâàö³¿, “âåëèê³ õâèë³ Êîíäðàòü-
ºâà”, êàï³òàë³ñòè÷íà åêîíîì³êà,
ñèñòåìà ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà,
ðåñóðñè ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó, ³ííî-
âàö³éíèé åòàï ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà,
çàãàëüíîñóñï³ëüíà ³ ñîö³îñåãìåíòíà
³ííîâàö³éí³ñòü, ³ííîâàö³éíà ³äåîëîã³ÿ,
³ííîâàö³éíèé ðóõ, ãóìàí³òàðíà åêñïåð-
òèçà, îñâ³òíÿ ñôåðà ñóñï³ëüñòâà, ³ííî-
âàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ñîö³àëüíà ³ííîâà-
òèêà, ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà îñâ³òà,
ñèñòåìà äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè,
ôóíäàìåíòàëüíèé ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íèé åêñïåðèìåíò, ìåíòàëüíî ³ äóõîâíî
çîð³ºíòîâàíà îñâ³òíÿ ñèñòåìà, ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíèé ðóõ, îñâ³òà ÿê
â³òàêóëüòóðíå ÿâèùå, ïðîöåñ ãëîáàë³çà-
ö³¿, íîâà åêîíîì³êà, ñîö³îëîã³ÿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåñóðñîºìí³ñòü,
ñòðàòåãåìà ³ííîâàö³éíîãî îñâ³òíüîãî
ðîçâèòêó, öèêë ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ìåðåæà íîâîââåäåíü, â³òàêóëüòóðíà
ìåòîäîëîã³ÿ, ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíèé
ï³äõ³ä, îñâ³òí³é ïðîñò³ð, îñâ³òíÿ êîì-
ïåòåíòí³ñòü, åêñïåðèìåíòàëüíî-ä³àãíîñ-
òè÷íèé êîìïëåêñ, ä³àãíîñòè÷íà ïðîãðàìà
îáñòåæåíü, øêàëà îö³íþâàííÿ, ïðîöåäóðà
åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ, ïðèíöèï íàðî-
ùóâàííÿ íîâàö³éíèõ óìîâ, åôåêòèâí³ñòü
³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. ÀÂÒÎÐÑÜÊÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ

ÏÅÄÀÃÎÃÀ-ÏÑÈÕÎËÎÃÀ-
ÄÎÑË²ÄÍÈÊÀ

Íà ðóáåæ³ ñòîë³òü â Óêðà¿í³ ñòâîðåíà
åêîíîì³÷íî íåâèã³äíà ³ äèäàêòè÷íî ìàëî-
åôåêòèâíà ñèñòåìà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñ-
â³òè. Îñíîâó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàíîâëÿòü
ñòàö³îíàðí³ ôîðìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ (24, 18, àáî 10 äí³â) òà ôàõîâî¿
ï³äãîòîâêè (äâà-òðè ðîêè), ÿê³ îðãàí³çó-
þòüñÿ íà áàç³ â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåâèõ
³íñòèòóò³â. Òàê, ò³ëüêè ó ñèñòåì³ íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè ôóíêö³îíóº ìåðåæà îáëàñ-
íèõ ³íñòèòóò³â ³ Öåíòðàëüíèé ³íñòèòóò
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ÀÏÍ
Óêðà¿íè (ì. Êè¿â). Îòîæ äåðæàâà âè-
òðà÷àº çíà÷í³ êîøòè íà ï³äâèùåííÿ
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ôàõ³âö³â ð³çíîãî ïðî-
ô³ëþ, àëå ðåàëüíà â³ääà÷à òàêî¿ ìàñøòàá-
íî¿ ðîáîòè íåçíà÷íà. Ïåðåäóñ³ì ÷åðåç
îáìåæåííÿ ïðèéíÿòî¿ äî åêñïëóàòàö³¿
îñâ³òíüî¿ ìîäåë³, ùî âèð³çíÿºòüñÿ ñóòî
ï³çíàâàëüíî-³íôîðìàö³éíèì ï³äõîäîì â
îðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
âïëèâó íà ñëóõà÷³â (çàâäàííÿ ³ çì³ñò
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì ñôîðìóëüî-
âàí³ ó ïëîùèí³ “çíàòè” ³ “âì³òè”, âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî ãðóïîâ³ òà âåð-
áàëüí³ ôîðìè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ òîùî),
à òàêîæ ÷åðåç íàäì³ðíó ïåäàãîã³çàö³þ
ìèñëåííÿ ó÷èòåë³â òà îñâ³òÿíñüêèõ êå-
ð³âíèê³â, êîòðà êîíöåïòóàëüíî öåíòðó-
ºòüñÿ íàâêîëî ³äå¿ ãóìàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó, çì³ñòîâíî îáñòîþº
îâîëîä³ííÿ íàñòóïíèêàìè çíàííÿìè,
óì³ííÿìè, íàâè÷êàìè ó â³äðèâ³ â³ä ñî-
ö³àëüíèõ íîðì, êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé ³
äóõîâíèõ ïñèõîôîðì æèòòºàêòèâíîñò³,
îðãòåõíîëîã³÷íî âèñâ³òëþºòüñÿ ÿê êîí-
âåºðíå âèðîáíèöòâî îñ³á ³ç çàãàëüíîîñâ³ò-
íüîþ òà ïðîôåñ³éíîþ ï³äãîòîâêîþ, à
òåõíîëîã³÷íî óìîæëèâëþºòüñÿ çàâäÿêè
ìåòîäèêàì âèêëàäàííÿ îêðåìèõ íàâ÷àëü-
íèõ ïðåäìåò³â [äèâ. 1; 2; 4; 9; 45; 57-62;
71; 78; 92; 105; 112-114; 133; 144; 156-
161; 165-174; 185; 191; 201; 217; 231; 233-
236].

À. Ôóðìàí
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Î÷åâèäíî, ùî ó ôóíêö³îíóâàíí³ ñó-
÷àñíî¿ ñèñòåìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
êðà¿íè ìàº ì³ñöå ãîñòðà ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ
àðõà¿÷íîþ ìîäåëëþ òðàäèö³éíî îðãàí³çî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ ³ ÿê³ñíî ³íøèì
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì çàìîâëåííÿì ñóñ-
ï³ëüñòâà íà âèñîêîêîìïåòåíòíèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â, ÿê³ çäàòí³ äî ñàìîîñâ³òè ³ ñàìî-
âäîñêîíàëåííÿ âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà ïîñò³éíî çì³ííèõ óìîâ,
îáñòàâèí, ñèòóàö³é. Çâ³äñè âèíèêàº
íàãàëüíà ïîòðåáà â íîâèõ îðãàí³çàö³éíèõ
ôîðìàõ òà îñâ³òí³õ òåõíîëîã³ÿõ ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, êóðñîâî¿ ³ ôàõîâî¿
ïåðåï³äãîòîâêè.

Ó öüîìó â³äíîøåíí³ îñîáëèâî ïîâ÷àëü-
íèì º çàðóá³æíèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ
ð³çíèõ ìîäåëåé ³ ôîðì äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ, ó òîìó ÷èñë³ ïå-
ð³îäè÷íå ïðîâåäåííÿ êîðîòêî÷àñíèõ
íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ïðîôåñ³éíîãî
âäîñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñò³ áåç â³äðèâó
â³ä îñíîâíî¿ ðîáîòè. Òå æ ñàìå ìîæíà
ñêàçàòè ïðî äèñòàíö³éí³ ìîäåë³ ïåðå-
ï³äãîòîâêè ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïåäàãîã³÷íèõ (ó÷èòåëüñüêèõ ³ âèêëàäàöü-
êèõ) êàäð³â, ùî äîñèòü ïîøèðåí³ ó
ñèñòåìàõ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè áàãàòüîõ
ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó (ÑØÀ, Êàíàäà,
ßïîí³ÿ, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà òà
³í.). ¯õ íåçàïåðå÷íèìè ïåðåâàãàìè º
ôóíäàìåíòàëüíà ïåðåáóäîâà îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â ó ïðîöåñ³ ³ííîâà-
ö³éíî çîð³ºíòîâàíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿
ïðàêòèêè, åêîíîì³ÿ êîøò³â òà åíåðãîðå-
ñóðñ³â, ïîâíå êîìï’þòåðíî-ïðîãðàìîâå
çàáåçïå÷åííÿ é ³ñòîòíå ïîë³ïøåííÿ ôà-
õîâî¿ ìàéñòåðíîñò³ îñâ³òÿí.

Îäí³ºþ ç ïåðñïåêòèâíèõ ìîäåëåé
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïåäàãîã³â-îñâ³-
òÿí, ùî âèíèêëà ³ ñôîðìóâàëàñÿ çà
îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ â îñâ³òíüîìó ïðîñ-
òîð³ Óêðà¿íè, º âò³ëåíèé íàìè íàóêîâèé
àâòîðñüêèé ïðîåêò ï³äãîòîâêè ïåäàãîãà
ÿê ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà, ÿêèé ñïðîìîæ-
íèé ïðîôåñ³éíî çàéìàòèñÿ ³ííîâàö³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, òåîðåòè÷íî îñìèñëþâàòè òà
íàóêîâî ïðîåêòóâàòè íîâ³ äèäàêòèêî-
ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè ³ ïðîãðàìîâî-ìåòî-
äè÷í³ çàñîáè. Àïðîáàö³ÿ öüîãî ïðîåêòó

ïðîéøëà ÷îòèðè  å ò à ï è:  à) ï³ä ÷àñ
ñòâîðåííÿ ó ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ
çàêëàäàõ øê³ëüíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè
(1990–1992 pîêè); á) íà åòàï³ çàïî-
÷àòêóâàííÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ øêîëàõ Óêðà¿íè (1993–1996
pîêè); â) ó ïðîöåñ³ ñèñòåìíîãî âïðî-
âàäæåííÿ ó ïðàêòèêó ðîáîòó îêðåìèõ
ë³öå¿â, ã³ìíàç³é, øê³ë ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ìîäåë³ – ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
íàâ÷àííÿ (1997–1999 pîêè) [äèâ. 47; 101;
106; 107-109; 118; 141; 155; 158; 163; 166;
172-175; 178-180; 182; 185; 187; 191; 192;
195; 203-204; 211; 213-218; 226; 233; 235];
ã) ó ôîðìàò³ éîãî ï³ëîòíîãî âèêîðèñòàííÿ
ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ ïåðåï³äãîòîâêè
âèêëàäà÷³â âèùî¿ øêîëè çà íîâèõ êóëü-
òóðíî-îñâ³òí³õ óìîâ [äèâ. 63-65; 78; 100;
115-116; 180à; 190; 193; 194; 207; 219; 220].

Ñåðöåâèíó çàçíà÷åíîãî àâòîðñüêîãî
ïðîåêòó ðîçðîáêè àëüòåðíàòèâíîãî òðàäè-
ö³éí³é ìîäåë³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³
ïåðåï³äãîòîâêè ñòàíîâèòü ïðîãðàìà äèñ-
òàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîãà-ïñèõîëî-
ãà-äîñë³äíèêà, ÿêà ïåðåäáà÷àº îâîëîä³ííÿ
êîæíèì ó÷àñíèêîì åêñïåðèìåíòó ÿê äîñ-
ë³äíèìè ïñèõîä³àãíîñòè÷íèìè ìåòîäàìè
³ ïñèõîìèñòåöüêèìè (ñöåí³÷íèìè) òåõí³-
êàìè âåäåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
ïðîöåñó, òàê ³ ïîøóêîâèìè âì³ííÿìè
íàóêîâîãî ïðîåêòóâàííÿ ïðîãðàìîâî-
ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â íîâîãî ïîêîë³ííÿ
(ãðàô-ñôåìè ³ çì³ñòîâ³ ìàòðèö³, îñâ³òí³
ñöåíàð³¿ ³ ðîçâèâàëüí³ ï³äðó÷íèêè òîùî).
Êð³ì òîãî, îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ¿¿ âèêî-
íàííÿ º çàëó÷åííÿ ïåäàãîã³â (ó÷èòåë³â ³
âèêëàäà÷³â) äî äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ðîáîòè, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ ìàº áóòè
çð³ëèé íàóêîâèé ïðîäóêò, îôîðìëåíèé
³ ïóáë³÷íî ïðåçåíòîâàíèé îñâ³òÿíàì
Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ ñïåöâèïóñêó æóðíàëó,
àáî çá³ðêè ³ííîâàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòå-
ð³àë³â. Íàî÷íèì ïðèêëàäîì òàêîãî êîíñò-
ðóêòèâíîãî ðåçóëüòàòó º ñïåöâèïóñêè
æóðíàë³â “Ð³äíà øêîëà” [113; 114; 233;
235], “Íèâà çíàíü” [1], “Ïåäàãîã³÷íèé
â³ñíèê” [206], “Ïñèõîëîã³ÿ ³ ñóñï³ëüñòâî”
[112], “Ðîäíèêè òâîð÷åñòâà” [135], à òà-
êîæ ï³äãîòîâëåí³ çá³ðêè òåç  [72; 118;
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126] ³ ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â  [7;
44; 97; 111; 119; 147; 150; 208]. Ñàìå
ïåäàãîã³÷í³ êîëåêòèâè ÿê àâòîðè çàçíà÷å-
íèõ âèäàíü ïîâíî àáî ïåðåâàæíî âèêî-
íàëè ïðîïîíîâàíó íàìè ïðîãðàìó äèñ-
òàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Ó ï³äñóìêó êîæíèé
ó÷èòåëü-äîñë³äíèê îâîëîä³â ìèñòåöòâîì
ðåôëåêñèâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïðî ùî ñâ³ä-
÷àòü ÷îòèðè îñíîâíèõ ÿêîñò³, êîòð³ âëàñ-
òèâ³ éîìó ÿê îðãàí³çàòîðó îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ðåàëüíîìó ñï³âó÷àñíèêó ïàðèòåò-
íî¿ ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó êëàñí³é
ê³ìíàò³ ÷è àóäèòîð³¿ (ðèñ. 1).

Çàóâàæèìî òàêîæ, ùî îñíîâíèé çì³ñò
àâòîðñüêî¿ ïðîãðàìè àïðîáîâàíèé íàìè
ó âèù³é øêîë³. Çîêðåìà, ó áåðåçí³ 1999
ðîêó âïåðøå áóâ ïðîâåäåíèé ïîâíîö³ííèé
(òðèäåííèé) íàâ÷àëüíèé òðåí³íã ç âè-
êëàäà÷àìè Ëóãàíñüêîãî äåðæàâíîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà (ðåêòîð B.C. Êóðèëî), ÿêèé
âèêëèêàâ íåàáèÿêèé ³íòåðåñ äîöåíò³â ³
ïðîôåñîð³â, êîòð³ ïîáà÷èëè ðåàëüíó
ìîæëèâ³ñòü óäîñêîíàëèòè îñâ³òí³é ïðîöåñ
øëÿõîì óïðîâàäæåííÿ ïðîïîíîâàíèõ
òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé, ïðîåêò³â ³ çàñîá³â.
Ó âåðåñí³ 2001 ðîêó 20 ìîëîäèõ âèêëà-
äà÷³â ²íñòèòóòó îáë³êó ³ àóäèòó ÒÀÍÃ
ïðîéøëè ï³ä íàøèì êåð³âíèöòâîì ï’ÿòè-
äåííèé òðåí³íã, êîòðèé íå ëèøå óâ³â
ó÷àñíèê³â ó ñâ³ò îñâ³òíüî¿ ³ííîâàòèêè, à
é äàâ ¿ì íîðìè, ïðèíöèïè òà ñôîðìóâàâ
óì³ííÿ ñàìèì çä³éñíþâàòè ïðîåêòóâàííÿ
³ âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ
òåõíîëîã³é ³ çàñîá³â. Çàãàëîì äîñâ³ä òðå-
í³íãîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè ïåðåêîíàâ:
êîëè íàóêîâö³ ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäÿòü ó
øêîëàõ ³ ÂÍÇ äîñë³äæåííÿ ³ ïðàêòè÷í³
çàíÿòòÿ, à ïåäàãîãè íàâ÷àþòüñÿ òà åêñïå-
ðèìåíòóþòü íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³,
òî ÿê³ñòü íàóêîâî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè â÷èòåë³â (âèêëàäà÷³â) íàáàãàòî
âèùà, í³æ çà òðàäèö³éíîãî ï³äõîäó äî
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ êâàë³-
ô³êàö³¿ îñâ³òÿí (ìàºìî íà óâàç³ êóðñè ç
â³äðèâîì â³ä “âèðîáíèöòâà” – øê³ëüíîãî
÷è ÂÍÇ³âñüêîãî æèòòÿ).

Îáñòîþâàíà íàìè ïðîãðàìà äèñòàí-
ö³éíî¿ ï³äãîòîâêè òâîð÷îãî ïåäàãîãà ³

âîäíî÷àñ ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà ñêëàäà-
ºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – àêàäåì³÷íîãî êóðñó
(750 ãîäèí) ³ ïðàêòè÷íîãî (750 ãîäèí).
Ïåðøèé äåùî âèïåðåäæàº äðóãèé,
îêðåñëþþ÷è íà êîæíèé ì³ñÿöü íàóêîâèé
çì³ñò òà îáñÿã êîíêðåòíî¿ äîñë³äíî-
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâö³â
äîâãîòðèâàëîãî íàóêîâîãî ïðîåêòó –
êåð³âíèê³â ³ â÷èòåë³â øê³ë, óïðàâë³íö³â
³ âèêëàäà÷³â îêðåìîãî íàâ÷àëüíîãî
ï³äðîçä³ëó ÂÍÇ. Çàãàëüíèé òåðì³í
âèêîíàííÿ ïðîãðàìè, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä,
äâà, òðè ³ íàâ³òü ÷îòèðè ðîêè, ùî ãîëîâíî
çàëåæèòü â³ä åêîíîì³÷íî¿, ïðîôåñ³éíî¿,
óïðàâë³íñüêî¿ òà ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ãîòîâíîñò³ êîíêðåòíèõ âèêîíàâö³â îñ-
â³òíüî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðîãðàìè.

Ïðèì³òíîþ ðèñîþ çì³ñòó äèñòàíö³éíî¿
ïðîãðàìè º âçàºìîäîïîâíåííÿ íàóêîâèõ
çíàíü ç òåîð³¿, ìåòîäîëîã³¿, òåõíîëîã³¿ òà
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðàêòèêè ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè ç âèêîðèñòàííÿì
íîâ³òíüî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ñôåð³ ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³, òåîðå-
òè÷íî¿, ïðèêëàäíî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõî-
ëîã³¿, ñó÷àñíî¿ ìåòîäîëîã³¿, íàóêîâîãî
ïðîåêòóâàííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ, àíòðîïî-
ëîã³¿ ³ ñèíåðãåòèêè, äèäàêòèêè ñåðåäíüî¿
³ âèùî¿ øêîëè. Çàãàëüí³ çì³ñòîâ³ ñêëàäîâ³
ïðîãðàìè ô³êñóº òàáë. 1.

Çíà÷íà ÷àñòêà îñâ³òíüîãî çì³ñòó â
ïðîãðàì³ íàëåæèòü ñèíòåòè÷íèì êîí-
öåïòàì ³ ìèñëåñõåìàì, ïñèõîä³àãíîñòè÷-
íèì ìîäåëÿì äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ,
òðåí³íãîâèì òåõíîëîã³ÿì, ìåòîäîëîã³÷íèì
ñåì³íàðàì ³ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèì ìåòî-
äèêàì, à òàêîæ ãðóïîâ³é äîñë³äíî-ïî-
øóêîâ³é ðîáîò³ ç ïðåäìåòíèìè êàôåä-
ðàìè, òâîð÷èìè ãðóïàìè ïåäàãîã³â, çàâ-
äàííÿì ÿêî¿ ùîíàéïåðøå º ñòâîðåííÿ
ñèñòåìè ³ííîâàö³éíîãî ïðîãðàìîâî-ìå-
òîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî
â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó öÿ
ïðîãðàìà ìàº ïåâí³ â³äì³ííîñò³, ÿê³
íàñàìïåðåä çàëåæàòü â³ä íàóêîâî¿ ïðîãðà-
ìè åêñïåðèìåíòó òà ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâ-
íîñò³ ïåäàãîã³â äî áåçïåðåðâíî¿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ó 1995–1997 ðîêàõ

À. Ôóðìàí
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Òàáëèöÿ 1
Çàãàëüí³ ïðîáëåìíî-ìîäóëüí³ ñêëàäîâ³ àâòîðñüêî¿ ïðîãðàìè

äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà

Частина і проблемні 
блоки 

Всього 
годин 

Колективні 
навчальні 
тренінги, які 
проводить 
керівник 

експерименту 

Спільна дослідно-
експериментальна 
робота наукових 
керівників і 
виконавців 
експерименту 

Групова 
дослідно-
пошукова та 
інноваційна 
робота з 
творчими 
групами 

(кафедрами) 

Групові та 
індивідуальні 
консультації 
наукового 
керівника 
учасників і 
виконавців 
експерименту 

Проблемні 
“круглі 
столи” 

Частина перша 
Соціально-культурна 
парадигма розвитку 
національної освіти. 
Категорії 
вітакультурної 
методології 

200 30 50 70 40 10 

Частина друга 
Фундаментальний 
соціально-
психологічний 
експеримент у сфері 
освіти 

400 60 100 100 120 20 

Частина третя 
Модульно-
розвивальна 
експериментальна 
система 

600 80 120 260 110 30 

Частина четверта 
Теорія і практика 
інноваційної освітньої 
діяльності 

300 30 80 100 80 10 

Разом (годин) 1500 200 350 530 350 70 

99 ïåäàãîã³â ÇÎØ ¹ 10 ì. Áåðäè÷åâà
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ âèêîíàëè ïðîïî-
íîâàíó íàìè ïðîãðàìó äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ òà îäåðæàëè â³äïîâ³äíå ñâ³-
äîöòâî Äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿ êåð³âíèõ

êàäð³â îñâ³òè ïðî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ [äèâ. 159, ñ. 201] çà îêðåìèì
òåìàòè÷íèì ïëàíîì àêàäåì³÷íîãî êóðñó
(òàáë. 2). Òîä³ áóëî ï³äðàõîâàíî, ùî
åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü äèñòàíö³éíî¿

1 – емпатія: розвинена здатність розуміти
почуття і думку наступників, спроможність
співпереживати і співрадіти їхнім успіхам

4 – самоактуалізація: саморозвинена
здатність реалізувати свій кращий людський

потенціал в освітньому процесі на тлі
позитивної Я-концепції і безперервної
рефлексії власної самоефективності

2 – динамізм дії: відрефлексована
здатність гнучко будувати стратегію і
тактику розвивального освітнього впливу,
ситуативно-комунікативна мобільність

3 – емоційна стійкість:
набута чи вдосконалена спроможність

володіти собою та раціонально оцінювати
обставини у будь-яких ситуаціях освітньої

взаємодії та навчальної діяльності

Ðèñ. 1.
Îñíîâí³ ÿêîñò³ ó÷èòåëÿ-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà

ÿê îðãàí³çàòîðà ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Òàáëèöÿ 2
Òåìàòèêà àêàäåì³÷íîãî êóðñó àâòîðñüêî¿ ïðîãðàìè äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè

ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà äî íàóêîâîãî ïðîåêòó “Øêîëà ðîçóì³ííÿ”
(1995–1997 ðð.)

Змістово-тематичні модулі 
(розділи) 

Всього 
годин  

Навчальні 
тренінги 

Дослідно-
експери-
ментальна 
робота 

Групові та 
індивідуальні 
консультації 

“Круглі 
столи” 

Фундаментальний соціально-
психологічний експеримент у сфері 
освіти: призначення, зміст, 
особливості 

107 24 47 29 7 

Психодіагностичні технології 
диференціації та індивідуалізації 
навчання 

48 4 14 30 – 

Психодіагностичні і психокорекційні 
технології та їх ефективність 128 14 86 24 4 

Соціально-психологічна адаптація 
учнів і вчителів: теорія, 
діагностика, умови поліпшення 

45 12 8 25 0 

Концепція інтелекту: психологія, 
діагностика, педагогіка розвитку 50 11 18 21 – 

Самоактуалізація особистості у 
системі фундаментального 
експерименту “Школа розуміння” 

28 17 – 11 – 

Темперамент особистості в 
контексті навчально-виховного 
процесу 

46 6 31 9 – 

Науковий аналіз версій модульного 
навчання 12 12 – – – 

Психологія і психодіагностика 
соціального та духовного розвитку 
особистості вчителя 

29 3 18 8 – 

Порівняльний аналіз основних 
параметрів класно-урочної і 
модульно-розвивальної систем 

5 2 – 3 – 

Теорія і практика створення 
дидактичних модулів і проблемно-
модульних програм 

50 8 27 15 – 

Принципи, критерії та параметри 
наукового проектування граф-схем 
навчальних курсів 

22 4 15 – 3 

Науково-методологічна експертиза 
граф-схем навчальних курсів 16 5 3 5 3 

Теорія і практика створення 
наукових проектів навчальних 
модулів 

12 4 – 8 – 

Основи теорії проблемно-
модульного підручникотворення. 
Технологія створення 
розвивального міні-підручника 

47 10 23 14 – 

Психомистецькі технології 
модульно-розвивального 
навчання: теорія, засоби, 
експериментування 

81 18 22 38 3 

Форми, методи і засоби 
індивідуалізації модульно-
розвивального навчання 

15 12 3 – – 

Експертиза ефективності 
фундаментального соціально-
психологічного експерименту за 
програмою “Школа розуміння” 

9 4 5 – – 

Разом 750 170 320 240 20 

À. Ôóðìàí
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³ ñòàö³îíàðíî¿ (òðàäèö³éíî¿) ôîðì
ïåðåï³äãîòîâêè ïåðåáóâàº ó ñï³ââ³äíî-
øåíí³ 1 äî 3,5. Öå îçíà÷àº, ùî çà äâà
ðîêè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ó 3,5 ðàç³â
âèêîðèñòàíî ìåíøå êîøò³â ïîð³âíÿíî ç
òèì, ùî ðåàëüíî ìàëî áóòè âèòðà÷åíî,
êîëè á íàâ÷àííÿ äîñë³äíèöüêîìó ìèñ-
òåöòâó ïðîõîäèëî íå â åêñïåðèìåíòàëüí³é
øêîë³, à â Æèòîìèðñüêîìó ³íñòèòóò³ óäî-
ñêîíàëåííÿ â÷èòåë³â.

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ àíàë³çîâà-
íî¿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè º òå, ùî âèêîíàí-
íÿ ¿¿ ïåðåäáà÷àº îñîáèñò³ñíî-ñìèñëîâå
çàíóðåííÿ êîæíîãî ïåäàãîãà â ³ííîâà-
ö³éíèé çì³ñò ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
ñèñòåìè ³ âíóòð³øíº âèâ³ëüíåííÿ éîãî â³ä
òðàäèö³éíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñõåì ñâ³òî-
áà÷åííÿ. Òàê, ñïî÷àòêó íà ëåêö³éíèõ
çàíÿòòÿõ ³ çàë³êàõ ó÷èòåë³ îïàíîâóþòü
íàóêîâó òåðì³íîëîã³þ, òåîðåòè÷í³ ï³ä-
õîäè ³ ìîäåë³, ñòðàòåãåìè ³ ìèñëåñõåìè,
çíàéîìëÿòüñÿ ³ç çàêîíîì³ðíîñòÿìè
íàóêîâîãî ïðîåêòóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó, áàçîâîþ
ìîäåëëþ ôóíêö³îíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî
ìîäóëÿ, äîñâ³äîì ïîºäíàííÿ îñíîâíèõ
ñôåð çì³ñòîâîãî ìîäóëÿ (çíàííÿ, óì³ííÿ,
íîðìè, ö³ííîñò³), ïðèíöèïàìè òà óìîâàìè
ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ,
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîþ ñòðàòåã³ºþ êåð³â-
íèöòâà íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì òà îñíîâàìè
òåîð³¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîäíîðàç íà
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ â³äïðàöüîâóþòü
ñóòü ³ ñïåöèô³êó åòàï³â ö³ë³ñíîãî ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó, ãîòóþòü
³ííîâàö³éíå ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íå
çàáåçïå÷åííÿ íîâî¿ ñèñòåìè, îñìèñëþþòü
òà àïðîáîâóþòü ïñèõîìèñòåöüê³ îñâ³òí³
òåõíîëîã³¿ ³ òåõí³êè áåçïåðåðâíî¿ ðîçâè-
âàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ç íàâ÷àëüíîþ ãðóïîþ.
Ó öüîìó, âëàñíå, íå ò³ëüêè òåîðåòè÷íà
íîâèçíà çì³ñòó äèñòàíö³éíî¿ ïðîãðàìè, à
é ¿¿ î÷åâèäíå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ äëÿ
îñâ³òÿí Óêðà¿íè: âîíà ïðîïîíóº ³ííîâà-
ö³éí³ ôîðìè ³ âèäè ÿê³ñíî¿ âèäîçì³íè
¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà çàñàäàõ
ìåíòàëüíîñò³, äóõîâíîñò³, ðîçâèòêîâîñò³
³ ìîäóëüíîñò³, ùî çóìîâëþº ñóòí³ñíó â³òà-
êóëüòóðíó ïåðåîð³ºíòàö³þ îñâ³òíüî¿ ñèñ-
òåìè ó íàïðÿìêó ¿¿ âèñîêî¿ ³ííîâàö³éíîñò³.

Ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ äèñòàíö³éíî¿ ïðî-
ãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ ÿê ïñèõîëîãà-
äîñë³äíèêà âäàëî ïîºäíóþòüñÿ îñíîâí³
ð³çíîâèäè íàâ÷àëüíî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ðî-
áîòè. Ïðî öå íàî÷íî ñâ³ä÷èòü çì³ñò òàá-
ëèö³ 3: àêàäåì³÷íèé êóðñ äîïîâíþºòüñÿ
åêñïåðèìåíòàëüíèì ³ íàâïàêè, ùî ãà-
ðàíòóº âèñîêèé ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíî¿
ï³äãîòîâêè âèêîíàâö³â ñêëàäíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó â àñïåêò³ òåîðåòèêî-ìåòîäî-
ëîã³÷íîãî âîëîä³ííÿ ïðåäìåòîì íàóêîâîãî
ïîøóêó ³ ä³ÿëüí³ñíî-ïðàêòè÷íî¿ ïåðåáó-
äîâè çì³ñòó ³ ñòèëþ ñîö³àëüíîãî æèòòÿ â
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ – â³ä øêîëè Çíàííÿ
äî øêîëè Êóëüòóðè ³ Äóõîâíîñò³.

Ïðîïîíîâàíà ñèñòåìà äèñòàíö³éíî¿
ï³äãîòîâêè çàáåçïå÷óº òàêîæ ïðîãðåñèâ-
íèé ï³äõ³ä äî âèáîðó ôîðì ³ ìåòîä³â
íàâ÷àëüíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè
â÷èòåëÿ, âèêëàäà÷à. Ç îäíîãî áîêó, äî-
ëàºòüñÿ çì³ñòîâî-ñìèñëîâà ðîçìåæîâà-
í³ñòü ì³æ òàêèìè îðãàí³çàö³éíèìè ôîð-
ìàìè íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ, ÿê ëåêö³ÿ,
ñåì³íàðñüêå ³ ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ, êîíôå-
ðåíö³ÿ, ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà ç³ ñëóõà÷àìè
òîùî. Äî òîãî æ ïðîôåñ³éíî-ä³ëîâ³ âçàºìè-
íè ì³æ íàóêîâöÿìè ³ ïðàêòèêàìè íàáóâà-
þòü ðèñ ïîë³âìîòèâîâàíîñò³, êîìóí³êàòèâ-
íîñò³, ïðîåêòèâíîñò³, êðåàòèâíîñò³, ðå-
çóëüòàòèâíîñò³; ç ³íøîãî – ë³êâ³äóºòüñÿ
íåâèïðàâäàíà äèôåðåíö³àö³ÿ ïðàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ íà ò³ ð³çíîâèäè, ùî
ìàþòü ïîõ³äíå àáî äðóãîðÿäíå çíà÷åííÿ ó
ôóíäàìåíòàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ (ãðóïîâà
÷è ³íäèâ³äóàëüíà ïñèõîä³àãíîñòèêà, êîí-
ñóëüòóâàííÿ ó÷í³â òà áàòüê³â, ïðîô-
îð³ºíòàö³éíà ðîáîòà ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè,
ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ äî ïåäàãîã³÷íîãî êîí-
ñèë³óìó, îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³í.).
Ñòðàòåã³÷íèì îð³ºíòèðîì äëÿ âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïîøóêó º
îäåðæàííÿ ìåíòàëüíî ³ äóõîâíî çîð³ºíòî-
âàíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíîãî
ïîõîäæåííÿ, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî çì³ñòó
òà ³ííîâàö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Àêàäåì³÷íèé êóðñ äèñòàíö³éíî¿ ïðîã-
ðàìè ÷èòàºòüñÿ âèêëþ÷íî îðãàí³çàòîðàìè
ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòó, íàóêî-
âèìè ñï³âðîá³òíèêàìè ²íñòèòóòó åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ñèñòåì îñâ³òè, à òàêîæ
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ôàõ³âöÿìè íàéâèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ÿê³
çàõèñòèëè êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿ ³ç
çàãàëüíèõ àáî ñïåö³àëüíèõ àñïåêò³â
íàóêîâîãî ï³çíàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ òà
åêñïåðèìåíòóâàííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
ñèñòåìè (Î.ª. Ãóìåíþê [59; 62], Â.Î. Êî-
ì³ññàðîâ  [90–92], Ì.Á. Áðèãàäèð  [9; 10],
Þ.ß. Ìåäèíñüêà  [102; 103], À.Í. Ã³ðíÿê
[43; 45], Í.ª. Ñèòí³êîâà  [144], Ã.Î. Ãîð-
áàíü  [46; 109], Ë.Â. Çàçóë³íà  [74; 75],
Â.Â. Ìåëüíèê  [104; 105], Ò.Â. Ñåìåíþê
[141; 142]). Â îêðåìèõ âèïàäêàõ äî ïðî-
âåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â çàëó÷àþòüñÿ
ï³äãîòîâëåí³ íàìè êåð³âíèêè ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíèõ øê³ë ³ çàñòóïíèêè äèðåêòîðà
ç äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè.

Âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîãî êóðñó íàâ-
÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ö³ëêîì ïîêëàäàºòüñÿ
íà àäì³í³ñòðàö³þ åêñïåðèìåíòàëüíî¿

øêîëè. Âîíà îðãàí³çîâóº, çì³ñòîâíî
çàáåçïå÷óº ³ êîîðäèíóº ôîðìè ³ ìåòîäè
äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè
â÷èòåë³â-äîñë³äíèê³â, ñïèðàþ÷èñü íà
ïîçèòèâíèé äîñâ³ä àêàäåì³÷íîãî êóðñó ³
íà çäîáóòêè íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â øêîëè
– ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó, ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ñëóæáè, íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî
â³ää³ëó, åêñïåðòíî¿ ³ ðåäàêö³éíî-âè-
äàâíè÷î¿ ãðóï. Îñê³ëüêè áàãàòîñòîðîííÿ
ä³ÿëüí³ñòü ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè îðãàí³çîâóºòüñÿ
ïîòèæíåâî, òî, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä, ïðî
äîñÿãíåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ó
ôóíäàìåíòàëüíîìó åêñïåðèìåíòóâàíí³
íàéêðàùå ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ùîì³ñÿ÷íî¿
³ ïîêâàðòàëüíî¿ äîñë³äíî-åêñïåðèìåí-
òàëüíî¿ ðîáîòè êîæíîãî âèêîíàâöÿ,
íàâ÷àëüíî¿ êàôåäðè, ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â.

Òàáëèöÿ 3
Îñíîâí³ ôîðìè-ð³çíîâèäè àêàäåì³÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà ó ñèñòåì³ ôóíäàìåíòàëüíîãî

ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ

Програма дистанційної підготовки педагога-психолога-дослідника (1500 годин) 
Академічний курс - 750 годин:  
Вид навчальної роботи, кількість годин 

№ 
п/п 

Практичний курс - 750 годин:  
Вид практичної роботи, кількість годин 

Навчальні тренінги, які проводять 
спеціалісти з фундаментального 
експерименту – 180 годин 

1. Психолого-педагогічні обстеження учнів і 
батьків, кількісна та якісна обробка 
результатів – 180 годин 

Дослідно-експериментальна робота під 
керівництвом наукових керівників і 
консультантів фундаментального 
експерименту – 150 годин 

2. Просвітницько-наукова робота серед 
педагогів інших шкіл і батьків, у т. ч. її 
підготовка, проведення і написання 
наукових звітів – 100 годин 

Групова дослідно-пошукова та 
інноваційно-методична робота наукових 
керівників з предметними (фаховими) 
кафедрами, творчими групами  
– 240 годин 

3. Групова та індивідуальна інноваційно-
наукова робота учителів (викладачів) 
певного фаху над створенням авторської 
системи програмово-методичного 
забезпечення експерименту – 160 годин 

Групове та індивідуальне консультування 
керівниками експерименту його 
виконавців, учасників і всіх зацікавлених 
осіб –140 годин 

4. Самоосвіта виконавців експерименту з 
теорії, методології і процедури 
експериментування, включаючи і 
самовдосконалення особистості вчителя  
– 150 годин 

“Круглі столи” з учителями і викладачами 
модульних навчально-виховних закладів 
за участю наукових співробітників 
Інституту ЕСО – 40 годин 

5. Підготовка виконавцями експерименту 
наукової продукції (інноваційно-
методичні спецвипуски, 
експериментальні програми, тези 
виступів, наукові статті, методичні 
посібники) – 160 годин 

À. Ôóðìàí
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Ó ôîðì³ òàáëèö³ íèæ÷å ïîäàíèé áëàíê
³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ñàìîîñâ³òè
â÷èòåëÿ-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà óïðîäîâæ
îäíîãî êâàðòàëó çà ÷îòèðìà íàïðÿìêàìè
(òåîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, òåõíîëîã³ÿ òà ³ííî-
âàö³éíà ïðàêòèêà ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
îñâ³òè) ³ ÷îòèðìà ïîêàçíèêàìè: çàâäàííÿ,
çàòðà÷åíèé ÷àñ (ó ãîä), ÿê³ñòü âèêîíàííÿ,
ðåçóëüòàò (òàáë. 4). Àíàëîã³÷í³ òàáëèö³
äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ³ äëÿ ô³êñàö³¿
íàðîùóâàííÿ çì³ñòó ³ííîâàö³éíî-åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè òâîð÷èõ ãðóï,
ïðåäìåòíèõ ÷è ôàõîâèõ êàôåäð, óïðàâ-
ë³íñüêèõ ñòðóêòóð àáî ³íøèõ íîâàö³éíèõ
ï³äðîçä³ë³â, äåùî çì³íèâøè ¿õ íàçâó
(íàïðèêëàä: “Êîëåêòèâíà ïðîãðàìà ñàìî-
îñâ³òè ó÷èòåë³â-äîñë³äíèê³â, îá’ºäíàíèõ
ó òâîð÷ó ãðóïó àâòîð³â ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíèõ ï³äðó÷íèê³â”).

Îêðåìî çàóâàæèìî, ùî ïîòèæíåâå
ïðîãðàìíå ïëàíóâàííÿ ïðîôåñ³éíî-êðå-
àòèâíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ,
ùî ðàí³øå íàìè âïðîâàäæóâàëîñÿ â åêñ-
ïåðèìåíòàëüíèõ øêîëàõ [äèâ. 159, ñ.
195–196], íå îòðèìàëî øèðîêîãî ðîçïîâ-
ñþäæåííÿ ãîëîâíî ÷åðåç òðóäîì³ñòê³ñòü
ïðîöåäóðè â³äñòåæåííÿ ó÷àñíèêîì
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåòàë³çîâàíî¿
äèíàì³êè ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîçðîñ-
òàííÿ ³ êóëüòóðíîãî çáàãà÷åííÿ. Âîäíî-
÷àñ äîðå÷íèì º âåäåííÿ êàðòîòåêè ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ÷è êîëåêòèâíîãî îâîëî-
ä³ííÿ òåîð³ºþ, ìåòîäîëîã³ºþ òà åêñïåðè-
ìåíòàëüíîþ ïðàêòèêîþ ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíîãî íàâ÷àííÿ çà îêðåìèì áëàíêîì
(òàáë. 5), äî ÿêîãî çàíîñÿòüñÿ êîíê-
ðåòí³ ðåçóëüòàòè-çäîáóòêè êîæíîãî
ñóá’ºêòà îñâ³òíüî¿ òâîð÷îñò³ çà ðîêàìè
óïðîäîâæ ï’ÿòèð³÷íîãî òåðì³íó. Ñèñòå-
ìàòè÷íå çàïîâíåííÿ òàêèõ êàðòîê – öå
íå ëèøå ïðèºìíà äëÿ áóäü-ÿêîãî åêñïåðè-
ìåíòàëüíîãî çàêëàäó ñòàòèñòèêà, ÿêîþ
ìîæíà ïèøàòèñÿ, à é åôåêòèâíèé ìîí³-
òîðèíãîâèé ìåòîä ô³êñàö³¿ äèíàì³êè
çðîñòàííÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó òà ³í-
íîâàö³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê îêðåìèõ
îñâ³òÿí-âèêîíàâö³â ñâîº¿ ïðîãðàìè, òàê ³
íîâàòîðñüêèõ ãðóï òà ö³ëèõ ïåäàãîã³÷íèõ
êîëåêòèâ³â.

Ç 2000 ðîêó ó ñòðóêòóð³ ²íñòèòóòó åêñ-
ïåðèìåíòàëüíèõ ñèñòåì îñâ³òè (ì. Òåð-
íîï³ëü) ä³þòü ï³äðîçä³ëè êîëåêòèâíèõ
íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â ³ íàóêîâèõ êî-
ðåñïîíäåíò³â. Ó ñåðïí³ 2004 ðîêó ïåäàãî-
ã³÷í³ êîëåêòèâè 12 åêñïåðèìåíòàëüíèõ
øê³ë ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè ï³äïè-
ñàëè ç ²íñòèòóòîì ÅÑÎ êîíòðàêò íà
ó÷àñòü ó âèêîíàíí³ çàâäàíü ïåðøîãî,
ï³çíàâàëüíî-ñóá’ºêòíîãî åòàïó (2004–05
ðîêè) ñóñï³ëüíî-äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðàìè
íàøî¿ íàóêîâî¿ øêîëè é ó òàêèé ñïîñ³á
äîëó÷èëèñÿ äî ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ðóõó çà îíîâëåíó
íàö³îíàëüíó øêîëó òà óêðà¿íñüêó íàóêó
[äèâ. 134; 188]. Òîìó íèí³ äîñë³äíî-
åêñïåðèìåíòàëüíà ðîáîòà â ìîäóëüíèõ
øêîëàõ, ë³öåÿõ ³ ã³ìíàç³ÿõ îðãàí³çóºòüñÿ
íå ñò³ëüêè ÿê ôóíäàìåíòàëüíèé ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íèé åêñïåðèìåíò â³äîìîãî
çì³ñòó ³ ñïðÿìóâàííÿ, ñê³ëüêè ÿê âèñîêî-
ïðîôåñ³éíå çä³éñíåííÿ íà êîëåêòèâíîìó,
ãðóïîâîìó ÷è ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âíÿõ
³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç
óïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ. Äîñâ³ä
ïåðåêîíóº, ùî óñï³õ ïðèéäå äî òèõ ïå-
äàãîã³÷íèõ òà âèêëàäàöüêèõ êîëåêòèâ³â,
ó êîòðèõ êîæíèé ïîçàøòàòíèé ñï³âðî-
á³òíèê ²íñòèòóòó ÅÑÎ ùîäåííî çàéìà-
ºòüñÿ ïðèíàéìí³ 2–3 ãîäèíè òàêîþ, ÷³òêî
ñïëàíîâàíîþ ³ ñêîîðäèíîâàíîþ, ä³ÿëüí³ñòþ.

Îòæå, çàïðîïîíîâàíà é àïðîáîâàíà
íàìè ñèñòåìà äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà º ³ííîâà-
ö³éíîþ äëÿ íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè çà çàâ-
äàííÿìè, çì³ñòîì, òåõíîëîã³ºþ, ôîðìàìè,
çàñîáàìè ³ ðåçóëüòàòàìè ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêè îñâ³-
òÿíñüêèõ êàäð³â. Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ
åêîíîì³÷í³ñòþ ³ âîäíî÷àñ íàóêîºìí³ñòþ
òà âèñîêèì ñàìîàêòóàë³çóþ÷èì âïëèâîì
íà ïðîôåñ³éíå é îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ
êîæíîãî ó÷àñíèêà ïîâíîö³ííî¿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ç
÷àñîì ñàìå öÿ ñèñòåìà ñïðè÷èíèòü äîëå-
íîñíå îíîâëåííÿ íàÿâíèõ îñâ³òí³õ ìî-
äåëåé ñåðåäíüî¿ ³ âèùî¿ øêîëè òà âèÿâèòü
ñâ³é çíà÷íèé êóëüòóðîòâîð÷èé ïîòåíö³àë.
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Òàáëèöÿ 5
Êàðòêà ³íäèâ³äóàëüíîãî (êîëåêòèâíîãî) îâîëîä³ííÿ òåîð³ºþ, ìåòîäîëîã³ºþ,

òåõíîëîã³ºþ òà ³ííîâàö³éíîþ ïðàêòèêîþ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè Ï²Á
________________________________________ ÷è ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâîì
____________________________________________________ ó 200 ___ ðîö³

Квартал Курс самоосвітньої 
підготовки Перший Другий Третій Чет-

вертий 
Примітка 

 
 

Теорія  
МРО 

 
 

     

 
 

Методологія МРО 
 
 

     

 
 

Технологія  
МРО 

 
 

     

 
Пропаган-
дистсько- 
Освітня 

 

     

 
Експери-
ментально-
пошукова 

 

     
Практика 
МРО 

 
Науково-
видавнича 

 
 

     

Висновки про ступінь зростання інноваційної компетентності  
за напрямками самоосвіти 

Напрямки самоосвіти Оцінка Сума балів Рейтинг 
1. Теорія МРО (maх 20 б.)    
2. Методологія МРО (maх 20 б.)    
3. Технологія МРО (maх 20 б.)    
4. Практика МРО (maх 40 б.)    
Загальна сума балів (maх 100 балів) ____________________________________ 
Висновок атестаційної комісії __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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2. ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÊÎÍÖÅÏÒÈ
² ÌÎÄÅËÜ ÏÎÂÍÎÖ²ÍÍÎ¯

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Â ÎÑÂ²ÒÍ²É ÑÔÅÐ² ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ

²ííîâàö³éíà îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü, çã³äíî
ç â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòåðñüêèì Ïîëîæåííÿì
[125], – öå ðîçðîáêà, ðîçïîâñþäæåííÿ òà
çàñòîñóâàííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é, ùî âïåðøå
ñòâîðåí³, âäîñêîíàëåí³ àáî çàñòîñîâàí³;
îñâ³òí³, äèäàêòè÷í³, âèõîâí³, óïðàâë³íñüê³
ñèñòåìè, ¿õ êîìïîíåíòè, ùî ñóòòºâî
ïîë³ïøóþòü ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íà âñåóêðà¿íñüêîìó, ðåã³îíàëü-
íîìó ÷è ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ çðåàë³çóâàííÿ
äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè. Ïðè öüîìó
íàéâèùèé ð³âåíü ìàñøòàáíèõ çì³í ïåðåä-
áà÷àº àïðîáàö³þ ³ííîâàö³é òà åêñïåðèìåí-
òàëüíó ïåðåâ³ðêó ïðîäóêòèâíîñò³ ³ ìîæ-
ëèâîñò³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ñèñòåì³ îñâ³òè.

Çàãàëîì îñíîâíèé çì³ñò àíàë³çîâàíîãî
Ïîëîæåííÿ ñòàíîâëÿòü äâà ðîçä³ëè:
“Ðîçðîáêà ³ííîâàö³é ó ñèñòåì³ îñâ³òè” ³
“Ðîçïîâñþäæåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ³í-
íîâàö³é ó ñèñòåì³ îñâ³òè”. Âîíè ÷³òêî
óíîðìîâóþòü ïðîöåäóðè âèçíàííÿ ³ííî-
âàö³éíî¿ ³í³ö³àòèâè, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ åêñïåðè-
ìåíòó, âëàñíå éîãî çä³éñíåííÿ-ïðîâå-
äåííÿ, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîçøè-
ðåííÿ áàçè, âíåñåííÿ çì³í äî ïðîãðàìè
äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè, ïðè-
ïèíåííÿ, çàâåðøåííÿ åêñïåðèìåíòó, à
òàêîæ ïðî ñôåðó ðîçïîâñþäæåííÿ êîíê-
ðåòíî¿ ³ííîâàö³¿, çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî íå¿ òà óìîâè ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ó ñèñòåì³
îñâ³òè. Ïðîòå î÷åâèäíî, ùî öåé íîðìàòèâ-
íèé äîêóìåíò ëèøå ñõåìàòè÷íî ô³êñóº
îñíîâí³ ïðèíöèïè, çàêîíîì³ðíîñò³ ³ ïñèõî-
ñîö³àëüí³ ìåõàí³çìè çä³éñíåííÿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó ïðè-
ðîäíî â³í íå ðîçâ’ÿçóº àêòóàëüíèõ òåî-
ðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ó öüîìó
ïðåäìåòíîìó ïîë³ íàóêîâîãî ïîøóêóâàííÿ.

Ïåðåäóñ³ì ï³äêðåñëèìî, ùî îñâ³òà –
öå âàæëèâà ñêëàäîâà âñåçàãàëüíîãî ïðî-
öåñó ñîö³àë³çàö³¿, êîòðèé, çàâäÿêè íàÿâ-
íîñò³ ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóð ³ çàñîá³â (íàï-
ðèêëàä, ñ³ì’¿ ³ ìîâ³), ïåðåäáà÷àº ïðèâëàñ-

íåííÿ êîæíîþ ëþäèíîþ øèðîêîãî êîëà
ö³ííîñòåé, íîðì, ïîíÿòü òà î÷³êóâàíü, íà
ï³ä´ðóíò³ ÿêèõ óìîæëèâëþºòüñÿ ïîâñÿê-
äåííå æèòòÿ ëþäåé. Îäíàê, íà ïåðåêî-
íàííÿ áàãàòüîõ ìèñëèòåë³â, “îñâ³òà –
ôîðìàëüíèé ïðîöåñ, íà çàñàäàõ ÿêîãî
ñóñï³ëüñòâî ïåðåäàº ö³ííîñò³, íàâè÷êè ³
çíàííÿ â³ä îäí³º¿ ëþäèíè ÷è ãðóïè äî
³íøèõ” [145, ñ. 427]. ² âñå æ, íà íàø
ïîãëÿä, ôîðìàëüí³ñòü îñâ³òè ÿê îñîáëè-
âîãî ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó â³äíîñíà, ïî-
ïåðøå, òîìó ùî öå îêðåìà, ëîêàë³çîâàíà
ó ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³, â³òàêóëüòóðíà ñôåðà
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³-ãðî-
ìàäÿíèíà,  à â³äòàê ñêëàäíà ³ áàãàòîð³âíå-
âà îðãñèñòåìà, ïî-äðóãå, ùå é òîìó, ùî
öå óí³êàëüíèé ïðîñò³ð êóëüòóðîíàñë³-
äóâàííÿ ³ êóëüòóðî³í³ö³þâàííÿ – ïîíÿòü
³ ñèìâîë³â, ñòàâëåíü ³ óÿâëåíü, âàðòîñòåé
³ â³ðóâàíü, ïðàâèë ³ íîðì ÿê ãîëîâíèõ
ñêëàäîâèõ ëþäñüêîãî äîñâ³äó. Òîìó àòðè-
áóòèâíî îñâ³òà º â³òàêóëüòóðíèì ÿâè-
ùåì íå ëèøå ñóñï³ëüíîãî ôîðìàòó, à é
öèâ³ë³çàö³éíîãî, çàãàëüíîñâ³òîâîãî.

Ï³äòâåðäæåííÿì ñêàçàíîãî º òîé ôàêò,
ùî îñâ³òà ñïðèÿº çáåðåæåííþ êóëüòóðíèõ
ö³ííîñòåé ³ ïðîâåäåííþ ñîö³àëüíèõ çì³í,
êîòð³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç âïðîâàäæåííÿì íîâèõ
òåõíîëîã³é ³ ïåðåîö³íêîþ íàÿâíî¿ ñèñòåìè
çíàíü. Êð³ì òîãî, âîíà ö³ëêîì ñëóøíî
ðîçãëÿäàºòüñÿ íèí³ ÿê êàï³òàëîâêëàäåí-
íÿ, êîòðå ïðèíåñå âèíàãîðîäó â ìàéáóò-
íüîìó. ² öå ï³äòâåðäæóþòü íàóêîâ³ óçà-
ãàëüíåííÿ: ìàº ì³ñöå ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ
ð³âíåì îñâ³÷åíîñò³ ëþäèíè òà ¿¿ óñï³õàìè
ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.

Îäíàê íàéâàãîì³ø³ àðãóìåíòàö³¿ öåíò-
ðóþòüñÿ äîâêîëà òîãî íåçàïåðå÷íîãî ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî ôàêòó, ùî íèí³ íà ïåðøèé
ïëàí äèñêóðñó âèõîäèòü ïðîöåñ ãëîáàë³-
çàö³¿. “Ó íàø ÷àñ ñòàº çðîçóì³ëèì, –
ïèøóòü ª. Ñàâåëüºâ ³ Â. Êóðèëÿê, – ùî
ñâ³ò ñïðàâä³ âñòóïàº â íîâó åðó, â ÿê³é
ïåðåâàæàþ÷èì ôàêòîðîì º ãëîáàë³çàö³ÿ.
ßêùî â ïåðø³ ðîêè ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè ãëîáàëüíèé õàðàêòåð ïðîãëÿäàâñÿ
ëèøå ó ñôåð³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè (éäåòüñÿ,
ïðèì³ðîì, ïðî íàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ
ÿäåðíî¿ ³ âîäíåâî¿ çáðî¿), òî â îñòàííº
äåñÿòèë³òòÿ íàö³îíàëüíà ïðèíàëåæí³ñòü

À. Ôóðìàí
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åêîíîì³êè âòðà÷àº êîëèøíþ ñàìîñò³é-
í³ñòü, íåçàëåæí³ñòü â³ä ñâ³òîâèõ ïðîöåñ³â.
Ìóëüòèíàö³îíàëüí³ êîìïàí³¿ çäàòí³ á³ëü-
øå âïëèâàòè íà ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëüí³
ïðîöåñè, í³æ ïðåçèäåíòè é óðÿäè)” [137,
ñ. 25–26]. Ó çâ’ÿçêó ç öèì àâòîðè ö³ëêîì
ñëóøíî îá´ðóíòîâóþòü çì³ñò, ôîðìè òà
íîâàö³¿ òàê çâàíî¿ íîâî¿ åêîíîì³êè, êîòðà,
áàçóþ÷èñü íà ²íòåðíåò-á³çíåñ³, ë³êâ³äîâóº
ãåîãðàô³÷í³ ³ íàö³îíàëüí³ ìåæ³ åêîíîì³÷-
íîãî ïðîñòîðó, çàäàº åêîíîì³÷íó ö³íí³ñòü
çíàíü, âèáóäîâóº ãëîáàëüíèé åêîíîì³÷-
íèé ïîðÿäîê, ôàêòè÷íî ñòâîðþº ºäèíó
íàäíàö³îíàëüíó åêîíîì³êó ç³ ñâ³òîâèì
²íòåðíåò-óðÿäîì, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ íå
ò³ëüêè ïîçèòèâíèìè íàñë³äêàìè, à é íåãà-
òèâíèìè [äèâ. 41].

² âñå æ çðèìà òåíäåíö³ÿ äî ãëîáàë³çàö³¿
º íåçàïåðå÷íèì ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüñòâ òà
¿õ ñôåð (íàóêà, åêîíîì³êà, êóëüòóðà,
ïðàâî, îñâ³òà, äîçâ³ëëÿ òîùî) íå ìîæå
â³äáóâàòèñÿ åôåêòèâíî áåç ³íòåãðàö³¿ äî
ïåâíîãî çàãàëó – ÿê êîíòèíåíòàëüíîãî,
òàê ³ ì³æêîíòèíåíòàëüíîãî.

Â îêðåñëåíîìó êîíòåêñò³ òåîðåòèçóâàííÿ
íàìè, ñï³ëüíî ³ç Þ.². ßêîâåíêîì [80, ñ.
8–9], îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ñòâîðåííÿ
íîâî¿ ãàëóç³ ñîö³îëîã³÷íîãî çíàííÿ –
ñîö³îëîã³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íà
ïðèêëàä³ ôóíêö³îíóâàííÿ îñâ³òÿíñüêî¿
ñôåðè ñóñï³ëüñòâà). Çîêðåìà, âñòàíîâëåíî,
ùî ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîë³òòÿ íàóêîâà óÿâà ïðî
³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü áóëà òàêà: êîæíå
ñóñï³ëüñòâî ìàº ñâî¿ ðåñóðñè, à òîìó º
ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³, íàñàìïåðåä ÷åðåç òàê³ ðåñóðñè
ðîçâèòêó ÿê íàóêà, òåõí³êà, êóëüòóðà òà
îñâ³òà. Ïðè öüîìó ñóñï³ëüíà ïîòðåáà â
³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ çàãîñòðþºòüñÿ òîä³,
êîëè ïî÷èíàþòü ïðîãíîçóâàòè ³ ïåðåæèâàòè
äåô³öèò ïåâíîãî ðåñóðñó (íàïðèêëàä,
àãðàðíîãî – êîëåêòèâ³çàö³¿, âèðîáíèöòâà
– ³íäóñòð³àë³çàö³¿, òåõí³êè – ë³òàêî-
áóäóâàííÿ, ìàøèíîáóäóâàííÿ ³ ò. ³í.).
Îòîæ çàâæäè òðåáà ì³ðêóâàòè ïðî ðåñóðñè
ðîçâèòêó ³ äæåðåëà æèòòºïðîöâ³òàííÿ
ñóñï³ëüñòâà.

Ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò îñâ³òè, ÿê ³ êîæåí
³íñòèòóò, âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿: ðåïðî-

äóêòèâíà, êîìóí³êàòèâíà, âëàäíà, ñå-
ëåêòèâíà, ³íòåãðàòèâíà, ñîö³îìîá³ëüíà,
ãîñïîäàðñüêà, ñòðàòèô³êàö³éíà, ïðîäóê-
òèâíà, äîçâ³ëëåííºâà òà ³í. (².Ì. Ãàâðè-
ëåíêî, Î.Ë. Ñê³ä³í [40]). Îäíàê ñïåöè-
ô³êà â³òàêóëüòóðíîãî óòâåðäæåííÿ îñâ³òè
ÿê ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó ïîñÿãàº ó ïåðå-
âàæàíí³ íèçêè îñíîâîïîëîæíèõ ôóíêö³é,
ùî öåíòðóþòüñÿ äîâêîëà ñîö³àë³çàö³¿,
êîìóí³êàö³¿ ³ ñåëåêö³¿, à òàêîæ áåç-
ïåðåðâíî¿ òðàíñëÿö³¿ çàãàëüíîëþäñüêîãî
äîñâ³äó â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ.

Ñèñòåìà ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà â
óÿâ³ íàóêîâö³â çîñåðåäæåíà íà ïðîäóêó-
âàíí³ òàêèõ êîìïîíåíò³â:

1) ëþäåé ÿê íîñ³¿â ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ;
2) àãðîïðîäóêò³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ çà-

áåçïå÷óº ô³ç³îëîã³÷íèé ð³âåíü çàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåá (çà À. Ìàñëîâèì);

3) âèðîáíèöòâ³ ðå÷åé ÿê óìîâè ïî-
äàëüøî¿ ³íòåíñèô³êàö³¿ âèðîáíèöòâà ëþ-
äåé òà àãðîïðîäóêò³â;

4) ïðîäóêóâàíí³ ñèìâîë³÷íèõ ñèñòåì,
ó ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ñïåöèô³êà âèðîá-
íèöòâà çàçíà÷åíîãî âèùå (ï. 1–3) òà
ñïåö³àë³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíèõ ãðóï
³ â³äíîñèí ì³æ íèìè ç ïðèâîäó âèðîá-
íèöòâà, âêàçàíîãî ó ï. 1, 2, 3, 4;

5) ï³äãîòîâö³ òà ôîðìóâàíí³ îñîáèñ-
òîñòåé ÿê ãåíåðàòîð³â ÷è ðóø³éíèõ ñèë
âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â: à) ìîäåðí³çàö³¿,
á) òðàíñôîðìàö³¿, â) ðåôîðìàö³¿ ³ ã) ðå-
âîëþö³¿ ùîäî óñ³õ ñåãìåíò³â ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1–5.

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ áàãàòîñåãìåíòíå
ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî ìîæå îïòèìàëüíî
ôóíêö³îíóâàòè çà óìîâè ä³àëåêòè÷íî¿
âçàºìîä³¿ é â³äíîñíî¿ ð³âíîâàãè òðàäèö³é
òà ³ííîâàö³é ó æèòò³ òàêîãî íàäñêëàä-
íîãî ñîö³óìíîãî îðãàí³çìó ÿê ñóñï³ëüñò-
âî. Ñàìå òîìó â ðîçâèòêó îñòàííüîãî, ÿê
³ éîãî ï³äñèñòåì, äîðå÷íî âèîêðåìèòè é
ðîçãëÿäàòè ñòàíè òà åòàïè ñò³éêîãî
ñòàá³ëüíîãî ðóõó-ïîñòóïó ³ áóðõëèâî-íî-
âàö³éíîãî, íåïàðàìåòðè÷íîãî. Äîðå÷í³ñòü
êîæíîãî ç íèõ âèçíà÷àºòüñÿ àáî íàÿâ-
í³ñòþ íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â ñòàá³ëüíîãî
ðîçâèòêó, àáî âòðàòîþ ðåñóðñîºìíîñò³,
ïðîãíîçóâàííÿ äåô³öèòó òà ïîøóêó øëÿ-
õ³â êîìïåíñàö³¿ öèõ âòðàò. Çàçíà÷åíå
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ñïîíóêàº äî àðòèêóëÿö³¿ ³ííîâàö³éíîãî
åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, àáî éîãî
îêðåìèõ ï³äñèñòåì, ñôåð.

Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ íàêîïè÷åíî äîñ-
â³ä â³äñòåæåííÿ âèçð³âàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
ôàç ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ÿê ó øèðîêîìó,
òàê ³ ó âóçüêîìó âèòëóìà÷åíí³. Ïðîòå
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ðåïðåçåíòóþòü ÿê
òåîðåòè÷í³ çäîáóòêè ñâîãî ÷àñó, òàê ³
ïðàêòè÷í³ íàñë³äêè ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Ïðîöåñ ãëîáàë³çàö³¿, çàçíà÷åíèé íà ïî-
÷àòêó, íàäàº ³íø³ ïàðàìåòðè ìíîæèí³
ïðîöåñ³â, ÿâèù, ñòàí³â, ÿê³ íå â³äðåôëåê-
ñîâàí³ íàóêîâöÿìè. Òîìó, â³äïîâ³äíî äî
òåðì³íà À. Òîéíá³, âèíèêàþòü íîâ³ âèê-
ëèêè ÷àñó, çã³äíî ç ÿêèìè ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â ïîâèííî
îòðèìóâàòè íîâ³ âëàñòèâîñò³, ôîðìè,
çì³ñòè. Î÷åâèäíî, ùî öå ñòàíäàðòíèé
âàð³àíò äî ñïîíóêàííÿ íàóêîâöÿ ó éîãî
ïîøóêó íàóêîâèõ òåîð³é, êîíöåïö³é,
ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ
òîãî, ùîá àäåêâàòíî â³äîáðàæàòè â³äïî-
â³ä³ íà ö³ âèêëèêè ÷àñó.

Â îñâ³òÿíñüê³é ñôåð³ öå ùîíàéïåðøå
ñòîñóºòüñÿ íàñòóïíîãî:

– äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îñâ³òè
òà âõîäæåííÿ Óêðà¿íè ó ªâðîïåéñüêèé
ãåîêóëüòóðíèé ïðîñò³ð;

– åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ îñâ³òè ÿê
ñôåðè òðàíñëÿö³¿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â³ä
ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ òà âàæëèâîãî ñåã-
ìåíòà íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðîòâîðåííÿ;

– íàïðÿìê³â, ñòóïåí³â, ð³âí³â òà
ôîðì îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè (íàâ÷àííÿ,
ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òîùî);

– ïîåòàïíîãî ïåðåâåäåííÿ íàö³îíàëü-
íî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ç åêñòåíñèâíî-òðàíñ-
ëÿö³éíîãî, ³íôîðìàö³éíî-ìîíîëîã³÷íîãî
ñòàíó äî ³íòåíñèâíî-ðîçâèâàëüíîãî,
â³òàêóëüòóðíîãî, ³ â òàêèé ñïîñ³á çì³íà
òðàäèö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³ íà ³ííî-
âàö³éíó;

– íàóêîâå ïðîåêòóâàííÿ é óäîñêîíà-
ëåííÿ â³òàêóëüòóðíîãî çì³ñòó íàâ÷àëü-
íèõ ïðåäìåò³â òà íàóêîâèõ äèñöèïë³í
ñåðåäíüî¿, âèùî¿ ³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè;

– ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿, ó ò. ÷. êîìï’þòåðíî¿, áàçè ³
ñèñòåìè ³ííîâàö³éíèõ ïðîãðàìîâî-

ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â (ãðàô-ñõåìè íàâ-
÷àëüíèõ êóðñ³â, â³òàêóëüòóðí³ ìàòðèö³
ðîçä³ë³â ³ òåì, íàóêîâ³ ïðîåêòè íàâ-
÷àëüíèõ ìîäóë³â, îñâ³òí³ ñöåíàð³¿, ðîç-
âèâàëüí³ ï³äðó÷íèêè, îñâ³òí³ ïðîãðàìè
ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ òà ³í.).

Îòæå, íàóêîâîþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî
ðàö³îíàëüíî íåâ³äðåôëåêñîâàíî: ÿê (?)
óñ³ âèùåçàçíà÷åí³ çì³íè, íàâ³òü ÿêùî
âîíè ñòîñóþòüñÿ îêðåìîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó, â³äîáðàæàþòüñÿ íà ïåðåá³ãó ðîç-
âèòêó îêðåìèõ âåëèêèõ ñï³ëüíîò çàãàëîì
³ íà ðîçìà¿òò³ ñóñï³ëüíèõ ñôåð ÷è ñåã-
ìåíò³â. Òîìó ìåòîäîëîãåìà îáñòîþâàíîãî
ïîøóêóâàííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà òàêîìó
êîíöåïòíîìó âèçíà÷åíí³: ³ííîâàö³éíà
ä³ÿëüí³ñòü – öå òàêà ñèñòåìà ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî òà êåðîâàíîãî âèðîáëåííÿ ³
âíåñåííÿ çì³í-íîâîââåäåíü â îêðåì³
àñïåêòè ÷è ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ùî
îõîïëþº ï³çíàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ,
âïðîâàäæåííÿ òà ìîí³òîðèíã íîâàö³é íà
îäíîìó ÷è ê³ëüêîõ ðåçóëüòàòèâíèõ ð³âíÿõ
òâîðåííÿ: à) ïðåäìåò³â, á) ñîö³àëüíèõ
òåõíîëîã³é, â) îðãàí³çàö³é, ã) íîâîãî òèïó
ëþäèíè. Âîíà º ìåòàä³ÿëüí³ñòþ, êîòðà
ä³àëåêòè÷íî ïîºäíóº òåîðåòè÷íó ³ äîñâ³äíó,
ïðîäóêòèâíó ³ ðåïðîäóêòèâíó, òâîð÷ó é
ðåãëàìåíòàö³éíó, ïðîåêòíó é ìåòîäè÷íó
ð³çíîâèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî âçàºìîçàëåæíî
çáàãà÷óþòü ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÿê ôóí-
äàìåíòàëüíó ôîðìó ñóñï³ëüíîãî ³ñíóâàííÿ
ëþäåé òà íåîáõ³äíèé ðåñóðñ.

Çâ³äñè, êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ïðèíöèïó
êâàòåðíîñò³, îá´ðóíòîâàíîãî ñâîãî ÷àñó
Ê.Ã. Þíãîì [äèâ. 70; 243], º çìîãà
âñòàíîâèòè ïðèíàéìí³ òðè áàçîâèõ  ê î í -
ö å ï ò è  ñîö³àëüíî¿ ³ííîâàòèêè:

à) ñòðàòåãåìà ³ííîâàö³éíîãî ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó – ìîäåðí³ñòñüêà, òðàíñ-
ôîðìàö³éíà, ðåôîðìàö³éíà àáî ðåâîëþ-
ö³éíà, êîòðà â³äïîâ³äàº àíàëîã³÷íî îäí³é
³ç ÷îòèðüîõ ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â: òåõíî-
ëîã³÷íèé, ïîøóêîâèé, íåêîíôë³êòíèé àáî
êîíôë³êòíèé (äèâ. ðèñ. 2);

á) öèêë ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî
³íòåãðóº íàñòóïí³ñòü ÷îòèðüîõ ïåð³îä³â
àáî ôàç ¿¿ çä³éñíåííÿ:  ï ³ ç í à í í ÿ
ñóòíîñò³ êîíêðåòíî¿ íîâàö³¿ òà ¿¿ àäåê-
âàòíå òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ÿê ñó-

À. Ôóðìàí
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êóïíîñò³ ³äåé, ïðèíöèï³â, ã³ïîòåç,
çàêîíîì³ðíîñòåé, ïîíÿòü, ôàêò³â; íàóêîâå
ï ð î å ê ò ó â à í í ÿ , ùî ïåðåäáà÷àº
ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ éîãî òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä äî ðåàëüíèõ âèìîã
êîíêðåòíî¿ ñîö³îñòðóêòóðè, à â³äòàê é
îôîðìëåííÿ öèõ çàñàä ó âèãëÿä³ íàóêî-
âîãî ïðîåêòó ÿê óí³âåðñàëüíîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî çàñîáó êîíñòðóþâàííÿ ³ òâîðåííÿ
ìàéáóòíüîãî;  â ï ð î â à ä æ å í í ÿ
³ííîâàö³¿, òîáòî ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó
âñåóêðà¿íñüêîãî, ðåã³îíàëüíîãî ÷è
ì³ñöåâîãî ð³âíÿ çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ

äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè,
êîøòîðèñîì òà ³íøèìè ðåñóðñàìè, óìî-
âàìè ³ çàñîáàìè åôåêòèâíî¿ àïðîáàö³¿ ïðî-
ïîíîâàíèõ íîâîââåäåíü;  ì î í ³ ò î ð è í ã
åôåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü,
êîòðèé ïåðåäáà÷àº åêñïåðòíå â³äñòåæåííÿ
óìîâ, ïåðåá³ãó òà ðåçóëüòàò³â ñîö³àëüíîãî
åêñïåðèìåíòó â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ, à òàêîæ
óçàãàëüíåííÿ éîãî íàñë³äê³â, ï³äâåäåííÿ
ï³äñóìê³â ³, â ðàç³ óñï³øíîñò³, ôîðìóëþâàííÿ
ðåêîìåíäàö³é äåðæàâíèì îðãàíàì âëàäè
ùîäî ìàñîâîãî âïðîâàäæåííÿ àïðîáîâàíî¿
òà ñèñòåìíî îö³íåíî¿ íîâàö³¿ (ðèñ. 3);

1 – модерністська: складна сукупність
перемін в усіх аспектах певної соціальної
системи, що спрямована на досягнення
гарантованих результатів у межах
традиційної репродуктивної орієнтації за
допомогою ширшого використання
наукових знань і сучасних інформаційних,
соціальних та інших технологій

4 – революційна: глибока, якісна, відносно
швидка перебудова усталених економічних,
соціальних і політичних структур, усіх сторін

суспільного життя, що спрямована на
знищення застарілих соціальних відношень і
структур, видозміну соціально-політичного

устрою, а тому характеризується
радикальністю нововведень і соціальних дій,
котрі  спричинюють напруження і конфлікти
між різними соціальними групами, можуть

набувати насильницького характеру

2 – трансформаційна: складна система
сутнісних змін соціальної системи, що
спрямована на ініціацію і зреалізування
інноваційного пошуку форм, механізмів та
умов зміни способу організації певного
соціумного сегмента (наприклад,
життєдіяльності соціального інституту чи
організації) або суспільства в цілому, що
супроводжується високою проблемністю,
певними ризиками та колективним
добуванням досвіду творчої діляьності у
державо- та суспільствотворенні

3 – реформаційна: система нововведень і
перетворень певного аспекту суспільного
життя (сфери, інститути, заклади), що не

змінює засад наявної соціально-політичної
структури (наприклад, організує перехід до

ринкової економіки чи забезпечує
демократизацію суспільного повсякдення),
спирається на ті чи інші моделі управління

соціальними процесами, а тому
характеризується поступовістю і

неконфліктністю

Ðèñ. 2.
Îñíîâí³ ñòðàòåãåìè ³ííîâàö³éíîãî ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

1 – пізнання новації: передбачає її
теоретико-методологічне осмислення,
чітке і повне розкриття її змісту, підготовку
робочої програми дослідно-
експериментальної роботи та
оприлюднення автором (авторами) своєї
інноваційної ініціативи – публічне
виголошення наміру удосконалити або
оновити соціальну практику, що фіксується
у форми відповідної програми або заявки
на проведення соціального експерименту

4 – моніторинг ефективності
нововведення: експертне відстеження та

загальний контроль за процесом його
масового апробування-впровадження,
підведення підсумків, формулювання

пропозицій і рекомендацій щодо подальшого
вдосконалення інноваційно збагаченого

процесу чи соціального простору

2 – проектування нововведення:
грунтується на реорганізації теоретико-
методологічного знання у напрямку його
соціального унормування у формі планів і
проектів, а також здійснення соціального
моделювання (щонайперше імітаційного)
умов та імовірних наслідків впровадження
інновацій, що дає змогу пропедевтично
здолати можливі труднощі як на шляху
самого їх проектування, так і практичного
зреалізування

3 – впровадження інновацій: зводиться до
проведення соціального експерименту як
найбільш достовірного способу отримання

інформації  про наявність гіпотетично заданих
причинно-наслідкових зв’язків між показниками

функціонування, діяльності, поведінки
соціального об’єкта й тими керованими

інноваційними чинниками, котрі впливають на
нього, а у підсумку підтверджує чи спростовує

доцільність конкретної новації
Ðèñ. 3.

Öèêë ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñîö³îãóìàí³òàðí³é ñôåð³ ñóñï³ëüñòâà
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â) ìåðåæà íîâîââåäåíü, îñíîâíèìè

êîìïîíåíòàìè ÿêî¿ º  ï ð å ä ì å ò è  (â³ä
íàéïðîñò³øèõ çíàðÿäü ïðàö³ äî
êîìï’þòåðíèõ, ë³òàëüíèõ àïàðàò³â òà
ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â),  ò å õ í î ë î ã  ³ ¿
(â³ä çáèðàííÿ ïëîä³â ³ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³
äî âèãîòîâëåííÿ ëàçåðíî¿ òåõí³êè ÷è
ïðîâåäåííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿),  î ð -
ã à í ³ ç à ö ³ ¿  (â³ä ïëåì³ííî¿ äî
ãëîáàëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè), ë þ ä è
íîâî¿ ãåíåðàö³¿ ÷è îíîâëåíîãî ïñèõîòèïó,
êîòð³ º íàéòîíøèì ³ íàéñêëàäí³øèì
ïðîäóêòîì ñîö³îêóëüòóðíîãî òâîðåííÿ,
ñèñòåìíèõ ñîö³óìíèõ çì³í òà ðåôîðìàö³é
(ðèñ. 4).

²ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çóº òà
çì³ñòîâíî çóìîâëþº ïðîöåñíèé ïåðåá³ã
ñîö³àëüíèõ ³ííîâàö³é, ñóòü ÿêèõ ïîëÿãàº
â ³íâàð³àíòíîìó ñòâîðåíí³, ðîçïîâñþä-
æåíí³ òà ðåàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî-êîðèñíèõ
³í³ö³àòèâ, çóìîâëþº ÿê³ñí³ çì³íè â
ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñò-
âà é ñòèìóëþº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàí-
íÿ íàÿâíèõ ìàòåð³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ òà äóõîâíèõ ðåñóðñ³â. Çî-
êðåìà, ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³
îñâ³òè ïåðåäáà÷àº: 1) çàö³êàâëåíå ³í³ö³þ-
âàííÿ íîâîââåäåííÿ, àáî âèÿâëåííÿ àâ-
òîðñüêî¿ ³í³ö³àòèâè; 2) äîñë³äæåííÿ óìîâ
çðåàë³çóâàííÿ íîâàö³é, àáî ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â ÷è åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ïðîãðàì; 3) ìîäåëþâàííÿ

ñîö³àëüíèõ ³ííîâàö³é çà ðåàëüíèõ â³òà-
êóëüòóðíèõ óìîâ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, àáî
ïðîïåäåâòè÷íå îñâîºííÿ îñâ³òí³õ, ïåäàãî-
ã³÷íèõ ÷è ïñèõîäèäàêòè÷íèõ íîâîââå-
äåíü; 4) ïðîäóêóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
ñåãìåíò³â â îêðåìèõ ñòðóêòóðíèõ ñîö³î-
ñèñòåìàõ ó çíàêîâèõ ôîðìàõ (ñõåìà,
àëãîðèòì, ïðîåêò òîùî), àáî ñòâîðåííÿ
ïîâíîö³ííîãî íàóêîâîãî ïðîåêòó êîíêðåò-
íîãî íîâîââåäåííÿ; 5) àïðîáóâàííÿ
îñâ³òí³õ íîâàö³é, àáî ¿õ åêñïåðèìåíòàëüíà
ïåðåâ³ðêà íà ðåçóëüòàòèâí³ñòü òà âàãî-
ì³ñòü; 6) íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ äî-
ö³ëüíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ á³ëüø øèðî-
êîãî âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ³ííîâàö³¿,
àáî çáåðåæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â ÿê
ñóêóïíîñò³ ïîçèòèâíèõ ðîçâèòêîâèõ çì³í
ó ëîêàë³çîâàíîìó ñîö³óì³; 7) îðãóïðàâ-
ë³íñüêå ðîçïîâñþäæåííÿ àïðîáîâàíèõ
ñîö³àëüíèõ ³ííîâàö³é îñâ³òíüîãî ñïðÿìó-
âàííÿ, àáî ïðîôåñ³éíå îñâîºííÿ îñâ³òí³õ
íîâîââåäåíü ïåäàãîã³÷íèìè òà âèêëà-
äàöüêèìè êîëåêòèâàìè; 8) êîìïëåêñíà
ïðîôåñ³éíà åêñïåðòèçà åôåêòèâíîñò³
çä³éñíåíèõ íîâîââåäåíü ó ôîðìàò³ ì³æ-
â³äîì÷îãî ìîí³òîðèíãó ïðîäóêòèâíîñò³
ñîö³àëüíî¿, êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè,
àáî ïåðåõ³ä ³ííîâàö³¿ ñïî÷àòêó ó â³ä-
íîñíó, à çãîäîì é ó ñòàëó òðàäèö³þ òà
âèíèêíåííÿ ó ¿¿ çì³ñòîâî-ñòðóêòóðíîìó
ôîðìàò³ çîí íàñòóïíèõ ³ííîâàö³éíèõ
ïåðåòâîðåíü.

1 – предметна: проектування і
виробництво нових виробів (речей, засобів
праці, продуктів, ліків тощо) і примноження
матеріальних ресурсів

4 – людиноствердна: творення нової
людини, котра гармонійно поєднує

пізнавальний, соціальний, психосмисловий
та духовний потенціал, здатна жити у

злагоді зі світом та утверджувати
паритетність взаємостосунків з іншими
людьми; цей аспект інтегрує попередні

складові у єдиній тенденції
психокультурного прогресу груп, етносів,

народів і примножує інтелектуальний
капітал та духовний потенціал людства

2 – технологічна: створення нових
інженерних, інформаційних, управлінських
технологій, що дають змогу зреалізувати
все більш ефективні способи і засоби
досягнення цілей і завдань у різних сферах
суспільного виробництва і соціального
життя, забезпечують технологічний процес
і примножують економічний, у т. ч.
фінансовий, ресурс

3 – організаційна: створення таких відносно
автономних груп людей (об’єднань,

товариств, корпорацій тощо), які зорієнтовані
на досягнення певної мети, реалізують

окрему програму на основі єдиних правил і
задля втілення спільних, узгоджених і
скоординованих дій, що в сукупності

забезпечує суспільний прогрес і примножує
соціокультурний ресурс

Ðèñ. 4.
Ñêëàäîâ³ ìåðåæ³ íîâîââåäåíü ó ðåçóëüòàòèâíîìó îñìèñëåíí³

³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

À. Ôóðìàí



46 Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß2005 — ¹ 2

Îêðåìî ï³äêðåñëèìî îñîáëèâó òåîðå-
òèêî-ìåòîäîëîã³÷íó çíà÷óù³ñòü îñòàí-
íüîãî êîíöåïòó, â ÿêîìó ëþäèíîïðîäóêó-
âàííþ íàëåæèòü âèçíà÷àëüíà – íàä-
ñêëàäíà, ³íòåãðàëüíà, óí³âåðñóìíà –
ôóíêö³ÿ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî äåÿê³ íàóêîâö³
(íàïðèêëàä, Â.Á. ßêîâåíêî [245]) âêà-
çóþòü íà íàÿâí³ñòü òðüîõ ðåçóëüòàòèâíèõ
ïðîåêö³é íîâîââåäåíü (ïðåäìåòè, òåõíî-
ëîã³¿, îðãàí³çàö³¿), ùî, áåçñóìí³âíî,
çâóæóº ðåàëüíèé â³òàêóëüòóðíèé ïðîñò³ð
³ìîâ³ðíèõ çì³í ³ ïåðåòâîðåíü. ² öå
çðîçóì³ëî ÷îìó, àäæå îñíîâíîþ ä³ºâîþ
îñîáîþ ³ñòîð³¿, à â³äòàê ³ ãîëîâíèì ãåðîºì
çàãàëüíî¿ æèòòºâî¿ äðàìè íà Çåìë³ º
ëþäèíà. Ñàìå âîíà – âåðøèíà ïðèðîäíî¿
åâîëþö³¿, âèùîþ ì³ðîþ ðåêóðñèâíà
á³îïñèõîñîö³îòåõí³÷íà ñóïåðñèñòåìà, íå
ëèøå ôóíêö³îíàëüí³ îðãàíè ÿêî¿ çäàòí³
äî âñ³ëÿêèõ ðîçâèòêîâèõ äåïëàíàö³é
(ò³ëî, ìîçîê, ïñèõ³êà, äóõîâí³ñòü), à é
âîíà ñàìà ôóíêö³îíóº ÿê â³äêðèòà ñàìî-
ðîçâèâàëüíà ìåòàñèñòåìà, êîòð³é ïðèòà-
ìàííà óí³êàëüíà âëàñòèâ³ñòü – ñâ³äî-
ì³ñòü, òîáòî çäàòí³ñòü ³äåàëüíî â³äòâîðþ-
âàòè ä³éñí³ñòü ó ìèñëåíí³, ãàðìîí³çóâàòè
ò³ëåñíå ³ äóõîâíå, ìàòåð³àëüíå é óí³-
êàëüíå, çåìíå ³ âñåëåíñüêå.

Ðàçîì ç òèì íåë³í³éíèé õàðàêòåð ñàìî-
ðîçâèòêó ëþäèíè ñïðè÷èíåíèé íåîáìåæå-
íèì íàáîðîì ³íäèâ³äóàëüí³ñíèõ ³íâà-
ð³àíò³â âèêîíàííÿ íîðì âñåëåíñüêîãî
ïðîñòîðó (ãàðìîí³éí³ñòü, åêîíîì³÷í³ñòü,
äîö³ëüí³ñòü òîùî), êîòð³ é çàáåçïå÷óþòü
¿¿ ïðàâî íà æèòòÿ, àêòèâí³ñòü, âèíÿò-
êîâ³ñòü, ñâîáîäó, óí³âåðñóìíó ïðè÷åò-
í³ñòü äî ñâ³òó, íà ïîìèëêîâ³ â÷èíêîâ³ ä³¿
òà ¿õ âèïðàâëåííÿ, âðåøò³-ðåøò íà
íåìàòåð³àëüíó ñóáñòàíö³éí³ñòü – óâ³áðàíó
äóõîâí³ñòü, êîòðà âèÿâëÿºòüñÿ íàçîâí³
ó â³ðóâàííÿõ, íàì³ðàõ, ìèñëåêîìóí³êà-
òèâíèõ ôîðìàõ, ñìèñëîæèòòºâèõ îð³ºíòà-
ö³ÿõ, àêòàõ-ä³ÿííÿõ ñàì³ñíî¿, ó òîìó ÷èñë³
òâîð÷î¿ ³ ðåôëåêñèâíî¿, åêçèñòåíö³¿. Òîìó
“îñîáëèâ³ñòü ëþäèíè, – çàóâàæóº Ê.ß. Âà-
ç³íà, – ïîëÿãàº ó ¿¿ çäàòíîñò³ áåçïåðåðâíî
âèðîáëÿòè ³íòåëåêòóàëüíî-ìîðàëüíó
åíåðã³þ (åìîö³é, äóìîê, áàæàíü, â÷èí-
ê³â), ÿêà ñòàíîâèòü ¿¿ ³äåàëüíó, à â³äòàê ³
äóõîâíó ñóòí³ñòü” [19, ñ. 20].

Ïåâíèì îïîñåðåäêîâàíèì ï³äòâåðä-
æåííÿì ñêàçàíîãî º äîñë³äæåííÿ âèùå-
çãàäàíîãî Â. ßêîâåíêà, êîòðèé, îáñòîþ-
þ÷è êîíöåïö³þ ³ííîâàö³éíî¿ òåõíîëîã³¿
ÿê íå÷³òêî¿ â³äêðèòî¿ ñèñòåìè ³ ôåíîìåíà
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, ïðîïîíóº ñâ³é âà-
ð³àíò ñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿ âîñüìèêðàò-
íîãî øëÿõó ÿê ôîðìè êðåàòèâíî¿ ïîâåä³í-
êè îñîáèñòîñò³: ïðè÷èíà – ëþáîâ: 1. Çî-
ñåðåäæåííÿ, 2. Óâàãà, 3. Áà÷åííÿ-ðîçó-
ì³ííÿ; ñòàí – ðàä³ñòü: 4. Äóìêà, 5. Ìîâà,
6. Çóñèëëÿ-ïðàãíåííÿ, 7. Ä³ÿ-ïîâåä³íêà;
íàñë³äîê – ùàñòÿ: 8. Ñïîñ³á æèòòÿ, à
òàêîæ íàâîäèòü ìîäåë³, ìåõàí³çìè, ñòðàòå-
ãåìè, îðãôîðìè òà ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè
ðîçâèòêó ¿¿ òâîð÷î¿ ³í³ö³àòèâè òà îïåðà-
òèâíîãî ³ííîâàö³éíîãî åíåðãîïîòåíö³àëó,
òîáòî ïðîïîíóº ñâîºð³äíó ïñèõîäèäàê-
òè÷íó ìîäåëü íàâ÷àííÿ òâîð÷îñò³ [245].
Âñå öå âêàçóº íà òå, ùî ëþäèíà – öå
³ñòîðè÷íî çì³ííà ïñèõîêóëüòóðíà äàí³ñòü,
à òîìó º íàóêîâèé ñåíñ òèïîëîã³çóâàòè ¿¿
ÿê çà êðèòåð³ÿìè òðàäèö³éíîñò³, òàê é
³ííîâàö³éíîñò³. Ó öüîìó àñïåêò³, ñêàæ³ìî,
ï³ñëÿ “Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿” (ãðóäåíü
2004 ðîêó) ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïîÿâó
íîâî¿ ãåíåðàö³¿ óêðà¿íö³â ³ ïîñòàííÿ íî-
â³òíüî¿ íàö³îíàëüíî¿ åë³òè.

Î÷åâèäíî, ùî ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü
ó ñôåð³ îñâ³òè – öå ïåðåäóñ³ì ñóêóïí³ñòü
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ö³ëå-
ñïðÿìîâàíîãî âíåñåííÿ çì³í ó çàâäàííÿ,
çì³ñò, ôîðìè, òåõíîëîã³¿, ìåòîäè, çàñîáè,
ìåõàí³çìè òà ñïîñîáè îö³íþâàííÿ ðåçóëü-
òàò³â îðãàí³çàö³¿ ñîö³îãóìàí³òàðíî¿ íàóêè
³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ïðàêòèêè. Ó çâ’ÿçêó
ç öèì âèíèêàº äâîºäèíà ïðîáëåìà íàóêî-
âîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïðèíöèï³â ³ çàêîíî-
ì³ðíîñòåé ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³: ç îäíîãî áîêó, òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ
âèìîã â³òàêóëüòóðíî¿ ìåòîäîëîã³¿ [80;
168; 183; 201; 210] ùîäî ¿¿ ³íòåðïðåòàö³¿
ÿê ñïåöèô³÷íîãî ïðîñòîðó ïñèõîñîö³àëü-
íî¿ âçàºìîä³¿, ç ³íøîãî – çðåàë³çóâàòè ñèñ-
òåìíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä [8; 67; 81; 82;
83-84; 98; 131; 209; 240; 242] äî
âèòëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíî¿ ñóêóïíîñò³
ïðîöåñ³â ³ ä³é ÿê äîâåðøåíîãî îñâ³òíüîãî
öèêëó êîíêðåòíî-ñèòóàòèâíîãî òâîðåííÿ
òàêîãî ïðîñòîðó ïàðèòåòíîãî ñï³âä³ÿííÿ.
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Íà íàøó äóìêó, îñâ³òí³é ïðîñò³ð º ñêëà-
äîâîþ åòíîíàö³îíàëüíîãî, êîìïîíåíòîì
ºâðîïåéñüêîãî òà åëåìåíòîì âñåëåíñü-
êîãî. Îñòàíí³é ó ëþäñüêîìó ï³çíàíí³-
âèòëóìà÷åíí³ ÿâëÿº ñîáîþ óí³âåðñóì
(“ñâ³ò ÿê ö³ëå”), òîáòî íàäñêëàäíó
ìåòàñèñòåìó, ùî ôóíêö³îíàëüíî ïîºäíóº
îñíîâí³ ñèñòåìè – åêîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³,
òåõí³÷í³, ïñèõîäóõîâí³ (ðèñ. 5), â³äòàê
óòðèìóº ó ñâîºìó ïðîñòîðîâî-÷àñîâîìó
ôîðìàò³ âñ³ óìîâè ³ ÷èííèêè äëÿ â³ëüíî¿,
äîñêîíàëî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè,
äëÿ ¿¿ ñîö³óìíîãî óòâåðäæåííÿ ³ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿.

Ó ñóòí³ñíîìó âèçíà÷åíí³ îñâ³òí³é
ïðîñò³ð – öå ëîêàë³çîâàíà ó ÷àñ³ ³
äîâê³ëë³ ñîö³îãóìàí³òàðíà ñôåðà ÿê
ñêëàäíà é áàãàòîð³âíåâà îðãàí³çàö³ÿ,
êîòðà çàäàº óìîâè ³ ìåæ³ â³òàêóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó ëþäèíè ÿê ñóá’ºêòà, îñîáèñ-
òîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà óí³âåðñóìà é ó
òàêèé ñïîñ³á âèçíà÷àº êîíêðåòíèé
ôîðìàò ôóíêö³îíóâàííÿ ³ òðàíñôîðìàö³¿
ñóñï³ëüñòâà. Öåé ïðîñò³ð óòâîðþþòü
îá’ºêòè ³ ïðîöåñè, ¿õ ïàðàìåòðè ³ ïîêàç-
íèêè, ùî, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñèñòåìíîãî
ï³äõîäó, ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê êîìïî-
íåíòè òà åëåìåíòè, ñòðóêòóðè òà óíîð-
ìîâàí³ çâ’ÿçêè. Îñü ÷îìó â ³ííîâàö³éí³é
ñèñòåì³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè
íàìè çàïðîïîíîâàíà ìîäåëü ïðîåêòóâàííÿ
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè [159,
ñ. 222–227; 201, ñ. 66–98], ùî çíàéøëà

åìï³ðè÷íå ï³äòâåðäæåííÿ â äèñåðòàö³é-
íîìó äîñë³äæåíí³ Â. Êîì³ññàðîâà [90; 92-
93]: íîâîñòâîðåíà ³ííîâàö³éíà ìîäåëü
îñâ³òè åêñïåðèìåíòàëüíî âò³ëþº ó 80
ðàç³â äîñêîíàë³øèé îñâ³òíüî-ðîçâèòêîâèé
ïðîñò³ð  ìàñîâî¿ øêîëè, îñê³ëüêè ïðî-
ôåñ³éíî ïðàöþº ³ç 15360 ïîêîìïîíåíò-
íèìè çâ’ÿçêàìè öüîãî ïðîñòîðó, à êëàñíî-
óðî÷íà – ò³ëüêè ³ç 192.

Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåí³ çàêîíîì³ð-
íîñò³ åòàïíîãî ïåðåá³ãó, ïðîñòîðîâîãî
ñïðè÷èíåííÿ ïðîôåñ³éíî çîð³ºíòîâàíîãî
³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó, ñôîðìóëüîâàí³
³äå¿ òà êîíöåïòè, çäîáóò³ ìèñëåñõåì ³
ââåäåí³ ïîíÿòòÿ äàëè çìîãó ñòâîðèòè
òåîðåòè÷íó ìîäåëü ïîâíîö³ííî¿ ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ðåàë³çóº ïðèí-
öèïè öèêë³÷íî¿, ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíî¿ òà
â³òàêóëüòóðíî¿ ïàðàäèãì, íàéêðàùå
â³äîáðàæàº ñóòí³ñí³ îçíàêè òà îñîáëèâîñò³
îñâ³òíüî¿ ñôåðè Óêðà¿íè (ðèñ. 6). Âîíà
âèçíà÷àº ÷îòèðè ïåð³îäè ³ â³äïîâ³äí³ ¿ì
åòàïè (âñüîãî äåâ’ÿòü) ôóíêö³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó áóäü-ÿêî¿ ñàìîäîñòàòíüî¿
îñâ³òíüî¿ ³ííîâàö³¿ â³ä ñó÷àñíî¿ òðàäèö³¿
âåäåííÿ øê³ëüíî¿ ñïðàâè äî íîâî¿, ïðî-
ïåäåâòè÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî çîð³ºíòîâàíî¿,
êîòðà ìàº ìîæëèâ³ñòü óòâåðäèòèñÿ â
ìàéáóòíüîìó ÿê ïðîãíîçîâàíèé ðåçóëüòàò
ìàñîâîãî âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³¿. Êîæ-
íèé ³ç ÷îòèðüîõ ïåð³îä³â ðîçãîðòàííÿ
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº ñâî¿ ö³ë³ ³
çàâäàííÿ, ïðåäìåòíèé çì³ñò òà îõîïëþ-
âàíèé íèì ìàòåð³àë, àêòóàë³çîâàí³ çàñàäè

1 – екологічні системи становлять
природу і відіграють роль матеріального
дому людини, в якому вона проживає

4 – психодуховні системи вселюдського,
етнонаціонального, групового та

індивідуального рівнів самоорганізації, котрі
утверджують світ ідеально-смислових

сутностей

2 – соціальні системи становлять людство
та його знаково-культурний світ унормованих
поведінки, діяльності, спілкування, вчинків

3 – технічні, тобто штучні системи,
що створені у результаті науково-технічного

прогресу (споруди, механізми, інструментарій) і
становлять штучний дім людини

Ðèñ. 5.
Ìåòàñèñòåìíà ñòðóêòóðà âñåëåíñüêîãî ïðîñòîðó ÿê îñíîâà ö³ëåé, çì³ñòó,

ôîðì, òåõíîëîã³é, ìåòîä³â ³ çàñîá³â ³ííîâàö³éíèõ ìîäåëåé îñâ³òè

Вселенський
простір як
універсум

À. Ôóðìàí
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³ ñïîñîáè ä³ÿííÿ é âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñòðà-
òåã³÷íèì ñóìàðíèì ðåçóëüòàòîì (ï³çíàòè,
ñïðîåêòóâàòè, âïðîâàäèòè ÷è çä³éñíèòè
ìîí³òîðèíã), òàê ³ òàêòè÷íèìè çäîáóòêàìè,
ùî âèçíà÷àþòü îñíîâíèé çì³ñò åòàï³â ³ííî-
âàö³éíîãî ïîøóêóâàííÿ òà êîíêðåòèçó-
þòüñÿ ó ïåâíèõ íîâàö³éíèõ ïðîäóêòàõ
(ï³äãîòîâêà íàóêîâî¿ ïðîãðàìè, íàïèñàííÿ
åêñïåðòíîãî âèñíîâêó, ñòâîðåííÿ ìîäåë³-
âç³ðöÿ ³ííîâàö³¿ ³ ò. ³í).

Ïðîïîíîâàíà ìîäåëü º òåîðåòè÷íîþ,
òîáòî ðåàë³çóº ³äåàëüíó ñõåìó çä³éñíåííÿ
ïîâíîö³ííî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà
ïðèíöèïàìè ïîáóäîâè âîíà àíàëîã³÷íà
ðàí³øå ñòâîðåí³é íàìè ìîäåë³ ïîâíîãî
ôóíêö³îíàëüíîãî öèêëó ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíîãî ìåòàïðîöåñó [159, ñ. 85; 168,
ñ. 122] â àñïåêòàõ éîãî íàóêîâîãî ïðî-
åêòóâàííÿ ³ ïñèõîìèñòåöüêîãî çðåàë³çó-
âàííÿ. Òîìó ïðèðîäíî, ùî â³äîáðàæåí³
ó í³é ïðèíöèïè ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèò-
êîâîãî ïåðåá³ãó ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïåâíîþ
ñïîð³äíåí³ñòþ ³ç êîíöåïòàìè òà ëîã³êîþ
ðîçãîðòàííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ì³æ-
ñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿. ²íøèìè ñëîâàìè,
ìàº ì³ñöå:

1) äîâåðøåíà ïîñë³äîâí³ñòü âîñüìè
(êð³ì íóëüîâîãî) åòàï³â ôóíêö³îíóâàííÿ
îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é ÿê ïðåäìåòà â³äïî-
â³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî, õî÷ ³ õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ïðîãðåñèâíîþ òåíäåíö³ºþ ðîçãîð-
òàííÿ-çãàñàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ðîáîòè â³ä
ïî÷àòêîâèõ åòàï³â äî çàâåðøàëüíèõ òà
ïåâíèì ïåðåíåñåííÿì ñóòí³ñíîãî çì³ñòó,
âñå æ àëãîðèòì³÷íî íå çàáåçïå÷óº ñë³äó-
âàííÿ åòàï³â îäèí çà îäíèì, îñê³ëüêè çà
ðåàëüíèõ óìîâ âò³ëåííÿ ³ííîâàö³éíîãî
öèêëó çäåá³ëüøîãî º çóïèíêè, ïîâåðíåí-
íÿ äî ïîïåðåäí³õ ìîìåíò³â ÷è ïåðåñòðè-
áóâàííÿ äî á³ëüø â³ääàëåíèõ;

2) îïòèìàëüíà íàñè÷åí³ñòü êîæíîãî
åòàïó â³äïîâ³äíèì ïñèõîñîö³àëüíèì
çì³ñòîì (ïîøóêîâîþ àêòèâí³ñòþ, ìîòèâà-
ö³ºþ òâîð÷î¿ ïîâåä³íêè, ³íòó¿òèâíèìè òà
³íôîðìàö³éíèìè àêòàìè ñàìî- ³ âçàºìî-
ï³äòðèìêè, îö³íþâàííÿ òà ðåôëåêñ³ÿ
óñï³øíîñò³ àïðîáàö³éíèõ çàõîä³â òîùî),
ÿêèé ñïî÷àòêó òåîðåòè÷íî îñìèñëþºòüñÿ
òà ìåòîäîëîã³÷íî îá´ðóíòîâóºòüñÿ, à ïî-

ò³ì íàóêîâî ïðîåêòóºòüñÿ òà åêñïåðèìåí-
òàëüíî âïðîâàäæóºòüñÿ;

3) ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíà ö³ë³ñ-
í³ñòü ðîçâèòêîâîãî ïåðåá³ãó ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî äîñÿãàºòüñÿ ëèøå øëÿõîì
ïîêðîêîâîãî ïåðåõîäó â³ä ïåðøîãî ïå-
ð³îäó òåîðåòè÷íîãî îñâîºííÿ êîíêðåòíî¿
îñâ³òíüî¿ ³ííîâàö³¿ äî ÷åòâåðòîãî; ïðè-
÷îìó íàéá³ëüø çì³ñòîâíà ³ ñêëàäíà ïî-
øóêîâà ðîáîòà çä³éñíþºòüñÿ íà äðóãîìó
³ òðåòüîìó ïåð³îäàõ, êîëè ïðîïîíîâàíà
³ííîâàö³éíà ìîäåëü (îñâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ,
ñèñòåìà ÷è ìåòîäè÷íî-çàñîáîâèé êîìï-
ëåêñ) ïåðåâ³ðÿºòüñÿ íà åôåêòèâí³ñòü òà
åêîíîì³÷í³ñòü íà ïðàêòèö³ ÿê ñóêóïí³ñòü
âçàºìîçàëåæíèõ ïðîöåäóð ³ òåõí³ê ñèñ-
òåìíîãî ââåäåííÿ íîâàö³éíèõ çì³í;

4) â³äíîñíà àâòîíîìí³ñòü ïåð³îä³â òà
åòàï³â ïîâíîö³ííî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ó ñôåð³ îñâ³òè, ùî ðåàëüíî óìîæëèâëþ-
ºòüñÿ ÿê çàä³ÿííÿì ð³çíèõ ôîðì ³ çàñîá³â
íîðìóâàííÿ îêðåìèõ ä³é-ïðîöåäóð ö³º¿
ä³ÿëüíîñò³ (ïðîãðàìà, åêñïåðòíèé âèñíî-
âîê, ìîäåëü-âç³ðåöü, ïðîåêò, àëãîðèòì-
ïðîöåäóðà, çâ³ò, ³íñòðóìåíòè-çàñîáè,
ïðîïîçèö³¿ ³ ðåêîìåíäàö³¿), òàê ³ çàëó÷åí-
íÿì íà òèõ ÷è ³íøèõ åòàïàõ ð³çíèõ ïðî-
ôåñ³îíàë³â-âèêîíàâö³â çàëåæíî â³ä êîíê-
ðåòíèõ çàâäàíü ³ííîâàö³éíîãî ïðîñóâàííÿ
âïåðåä – äî ê³íöåâî¿ ìåòè êàðäèíàëüíîãî
ïîë³ïøåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó;

5) ïðèðîäíà öèêë³÷í³ñòü ó ñîö³îêóëü-
òóðíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ îñâ³òí³õ, ÿê ³
áóäü-ÿêèõ ³íøèõ, ³ííîâàö³é, êîòðà
ñïðè÷èíåíà ãåíåçèñîì ñàìîãî òâîð÷îãî
ìèñëåííÿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
çàö³êàâëåííÿ-ìîòèâóâàííÿ   ³í³ö³þ-
âàííÿ-äîñë³äæåííÿ   ìîäåëþâàííÿ-
ïðîäóêóâàííÿ   àïðîáóâàííÿ-îá-
´ðóíòóâàííÿ   ðîçïîâñþäæåííÿ-
óïðàâë³ííÿ; òîìó çäîáóòèé ðàí³øå äîñâ³ä
³ííîâàö³éíî¿ ðîáîòè íà ïîïåðåäí³õ ïåð³î-
äàõ òà åòàïàõ íîâàòîðñòâà º âàæëèâîþ
âíóòð³øíüîþ óìîâîþ ïîâíîö³ííîñò³ ³ííî-
âàö³éíîãî öèêëó íàñòóïíèõ, à â³äòàê é
ïåðåäóìîâîþ ï³äâèùåííÿ ñîö³îêóëüòóð-
íîãî ïîòåíö³àëó ñó÷àñíîãî îñâ³òíüîãî
ïðîñòîðó.

Îòæå, ïðîïîíîâàíà òåîðåòè÷íà ìîäåëü
´ðóíòóºòüñÿ íà ïåðåâ³ðåíèõ ìåòîäîëî-

À. Ôóðìàí
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ã³÷íèì ìèñëåííÿì ïðèíöèïàõ ³ êîíöåïòàõ
(³äåÿ ñîö³îëîã³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ïðèíöèï êâàòåðíîñò³, öèêë³÷íà ïàðàäèã-
ìà, â³òàêóëüòóðíà ìåòîäîëîã³ÿ, ñèñòåìíî-
ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä, çàêîíîì³ðíîñò³ ïîñòà-
íîâêè ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì
òà ³í.), óòâåðäæóº â³äêðèò³ñòü çì³ñòó,
ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñîá³â çä³éñíåííÿ ³ííî-
âàö³éíîãî ïîøóêó, îáñòîþº öèêë³÷í³ñòü
çàäëÿ îïòèì³çàö³¿ ðîçðîáêè ³ âïðîâàä-
æåííÿ ó ðîáîòó ñåðåäíüî¿ ³ âèùî¿ øêîëè
îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é òåõíîëîã³÷íîãî òà
îðãñèñòåìíîãî ð³âí³â çð³ëîñò³, íàðåøò³
âîíà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ ïîâíîö³ííîãî
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó åôåêòèâíî¿ ìèñëåä³ÿëüíîñò³ òà
ä³ëîâî¿ êîìóí³êàö³¿ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â,
ãðóï òà îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé, ùî ïîçè-
òèâíî âïëèâàº íà îðãàí³çàö³éíèé êë³ìàò
³ ïñèõîëîã³÷íó àòìîñôåðó íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî çàêëàäó, ñïðèÿº ñîö³àëüíîìó
óòâåðäæåííþ òà ïîâí³é ñàìîðåàë³çàö³¿
êîæíîãî âèêîíàâöÿ-äîñë³äíèêà ³ííîâà-
ö³éíîãî ïðîåêòó.

3. ÅÊÑÏÅÐÒÍÎ-Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÌÎÄÓËÜÍÎ-
ÐÎÇÂÈÂÀËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ

Çì³ñòîâíî-ïàíîðàìíà âàãîì³ñòü ñèñ-
òåìíèõ çì³í íàÿâíî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³ ó
äîñâ³ä³ ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ âêàçóº íà òå, ùî
³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåë³â-äîñ-
ë³äíèê³â íå îáìåæóºòüñÿ ³ííîâàö³éíîþ
³í³ö³àòèâîþ, íîâàòîðñüêèì åêñïåðèìåíòó-
âàííÿì, íàóêîâèì ïðîåêòóâàííÿì àëüòåð-
íàòèâíèõ ìåòîäçàñîá³â òà ïðàêòè÷íèì
îñâîºííÿì ïñèõîìèñòåöüêèõ òåõíîëîã³é
áàãàòîðîçâèòêîâî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â.
Íå ìåíø âàæëèâî ³ òå, ùî çä³éñíþºòüñÿ
ïðîôåñ³éíà åêñïåðòèçà òà ä³àãíîñòè÷íèé
ìîí³òîðèíã ÿê ³ííîâàö³éíîãî çáàãà÷åííÿ
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè, òàê
³ çðîñòàííÿ îñâ³òíüî¿ êîìïåòåíòíîñò³
â÷èòåë³â ³ ó÷í³â çà íîâèõ óìîâ íàâ÷àííÿ.

Çàãàëîì ðîçðîáëåíèé íàìè óïðîäîâæ
15 ðîê³â åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íèé êîìï-
ëåêñ êîíöåïòóàëüíî ÿâëÿº ñîáîþ øåñòè-
ð³âíåâó “ï³ðàì³äó”, â îñíîâ³ ÿêî¿ º òåîð³ÿ,
ìåòîäîëîã³ÿ, òåõíîëîã³ÿ òà åêñïåðèìåí-
òàëüíà ïðàêòèêà îáñòîþâàíî¿ ³ííîâàö³é-
íî¿ ìîäåë³ îñâ³òè ³ êîæåí çð³ç ÿêî¿ ìàº
îêðåìå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íå ï³ä´ðóí-
òÿ òà ñïåöèô³÷íèé åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷-
íèé ³íñòðóìåíòàð³é (ðèñ. 7). Íà ñüîãîäí³
â³í º íå ñò³ëüêè òåîðåòè÷íèì åòàëîíîì
÷è ï³ëîòíèì ïðîåêòîì, ñê³ëüêè êîíêðåò-
íîþ ñêëàäíîþ ðåàëüí³ñòþ â îðãàí³çàö³¿
øèðîêîìàñøòàáíî¿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà ïåäàãî-
ã³÷íî-íîâàòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â, êîòðà
çðèìî ïðèñóòíÿ ó ¿õíüîìó ùîäåííîìó
ïîøóêóâàíí³.

Ïåðøèé – ìåòàð³âåíü º íàéá³ëüø
ôóíäàìåíòàëüíèì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî
ö³ëåçîð³ºíòîâàíî, çì³ñòîâíî òà îðãòåõíî-
ëîã³÷íî âèçíà÷àºòüñÿ êîíêðåòíîþ ïðîãðà-
ìîþ äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè
ÿê âèõ³äíîãî ïóíêòó òðàíñôîðìàö³éíî¿
³ííîâàö³éíîñò³ òà ïîâíîòîþ ïîåòàïíîãî
âèêîíàííÿ ¿¿ çàâäàíü. Òàê, çà 13 ðîê³â
åêñïåðèìåíòóâàííÿ íàìè ñòâîðåíî é
îïðèëþäíåíî, àïðîáîâàíî òà ð³çíîþ
ì³ðîþ âèêîíàíî äåâ’ÿòü òàêèõ ïðîãðàì:
“Øêîëà ðîçâèòêó”, 1992 [235], “Øêîëà
ìèñëåííÿ”, 1993 [182], “Øêîëà ðîçó-
ì³ííÿ”, 1994 [181; 236], “Øêîëà â³ðè”,
1995 [179; 231], “Øêîëà çä³áíîñòåé”, 1996
[178; 233], “Øêîëà ìåíòàëüíîñò³”, 1997
[186; 234], “Øêîëà äóõîâíîñò³”, 1998
[180; 232], “Øêîëà ñâ³äîìîñò³”, 2002 [159;
227] ³ “Øêîëà ñàìîñòâåðäæåííÿ”, 2003
[144]. Ñòðóêòóðà, çì³ñò, ñòèëü âèêëàäó
³ííîâàö³éíîãî ìàòåð³àëó öèõ ïðîãðàì íå
ëèøå õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêîþ íàóêî-
âîþ íîâèçíîþ. Íàéâàãîì³øå òå, ùî êîæ-
íà ç íèõ ìàêñèìàëüíî ïîâíî íà ñüîãîäí³ø-
í³é äåíü ó öàðèí³ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿
òâîð÷îñò³ ðîçâ’ÿçóþòü îêðåìó ôóíäàìåí-
òàëüíó ïðîáëåìó ëþäñüêîãî áóòòÿ (ðîç-
âèòêó, ìèñëåííÿ, ðîçóì³ííÿ òîùî). Íà
íàøó äóìêó, “ïîÿñíèòè öþ íàéâàæëè-
â³øó âèìîãó ìîæíà îäíèì: ëèøå âñå-
îñÿæíà, àáî “â³÷íà” ïðîáëåìà äàº çìîãó
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РІВНІ

VI – мікрорівень

V – мезорівень

ІV – екзорівень

ІІІ – макрорівень

ІІ – мегарівень

І – мета-
рівень

Комплексне соціально-
психологічне дослідження

особистості вчителя і учня за
кількома батареями діагностичних
методик (параметри: розумність,

соціальність, вартісність,
креативність)

Психолого-педагогічна
експертиза ефективності
модульно-розвивальних
занять і психомистецьких
технологій розвивальної

взаємодії

Науково-методологічна
експертиза обов’язкових

програмово-методичних засобів
модульно-розвивальної освіти

Комплексна експертиза системно-інноваційної
діяльності педагогічного колективу
модульно-розвивальної школи

Багатопараметричне експертне оцінювання повноти
наукового проектування соціально-культурно-психологічного

простору експериментальної школи (ліцею, гімназії)

Програмно-методологічна експертиза розвитку
фундаментального експерименту з модульно-розвивальної освіти

у формі великої анкети-звіту
Теорія, методологія, оргтехнологія та експериментальна практика інноваційної системи

модульно-розвивальної освіти як багатопредметний об’єкт науково-методологічної експертизи
і соціально-психологічного моніторингового дослідження

Ðèñ. 7.
Åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íèé êîìïëåêñ åêñïåðèìåíòàëüíîãî âïðîâàäæåííÿ

³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè
ÿê àâòîðñüêà áàãàòîð³âíåâà ñèñòåìà (ñåãìåíò À)

À. Ôóðìàí
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- Теоретико-методологічні засади цілісного модульно-
розвивального циклу у єдності його наукового
проектування і психомистецького втілення;
- Програма дослідно-експериментальної роботи
“Школа здібностей”;
- Концепція розвитку посферних здібностей людини як
суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума;
- Теоретична і практична психодіагностика;

- Теоретична концепція розвивальної взаємодії особи
від соціального наслідування до культуротворення;
- Модель цілісного модульно-розвивального циклу як
завершеного психомистецького дійства;
- Концепції навчального, формального, розвивального
модулів, ритмо-модуля і міні-модуля;
- Принципи і правила  експертно-діагностичного
оцінювання;

- Теоретико-методологічні засади програмово-
методичного забезпечення інноваційної системи
модульно-розвивальної освіти;
- Концепції та особливості застосування граф-схем
навчальних курсів, психокультурних матриць, наукових
проектів навчальних модулів та освітніх сценаріїв;
- Теорія, проектування і застосування розвивальних
підручників та освітніх програм самореалізації
особистості;

- Системно-діяльнісний підхід і вітакультурна
парадигма;
- Методологія, соціологія і психологія інноваційної
діяльності;
- Теорія, технологія і практика інноваційного
менеджменту;
- Соціо- і психометрія;

- Інтегральна модель проектування соціально-
культурно-психологічного простору інноваційної
освітньої системи;
- Модель повного функціонального циклу
інноваційного модульно-розвивального метапроцесу;
- Модель повного функціонального циклу процесів
соціального розуміння за  модульно-розвивальної освіти;
- Типологія дидактичних модулів;
- Концепції змістового, навчального і розвивального
модулів;
- Концепція освітнього вчинку як культуротворення;

- Модель фундаментального соціально-психологічного
експерименту в системі освіти України;
- Програма дослідно-експериментальної роботи з фунда-
ментальної теми і на тривалий період (15-25 років).
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- Авторська психодіагностична система, що
складається із чотирьох батарей відповідних методів
(всього 35), котрі повно досліджують:
а) пізнавальну сферу суб’єкта освітньої поведінки,
б) соціальну сферу особистості як співучасника
освітньої діяльності,
в) вартісно-смислову сферу індивідуальності як
співавтора освітнього спілкування,
г) духовну сферу універсума творчої освітньої
самореалізації;

- Таблиця психолого-педагогічної експертизи
ефективності модульно-розвивального заняття
порівняно з традиційним уроком;
- Універсальна тест-карта аналізу ефективності
розвивальної взаємодії вчителя і учня на модульному
занятті;

- Унікальні моделі здійснення науково-методологічної
експертизи для кожного засобу інноваційного
навчання;
- Ієрархічно модульна і багатопараметрична система
науково-методологічної експертизи якості модульно-
розвивальних підручників;

- Експертна таблиця ієрархічної системи складових
(мотиваційна, змістова, операційна, діагностична,
управлінська), параметрів, критеріїв, показників та
оцінок ефективності системної інноваційної діяльності
педагогічного колективу експериментальної школи;

- Експериментальна система складових, параметрів і
критеріїв (ознак) емпіричного обґрунтування зміни
показників покомпонентного розвитку соціально-
культурно-психологічного простору школи відповідно
до вимог інтегральної моделі наукового проектування
цього простору;

- Велика експертна анкета-звіт про розвиток
фундаментального соціально-психологічного
експерименту як пакет десяти тематичних модулів
інформації.

Ðèñ. 7.
Åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íèé êîìïëåêñ åêñïåðèìåíòàëüíîãî âïðîâàäæåííÿ

³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè
ÿê àâòîðñüêà áàãàòîð³âíåâà ñèñòåìà (ñåãìåíò Á)
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ñòâîðèòè äîêëàäíó íàóêîâó êàðòîãðàô³þ
³äåé, ïðèíöèï³â, çàêîíîì³ðíîñòåé, ïîíÿòü
³ ôàêò³â, çà ÿêîþ ñåðåäíÿ øêîëà ìîæå
ðóõàòèñÿ âïåðåä äî ïîâíîö³ííî¿ åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ øêîëè ÿê íàóêîâî-îñâ³òíüîãî
çàêëàäó” [159, ñ. 198]. Êð³ì òîãî, â 1997
ðîö³ íàìè ñòâîðåíà òà íàóêîâî îá´ðóíòî-
âàíà ìîäåëü ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó â ñèñ-
òåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè, ùî ì³ñòèòü ÷îòèðè
âåëèêèõ ðîçä³ëè: à) êóëüòóðíî-íàö³î-
íàëüíà òðàäèö³ÿ, á) çì³ñòîâà ñóòí³ñòü,
â) íàóêîâ³ çàñàäè, ã) óìîâè ïðàêòè÷íî¿
ðåàë³çàö³¿ [äèâ. 72; 159, ñ. 171–210; 174].
Âîäíî÷àñ, ó çâ’ÿçêó ç ïðàêòèêîþ ð³çíî-
åôåêòèâíîãî âèêîíàííÿ ïðîãðàì äîñë³ä-
íî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè ïåäàãîã³÷-
íèìè êîëåêòèâàìè, íàâåñí³ 2000 ðîêó
íàìè ñòâîðåíà âåëèêà åêñïåðòíà àíêåòà-
çâ³ò ðîçâèòêó ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó, ùî ïåðåäáà÷àº åêñïåðòíå âè-
çíà÷åííÿ òàêèõ ìîäóë³â ³íôîðìàö³¿: 1) ñòà-
òèñòè÷íèõ äàíèõ ïðî ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíèé îñâ³òí³é çàêëàä; 2) çàãàëüíèõ
â³äîìîñòåé ïðî îðãàí³çàö³þ ³ííîâàö³éíî-
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè ïåäêîëåêòèâó;
3) âèêîíàííÿ çàâäàíü ï³äãîòîâ÷î-îðãàí³-
çàö³éíîãî åòàïó åêñïåðèìåíòó; 4) âèêî-
íàííÿ çàâäàíü êîíöåïòóàëüíî-ïðîåêòíîãî
åòàïó åêñïåðèìåíòó (ÿêùî òàêå º); 5) âèêî-
íàííÿ çàâäàíü ôîðìóâàëüíî-ðîçâèâàëü-
íîãî åòàïó (ÿêùî òàêå ìàº ì³ñöå); 6) âè-
êîíàííÿ çàâäàíü ðåçóëüòàòèâíî-óçàãàëü-
íþâàëüíîãî åòàïó (çà íàÿâíîñò³); 7) ðå-
çóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ñëóæáè çà çâ³òíèé ïåð³îä; 8) ñòâî-
ðåíèõ òà àïðîáîâàíèõ êîìïîíåíò³â
àâòîðñüêî¿ ñèñòåìè ³ííîâàö³éíîãî ïðî-
ãðàìîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè; 9) ïîâíîòè
çðåàë³çóâàííÿ êàäðîâîãî òà ³íòåëåêòóàëü-
íîãî ïîòåíö³àëó ïðîáëåìíîãî ïîëÿ åêñ-
ïåðèìåíòó, ó ò. ÷. åôåêòèâíîñò³
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ìîäóëüíî-ðîç-
âèâàëüíèõ òåõíîëîã³é (çàíÿòü); 10) ðå-
àëüíèõ óñï³õ³â ³ äîñÿãíåíü ó÷èòåë³â, ó÷í³â
òà êåð³âíèê³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè.
Î÷åâèäíî, ùî ö³ ïèòàííÿ âèõîäÿòü çà
ìåæ³ öüîãî äîñë³äæåííÿ ³ ïîòðåáóþòü
îêðåìîãî ðîçãëÿäó.

Äðóãèé – ìåãàð³âåíü º òàêîæ ôóíäà-
ìåíòàëüíèì, îäíàê íå ñò³ëüêè ñòîñîâíî
ñîö³îãóìàí³òàðíî¿ íàóêè, ñê³ëüêè ó â³ä-
íîøåíí³ äî ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè ³ííîâà-
ö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ó ñôåð³ îñâ³òè. Ó
öüîìó â³òàêóëüòóðíîìó êîíòåêñò³ íà
ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü ïðîáëåìà ñòðóê-
òóðóâàííÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ³ííîâà-
ö³éíî¿ øêîëè òà îäåðæàííÿ îá’ºêòèâíî¿
³íôîðìàö³¿ ïðî òå, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
ñîö³àëüíèõ, äèäàêòè÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ
çàñîá³â çä³éñíþºòüñÿ îðãàí³çàö³éíå íàïîâ-
íåííÿ â³äïîâ³äíèì çì³ñòîì ÷èñëåííèõ
óìîâ òà îáñòàâèí âçàºìîïîâ’ÿçàíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî, ó÷í³âñü-
êîãî ³ áàòüê³âñüêîãî êîëåêòèâ³â. Óí³âåð-
ñàëüíèì íàóêîâî-ïðîåêòíèì çàñîáîì, ùî
³íòåãðóº ñèñòåìó çì³ñòîâèõ õàðàêòåðèñ-
òèê-ïàðàìåòð³â àáî ³íäèêàòîð³â ³ííîâàö³é-
íî¿ ïîáóäîâè àíàë³çîâàíîãî ïðîñòîðó º
ñòâîðåíà íàìè ó 1997 ðîö³ ñåìèâèì³ðíà
ìîäåëü éîãî ïðîåêòóâàííÿ, ùî çàäàºòüñÿ
áàãàòîâåêòîðíî, ìàòåìàòè÷íî [159, ñ.
222–227; 201, ñ. 79–98; 186; 234]. Óïåð-
øå åìï³ðè÷íó ïåðåâ³ðêó íàóêîâî¿ äîñòî-
â³ðíîñò³ ö³º¿ ìîäåë³ çä³éñíèâ Âàäèì Êî-
ì³ññàðîâ óïðîäîâæ ñåìèð³÷íîãî ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ, êîòðå
ïåðåäáà÷àëî çä³éñíåííÿ òðüîõ åêñïåðòíî-
ä³àãíîñòè÷íèõ áàãàòîìîäóëüíèõ ïðîöåäóð
íà ï³äãîòîâ÷îìó (1995), îñíîâíîìó àáî
ôîðìóâàëüíîìó (1997) ³ ðåçóëüòàòèâíî-
óçàãàëüíþâàëüíîìó (2000) åòàïàõ [90-
93]. Ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ðîáîòè â óñ³õ
áàãàòîïàðàìåòðè÷íèõ íàïðÿìêàõ âèÿâëåíà
äèíàì³÷íà òåíäåíö³ÿ çì³íè: à) ïëàñò³â
ñîö³àëüíîãî ðîçóì³ííÿ – â³ä ôàêòîëî-
ã³÷íîãî ³ çì³ñòîâîãî äî îñîáèñò³ñíîãî,
àíòèöèïóþ÷îãî ³ êðåàòèâíîãî [äèâ. 164;
168, ñ. 115–119]; á) ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ
êîìïîíåíòàìè â÷èíêîâî-îñâ³òíüî¿ êîìóí³-
êàö³¿ øêîëÿð³â – â³ä ñèòóàö³¿ ³ ìîòèâó äî
â÷èíêîâî¿ ä³¿ ³ ï³ñëÿä³¿, ðåôëåêñ³¿ [50;
54; 55; 76; 120; 136; 149; 161; 169; 184;
196; 197; 202; 222-223]; â) ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ì³æ òèïàìè äèäàêòè÷íèõ ìîäóë³â ÿê
çì³ñòîâîþ îñíîâîþ â³òàêóëüòóðíîãî ïðîñ-
òîðó Øêîëè çä³áíîñòåé – â³ä íàóêîâî-
³íôîðìàö³éíîãî, êóëüòóðíî-³íôîðìà-
ö³éíîãî, ³íñòðóêòèâíî-ä³ÿëüí³ñíîãî äî

À. Ôóðìàí
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ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíîãî, íàóêîâî-ãóìàí³òàð-
íîãî ³ äóõîâíî-ìèñòåöüêîãî [156; 159, ñ.
110–113]; ã) ê³ëüê³ñíî-ÿê³ñíî¿ ïðîïîðö³¿
óìîâ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ïåäêîëåêòèâó ³ç
êîìïîíåíòàìè çì³ñòó ðîçâèâàëüíî¿ âçà-
ºìîä³¿ – â³ä íàâ÷àëüíî-ïðåäìåòíîãî ³
ìåòîäè÷íî-çàñîáîâîãî äî ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîã³÷íîãî òà óïðàâë³íñüêî-òåõíîëîã³÷íî-
ãî [51; 53; 56; 59; 61; 63; 79; 112; 113;
154; 159; 166; 177; 210; 221]; ä) ðèòì³â ³
ð³âí³â îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè â³òàêóëüòóðíèì
äîñâ³äîì – â³ä íàâ÷àëüíîãî (çíàííÿ) ³
ó÷áîâîãî (âì³ííÿ) äî âèõîâíîãî (íîðìè)
òà îñâ³òíüîãî (ö³ííîñò³) ³ ñàìîðåàë³çà-
ö³éíîãî (ñìèñëè ³ äóõîâí³ ïñèõîôîðìè)
[11; 52; 54; 63; 65; 112; 159; 167; 168; 170;
201; 210 òà ³í.];  å) åòàï³â ö³ë³ñíîãî ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó ó ïàðèòåò-
íîìó ñï³ââèêîíàíí³ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
â÷èòåëÿìè ³ ó÷íÿìè – â³ä óñòàíîâ÷î-
ìîòèâàö³éíîãî, çì³ñòîâî-òåîðåòè÷íîãî,
îö³íþâàëüíî-ñìèñëîâîãî, àäàïòèâíî-
ñîö³àëüíîãî äî ñèñòåìíî-óçàãàëüíþâàëü-
íîãî, ö³íí³ñíî-ðåôëåêñèâíîãî, äóõîâíî-
åñòåòè÷íîãî ³ ñïîíòàííî-êðåàòèâíîãî [62;
63; 64; 159; 168; 209]. Êð³ì òîãî, åòàï-
í³ñòü óò³ëåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ óìîâ
ùîäî çáàãà÷åííÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ðîç-
âèòêîâèì çì³ñòîì, ôîðìàìè, ìåõàí³çìàìè
³ òåõí³êàìè íàâ÷àëüíî¿ ñï³âïðàö³ ïîëÿ-
ãàëà ó ùîð³÷íîìó íàðîùóâàíí³ ñèñòåìè
îïåðàö³é-çàõîä³â: ñïî÷àòêó áóëà îðãàí³çî-
âàíà òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà
â÷èòåë³â-äîñë³äíèê³â, äàë³ ïî÷åðãîâî ðå-
àë³çóâàëàñÿ ñòðàòåã³ÿ, òàêòèêà ³ ìåòîäèêà
íàóêîâîãî ïðîåêòóâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî
îñâ³òíüîãî äîâê³ëëÿ é, íàñàìê³íåöü, ïðî-
âîäèëàñÿ êîìïëåêñíà íàóêîâî-àäì³í³ñò-
ðàòèâíà åêñïåðòèçà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíå-
íèõ ñèñòåìíèõ íîâîââåäåíü. ² õî÷ çäî-
áóòèé Â.Î. Êîì³ññàðîâèì òåîðåòèêî-
åìï³ðè÷íèé çì³ñò âèçíàíèé íàóêîâîþ
åë³òîþ äåðæàâè (ó ñ³÷í³ 2004 ðîêó çà-
õèùåíà êàíäèäàòñüêà äèñåðòàö³ÿ íà òåìó
“Ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî
ïðîñòîðó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè” çà
ñïåö³àëüí³ñòþ 13.00.01 – çàãàëüíà ïåäàãî-
ã³êà), âñå æ ïðîïîíîâàíà íàìè ìîäåëü
ïðîåêòóâàííÿ º íàñò³ëüêè ñêëàäíîþ –
ìåòàìîäóëüíîþ ³ áàãàòî³íäèêàòîðíîþ, ùî

ïîòðåáóº âæå íå òàê åêñïåðèìåíòàëüíî¿
ïåðåâ³ðêè, ÿê ïðîöåäóðíî-³íñòðóìåíòàëü-
íîãî, åêñïåðòíî-òåõí³÷íîãî ï³äòâåðäæåí-
íÿ òà óí³ô³êàö³¿. Òîìó öåé ð³âåíü çä³éñ-
íåííÿ ïîâíîôîðìàòíî¿ åêñïåðòèçè ðå-
àëüíèõ ³ííîâàö³éíèõ çì³í ó æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ìîäóëüíèõ øê³ë ïîòðåáóº äîäàòêî-
âèõ äîñë³äæåíü, îá´ðóíòóâàíü, ðîçðîáîê.

Òðåò³é – ìàêðîð³âåíü º ñóòí³ñíèì,
âèçíà÷àëüíèì â îá’ºêòèâíîìó ç’ÿñóâàíí³
òîãî, íàñê³ëüêè ïîâíî âèêîíóºòüñÿ êåð³â-
íèêàìè òà ó÷èòåëÿìè-äîñë³äíèêàìè ïðî-
ãðàìà ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ³
÷è ñòàíå ç ðîêàìè çàãàëüíîîñâ³òí³é çàêëàä
³ííîâàö³éíèì, ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèì. Ç
ö³ºþ ìåòîþ ó 1999 ðîö³, íà îñíîâ³ êðèòè÷-
íîãî àíàë³çó íàÿâíèõ ñèñòåì îö³íþâàííÿ
³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â òà ïåäàãîã³÷íèõ
³ííîâàö³é [3; 5; 6; 42; 48; 49; 66; 68;73; 77;
85; 86; 87; 89; 95; 96; 99; 110; 117; 121; 122;
123; 124; 127; 128; 132; 138; 140; 143; 146;
151; 152; 237-239; 241; 244; 247; 248; 251] ³
âëàñíîãî êîíöåïòóàëüíîãî áà÷åííÿ ïðîá-
ëåìè, íàìè ñòâîðåíà åêñïåðòíà òàáëèöÿ
ñèñòåìíî-³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó øêîëè (äèâ. äàë³).
¯¿ àïðîáàö³ÿ çä³éñíåíà ó 2000 òà 2005
ðîêàõ. Ó ñòàòò³ âïåðøå äðóêóºòüñÿ ÿê
ñàìà òàáëèöÿ, òàê ³ ðåçóëüòàòè ¿¿ çàñòî-
ñóâàííÿ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ øêîëàõ –
ô³ë³ÿõ ²íñòèòóòó ÅÑÎ.

×åòâåðòèé – åêçîð³âåíü çîñåðåäæå-
íèé íàâêîëî îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñíîâíèõ
êîìïîíåíò³â ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿
îñâ³òè. Éîãî ³íñòðóìåíòàëüíå çàáåçïå÷åí-
íÿ çä³éñíþâàëîñÿ íàìè ïîíàä äåñÿòü
ðîê³â [äèâ. 94; 113; 114; 153; 159; 167;
170; 189; 205; 206; 208; 231; 233] ³
çíàéøëî â³äíîñíî ö³ë³ñíå â³äîáðàæåííÿ
ó ÷àñòèí³ ²² ö³º¿ ìîíîãðàô³¿. Îêðåìî¿
ï³çíàâàëüíî¿ ï³äòðèìêè ïîòðåáóº îïðè-
ëþäíåíà íàìè ó 2004 ðîö³ àâòîðñüêà ñèñ-
òåìà íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè
ðîçâèâàëüíîãî ï³äðó÷íèêà, ùî âäàëî é
´ðóíòîâíî êîíêðåòèçóº âèìîãè îñíîâíèõ
ïðèíöèï³â ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè (ìåíòàëü-
íîñò³, äóõîâíîñò³, ðîçâèòêîâîñò³, ìî-
äóëüíîñò³) ó âèãëÿä³ äâàíàäöÿòè ïîõ³ä-
íèõ ïðèíöèï³â ïðîåêòóâàííÿ ñîö³àëüíî-
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êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó ï³äðó÷íèêà (â³ä-
ïîâ³äíî ³ñòîðè÷íîñò³, ðåôëåêòèâíîñò³,
àäåêâàòíîñò³; ãóìàííîñò³, äîñòóïíîñò³,
ïðè÷åòíîñò³; çì³ñòîâíîñò³, ôîðìîâ³äïî-
â³äíîñò³, äèíàì³÷íîñò³; ìåòàñèñòåìíîñò³,
ïîë³ôóíêö³îíàëüíîñò³, ðåêóðñèâíîñò³) çà
ïàðàìåòðàìè ñóòí³ñíîãî çì³ñòó, çàãàëüíî¿
õàðàêòåðèñòèêè ³ òðüîõ íîðìàòèâíèõ
âèìîã äî êîæíîãî òàêîãî ïðèíöèïó [208,
ñ. 85–108, 141–168]. Âîäíîðàç â³äíîñ-
í³ñòü ñèñòåìè îá’ºêòèâíîãî îö³íþâàííÿ
àíàë³çîâàíîãî ð³âíÿ ðîçðîáêè àâòîðñüêî-
ãî åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íîãî êîìïëåêñó
ïîâ’ÿçàíà ç äâîìà ôàêòàìè: ïî-ïåðøå, â
íàéáëèæ÷èé ÷àñ òðåáà äîîïðàöþâàòè òà
àïðîáóâàòè ìîäåëü ïðîôåñ³éíî¿ åêñïåð-
òèçè ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ñàìîðåàë³çà-
ö³¿ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ ³, ïî-äðóãå, ñòâîðèòè
êîíöåïö³þ ³ òåõíîëîã³÷íó ñõåìó, âèçíà-
÷èòè ìåòîäè ³ ïðîöåäóðè àíàëîã³÷íî¿
åêñïåðòèçè ïîâíîö³ííîñò³ îñâ³òí³õ ñöåíà-
ð³¿â ÿê íàéâàæëèâ³øîãî çàñîáó ïñèõîìèñ-
òåöüêîãî ïåðåá³ãó ìîäóëüíî-ðîçâèâàëü-
íîãî ìåòàïðîöåñó. Çðîçóì³ëî, ùî âèêî-
íàííÿ öèõ çàâäàíü ìîæëèâå óïðîäîâæ
ê³ëüêîõ ðîê³â, àëå çà óìîâè íàïîëåãëè-
âîãî ³ííîâàö³éíîãî ïîøóêó ³ íåàáèÿêèõ
âîëüîâèõ çóñèëü.

Ï’ÿòèé – ìåçîð³âåíü õàðàêòåðèçóº
ïåðåá³ã îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿, äàº çìîãó
çä³éñíèòè îñâ³òí³é ìîí³òîðèíã ¿¿ ðîçâè-
âàëüíîãî âïëèâó ç áîêó â÷èòåëÿ-äîñë³ä-
íèêà, ó÷í³â òà àêòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî
äîâê³ëëÿ çàãàëîì. ²íøèìè ñëîâàìè, â³í,
ç äîïîìîãîþ äâîõ åêñïåðòíèõ ñèñòåì, ùî
ñòâîðåí³ íàìè ó 1997–98 ðîêàõ [154; 166],
çàáåçïå÷óº îá’ºêòèâíå îö³íþâàííÿ
åôåêòèâíîñò³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ
çàíÿòü (ì³í³-ìîäóë³â) çà äâîìà â³äïîâ³ä-
íèìè ãðóïàìè ïîêàçíèê³â: à) á³ïîëÿðíè-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè ì³í³-ìîäóëÿ ³
òðàäèö³éíîãî óðîêó òà á) êðèòåð³àëüíèìè
îçíàêàìè ðåàëüíî¿ ðîçâèòêîâî¿ ñï³âä³ÿëü-
íîñò³ êîíêðåòíèõ ó÷àñíèê³â ³ííîâàö³éíîãî
íàâ÷àííÿ. Âàæëèâî ³ òå, ùî çàçíà÷åí³
åêñïåðòí³ ìåòîäè º çàñîáîì íå ò³ëüêè
ãðóïîâî¿ åêñïðåñ-ä³àãíîñòèêè îá’ºêòèâ-
íîãî ñòàíó ñïðàâ ùîäî ïîâíîòè âïðîâàä-
æåííÿ â îêðåì³é øêîë³ ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíî¿ ñèñòåìè, à é êðèòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿

ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ñàìîãî
ïåäàãîãà-äîñë³äíèêà ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ òà ñïðîìîæíîñò³ êëàñ-
íèõ êîëåêòèâ³â äîëó÷àòèñÿ äî ïàðèòåòíî¿
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Øîñòèé – ì³êðîð³âåíü º ãëèáèííèì,
îñê³ëüêè ô³êñóº ïñèõîäóõîâí³ çì³íè òà
äåïëàíàö³¿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ñâ³ò³  â÷è-
òåëÿ ³ ó÷íÿ, êîòð³ â³äáóâàþòüñÿ ÿê ï³ä
âïëèâîì âíóòð³øí³õ ïðè÷èí (ñàìîñïðè-
÷èíåííÿ, ñàìîàêòèâí³ñòü, ñàìîï³çíàííÿ,
ñàìîðåôëåêñ³ÿ òîùî), òàê ³ ï³ä ä³ºþ çîâ-
í³øí³õ îáñòàâèí, ó ò. ÷. óìîâ ñîö³àëüíî¿
âçàºìîä³¿, ñï³ëüíîãî â÷èíÿííÿ ÷è êóëü-
òóðîíàñë³äóâàííÿ. Â 1990–99 ðîêàõ íàìè
ñòâîðåíà é àïðîáîâàíà ä³àãíîñòè÷íà
ïðîãðàìà ùîð³÷íèõ îáñòåæåíü ó÷èòåë³â,
ó÷í³â, áàòüê³â, òàê ÷è ³íàêøå çàä³ÿíèõ
äî ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòó. Â ¿¿
îñíîâó ïîêëàäåíà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó
ïîñôåðíèõ çä³áíîñòåé, çã³äíî ç ÿêîþ
êîæí³é ëþäèí³ ïðèòàìàíí³ íåîáìåæåí³
ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó ð³çíîìàí³òíèõ
ïîòåíö³é ³ ñïðîìîæíîñòåé. Òîìó â ñèñòåì³
³ííîâàö³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ êîæíîãî
íàñòàâíèêà ³ íàñòóïíèêà â³äêðèâàºòüñÿ
òà ñôåðà ñóñï³ëüíî çíà÷èìî¿ ä³ÿëüíîñò³,
¿¿ ñïîñîáè ÷è ðèòì çðåàë³çóâàííÿ, çà ÿêèõ
ìàêñèìàëüíî ïîâíî âèÿâëÿþòüñÿ ïîçè-
òèâí³ ñòîðîíè ³íäèâ³äóàëüíèõ çäàòíîñòåé
³ òàëàíò³â [äèâ. 65; 107-109; 163; 183;
193; 198; 200; 212-215; 218; 219-220; 235].
Ìåòîäîëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ö³º¿ êîí-
öåïö³¿ çä³éñíþâàëîñÿ íà çàñàäàõ êðèòè÷-
íîãî àíàë³çó çäîáóòê³â ñó÷àñíî¿ ïñèõî-
ëîã³¿ òà âëàñíî¿ ñâ³òîãëÿäíî¿ êàðòèíè
ïñèõîäóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè ÿê äèíà-
ì³÷íî¿ â³äêðèòî¿ ðåêóðñèâíî¿ ö³ë³ñíîñò³,
êîòðó ãíîñåîëîã³÷íî ìîæíà äèôåðåíö³þ-
âàòè íà ÷îòèðè îñíîâíèõ ìåòàñôåðè
çä³áíîñòåé – ðîçóìîâó, ñîö³àëüíó, ïñèõî-
ñìèñëîâó ³ äóõîâíó. Êîæíà ³ç öèõ ìåòà-
ñôåð ´ðóíòóºòüñÿ íà ðîçìåæóâàíí³ ãëî-
áàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé
³íäèâ³äà, ìàº ñêëàäíó ñòðóêòóðíî-ôóíê-
ö³îíàëüíó áóäîâó òà âèêîíóº ñïåöèô³÷íå
êîëî çàâäàíü ó ãàðìîí³çàö³¿ âçàºìîä³¿
ëþäèíè ç³ ñâ³òîì. Îäíàê íàéãîëîâí³øå
òå, ùî íà ð³âí³ â³ðîã³äíî¿ çàêîíîì³ðíîñò³
âñòàíîâëåíà  ö è ê ë ³ ÷ í ³ ñ ò ü  ó

À. Ôóðìàí
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ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ñïðîìîæíîñòåé
îñîáè, ÿêà â³äïîâ³äàº ïåð³îäàì ö³ë³ñíîãî
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ìåòàïðîöåñó,
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñïåöèô³÷íîþ ìîòèâà-
ö³ºþ, ïðîâ³äíîþ ôîðìîþ àêòèâíîñò³ òà
îêðåìèì ìåõàí³çìîì ñîö³àëüíîãî óòâåðä-
æåííÿ (ðèñ. 8). Òîìó íàìè âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ ÷îòèðè áàòàðå¿ ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ
ìåòîä³â (îïèòóâàëüíèêè, òåñòè, ïðîåêòèâ-
í³ ìåòîäèêè) äîñë³äæåííÿ ï³çíàâàëüíî¿,
ñîö³àëüíî¿, ïñèõîñìèñëîâî¿ òà äóõîâíî¿
ñôåð îñîáèñòîñò³, ùî ñóêóïíî ñòàíîâèòü
35 íàéìåíóâàíü àäàïòîâàíîãî äîñë³ä-
íèöüêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ.

² õî÷ ï³ä íàøèì êåð³âíèöòâîì Ã.Î. Ãîð-
áàíü (Ìºùàíîâîþ) çàõèùåíà êàíäèäàò-
ñüêà äèñåðòàö³ÿ ³ç ïñèõîëîã³¿ íà òåìó
“Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ
îñîáèñòîñò³ øêîëÿðà ó ïðîöåñ³ åêñïåðè-
ìåíòàëüíîãî íàâ÷àííÿ” [46], âñå æ, íà
íàøå ïåðåêîíàííÿ, çäîáóòèé áàãàòèé
åìï³ðè÷íèé ìàòåð³àë öüîãî íàïðÿìêó
ïîøóêóâàííÿ ïîòðåáóº íîâîãî óçàãàëü-
íåííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³¿.

Òàêèì ÷èíîì, óïåðøå â ³ñòîð³¿ ðîç-
âèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè ïðîïîíóºòüñÿ
âèíÿòêîâî ð³çíîàñïåêòíèé, áàãàòîð³âíå-
âèé ³ áàãàòîìîäóëüíèé åêñïåðòíî-ä³àã-
íîñòè÷íèé êîìïëåêñ, ùî ñòâîðåíèé íà

ôóíäàìåíòàëüíîìó òåîðåòèêî-ìåòîäîëî-
ã³÷íîìó ï³ä´ðóíò³, ìàº ³ííîâàö³éíèé çì³ñò
òà â³òàêóëüòóðíå ñïðÿìóâàííÿ, ïðîéøîâ
ï’ÿòíàäöÿòèð³÷íó àïðîáàö³þ ³ ïîêîì-
ïîíåíòíå âäîñêîíàëåííÿ òà ì³ñòèòü äîâîë³
òî÷íèé íàóêîâèé ³íñòðóìåíòàð³é ùîäî
ðîçï³çíàâàííÿ, îö³íþâàííÿ, ìîí³òîðèíãó
òà ³íòåðïðåòàö³¿ íå ëèøå ôóíêö³îíóâàííÿ
íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³, à é ¿¿ ñòàëîãî
ðîçâèòêó, êîíñòðóêòèâíî¿ ñàìîîðãàí³çàö³¿
òà ³ííîâàö³éíîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ. Ïåðå-
âàãîþ öüîãî êîìïëåêñó, êð³ì ñèñòåìíî¿
íîâèçíè òà îðèã³íàëüíîãî àâòîðñüêîãî
³íñòðóìåíòàð³þ, º òå, ùî â³í âäàëî
ïîºäíóº åêñïåðòí³ òà ä³àãíîñòè÷í³ ìåòîäè
é ó òàêèé ñïîñ³á íå ëèøå çðåàë³çîâóº ì³æ-
ïðåäìåòíèé ï³äõ³ä ó ïðîöåñàõ ï³çíàííÿ ³
êîíñòðóþâàííÿ ÿê³ñíî íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ðå-
àëüíîñò³, à ùå é ïðàêòè÷íî óìîæëèâëþº
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíó ñèñòåìó ÿê
ôóíäàìåíòàëüíèé ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íèé åêñïåðèìåíò. ² öå çðîçóì³ëî ÷îìó,
àäæå ïðîôåñ³éíå çàä³ÿííÿ êîìïëåêñó –
öå íå ñò³ëüêè òåîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ ÷è
íàóêîâå ïðîåêòóâàííÿ, ñê³ëüêè êîíêðåò-
íî-ñèòóàòèâíå ïðàêòèêóâàííÿ, êîòðå º
ïîõ³äíèì â³ä ïîâíîòè ïåðåõîäó îêðåìî¿
øêîëè â³ä òðàäèö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³
äî ³ííîâàö³éíî¿.

1 – пізнавально-інформаційний
період – розумність: характеризує
пізнавальний (когнітивний) потенціал-
розвиток людини як суб’єкта, котрий
реалізується завдяки мотивації
досягнень, пошуковій пізнавальній
активності та забезпечує адаптивну
поведінку

4 – духовно-спонтанний період –
креативність: характеризує творчий

потенціал-розвиток людини як універсума,
котрий реалізується завдяки мотивації

самореалізації, спонтанній активності та
забезпечує вчинки культуротворення

2 – нормативно-регуляційний період –
соціальність: характеризує
психорегуляційний потенціал-розвиток
людини як особистості, котрий
реалізується завдяки мотивації визнання,
пошуковій соціальній активності та
забезпечує соціально прийнятну,
у т. ч. професійну, діяльність

3 – ціннісно-естетичний період –
вартісність: характеризує психосмисловий

потенціал-розвиток людини як
індивідуальності, котрий реалізується
завдяки мотивації пошуку сенсу життя,

психосмисловій активності та забезпечує
знаходження смислу як індивідуальної

цінності

Ðèñ. 8.
Ïîñôåðíà ìîäåëü ïñèõîäóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè çàëåæíî â³ä ïåð³îä³â

ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî îñâ³òíüîãî öèêëó
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4. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÑÈÑÒÅÌÍÎ-
²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÊÎËÅÊÒÈÂ²Â

ÌÎÄÓËÜÍÎ-ÐÎÇÂÈÂÀËÜÍÈÕ ØÊ²Ë

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ìàêðîð³âåíü
åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó éîãî âèîêðåìëåííÿ ³
çàñîáîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íå îòðèìàâ ïóá-
ë³÷íîãî îïðèëþäíåííÿ, òî çóïèíèìîñÿ íà
éîãî íàóêîâîìó îá´ðóíòóâàíí³ äîêëàä-
í³øå. Ïðè öüîìó äëÿ íàñ íàéâàæëèâ³øå
áóëî âçàºìîçàëåæíå âèçíà÷åííÿ ñêëàäî-
âèõ, ïàðàìåòð³â, êðèòåð³¿â ³ ïîêàçíèê³â
÷è ³íäèêàòîð³â åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìíî¿
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ
êîëåêòèâ³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ øê³ë.
² õî÷ ìè íå ìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ íàÿâíèìè
êîíöåïòàìè ÷è ñõåìàìè, âñå æ ñïèðàëèñÿ
íà ïîçèòèâíèé äîñâ³ä çì³ñòîâî-ïàðàìåò-
ðè÷íîãî, ³íôîðìàö³éíî-ñòàòèñòè÷íîãî òà
àíàë³òèêî-êâàë³ìåòðè÷íîãî ï³äõîä³â äî
îö³íþâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ òà îñâ³òí³õ ³ííî-
âàö³é (Â.Ï. Áåcïàëüêî [5], Î.Ã. Ãîõìàí
[48], Â.À. Ãóðóæàïîâ [66], Ë.². Äàíè-
ëåíêî ³ Ë.Â. Áóðêîâà [68], Ã.À. Äìèò-
ðåíêî [69], Î.Ã. Êîçëîâà [87-88], ².Ï. Ï³ä-
ëàñèé [123], Â. Ñãàäîâà [138], Ã.Ê. Ñå-
ëåâêî [139-140], Ñ.Î. Ñèñîºâà [143],
Â.Ñ. ×åðåïàíîâ [224-225], Â.Ä. Øàä-
ð³êîâ [228-229], Í.². Øåâàíäð³í [230],
Í.Á. Øóñò [237], Â.À. ßñâ³í [249-250]
òà ³í.). Çîêðåìà, â îäíîìó âèïàäêó
íàóêîâöÿìè âèîêðåìëþþòüñÿ òðè ñòî-
ðîíè áóäü-ÿêî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ó ñôåð³ îñâ³òè (ìîòèâàö³éíà, çì³ñòîâà,
îïåðàö³éíà), â ³íøîìó – ¿¿ àñïåêòè
(îñîáèñò³ñíèé òà îïåðàö³îíàëüíèé) ÷è
êîìïîíåíòè (ìîòèâàö³éíèé, êðåàòèâíèé,
îïåðàö³îíàëüíèé, ðåôëåêñèâíèé).

Ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç ïðîáëåìè ïî-
êàçàâ, ùî îêðåñëåíîãî íàáîðó ñêëàäîâèõ
íåäîñòàòíüî, ùîá ïîâíî îõàðàêòåðèçó-
âàòè ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ÿê ïðîöåñ
òâîð÷îãî, êîíñòðóêòèâíîãî, ïðîôåñ³éíîãî
â³äòâîðåííÿ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî äîñ-
â³äó. Òèì á³ëüøå, ùî ïñèõîëîãè ðîçð³ç-
íÿþòü ïðèíàéìí³ ÷îòèðè ï³äñèñòåìè

ïðîöåñ³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè: ïî-
òðåáîâî-ìîòèâàö³éíà, îïåðàö³éíà, ³í-
ôîðìàö³éíà òà ðåãóëÿòîðíà [130, ñ. 383–
444], ÿê³ âèêîíóþòü ó æèòò³ ëþäèíè ð³çíå
ôóíêö³îíàëüíå íàâàíòàæåííÿ. Òîìó, íà
íàøå ïåðåêîíàííÿ, òðåáà ââåñòè ùå äâ³
ñêëàäîâèõ – ä³àãíîñòè÷íó òà óïðàâë³í-
ñüêó; ïåðøà õàðàêòåðèçóº ïåðåá³ã ïðî-
öåñ³â ðîçï³çíàâàííÿ ó÷èòåëåì íîâîââå-
äåíü çà ïðèçíà÷åííÿì, ìåòîäè÷íîþ îðèã³-
íàëüí³ñòþ, ïñèõîëîã³÷íèì íàïîâíåííÿì
³ ïðîãíîñòè÷í³ñòþ, äðóãà âèÿâëÿº êîíöåï-
òóàëüíó íîâèçíó, îðãàí³çàö³éíî-òåõíîëî-
ã³÷í³ óìîâè òà ñòóï³íü ñàìîóñâ³äîìëåííÿ
òîãî íîâîãî ó ñôåð³ îñâ³òè, ùî ïðîïîíó-
ºòüñÿ â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó. Â
ðåçóëüòàò³ êàðòèíà ñóòí³ñíîãî çì³ñòó
ñèñòåìíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº
ÿâëÿòè ñîáîþ âçàºìîäîïîâíåííÿ ï’ÿòè
ñêëàäîâèõ, ùî º â³äïîâ³äÿìè íà àêòóàëüí³
ïèòàííÿ îñâ³òÿíñüêîãî ñüîãîäåííÿ:

– ì î ò è â à ö ³ é í à : “ìåí³ öå
æèòòºâî ïîòð³áíî”;

– ç ì ³ ñ ò î â à : “ÿ äîáðå çíàþ, ùî
ñàìå çì³íþþ ³ âäîñêîíàëþþ”;

– î ï å ð à ö ³ é í à : “ÿ öå çä³éñíþþ
íàéêðàùèì ÷èíîì”;

– ä ³ à ã í î ñ ò è ÷ í à : “ÿ ïîâíî
êîíòðîëþþ ïåðåá³ã îáñòàâèí”;

– ó ï ð à â ë ³ í ñ ü ê à : “ÿ äàþ ñîá³
îá’ºêòèâíèé çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòèâí³ñòü
âëàñíîãî ïîøóêó”.

Îäí³ºþ ç íàéãîëîâí³øèõ ïðîöåäóð
ñòâîðåííÿ åêñïåðòíî¿ ñèñòåìè áóëî
îá´ðóíòóâàííÿ ïîâíî¿ ð³çíîá³÷íî¿ ³
ãàðìîí³éíî¿, à òàêîæ ïîõ³äíî¿ â³ä
âñòàíîâëåíèõ ñêëàäîâèõ, íîìåíêëàòóðè
ïàðàìåòð³â ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ øêîëè. Àíàë³ç íàóêîâèõ
ïðàöü öüîãî òåìàòè÷íîãî êîíòåêñòó ïîêà-
çàâ, ùî íèí³ íå ³ñíóº ºäèíîãî çàãàëüíî-
ïðèéíÿòíîãî ï³äõîäó äî êîìïëåêñíîãî
ïàðàìåòðè÷íîãî îö³íþâàííÿ ÿê ³ííîâàö³é-
íèõ îñâ³òí³õ ïðîåêò³â, òàê ³ íîâàòîðñüêî¿
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè. Ñêà-
æ³ìî, Â.Ñ. Ãðèáîâ ³ Ì.Ì. Ñêàòê³í ùîíàé-
ïåðøå âêàçóþòü íà êîíöåïòóàëüí³ñòü
áóäü-ÿêîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ,
êîòðà ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ òàêèõ ïî-

À. Ôóðìàí
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êàçíèê³â ÿê: òåîðåòè÷íà ³ ìåòîäè÷íà
íîâèçíà, ïðàêòè÷íà çíà÷óù³ñòü, ö³ë³ñ-
í³ñòü, êîìïëåêñí³ñòü, â³ðîã³äí³ñòü ³ âïðî-
âàäæóâàí³ñòü íîâàö³éíèõ ðåçóëüòàò³â é,
ïðèðîäíî, ¿õ ñóñï³ëüíà àêòóàëüí³ñòü, íà-
óêîâå ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ. Î.Ã. Êîç-
ëîâà, õî÷ ³ ïëóòàº ïîêàçíèêè ç ïàðà-
ìåòðàìè, à îñòàíí³ ³ç îçíàêàìè, âèð³çíÿº
ñ³ì ð³çíîð³âíåâèõ ïàðàìåòðè÷íèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
ñòóï³íü íîâèçíè, ìàñøòàá çàñòîñóâàííÿ,
îá’ºêò ³ííîâàö³¿, ïðîãíîçíå ³ñíóâàííÿ,
íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ, ãîòîâí³ñòü
ó÷èòåëÿ äî âïðîâàäæåííÿ òà ³íôîðìà-
ö³éíå çàáåçïå÷åííÿ. Â.Ì. Ïîëÿíñüêèé,
îáñòîþþ÷è ³äåþ äîïîâíåííÿ ïåäíàóêè
ïåäàãîã³÷íîþ êâàë³ìåòð³ºþ äëÿ êîíò-
ðîëþ, ä³àãíîñòèêè é êîðåêö³¿ ðåçóëüòàò³â,
ðîçãëÿäàº åôåêòèâí³ñòü íàóêîâèõ äîñ-
ë³äæåíü ó ñôåð³ îñâ³òè ÷åðåç ôîðìàò
îñíîâíèõ ³ ïîõ³äíèõ ïîêàçíèê³â: íîâèçíà
– öå ïîºäíàííÿ óí³êàëüíîñò³, îðèã³íàëü-
íîñò³ òà íåñõîæîñò³, àêòóàëüí³ñòü –
âçàºìîäîïîâíåííÿ  çàö³êàâëåíîñò³, ðîç-
ðîáëåíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³, òåîðåòè÷íà
çíà÷óù³ñòü – âçàºìîçàëåæí³ñòü êîíöåï-
òóàëüíîñò³, äîêàçîâîñò³ ³ ïåðñïåêòèâíîñò³,
ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ – öå ãàðìîí³ÿ âàæ-
ëèâîñò³, åêîíîì³÷íîñò³, ìàñøòàáíîñò³ òà
ðåàëüíîñò³ íîâàö³éíî¿ ðîáîòè. Ã.². Áà-
òóð³íà, ïîðÿä ³ç êîíöåïòóàëüí³ñòþ ïåäàãî-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ
îñíîâîïîëîæíèì òåîðåòè÷íèì ïðèíöèïîì
(ï³äõîäîì), âêàçóº íà äîêàçîâ³ñòü íîâî-
ââåäåíü, êîòðà ïîêëèêàíà â³äîáðàæàòè
â³äïîâ³äí³ñòü ðîçðîáîê ¿õ ïåäàãîã³÷íîìó
ïðèçíà÷åííþ (ï³äðó÷íèê – ïðîãðàì³,
ïðîãðàìà – ö³ëÿì, ö³ë³ – çàâäàííÿì òà
óìîâàì òîùî) ³ êîíêðåòíèì ñèòóàö³ÿì
ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî ó ïðîöåñ³ áàãàòî-
ðàçîâèõ ìàñîâèõ ïåðåâ³ðîê ³ âäîñêîíà-
ëåíü. Ê.Ç. Àñàòóðîâà ïðîïîíóº îö³íþâàòè
ïðèêëàäí³ ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çà
ïàðàìåòðàìè àêòóàëüíîñò³ ³ ãîòîâíîñò³
ðåçóëüòàò³â äî âïðîâàäæåííÿ (ïåðåâàæíî
öå âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ÷è âäîñêîíàëåííÿ
³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â, ôîðì, çì³ñòó íàâ÷àííÿ,
âèõîâàííÿ, óïðàâë³ííÿ òà ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â). Ë.². Äàíè-
ëåíêî ³ Ë.Â. Áóðêîâà, ïðîïîíóþ÷è

ñèñòåìó îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó, àíàë³òè÷íèì ñïîñîáîì âè-
âîäèòü òðè ãðóïè ïàðàìåòð³â: à) íîâèçíà,
àêòóàëüí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿,
á) ïåðñïåêòèâí³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü, ìîá³ëüí³ñòü,
â) ðåçóëüòàòèâí³ñòü, íàä³éí³ñòü.

Â àðãóìåíòîâàíîìó àâòîðñüêîìó âè-
çíà÷åíí³ îïòèìàëüíî¿ ñèñòåìè ïàðàìåòð³â
³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìè
âèõîäèëè ç ê³ëüêîõ ìîìåíò³â: ïî-ïåðøå,
ï³ä ïàðàìåòðàìè ðîçóì³ëè ò³ “êîìïëåêñí³
àáî îäèíè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê³, ç
îäíîãî áîêó, ³ñíóþòü ÿê âëàñòèâîñò³
ï³çíàâàëüíî¿ ðåàëüíîñò³, ç äðóãîãî –
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çì³íí³ ¿¿
âèì³ðþâàííÿ” [83, ñ. 81]: ïî-äðóãå,
âèçíà÷àëè òàêó äîñòàòíþ ñóêóïí³ñòü öèõ
ïàðàìåòð³â, êîòðà á âè÷åðïíî äåòàë³çó-
âàëà çì³ñò ðàí³øå âñòàíîâëåíèõ ñêëàäî-
âèõ ³ííîâàö³éíî¿ ðîáîòè; ïî-òðåòº,
äîìàãàëèñÿ óïðåäìåòíåííÿ íàéá³ëüø
ñóòòºâèõ îçíàê ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òà ¿õ êðèòåð³àëüíî-ðåçóëüòàòèâíîãî ï³ä-
òâåðäæåííÿ; ïî-÷åòâåðòå, çä³éñíþâàëè
äèôåðåíö³àö³þ ¿õ çì³ñòó çàäëÿ âèîêðåì-
ëåííÿ äåòàë³çîâàíîãî íàáîðó ïîõ³äíèõ â³ä
íèõ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ïîâíîö³ííî-
ãî ôóíêö³îíóâàííÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
êîëåêòèâíîìó òà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âíÿõ
¿¿ óìîæëèâëåííÿ. Âíàñë³äîê äîòðèìàííÿ
öèõ çàñàäíè÷èõ ìîìåíò³â âäàëîñÿ îá-
´ðóíòóâàòè äâàäöÿòü îñíîâîïîëîæíèõ
ïàðàìåòð³â ³ííîâàö³éíîñò³, ùî çãðóïîâàí³
ó ï’ÿòü çì³ñòîâèõ ìîäóñ³â: ìîòèâàö³éíà
ñêëàäîâà: íîâàö³éí³ñòü – àêòóàëüí³ñòü –
âïðîâàäæóâàí³ñòü – ïðèéíÿòí³ñòü; çì³ñ-
òîâà ñêëàäîâà: êóëüòóðîâ³äïîâ³äí³ñòü –
ïðîåêòí³ñòü – ìîäóëüí³ñòü – ñîö³àëüí³ñòü;
îïåðàö³éíà ñêëàäîâà: ðåçóëüòàòèâí³ñòü –
åôåêòèâí³ñòü – íàä³éí³ñòü – åôåêòèâí³ñòü;
ä³àãíîñòè÷íà ñêëàäîâà: ö³ëåïîêëàäàëü-
í³ñòü – ìåòîäè÷í³ñòü – ïñèõîëîã³÷í³ñòü
– ïðîãíîñòè÷í³ñòü; óïðàâë³íñüêà ñêëàäî-
âà: êîíöåïòóàëüí³ñòü – îðãàí³çîâàí³ñòü
– òåõíîëîã³÷í³ñòü – ðåôëåêñèâí³ñòü. Ó
òàêèé ñïîñ³á íàìè ïîâíîþ ì³ðîþ ðåàë³çî-
âàí³ ïðèíöèïè ³ âèìîãè ñèñòåìíî-ä³ÿëü-
í³ñíîãî ï³äõîäó.

Â îá´ðóíòóâàíí³ êðèòåð³¿â ðåçóëüòà-
òèâíîñò³ ñèñòåìíî-³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
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ìè âèõîäèëè ç òîãî, ùî êîæåí ³ç äâàäöÿòè
ïàðàìåòð³â ìàº ÷³òêå ö³ëüîâî-ðåçóëüòà-
òèâíå ï³ä´ðóíòÿ, êîòðå òðåáà âèÿâèòè ³
â³äðåôëåêñóâàòè. Íà æàëü, ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü íàóêîâö³â, êîòð³ çàéìàþòüñÿ
ïðîáëåìîþ åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ ÷è
îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êâàë³ìåòð³¿, íå
âèñâ³òëþþòü ïèòàííÿ êðèòåð³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó
ñôåð³ îñâ³òè. Öå, î÷åâèäíî, ïîâ’ÿçàíî ç
òèì, ùî êðèòåð³¿ ÿê “ñòðèæíåâèé âàæ³ëü
îö³íêè” áàãàòî â ÷îìó ñï³âïàäàþòü ³ç
ïàðàìåòðàìè-âëàñòèâîñòÿìè óíîðìîâà-
íîãî îö³íþâàííÿ, à, êð³ì òîãî, çîâí³øíüî,
çà ôîðìîþ ³íòåðïðåòàö³¿, íàãàäóþòü
âèìîãè, ÿê³ ôîðìóëþþòüñÿ äî îðãàí³çàö³¿
íàóêîâîãî ï³çíàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ ÷è
åêñïåðèìåíòóâàííÿ. Òîìó êðèòåð³é – öå
âèìîãà ñóòí³ñíà, çì³ñòîöåíòðè÷íà, ùî
âêàçóº íà òå, ùî ñàìå ñë³ä çì³íèòè, ñòâî-
ðèòè ÷è âäîñêîíàëèòè.

Ïîçèòèâíèé äîñâ³ä âçàºìîçàëåæíîãî
îá´ðóíòóâàííÿ ïàðàìåòð³â, êðèòåð³¿â ³
ïîêàçíèê³â íàáóòèé íàìè ó ñï³ëüí³é
íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ç Î.ª. Ãóìåíþê,
ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º ñòâîðåííÿ åêñïåðèìåí-
òàëüíî¿ ñèñòåìè åôåêòèâíîñò³ ö³ë³ñíîãî
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ïðîöåñó ç äîïî-
ìîãîþ êîíêðåòíî¿ ñóêóïíîñò³ ä³àãíîñòè÷-
íèõ òà åêñïåðòíèõ ìåòîä³â [166; 176].
Ñàìå çàçíà÷åíèé ìåòîäîëîã³÷íèé ï³äõ³ä
äî êðèòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ íîâî¿
åêñïåðòíî¿ ñèñòåìè ìàêðîð³âíåâîãî ôîð-
ìàòó äàâ çìîãó ÷³òêî âèçíà÷èòè çì³ñò êîæ-
íîãî êðèòåð³þ, ëèøå ç ò³ºþ â³äì³íí³ñòþ,
ùî êîæíèé ïàðàìåòð ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ìàº îäèíè÷íå êðèòåð³àëüíå
ï³äòâåðäæåííÿ (äèâ. äàë³ òàáë. 6).

Âèá³ð øêàëè îö³íþâàííÿ çä³éñíþâàâ-
ñÿ íàìè ç óðàõóâàííÿì äîòðèìàííÿ îäí³º¿
ç íàéâàæëèâ³øèõ êâàë³ìåòðè÷íèõ âèìîã
– âäàëîãî ïîºäíàííÿ ÿê³ñíîãî òà ê³ëü-
ê³ñíîãî âèçíàííÿ åêñïåðòíèõ îö³íîê. Ó
öüîìó êîíòåêñò³ Î.Ã. Êîçëîâà ïðîïîíóº
òðèð³âíåâó ïîêàçíèêîâî-îö³ííó øêàëó
[87], Ã.À. Äìèòðåíêî [69], Ñ.Ï. Ñîáîëºâà
[146] îáñòîþþòü ÷îòèðèð³âíåâó ñõåìó
åìï³ðè÷íîãî àíàë³çó åôåêòèâíîñò³ ïå-
äàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, Ë.². Äàíèëåíêî ³
Ë.Â. Áóðêîâà îïèñóþòü òðèð³âíåâó ñõåìó

ïàðàìåòðè÷íî-êðèòåð³àëüíîãî îö³íþ-
âàííÿ (âèñîêèé, ñåðåäí³é, íèçüêèé ð³âí³)
³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó [68]. Îäíàê íà-
ä³éí³ñòü ðåçóëüòàò³â çà àíàë³çîâàíèõ
êâàë³ìåòðè÷íèõ ï³äõîä³â çàëèøàºòüñÿ
ïðîáëåìàòè÷íîþ. Ïèòàííÿ â³ðîã³äíîñò³
çí³ìàºòüñÿ ó òîìó âèïàäêó, êîëè çàñòîñî-
âóºòüñÿ áîäàé ï’ÿòèð³âíåâà øêàëà îö³-
íþâàííÿ (îö³íêà â áàëàõ – â³ä 5 äî 1),
ùî áåçïîñåðåäíüî â³äîáðàæàº äåòàë³çîâà-
íå ðàíæóâàííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³
ñèñòåìíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Á³ëü-
øå òîãî, ó öüîìó ðàç³ îäåðæóºìî ñòî-
áàëüíó, òîáòî ðåéòèíãîâó, øêàëó ðå-
çóëüòàòèâíîñò³ íîâàòîðñüêî¿ òâîð÷îñò³ ÿê
ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â ³ ïîøóêîâèõ
ãðóï, òàê ³ îêðåìèõ ó÷èòåë³â-äîñë³äíèê³â.
Äî öüîãî òàêîæ òðåáà äîäàòè îö³íêó
“íóëü”, òîáòî â³äñóòí³ñòü íàéìåíøèõ
ïîçèòèâíèõ çì³í ùîäî îêðåìîãî íîâàö³é-
íîãî ïàðàìåòðà çà øåñòèð³âíåâîþ øêà-
ëîþ. Ó ï³äñóìêó æ îòðèìàºìî ñòîáàëüíó
øêàëó, ùî ì³ñòèòèìå ï’ÿòü ð³âíîö³ííèõ
(20-áàëüíèõ) ï³äøêàë, ùî, ç³ ñâîãî áîêó,
äàâàòèìóòü çìîãó ÷³òêî âèçíà÷àòè ñòóï³íü
ïðîåêòíî-çì³ñòîâî¿ íàÿâíîñò³ êîæíîãî
ñêëàäíèêà ñèñòåìíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (äèâ. òàáë. 6). Âîäíîðàç òåñòîâèé
õàðàêòåð ïðîöåäóðè ïðîïîíîâàíîãî åêñ-
ïåðòíîãî îö³íþâàííÿ âêàçóº íà ¿¿ âàæ-
ëèâ³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü äëÿ ïðîôåñ³éíîãî
äîñâ³äó ìåòîäèñò³â, êåð³âíèê³â îñâ³òí³õ
çàêëàä³â, ó÷èòåë³â, ïåäàãîã³â-äîñë³äíèê³â.

Ó ðåçóëüòàò³ çä³éñíåíî¿ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ùå â 2000 ðîö³
íàìè ñòâîðåíà åêñïåðòíà ñèñòåìà ñêëà-
äîâèõ, ïàðàìåòð³â, êðèòåð³¿â, ïîêàçíèê³â
òà îö³íîê åôåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ìîäóëü-
íî-ðîçâèâàëüíî¿ øêîëè (òàáë. 6). Äî
¿¿ ïðèì³òíèõ îñîáëèâîñòåé íàëåæàòü òàê³:

1. Ìàº ì³ñöå îá´ðóíòóâàííÿ êîæíîãî
ïàðàìåòðà, äå êðèòåð³é õàðàêòåðèçóº
ñóòí³ñíèé á³ê ó íàÿâíîñò³ îêðåìîãî ³ííî-
âàö³éíîãî ôåíîìåíà (ÿâèùà) ÷è çì³íè
(òðàíñôîðìàö³¿).

2. Êîæåí êðèòåð³é çàäàº ä³àïàçîí
(ðàìêè) ôóíêö³îíóâàííÿ êîíêðåòíî¿
³ííîâàö³éíî¿ çì³íè – â³ä ì³í³ìàëüíî¿
ïðèñóòíîñò³ â îñâ³òí³é ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãî-

À. Ôóðìàí
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Òàáëèöÿ 6
Åêñïåðòèçà

ñèñòåìíî-³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ÇÎØ ¹_____ ì. ______________________

â³ä “___”___________200__ ð.
Åêñïåðòè (Ï²Á, ïîñàäà):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

Складові 
системної 
інноваційної 
діяльності у 
сфері освіти 

Параметри 
ефективності 
інноваційної 
діяльності 
педагога 

Критерії 
результативності 

системно-
інноваційної 
діяльності 

Показники повноцінного функціонування 
системної інноваційної діяльності 

вчителя 

Шкала 
оцінювання 

(в балах) 

1 2 3 4 5 
1.1. Новаційність Оригінальність та 

нешаблонність 
мислення 

– теоретична, концептуальна оригінальність, 
яку можна довести на науково-
методологічному рівні; 
– проектна, миследіяльнісна новизна, яку 
можна обґрунтувати із системно-діяльнісних  
позицій; 
– організаційно-технологічна; 
– методично-засобова; 
– особистісна, суб’єктивна; 
– будь-яка оригінальність відсутня 

5 
 
 
4 
 
 
3 
2 
1 
0 

1.2. Актуальність Масштабність 
новаційних змін у 
геоосвітньому 
просторі країни 

– для всієї системи освіти країни; 
– регіональної, або обласної системи освіти; 
– закладів освіти одного, здебільшого 
спеціалізованого типу; 
– авторського педагогічного колективу; 
– одного чи кількох компонентів дидактичної 
моделі в межах освітнього закладу; 
– не виявлено жодних змін 

5 
4 
3 
 
2 
1 
 
0 

1.3. Впроваджу-
вальність 

Комплексність 
інноваційних змін і 
трансформацій 

– заміна всієї освітньої моделі; 
– дидактичної моделі, у т.ч. змісту освіти; 
– основної освітньої технології; 
– методичної системи; 
– окремих діагностичних, або методичних 
засобів; 
– будь-які зміни відсутні 

5 
4 
3 
2 
1 
 
0 

1. Моти-
ваційна 

1.4. Прийнятність Глибинність 
особистісно-
смислового 
прийняття 
учителем 
нововведень 

– максимально повне, емоційно-
інтелектуальне та діяльнісно-творче; 
– виразно позитивне, проблемно-діалогічне, 
результативне; 
– позитивно-критичне, конструктивне; 
– позитивно-наслідувальне; 
– інтелектуально і соціально пасивне, чітко 
не визначене; 
– неприйняття нововведень 

5 
 
4 
 
3 
2 
1 
 
0 

Сума балів за мотиваційною складовою  
2. Змістова 2.1. Культуро-

відповідність 
Ґрунтовність 
збагачення 
соціально-
культурного 
досвіду 
української нації 

– усіх складових національної культури 
(наука, історія, світогляд, мистецтво, 
розумова і фізична діяльність): 
– соціально-культурного простору школи в 
реалізації основних сфер розвитку 
особистості (фізичній, розумовій, соціальній, 
психосмисловій, духовній); 
– організаційно-технологічної системи школи 
як розмежування і взаємодоповнення у 
кожен момент навчання знань, умінь, норм і 
цінностей; 
– стратегії, тактики і досвіду викладання 
навчального курсу шляхом реалізації 
соціально-культурного підходу до 
проектування його змісту; 
– локальне культуротворче збагачення 
навчальних занять; 
– повна відсутність новаційного збагачення 
освітнього досвіду 

5 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
0 
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1 2 3 4 5 
2.2. Проектність Можливість 

організації 
новітнього 
наукового знання 
у формі 
соціального 
проекту, який 
можна 
зреалізувати 

– наявність повноцінної авторської науково-
експериментальної програми як форми  довго-
тривалої організації методологічного мис-
лення та інноваційної діяльності виконавців; 
– розробка і впровадження наукової 
програми кроскультурного дослідження 
фундаментальних проблем сучасної 
(світової) освіти; 
– реалізація наукової програми 
довготривалого соціально-психологічного 
дослідження освітніх (виховних) систем і 
технологій; 
– наявність науково обґрунтованої програми 
педагогічного експерименту; 
– підготовка і втілення експериментально-
педагогічного  плану проведення низки 
інноваційних змін у змісті та організації 
навчально-виховного процесу; 
– відсутність наукової програми, 
експериментального проекту чи плану 

5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
0 

2.3. Модульність Багато-
системність 
змістової і 
структурної 
організації 
нововведення 

– має місце взаємодоповнення 
міждисциплінарної теорії, плюралістичної 
методології, повноцінної технології та 
експериментальної практики комплексних 
інноваційних нововведень на рівні освітньої 
системи; 
– інноваційна трансформація управлінсько-
дидактичної моделі освітнього закладу 
(організація, структура, зміст, форми, 
технології тощо); 
– комплексна модернізація освітнього 
процесу в єдності організаційних, змістових і 
методичних нововведень; 
– оновлення основних ланок цілісного 
навчально-виховного процесу (мета, зміст, 
форми, методи, результати); 
– удосконалення основних компонентів 
методичної системи (плани, програми, 
методика, навчальні і контрольні засоби); 
– поліпшення педагогічної техніки учителів 

5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
0 

 

2.4. Соціальність Природність 
культурно-
довкіллєвого 
контексту у 
здійсненні 
інноваційних змін 

– повна відповідність тенденціям суспільного 
розвитку завдяки розв’язанню найактуальніших 
проблем суспільного виробництва-розвитку; 
– посередня відповідність тенденціям 
суспільного розвитку та розв’язання окремих 
актуальних завдань освітньої сфери; 
– позитивний вплив нововведень на 
соціально-культурну ситуацію та педагогічне 
мислення громадян у регіоні, області, місті; 
– висока адаптованість освітніх і 
педагогічних інновацій до наявного 
соціокультурного простору (контексту) 
освітнього закладу; 
– низька адаптованість педагогічних 
інновацій до наявного соціокультурного 
простору освітнього закладу; 
– штучність нововведень для конкретного 
соціально-освітнього простору 

5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
0 

Сума балів за змістовою складовою  
3. Опера-
ційна  

3.1. Результат-
тивність 

Самостійність 
добування, 
розповсюдження, 
збагачення і 
творення 
особистістю 
національно-
культурного 
досвіду 

– професійне оволодіння кожним учнем 
формами і засобами здійснення самостійної 
освітньої діяльності у сфері громадянсько-
демократичного суспільствотворення; 
– навчально-проектне оволодіння освітньою 
діяльністю переважною більшістю школярів; 
– особистісно вмотивована та соціально 
активна участь школярів у навчальній 
діяльності з орієнтацією на розвивальні 
педагогічні взаємостосунки; 
– сформованість самостійної учбової 
діяльності школярів як суб’єктне 
утвердження здатності оперувати 
теоретичними поняттями; 
– високий рівень розвитку пошукової 
пізнавальної активності і самостійності 
школярів; 
– відсутність надійних даних про зростання 
особистісної самостійності учнів 

5 
 
 
 
4 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
0 

 

ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 6

À. Ôóðìàí
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1 2 3 4 5 

3.2. Ефективність Оптимальність 
розвиткового 
впливу освітнього 
процесу на 
особистість у 
єдності мети, 
процесу і 
результату 

– безперервно прискорює психосоціальний 
(культурний) розвиток особистості учня 
через всі основні складові освітньої системи 
(управлінсько-цільова, організаційно-
технологічна, програмово-методична та ін.); 
– інтенсифікує психосоціальний розвиток 
особистості за допомогою інноваційної 
дидактичної моделі (завдання, зміст, форми, 
методи, результати); 
– прискорює психосоціальний розвиток учня 
завдяки новаційній освітній технології; 
– має місце високий розвивальний вплив на 
особистість прогресивних форм навчання; 
– психосоціальному розвитку учня сприяє 
особистість учителя-педагога; 
– немає підстав стверджувати, що відбувається 
прискорення культурного розвитку учнів у 
процесі впровадження нововведень 
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3.3. Надійність Стабільність 
позитивних  змін у 
життєдіяльності 
закладу освіти 

– стабільність у роботі педагогічного 
колективу мережі (10 і більше) інноваційних 
закладів більше десяти років; 
– стабільність у роботі педагогічних 
колективів мережі інноваційних закладів 
більше п’яти років; 
– зазначена стабільність упродовж 2–5 років; 
– стабільність у роботі кількох (2–4) 
інноваційних освітніх закладів протягом 3–5 
років; 
– стабільність в інноваційній діяльності одного 
педагогічного колективу упродовж 1–2 років; 
– стабільність позитивних змін відсутня 
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3.4. Економічність Продуктивність 
інтелектуальних, 
фізичних, 
матеріальних, 
соціальних та 
інших ресурсів 

– дуже висока економічність:  
(теорія+технологія+практика) повно 
виправдовує ті матеріальні, людські те 
інтелектуальні витрати й зусилля, які 
затрачені під час впровадження 
нововведень, або здійснення експерименту; 
– висока: інноваційний результат освітньої 
діяльності (теорія+технологія+практика) 
переважно виправдовує ті матеріальні, 
людські та інтелектуальні витрати й зусилля, 
які затрачені на здійснення експерименту; 
– середня: інноваційний результат 
посередньо виправдовує матеріальні, 
людські та інтелектуальні витрати й зусилля, 
затрачені для здійснення експерименту; 
– низька: інноваційний результат не цілком, 
тобто проблематично, виправдовує 
докладені зусилля і витрати на здійснення 
експерименту (нововведень); 
– дуже низька: інноваційний результат 
майже не виправдовує докладені зусилля і 
витрати у здійсненні експериментального чи 
новаційного пошуку; 
– невиправдано нераціональне викорис-
тання ресурсів у запровадженні нововведень 
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Сума балів за операційною складовою  
4. Діаг-
ностична  

4.1. Цілепокла-
дальність 

Визначеність 
ієрархії цілей і 
завдань усіх 
учасників 
інноваційного 
процесу 

– повна на світоглядному у т.ч.  
концептуальному, проектному, 
експериментальному і досвідно-методичному 
рівнях для всіх учасників нововведень; 
– повна на концептуальному, 
експериментальному та методичному рівнях 
для всіх учасників; 
– переважна позитивно-дієва визначеність 
на концептуально-технологічному та 
програмово-методичному рівнях для 
виконавців експерименту; 
– переважна позитивно-наслідувальна 
визначеність на ідейно-організаційному і 
методичному рівнях для основних 
виконавців експерименту; 
– низький рівень визначеності педагогів 
щодо змісту та процедури внесення 
інноваційних змін в освітню практику; 
– відсутність системної визначеності цілей і 
завдань інноваційного пошуку 
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4.2. Методичність Повноцінність 
системно-
комплексного 
програмово-
методичного 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
вчителів 

– науково обґрунтовується, проектується, 
створюється і впроваджується шість і більше 
унікальних, достатніх для вчителя і учня, 
авторських програмово-методичних засобів; 
– науково обґрунтовується, проектується, 
створюється і впроваджується п’ять 
унікальних, переважно достатніх для 
вчителя і учня авторських програмово-
методичних засобів; 
– науково обґрунтовується, проектується, 
створюється і впроваджується 3–4 нових 
програмово-методичних засобів; 
– науково обґрунтовується, проектується, 
створюється і впроваджується два нових 
обов’язкових програмово-методичних засоби; 
– науково обґрунтовується, створюється і 
впроваджується один новий обов’язковий 
програмово-методичний інструмент (засіб); 
– не обґрунтовується і не впроваджується 
жоден новий засіб 
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4.3. Психоло-
гічність 

Всебічність 
психосоціального 
розвитку 
особистості за 
сферами і 
модусами  її 
культурного 
становлення 

– оптимальний взаємопов’язаний фізичний, 
розумовий, соціальний, психосмисловий і 
духовно-креативний розвиток особистості 
вчителя і учня у єдності становлення 
вітакультурного простору школи; 
– оптимальний взаємопов’язаний розумовий, 
соціальний, психосмисловий і духовний 
розвиток особистості вчителя і учня у 
благодатному просторі школи; 
– інтенсивний взаємопов’язаний розумовий, 
соціальний і моральний розвиток 
особистості вчителя і учня у прийнятому 
освітньому просторі школи; 
– інтенсивний взаємопов’язаний розумовий і 
соціальний розвиток особистості вчителя і учня 
у прийнятому освітньому просторі школи; 
– прискорення розумового, в т.ч. 
інтелектуального, розвитку вчителя і учня 
завдяки оновленню дидактичної моделі 
освітнього закладу; 
– різнобічності у культурному становленні 
учня не спостерігається 
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4.4. Прогностич-
ність 

Перспективність 
теоретико-
методологічного, 
проектно-
методичного і 
суспільно-
досвідного 
розвитку 
інноваційних ідей, 
підходів, принци-
пів, засобів тощо 

– комплексний прогноз на більш ніж 25 років; 
 
– на 12–25 років; 
 
– на 6–11 років; 
 
– на 3–5 років; 
 
– до 2 років; 
 
– на навчальний рік 
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Сума балів за операційною складовою  
5. Управ-
лінська  

5.1. Концепту-
альність 

Досконалість 
наукової програми 
системних 
інноваційних змін 
у життєдіяльності 
освітнього закладу 
з теоретико-
методологічних, 
проектно-
управлінських і 
досвідно-
педагогічних 
позицій 

– програма системних освітніх нововведень є 
науковою у повному розумінні слова, оскільки 
характеризується теоретичною 
міждисциплінарністю, проектно-практичною 
спрямованістю, довготривалістю 
експерименту і має різноаспектне 
забезпечення – ідейно-парадигмальне, 
концептуальне, понятійне, експериментальне, 
критеріальне, прогностичне, діагностичне, 
програмово-методичне та ін.; 
– програма системних освітніх нововведень 
є науковою, але не враховує окремих 
аспектів політичного, соціокультурного чи 
економічного її забезпечення за умов 
поетапного впровадження; 
– програма освітньо-педагогічних 
комплексних перетворень є філософсько-
психолого-педагогічною, тобто передбачає 
наявність як ґрунтовного світоглядно-
методологічного забезпечення, так і 
особистісно-індивідуального наповнення; 
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À. Ôóðìàí
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  – програма ґрунтовних освітніх новацій і перетворень є 
психолого-педагогічною, а тому, крім розв’язання виховних 
та дидактичних проблем, передбачає проведення 
психодіагностики і психокорекції інтелектуального, 
особистісного та духовного розвитку школярів; 
– програма освітніх нововведень є педагогічною, або 
методично-дидактичною; 
– наукова програма інноваційних змін відсутня 
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5.2. Організова-
ність 

Скоорди-
нованість 
професійних 
зусиль науковців, 
управлінців і 
практиків задля 
найбільш 
ефективного 
функціонування-
впровадження 
складових і 
компонентів 
інноваційної 
освітньої системи  

– максимальне сприяння системним освітнім 
нововведенням від адміністрації школи (ліцею, 
гімназії) до Міністерства освіти і науки, місцевих 
органів влади та громадськості на тлі професійного 
наукового керівництва експериментом; 
– максимальне сприяння системним освітнім 
нововведенням від адміністрації школи до обласного 
управління освіти, місцевих органів влади та 
громадськості на тлі професійного наукового 
керівництва експериментом; 
– повне сприяння системним новаціям педагогічного 
колективу, дирекції, місцевих органів влади, в т.ч. 
міськ- чи райво, на тлі професійного наукового 
керівництва експериментом; 
– повне сприяння системним нововведенням 
адміністрації школи, самих учителів та батьків на тлі 
належного наукового керівництва експериментом; 
– прагнення педагогічного колективу освітнього 
закладу та його адміністрації самостійно впровадити 
інноваційну освітню систему чи технологію; 
– прагнення керівників школи, або окремих учителів 
впровадити інноваційну систему чи технологію 
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5.3. Техноло-
гічність 

Підконтрольність 
з боку науковців, 
управлінців та 
виконавців 
взаємозалежних 
процесів 
теоретичного 
освоєння, 
наукового 
проектування та 
експериментально
-досвідного 
впровадження 
освітніх інновацій 

– повне належне відстеження (соціально-
психологічний моніторинг) технологічного циклу 
інноваційно-експериментальної діяльності 
педагогічного колективу всіма зацікавленими особами 
і організаціями; 
– повне відстеження технологічного циклу інноваційно-
експертної діяльності педагогічного колективу науковими 
керівниками і виконавцями наукової програми; 
– систематичне корегування відповідності між 
науковою програмою системних інноваційних змін і 
повнотою  її практико-технологічного втілення з боку 
науковців і виконавців експерименту; 
– системне оцінювання технологічного циклу 
впровадження інноваційних освітніх систем і 
технологій з боку науковців; 
– періодичне оцінювання процедури і результатів 
інноваційних змін адміністрацією освітнього закладу і 
самими учителями-новаторами; 
– суб’єктивне оцінювання процедури і результатів 
інноваційних змін окремими виконавцями наукового 
плану 
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5.4. Рефлексив-
ність 

Само-
усвідомленість 
кожним учасником 
інноваційного 
експерименту, 
науковцем, 
управлінцем, 
учителем свого 
місця, реальної 
участі та 
ефективності 
власних зусиль у 
досягненні мети 
наукової програми 

– повне адекватне розуміння всіма учасниками ідей, 
концепцій, принципів, вимог та особливостей 
системної інноваційної діяльності за довготривалою 
науковою програмою; 
– адекватне самоусвідомлення мети і завдань, змісту і 
методів, соціально-психологічних механізмів і форм 
реалізації інноваційної освітньої програми з боку 
наукових керівників і педагогів-виконавців; 
– глибоке розуміння вчителями-дослідниками 
завдань, змісту, методів, засобів і результатів власної 
інноваційної діяльності на тлі консультативно-керівної 
допомоги науковців; 
– позитивне самоусвідомлення педагогічним 
колективом можливостей, способів і форм реалізації 
інноваційної освітньої програми експериментування; 
– негативне самоусвідомлення педагогічним 
колективом можливостей і шляхів реалізації 
інноваційної програми експериментування; 
– нерозуміння більшою частиною педагогічного 
колективу завдань, суті, способів реалізації 
новаційного експерименту 
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Сума балів за управлінською складовою  

Всього балів  
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ã³÷íîãî êîëåêòèâó (1 áàë) äî ìàêñèìàëü-
íî ìîæëèâî¿, ïîâíîö³ííî¿ çà êîíêðåòíèõ
â³òàêóëüòóðíèõ óìîâ (5 áàë³â).

3. Ïîêàçíèêè îäíîãî ïàðàìåòðè÷íîãî
ïîëÿ âèáóäîâàí³ ó âèãëÿä³ ðåéòèíãîâî¿
øêàëè çàëåæíî â³ä ÿêîñò³ òà ê³ëüêîñò³
³ííîâàö³éíèõ îäèíèöü (çì³íè, êðîêè,
àêòè, êîìïîíåíòè), ÿê³ ìàþòü ì³ñöå ó
ïîøóêîâî-åêñïåðèìåíòàëüí³é ä³ÿëüíîñò³
â÷èòåë³â, ùî äàº çìîãó çä³éñíþâàòè áàëü-
íå îö³íþâàííÿ.

4. Âîäíî÷àñ óâåäåíî âèñíîâîê ïðî
â³äñóòí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ïîêàçíèêà
îö³íþâàííÿ, ùî ô³êñóº íóëüîâó ïîçíà÷êó
íàÿâíîñò³ ³ííîâàö³éíèõ çì³í ÷³òêî çàäà-
íîãî ïàðàìåòðè÷íîãî íàïðÿìêó.

5. Îêðåìîþ ïðîáëåìîþ º çì³ñòîâå
íàïîâíåííÿ êðèòåð³àëüíî îêðåñëåíîãî
ä³àïàçîíó êîíêðåòíèõ ïîêàçíèê³â ðîç-
âèòêó ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â, òåõíîëîã³é, ñèñòåì,
êîòðà ñïî÷àòêó ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ï³ä ÷àñ
³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè åêñïåðò³â, à ï³ç-
í³øå – íà êîëåã³àëüíîìó ð³âí³.

Îïòèìàëüí³ óìîâè çðåàë³çóâàííÿ ïðî-
ïîíîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ ñèñòåìè äîñÿãà-
þòüñÿ òîä³, êîëè â í³é áåðóòü ó÷àñòü
äîáðå îá³çíàí³ ç ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèì
íàâ÷àííÿì ôàõ³âö³ – íàóêîâö³, ïðàêòèêè,
óïðàâë³íö³. Òîä³ º âåëèêà ³ìîâ³ðí³ñòü
îòðèìàòè ìàêñèìàëüíî îá’ºêòèâí³ ÿê³ñíî-
ê³ëüê³ñí³ äàí³ åêñïåðòóâàííÿ.

Ðàçîì ç òèì åêñïåðòèçà ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ñàìèìè
ó÷àñíèêàìè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
åêñïåðèìåíòó ÿê ñï³ââèêîíàâöÿìè íàøî¿
íàóêîâî-îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè. Òîä³ ïðîöå-
äóðà åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ áóäå ì³ñ-
òèòè òàê³ åòàïè:

1) äèðåêö³ÿ ïðîâîäèòü â³äá³ð 5–7 íàé-
êîìïåòåíòí³øèõ ³ íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ
ó÷èòåë³â òà àäì³í³ñòðàòîð³â øêîëè äëÿ
ìàëî¿ åêñïåðòíî-ë³öåíç³éíî¿ ãðóïè (ÌÅËÃ);

2) êîæíèé ÷ëåí ÌÅËÃ ñàìîñò³éíî
âèâ÷àº ñêëàäîâ³, ïàðàìåòðè, êðèòåð³¿ ³
ïîêàçíèêè åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ òà
äîáðå îð³ºíòóºòüñÿ â íèõ;

3) ÌÅËÃ çãîäîì ïðîâîäèòü ñï³ëüíå
çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó çà êîæíèì ïàðàìåò-
ðîì øëÿõîì îáãîâîðåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ

òîé ÷è ³íøèé îá’ºêòèâíèé ïîêàçíèê (â³ä-
ïîâ³äíèé áàë îáâîäèòüñÿ êðóæå÷êîì);

4) îäåðæàí³ áàëè ñóìóþòüñÿ ³ âèçíà÷à-
ºòüñÿ ¿õ ñóìà çà êîæíîþ ñêëàäîâîþ, à òàêîæ
ï³äðàõîâóºòüñÿ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â;

5) îäèí çàïîâíåíèé âç³ðåöü ³ç ñïèñêîì
÷ëåí³â ÌÅËÃ òà ¿õ ïîñàäàìè íàäñèëà-
ºòüñÿ äî ²íñòèòóòó ÅÑÎ.

Àïðîáàö³ÿ íîâîñòâîðåíî¿ åêñïåðòíî¿
ìîäåë³ ïðîâîäèëàñÿ ó 2000 (æîâòåíü) òà
2005 (áåðåçåíü) ðîêàõ ó äðóãîìó ðåæèì³
âèêîðèñòàííÿ – êåð³âíèêàìè ³ â÷èòåëÿìè-
äîñë³äíèêàìè ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ
øê³ë. Çâåäåí³ ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíî¿
åêñïåðòèçè ó ôîðìàò³ ¿õ ê³ëüê³ñíîãî
ç³ñòàâëåííÿ ïîäàí³ â òàáë. 7. ̄ õ àíàë³ç
âèÿâëÿº íèçêó ö³êàâèõ åìï³ðè÷íèõ
ôàêò³â ³ çàëåæíîñòåé, ùî ìàþòü ì³ñöå
ÿê ó ðîçâèòêó åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ îðãñèñòåìè íàâ÷àííÿ, òàê ³
â îö³íö³ îñòàííüî¿ ÿê òåîð³¿, ìåòîäîëîã³¿,
ïñèõîñîö³àëüíî¿ òåõíîëîã³¿ òà ³ííîâàö³é-
íî¿ ïðàêòèêè.

Ïî-ïåðøå, åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìíî-
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðòîâàíèõ
ïåäêîëåêòèâ³â çàëåæèòü â³ä åòàïó åêñ-
ïåðèìåíòó, ùî ö³ëêîì ïðèðîäíî, çâà-
æàþ÷è íà ãîëîâíó óìîâó éîãî ïîåòàïíîãî
ðîçãîðòàííÿ – ïðèíöèï íàðîùóâàííÿ
íîâàö³éíèõ óìîâ. Ïðè÷îìó âèçíà÷àëüíó
ðîëü òóò â³ä³ãðàþòü, ç îäíîãî áîêó, îáñÿã
³ ÿê³ñòü âèêîíàííÿ â êîíêðåòí³é øêîë³
ïðîãðàìè äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäà-
ãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà (§ 1), ç ³í-
øîãî – ïîâíîòà ³ äîñòîâ³ðí³ñòü íîðìàòèâ-
íîãî âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðèíöèï³â ³
âèìîã ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñïåðèìåíòó çà
ðîêàìè éîãî âèêîíàííÿ. Ñàìå öå é
âèçíàëè åêñïåðòè. Çîêðåìà, ó 2000 ðîö³
íàéâèùèé ñóìàðíèé áàë îòðèìàâ ïåä-
êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 44 ì. Çàïîð³ææÿ (82
³ç 100 ìîæëèâèõ), êîòðèé çàâåðøóâàâ
ïîøóêóâàííÿ, ïðàöþþ÷è íà ÷åòâåðòîìó
ðåçóëüòàòèâíîìó åòàï³, äåùî íèæ÷èé –
ÇÎØ ¹ 164 ì. Õàðêîâà (76 áàë³â), ÿêèé
âèð³øóâàâ çàâäàííÿ òðåòüîãî, ðîçâèâàëü-
íî-ôîðìóâàëüíîãî åòàïó, à ðåøòà êîëåê-
òèâ³â àáî çóïèíèëàñÿ íà ïåðøîìó åòàï³
(ÇÎØ ¹ 2 ì. ²ëë³íö³â – 45 áàë³â, ÇÎØ
¹ 1 ì. Áðàòñüêå – 51, ÇÎØ ¹ 23 ì. Õàð-
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öèçüêà – 52), àáî çãîðíóëè åêñïåðèìåíò,
íåçâàæàþ÷è íà ïîâíîôîðìàòíó ï³äãî-
òîâêó ïåäàãîã³â ÿê ïñèõîëîã³â-äîñë³ä-
íèê³â (ÇÎØ ¹ 10 ì. Áåðäè÷åâà – 63
áàëè). Äî òîãî æ ñàìå çàïîð³çüê³ òà
õàðê³âñüê³ îñâ³òÿíè ïðèáëèçíî íà 70 %
âèêîíàëè ïðîãðàìó äèñòàíö³éíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ó÷èòåë³â, ÷îãî íå ìîæíà ñêàçàòè
ïðî ³íø³ òðè øêîëè. Òà æ ñàìà êàðòèíà
âèÿâèëàñÿ ³ ÷åðåç 4,5 ðîê³â: íàéâèùèé
â³äñîòîê – 85 ³ 84 â³äïîâ³äíî – íà ïðåäìåò
çðåàë³çóâàííÿ ïåäêîëåêòèâàìè ñâîãî ³í-
íîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ìàþòü ÇÎØ ¹ 43
ì. Äîíåöüêà ³ ë³öåé ¹ 157 ì. Êèºâà
(ïî÷àòêîâà ëàíêà), êîòð³ ìàéæå äåñÿòü
ðîê³â ïðîâîäÿòü ³ íàïîëåãëèâî ïîãëèáëþ-
þòü åêñïåðèìåíò íà ïðîòèâàãó äîòè÷í³é
ó÷àñò³ ó íüîìó ³íøèõ êîëåêòèâ³â.

Ïî-äðóãå, ó çàãàëüíîìó ï³äñóìêó,
íåçâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü íàëåæíèõ
óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî
åêñïåðèìåíòó ç óòâåðäæåííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ, âñå æ ìàº ì³ñöå
çðîñòàííÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìíî-³í-
íîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäêîëåêòèâ³â
îáñòîþâàíîãî îñâ³òíüîãî ñïðÿìóâàííÿ ³
çì³ñòó – âñüîãî íà 6,7%. Ïðè öüîìó
íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò õàðàêòåðíèé äëÿ
ïàðàìåòð³â ìîòèâàö³éíî¿ (15,0%) òà çì³ñ-
òîâî¿ (11,7%) ñêëàäîâèõ, à öå îçíà÷àº,
ùî ó ñâî¿é íîâàòîðñüê³é ðîáîò³ â÷èòåë³-
äîñë³äíèêè ï³äíÿëèñÿ ó íàìàãàííÿõ ³
ïðàãíåííÿõ ðåàëüíî çì³íèòè ñîö³îêóëü-
òóðíó ñèòóàö³þ íà êðàùå, ðîçóì³þòü çì³ñ-
òîâå íàïîâíåííÿ áàæàíèõ íîâîââåäåíü,
óñâ³äîìëþþòü ìàñøòàáí³ñòü, êîìïëåêñ-
í³ñòü ³ ãëèáèíí³ñòü ³ìîâ³ðíèõ çì³í, à
òàêîæ á³ëüøå ïåðåêîíàí³ ó ¿õ áàãàòî-
ñèñòåìíîñò³ ³ ïðèðîäíîñò³ äëÿ ñó÷àñíî¿
ìàñîâî¿ øêîëè. Ðàçîì ç òèì çðîñòàííÿ
óïðîäîâæ 4,5 ðîê³â â³äïîâ³äíèõ ïîêàç-
íèê³â çà ä³àãíîñòè÷íîþ ñêëàäîâîþ (7,5%)
é îñîáëèâî çà îïåðàö³éíîþ (2,5%) º
íåçíà÷íèì, ùî çóìîâëåíî íåñòàá³ëüí³ñòþ
òà íåîïòèìàëüí³ñòþ íàðîùóâàííÿ ðîç-
âèòêîâîãî ïîòåíö³àëó íàâ÷àëüíî-îñâ³òí³õ
çàêëàä³â ÿê ñïåöèô³÷íèõ îðãàí³çàö³é
êóëüòóðîíàñë³äóâàííÿ ³ ñîö³àëüíîãî çðå-
àë³çóâàííÿ, íåâèñîêîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ

³íòåëåêòóàëüíèõ, ô³çè÷íèõ, ìàòåð³àëüíèõ
òà âëàñíå åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â, íå-
ñòàá³ëüí³ñòþ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè
ó íàïðÿìêó ñèñòåìíî¿ ³ííîâàö³éíîñò³ òà
ïåðåõîäó øêîëè â³ä ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿì äî ðîçâèòêîâî¿ ìîäåë³,
íàðåøò³, àäì³í³ñòðàòèâíî íåâèçíà÷åíèìè
ïåðñïåêòèâàìè íå ëèøå ìàñîâîãî, à é
ï³ëîòíîãî âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-ðîç-
âèâàëüíî¿ îðãìîäåë³ íàâ÷àííÿ. Îñòàíí³
÷èííèêè âèÿâèëèñÿ íàñò³ëüêè çíà÷óùè-
ìè, ùî ñïðè÷èíèëè çíèæåííÿ ïðèðîñòó
³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó àíàë³çîâàíèõ
ïåäêîëåêòèâ³â çà óïðàâë³íñüêîþ ñêëà-
äîâîþ (-3,3%), ùî ïåðø çà âñå ñâ³ä÷èòü
ïðî ³ñòîòíå ïîã³ðøåííÿ ñêîîðäèíîâàíîñò³
çóñèëü íàóêîâö³â, óïðàâë³íö³â òà îñâ³òÿí-
ïðàêòèê³â ó çàáåçïå÷åíí³ åôåêòèâíîãî
âïðîâàäæåííÿ ñêëàäîâèõ ³ êîìïîíåíò³â
³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè. Òîìó âñ³
íîâàòîðñüê³ ïîòóãè ó êðàùîìó ðàç³ îáìå-
æóþòüñÿ ïðàãíåííÿì îêðåìèõ ïåäêîëåê-
òèâ³â ñàìîñò³éíî, áåç äîïîìîãè âèùèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çàéìàòèñÿ
ïîøóêîâèì âïðîâàäæåííÿì.

Ïî-òðåòº, ôàêòè÷íà íåçì³íí³ñòü ïîêàç-
íèê³â (äàí³ â ä³àïàçîí³ â³ä 2 áàë³â äî -1)
ïðîòÿãîì ìàéæå ï’ÿòèð³÷íîãî òåðì³íó
ñèñòåìíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåä-
êîëåêòèâ³â çà ïîëîâèíîþ åêñïåðòíèõ
ïàðàìåòð³â (âïðîâàäæóâàí³ñòü, ìåòîäè÷-
í³ñòü, ïñèõîëîã³÷í³ñòü, ðåôëåêñèâí³ñòü,
êîíöåïòóàëüí³ñòü, ðåçóëüòàòèâí³ñòü, åêî-
íîì³÷í³ñòü, ïðîãíîñòè÷í³ñòü, òåõíîëîã³÷-
í³ñòü, åôåêòèâí³ñòü) âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü
ó êîæíîìó äðóãîìó âèïàäêó ³ñòîòíèõ
ïàðàìåòðè÷íèõ çì³í ó íàðîùóâàíí³
åôåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ øê³ë. Öüîìó º,
íà íàø ïîãëÿä, ïåâí³ ïðè÷èíè, àëå íå
âíóòð³øíüîñèñòåìíîãî õàðàêòåðó, à ïåðå-
âàæíî çîâí³øíüîêóëüòóðíîãî, îá’ºêòèâ-
íîãî, à ïîäåêóäè é ïðîñòî ñóá’ºêòèâíîãî.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî íà äðóãîìó åòàï³ ðîçâèòêó
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ðóõó (1999–
2004 ðîêè), ó çâ’ÿçêó ç íåñïðèÿòëèâèìè
àäì³í³ñòðàòèâíî-ô³íàíñîâèìè óìîâàìè òà
çì³íîþ ãåîãðàô³÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ íà-
øî¿ íàóêîâî¿ øêîëè – ïåðå¿çäîì ¿¿ ³ç Êè-
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ºâà äî Òåðíîïîëÿ, “â³äáóëàñÿ ñóòí³ñíà
äåôîðìàö³ÿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðàê-
òèêè, êîòðà ñòàëà íåõòóâàòè òåîð³ºþ ³
ìåòîäîëîã³ºþ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî
íàâ÷àííÿ, âïðîâàäæóþ÷è öþ îñâ³òíþ
ìîäåëü íå â åêñïåðèìåíòàëüíîìó âàð³-
àíò³, à â ñóòî äîñâ³äíîìó, ïåäàãîã³÷íîìó
³ íàâ³òü ôîðìàëüíî-ïîïóë³ñòñüêîìó.
×³òêî îêðåñëèëàñÿ âêðàé íåãàòèâíà
òåíäåíö³ÿ òðàäèö³îíàë³ñòñüêîãî òèñêó íà
çàïðîïîíîâàíó íàìè òåîð³þ, êîòðà ïðàãíå
áåçï³äñòàâíî ïîçáàâèòè ¿¿ ÿê ì³æíàóêî-
âîãî ñòàòóñó, òàê ³ ³ííîâàö³éíîãî...” [134,
ñ. 144; 188]. Äî òîãî æ ìè íå ñòàâèìî
ñâî¿ì çàâäàííÿì ìàñîâå âïðîâàäæåííÿ
îáñòîþâàíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, îñê³ëüêè
äëÿ öüîãî íåìàº ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâ-
ëåíèõ êàäð³â, ÷³òêî íå ñôîðìóëüîâàíèé
àäì³í³ñòðàòèâíèé çàïèò íà çì³íó øê³ëüíî¿
ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ é ñóñï³ëü-
íèé çàãàë íå ãîòîâèé àäåêâàòíî ñïðèé-
íÿòè çì³ñòîâ³ íîâîââåäåííÿ, ùî ñòîñó-
þòüñÿ ïåðåõîäó â³ä ìîäåë³ Øêîëè çíàííÿ
äî Øêîëè êóëüòóðè ³ äóõîâíîñò³ [äèâ.
Òàì ñàìî].

Ïî-÷åòâåðòå, óçàãàëüíåíà îö³íêà åôåê-
òèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõîâî
ï³äãîòîâëåíèõ ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â,
ïðåäìåòîì ÿêî¿ º ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà
ñèñòåìà îñâ³òè, íà ñüîãîäí³, íåçâàæàþ÷è
íà ïåâí³ îðãàí³çàö³éí³ òà ô³íàíñîâ³ òðóä-
íîù³, âèäàºòüñÿ äîñòàòíüî âèñîêîþ, îñê³ëü-
êè ïåðåâèùóº 50-â³äñîòêîâèé ðóá³æ – 67,9%.
Ïîêàçîâèì ó öüîìó êîíòåêñò³ º ðåéòèíã
êîëåêòèâíîãî çðåàë³çóâàííÿ ñêëàäîâèõ
àíàë³çîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: 1 – ìîòèâàö³éíà
(77,5%, òîáòî 93 áàëè ³ç 120 ìîæëèâèõ
çà óìîâ åêñïåðòèçè øåñòè øê³ë); 2 – çì³ñ-
òîâà (71,7%), 3 –ä³àãíîñòè÷íà (67,5%),
4 – îïåðàö³éíà (65,8%), 5 – óïðàâë³íñüêà
(56,7%). Î÷åâèäíå ïàðàìåòðè÷íå äîì³íó-
âàííÿ ìîòèâàö³éíîãî ³ çì³ñòîâîãî ñåã-
ìåíò³â ³ííîâàö³éíî¿ ðîáîòè ñâ³ä÷èòü ïðî
âåëèêèé íåçðåàë³çîâàíèé ïîòåíö³àë
àâòîðñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³ íå ëèøå ÿê
íàóêîâîãî ïðîåêòó, à é ÿê ñîö³îêóëü-
òóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ íîâîãî – â³äêðèòî-
ðîçâèòêîâîãî – òèïó. Â öüîìó ñåíñ³ çàêîí
æèòòÿ çðîçóì³ëèé: âåëèêå áàæàííÿ ïî-

ìíîæåíå íà çì³ñòîâí³ñòü ìèñëåä³ÿííÿ
ðàíî ÷è ï³çíî çíàéäå ñâîº âò³ëåííÿ ó
âèøóêàí³é ñîö³àëüí³é ïðàêòèö³, áîäàé
äëÿ öüîãî çíàäîáëÿòüñÿ äåñÿòèë³òòÿ.
Îòîæ ïåðñïåêòèâà çì³íèòè ñèòóàö³þ íà
êðàùå â íàö³îíàëüí³é îñâ³ò³ ³ ïåâíîþ
ì³ðîþ ó ñóñï³ëüí³é áóäåííîñò³ â÷èòåë³â
òà âèêëàäà÷³â º ðåàë³ñòè÷íîþ.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Ó ðîçâèòêó ð³çíèõ òèï³â ñóñï³ëüñòâ
òà ¿õ ï³äñèñòåì çàâæäè ìàº ì³ñöå ïåâíà
âçàºìîä³ÿ òðàäèö³¿ òà ³ííîâàö³¿, ó ÿê³é
äîì³íóâàííÿ ïåðøî¿ ñïðè÷èíþº ñòàíè ³
ïåð³îäè óñòàëåíîãî ðóõó-ïîñòóïó ñóñï³ëü-
íîãî âèðîáíèöòâà, ïåðåâàæàííÿ äðóãî¿
– áóðõëèâî-íîâàö³éíîãî, äèñãàðìîí³é-
íîãî, ïåðåáóäîâ÷î-îíîâëþâàëüíîãî. Çâ³ä-
ñè ëîã³÷íî ïîñòàº äîðå÷í³ñòü âèîêðåì-
ëåííÿ òà ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ³í-
íîâàö³éíîãî åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà
³ ïðèòàìàííèõ éîìó óìîâ, ìåõàí³çì³â,
òåõíîëîã³é, çàñîá³â ðîçâèòêîâîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ.

2. Çàãàëüíîñóñï³ëüíà ÷è/òà ñîö³îñåã-
ìåíòíà ³ííîâàö³éí³ñòü ìîæå â³ä³ãðàâàòè
ÿê ïîçèòèâíó ðîëü ó íàðîùóâàíí³ îáñÿã³â
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà, òàê ³ íåãàòèâíó
– â íàäì³ðíîìó ïîñèëåíí³ äèíàì³çìó òà
ñêëàäíîñò³ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â, ùî
ï³äðèâàº ðèòìîðîçì³ðíó æèòòºä³ÿëüí³ñòü
êîíêðåòíîãî ñîö³óìó. Òîìó ³ííîâàö³éíà
³äåîëîã³ÿ ïîêëèêàíà ³ñòîòíî ðîçøèðèòè
ëþäèíîâèì³ðíèé ôîðìàò ïîøóêó ëþäñò-
âîì ÿê íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â ñòàá³ëüíîãî
ðîçâèòêó, òàê ³ øëÿõ³â êîìïåíñàö³¿ íà-
ÿâíèõ âèòðàò, à òàêîæ âèðîáèòè àäåêâàò-
íó ïðîòèâàãó – ñèñòåìó ãóìàí³òàðíî¿
åêñïåðòèçè.

3. Ñîö³îëîã³ÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
– íîâà ãàëóçü ñîö³îëîã³÷íîãî çíàííÿ,
ïðåäìåòîì ÿêî¿ º ö³ëåñïðÿìîâàíà ³íäè-
â³äóàëüíà òà êîëåêòèâíà ìèñëåä³ÿëüí³ñòü,
ñïðÿìîâàíà íà ïîøóê ³ â³äêðèòòÿ ðåñóðñ³â
ðîçâèòêó ³ äæåðåë æèòòºïðîöâ³òàííÿ
ñóñï³ëüñòâà (öå íàñàìïåðåä ñòîñóºòüñÿ
íàóêè, òåõí³êè, êóëüòóðè, îñâ³òè). Ðîç-
âèòêîâ³ íàðîùóâàííÿ ðåñóðñîºìíîñò³ –
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öå ãîëîâíèé êðèòåð³àëüíèé ïîêàçíèê
íàÿâíîñò³ ³ííîâàö³éíîãî åòàïó ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà, àáî éîãî îêðåìèõ ñåãìåíò³â,
ãàëóçåé, ñôåð, êîëè ó ¿õíüîìó ôóíêö³î-
íàëüíîìó ïðîñòîð³-÷àñ³ âèíèêàþòü íîâ³
âëàñòèâîñò³, ôîðìè, ìåõàí³çìè, çì³ñòè.

4. ²ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü – öå òàêà
ìåòàñèñòåìà ö³ëåñïðÿìîâàíîãî òà êåðîâà-
íîãî âèðîáëåííÿ ³ âíåñåííÿ çì³í-íîâî-
ââåäåíü â îêðåì³ àñïåêòè ÷è ñôåðè æèòòÿ,
ùî îõîïëþº ï³çíàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ,
âïðîâàäæåííÿ òà ìîí³òîðèíã íîâàö³é íà
îäíîìó ÷è ê³ëüêîõ ðåçóëüòàòèâíèõ ð³âíÿõ
òâîðåííÿ: à) ïðåäìåò³â, á) ñîö³àëüíèõ
òåõíîëîã³é, â) îðãàí³çàö³é, ã) íîâîãî òèïó
ëþäèíè; ä³àëåêòè÷íî ïîºäíóº òåîðåòè÷íó
³ äîñâ³äíó, ìåòîäîëîã³÷íó ³ òåõí³÷íó,
ïðîäóêòèâíó ³ ðåïðîäóêòèâíó, òâîð÷ó ³
ðåãëàìåíòàö³éíó, ïðîåêòíó é ìåòîäè÷íó,
åêñïåðòíó é ñàìîîðãàí³çàö³éíó ð³çíîâèäè
ðîáîòè, ùî âçàºìîçàëåæíî çáàãà÷óþòü
ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ÿê ôóíäàìåíòàëüíó
ôîðìó ñóñï³ëüíîãî ³ñíóâàííÿ ëþäåé òà
íåîáõ³äíèé ðåñóðñ.

5. Ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò îñâ³òè, õà-
ðàêòåðèçóþ÷èñü ïîâíîêîâ³òàëüíèì íàïîâ-
íåííÿì, íå ëèøå âèêîíóº íèçêó îñíîâî-
ïîëîæíèõ ôóíêö³é, ùî öåíòðóþòüñÿ äîâ-
êîëà ñîö³àë³çàö³¿, êîìóí³êàö³¿, ñåëåêö³¿
òà áåçïåðåðâíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ çàãàëüíî-
ëþäñüêîãî äîñâ³äó â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêî-
ë³ííÿ, à ùå é îðãòåõíîëîã³÷íî çàáåçïå÷óº
ïåðåõ³ä íîâèõ â³êîâèõ ́ åíåðàö³é íàðîäî-
íàñåëåííÿ â³ä ñîö³îíàñë³äóâàííÿ äî
êóëüòóðîòâîðåííÿ, êîòðèé, çâàæàþ÷è íà
íàÿâí³ñòü ðåñóðñ³â ñîö³àëüíîãî ïðîäóêó-
âàííÿ òà â³äíîâëåííÿ äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ
æèòòÿ ãðîìàäÿí, ìîæå áóòè âåëüìè
óñï³øíèì, çàäîâ³ëüíèì ÷è íååôåêòèâíèì.
Ó òàêèé ñïîñ³á äîñÿãàºòüñÿ ÷è íå äî-
ñÿãàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà â³ä ìîäåë³ ôóíêö³îíóâàííÿ
äî ìîäåë³ ðîçâèòêó, à â³äòàê ³ñòîðè÷íî
óòâåðäæóºòüñÿ çðîñòàííÿ ÷è çíèæåííÿ
éîãî ðåñóðñîºìíîñò³.

6. Ìîäåëü äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
äîðîñëèõ ìàº ñåíñ ÿê åôåêòèâíà îðã-
ôîðìà ³ âîäíî÷àñ ÿê ïîâíîâàãîìà îñâ³òíÿ
òåõíîëîã³ÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà

ôàõîâî¿ ïåðåï³äãîòîâêè, ÿêùî: à) çä³éñ-
íþºòüñÿ çà ïàðàìåòðàìè ³ííîâàö³éíîãî,
çäåá³ëüøîãî àâòîðñüêîãî, ïðîåêòó; á) âõî-
äèòü íåîáõ³äíîþ ï³äñèñòåìîþ äî ñòðóê-
òóðè ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó; â) îðãàí³çóºòüñÿ
çà íîâ³òíüîþ ïðîãðàìîþ äèñòàíö³éíî¿
ï³äãîòîâêè, ùî ñêëàäàºòüñÿ ïðèíàéìí³ ç
äâîõ ÷àñòèí (àêàäåì³÷íîãî ³ ïðàêòè÷íîãî
êóðñ³â), çáàëàíñîâàíî ïîºäíóº, ç îäíîãî
áîêó, çíàííÿ, óì³ííÿ, íîðìè, ö³ííîñò³, ç
³íøîãî – òåîð³þ, ìåòîäîëîã³þ, òåõíîëî-
ã³þ òà ïîøóêîâó ïðàêòèêó ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïåâíîãî îá’ºêò-ïðåäìåòíîãî
íàïîâíåííÿ ³ ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ êîæ-
íèì ñëóõà÷åì ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çð³ëîãî
íàóêîâîãî ïðîäóêòó (íàïèñàííÿ ñòàòò³ ÷è
ïîñ³áíèêà, ñòâîðåííÿ òà îïèñ ìåòîäèêè
÷è ìîäåë³ òîùî); ã) ìàº ó ñâîºìó àêòèâ³
ñó÷àñíå îðãóïðàâë³íñüêå, ïðîãðàìîâî-
ìåòîäè÷íå òà ïñèõîìèñòåöüêå çàáåçïå÷åí-
íÿ; ä) ïåðåäáà÷àº ́ ðóíòîâíèé ìîí³òîðèíã
äèñòàíö³éíîãî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, òîáòî
âäàºòüñÿ äî ùîì³ñÿ÷íîãî òà ïîêâàðòàëü-
íîãî â³äñòåæåííÿ éîãî ðåçóëüòàòèâíîñò³
íà ð³âíÿõ êîæíîãî âèêîíàâöÿ, íàâ÷àëüíî¿
êàôåäðè ÷è ìåòîäîá’ºäíàííÿ, ïåäàãîã³÷-
íîãî (âèêëàäàöüêîãî) êîëåêòèâó; å) ðå-
çóëüòàòèâíî ́ àðàíòóº íå ëèøå êàðäèíàëü-
íå ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè
ñëóõà÷³â-ïðàêòèê³â ó ïåâíîìó ïðåäìåò-
íîìó íàïðÿìêó, à é ³ñòîòíå çðîñòàííÿ
¿õíüîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó òà ³ííîâàö³é-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³.

7. Îñâ³òà ÿê â³òàêóëüòóðíå ãëîáàëüíå
ÿâèùå íå ëèøå êîíêðåòíî-ñîö³óìíîãî
ôîðìàòó, à é öèâ³ë³çàö³éíîãî, çàãàëüíî-
ïëàíåòàðíîãî, º âàæëèâèì ñåãìåíòîì
íîâî¿ åêîíîì³êè, êîòðà, ñâîºþ ÷åðãîþ,
â³äáóäîâóº âñåçàãàëüíèé åêîíîì³÷íèé
ïîðÿäîê, ñòâîðþº  ºäèíó ì³æêîíòèíåí-
òàëüíó íàäåêîíîì³êó ³ç ñâ³òîâèì ²íòåð-
íåò-óðÿäîì, à â³äòàê ñïðè÷èíþº óòâî-
ðåííÿ íàäíàö³îíàëüíîãî “ñóñï³ëüñòâà
çíàííÿ”. Ïîñòàííÿ îñòàííüîãî ÿê ñîö³î-
³ñòîðè÷íî¿ ðåàëüíîñò³, ç ³íøîãî áîêó,
ïîòðåáóº ñóòí³ñíî¿ çì³íè ãëîáàëüíîãî
ïðîñòîðó îñâ³òíüî¿ ñôåðè, êîòðà ìîæå
çä³éñíþâàòèñÿ çà ÷îòèðìà ñòðàòàãåìàìè

À. Ôóðìàí
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³ííîâàö³éíîãî îñâ³òíüîãî ðîçâèòêó: à) ìî-
äåðí³ñòñüêà, çà ÿêî¿ ïåðåâàæàº òåõíî-
ëîã³÷íèé ï³äõ³ä, á) òðàíñôîðìàö³éíà –
íîâàö³éíî-íàóêîâèé, â) ðåôîðìàö³éíà –
íåêîíôë³êòíèé, ã) ðåâîëþö³éíà – êîíô-
ë³êòíèé.

8. ×îòèðè êîíöåïòè ñîö³àëüíî¿ ³ííî-
âàòèêè, çðåàë³çîâóþ÷è âèìîãè ïðèíöèïó
êâàòåðíîñò³, º áàçîâèìè ó ïðîâåäåíîìó
íàìè äîñë³äæåíí³ ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³: 1) ñòðàòàãåìà ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó (äèâ. ï. 7); 2) öèêë ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî ³íòåãðóº íàñòóïí³ñòü
÷îòèðüîõ âçàºìîçàëåæíèõ ïåð³îä³â ¿¿
çä³éñíåííÿ (ï³çíàííÿ – ïðîåêòóâàííÿ –
âïðîâàäæåííÿ – ìîí³òîðèíã åôåêòèâíîñ-
ò³); 3) ìåðåæà íîâîââåäåíü, îñíîâíèìè
êîìïîíåíòàìè ÿêî¿ º ïðåäìåòè, òåõíî-
ëîã³¿, îðãàí³çàö³¿, ëþäè; 4) ìåòàñèñòåìíà
ñòðóêòóðà âñåëåíñüêîãî ïðîñòîðó (åêî-
ëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, òåõí³÷í³ ³ ïñèõîäóõîâ-
í³ ñèñòåìè), ùî ñòàíîâèòü îñíîâó ö³ëåé,
çì³ñòó, ôîðì, òåõíîëîã³é, ìåòîä³â ³
çàñîá³â ³ííîâàö³éíèõ ìîäåëåé îñâ³òè. Ïðè
öüîìó ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³ ëþ-
äèíîïðîäóêóâàííÿ ïîñ³äàº âèçíà÷àëüíå
ì³ñöå íå ò³ëüêè çà êðèòåð³ÿìè ñêëàäíîñò³,
³íòåãðàëüíîñò³, óí³âåðñóìíîñò³, à é çà
ôóíêö³ºþ óìîæëèâëåííÿ ³íøèõ ðåçóëü-
òàòèâíèõ ïðîåêö³é íîâàö³éíî¿ ðîáîòè ó
ºäèíîìó âñåçðîñòàþ÷îìó ïîòîö³ ïñèõî-
êóëüòóðíîãî ïðîãðåñó ãðóï, åòíîñ³â,
íàðîä³â ³ ïðèìíîæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî
êàï³òàëó òà äóõîâíèé ðîçâ³é ëþäñòâà.
Ñàìå òâîðåííÿ íîâî¿ ëþäèíè, êîòðà
ãàðìîí³éíî ïîºäíóº ï³çíàâàëüíèé, ñî-
ö³àëüíèé, ïñèõîñìèñëîâèé òà äóõîâíèé
ïîòåíö³àë, çäàòíà æèòè ó çëàãîä³ ç³ ñâ³òîì
é óòâåðäæóâàòè ïàðèòåòí³ñòü âçàºìî-
ñòîñóíê³â ç ³íøèìè ëþäüìè, º ãîëîâíèì
íàäçàâäàííÿì ñòàëîãî çáàëàíñîâàíîãî ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà â ìèíóëîìó òà ñüîãîäåíí³,
³ ùå á³ëüøîþ ì³ðîþ – ó ìàéáóòíüîìó.

9. ²ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çóº ³
çì³ñòîâíî çàáåçïå÷óº ïðîöåñíèé ïåðåá³ã
ñîö³àëüíèõ ³ííîâàö³é, ñóòü ÿêèõ ïîëÿãàº
â ³íâàð³àíòíîìó  ñòâîðåíí³, ðîçïîâñþä-
æåíí³ òà çðåàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî-êîðèñíèõ
³í³ö³àòèâ, çóìîâëþº ÿê³ñí³ çì³íè â ð³çíèõ

ñôåðàõ ñîö³óìíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³
ñòèìóëþº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
íàÿâíèõ ìàòåð³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ ðåñóðñ³â ó ñôåð³
îñâ³òè. Âîíà çäåá³ëüøîãî öåíòðóºòüñÿ
äîâêîëà ö³ëåñïðÿìîâàíîãî (ïðîãðàìíîãî,
ïðîåêòíîãî ÷è îðãóïðàâë³íñüêîãî) âíå-
ñåííÿ çì³í ó çàâäàííÿ, çì³ñò, ôîðìè,
òåõíîëîã³¿, ìåòîäè, çàñîáè, ìåõàí³çìè òà
ñïîñîáè îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðåàëüíî¿
àáî çìîäåëüîâàíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿
ïðàêòèêè, à â ï³äñóìêó ëîêàëüíî ÷è
ö³ë³ñíî çáàãà÷óº îñâ³òí³é ïðîñò³ð ÿê
ñêëàäíó ³ ìóëüòèñèñòåìíó îðãàí³çàö³þ
îáñòàâèí, îá’ºêò³â ³ ïðîöåñ³â â ³ñòîðè÷íî
îêðåì³øíüîìó ÷àñ³-äîâê³ëë³, êîòðà âèçíà-
÷àº óìîâè ³ ìåæ³ â³òàêóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ òà êîëåêòèâíèõ
ñóá’ºêò³â æèòòºçðåàë³çóâàííÿ, ñòèìóëþº
ñàìîóòâåðäæåííÿ ëþäèíè ùå é ÿê îñî-
áèñòîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà óí³âåðñóìà
é ó òàêèé ñïîñ³á ñèòóàòèâíî îêðåñëþº
ôîðìàò ôóíêö³îíóâàííÿ ³ òðàíñôîðìàö³¿
ñóñï³ëüñòâà.

10. Ìîäåëü ïîâíîö³ííî¿ ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â îñâ³òí³é ñôåð³ ñóñï³ëüñòâà
´ðóíòóºòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíèõ òåîðå-
òèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàäàõ (ïðèíöèï
êâàòåðíîñò³, ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä,
öèêë³÷íà ïàðàäèãìà, â³òàêóëüòóðíà ìåòî-
äîëîã³ÿ, çàêîíîì³ðíîñò³ ïîñòàíîâêè ³ ðîç-
â’ÿçóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì òà ³í.),
îá´ðóíòîâóº çì³ñò, ôîðìè, ìåòîäè ³ çàñî-
áè ÷îòèðüîõ ïåð³îä³â çä³éñíåííÿ îêðåìî¿
³ííîâàö³éíî¿ ðîáîòè – ö³ëåñïðÿìîâàíèõ
ï³çíàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ
³ ìîí³òîðèíã îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é ó ¿õ
îïòèìàëüí³é íàñòóïíîñò³ ³ ïðèðîäíîìó
âçàºìîäîïîâíåíí³, âèÿâëÿº ïîñë³äîâí³ñòü
âîñüìè îñíîâíèõ åòàï³â ôóíêö³îíóâàííÿ
áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî¿ ³ííîâàö³¿ (³í³ö³þ-
âàííÿ – äîñë³äæåííÿ – ìîäåëþâàííÿ –
ïðîäóêóâàííÿ – àïðîáóâàííÿ – îá´ðóí-
òóâàííÿ – åêñïåðòóâàííÿ – ðîçïîâñþä-
æåííÿ), êîæåí ç ÿêèõ ìàº ñâî¿ ö³ë³ ³
çàâäàííÿ, ïðåäìåòíèé çì³ñò òà îõîïëþ-
âàíèé íèì ìàòåð³àë, àêòóàë³çîâàí³ çàñîáè
³ ñïîñîáè ä³ÿííÿ é âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñòðàòå-
ã³÷íèì ï³äñóìêîâèì ðåçóëüòàòîì (ï³ç-
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íàòè, ñïðîåêòóâàòè, âïðîâàäèòè ÷è
çä³éñíèòè ìîí³òîðèíã), òàê ³ êîíêðåòíèì
òàêòè÷íèì çäîáóòêîì – íîâàö³éíèì ïðî-
äóêòîì (ï³äãîòîâêà íàóêîâî¿ ïðîãðàìè,
íàïèñàííÿ åêñïåðòíîãî âèñíîâêó, ñòâî-
ðåííÿ ìîäåë³-âç³ðöÿ ³ííîâàö³¿, îôîðì-
ëåííÿ íàïðàöþâàíü ó âèãëÿä³ ³ííîâàö³é-
íîãî ïðîåêòó, ðîçðîáêà ïðîöåäóðè âïðî-
âàäæåííÿ îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â ó ôîðì³
íàóêîâîãî çâ³òó, ôîðìóëþâàííÿ ï³äñóì-
êîâèõ ïðîïîçèö³é ³ ðåêîìåíäàö³é äåðæàâ-
íèì îðãàíàì âëàäè, ðîçðîáêà ïðîãðàìè,
çàñîá³â òà óìîâ ðîçïîâñþäæåííÿ êîíêðåò-
íîãî íîâîââåäåííÿ). Â³äòàê çàïðîïîíî-
âàíà ìîäåëü, çà óìîâ ¿¿ íàëåæíîãî ïðàê-
òè÷íîãî âò³ëåííÿ, ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ
ïîâíîö³ííîãî ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó åôåêòèâíî¿
ìèñëåä³ÿëüíîñò³ òà ä³ëîâî¿ êîìóí³êàö³¿
òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, ãðóï òà îêðåìèõ
îñîáèñòîñòåé, ùî ïîçèòèâíî âïëèâàº íà
îðãàí³çàö³éíèé êë³ìàò ³ ïñèõîëîã³÷íó
àòìîñôåðó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó,
ñïðèÿº îñîáèñò³ñí³é òà äóõîâí³é ñàìî-
ðåàë³çàö³¿ êîæíîãî ³ííîâàòîðà.

11. Åêñïåðòíî-ä³àãíîñòè÷íèé êîìïëåêñ
åêñïåðèìåíòàëüíîãî âïðîâàäæåííÿ ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè ³ííîâàö³é-
íî¿ îñâ³òè êîíöåïòóàëüíî ÿâëÿº ñîáîþ
øåñòèð³âíåâó “ï³ðàì³äó”, â îñíîâ³ ÿêî¿ º
òåîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, òåõíîëîã³ÿ òà åêñ-
ïåðèìåíòàëüíà ïðàêòèêà ö³º¿ àâòîðñüêî¿
ñèñòåìè ³ êîæåí çð³ç ÿêî¿ ìàº îêðåìå
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ òà
ñïåöèô³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é: ² – ìåòà-
ð³âåíü: ïðîãðàìíî-ìåòîäîëîã³÷íà åêñïåð-
òèçà ðîçâèòêó ôóíäàìåíòàëüíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó, ùî îðãàí³çóºòüñÿ ó ôîðì³
âåëèêî¿ àíêåòè-çâ³òó; ²² – ìåãàð³âåíü:
áàãàòîïàðàìåòðè÷íå åêñïåðòíå îö³íþâàí-
íÿ ïîâíîòè íàóêîâîãî ïðîåêòóâàííÿ ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñ-
òîðó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ øêîëè (ë³öåþ,
ã³ìíàç³¿); ²²² – ìàêðîð³âåíü: êîìïëåêñíà
åêñïåðòèçà ñèñòåìíî-³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ øêîëè; IV – åêçîð³âåíü:
íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íà åêñïåðòèçà îáî-
â’ÿçêîâèõ ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íèõ çàñî-

á³â ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè (â³ä
ãðàô-ñõåì íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ³ â³òàêóëü-
òóðíèõ ìàòðèöü äî îñâ³òí³õ ñöåíàð³¿â ³
ïðîãðàì ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³); V
– ìåçîð³âåíü: ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà åêñ-
ïåðòèçà åôåêòèâíîñò³ ìîäóëüíî-ðîçâèâàëü-
íèõ çàíÿòü ³ ïñèõîìèñòåöüêèõ òåõíîëîã³é
ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿; V² – ì³êðîð³âåíü:
êîìïëåêñíå ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå äîñ-
ë³äæåííÿ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ ³ ó÷íÿ çà
ê³ëüêîìà áàòàðåÿìè ä³àãíîñòè÷íèõ ìåòî-
äèê â³äïîâ³äíî äî ïàðàìåòð³â “ðîçóì-
í³ñòü”, “ñîö³àëüí³ñòü”, “âàðò³ñí³ñòü”,
“êðåàòèâí³ñòü”. Ïåðåâàãàìè ïðîïîíîâà-
íîãî êîìïëåêñó º ñèñòåìíà íîâèçíà,
çì³ñòîâíà áàãàòîìîäóëüí³ñòü, â³òàêóëü-
òóðíà îðèã³íàëüí³ñòü, ³íñòðóìåíòàëüíà
ôóíäàìåíòàëüí³ñòü, ïîºäíàííÿ ïðîöåñ³â
ï³çíàííÿ ³ êîíñòðóþâàííÿ íîâî¿ îñâ³òíüî¿
ðåàëüíîñò³, à íàéãîëîâí³øå – éîãî âèñîêà
ïðàêòè÷í³ñòü ³ äîñòîâ³ðí³ñòü óñ³º¿ ñèòóà-
òèâíî¿ êàðòèíè ðåàëüíèõ ³ííîâàö³éíèõ
ïåðåòâîðåíü ³ çì³í.

12. Ñòâîðåííÿ åêñïåðòíî¿ òàáëèö³
ñèñòåìíî-³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãî-
ã³÷íîãî êîëåêòèâó åêñïåðèìåíòàëüíî¿
øêîëè ñòàëî ìîæëèâèì, ç îäíîãî áîêó,
çàâäÿêè ´ðóíòîâíîìó ìåòîäîëîã³÷íîìó
àíàë³çó ³ êðèòè÷í³é ðåôëåêñ³¿ ÷èñëåííèõ
ñïðîá ³íøèõ íàóêîâö³â ðîçâ’ÿçàòè öå
çàâäàííÿ ó ñâ³òîãëÿäíîìó ôîðìàò³ òðà-
äèö³éíî¿, çäåá³ëüøîãî ãóìàí³ñòè÷íî ÷è
íîâàòîðñüêè îíîâëåíî¿, îñâ³òíüî¿ ìîäåë³,
ç ³íøîãî – íà îñíîâ³ áàãàòîð³÷íîãî òåîðå-
òèçóâàííÿ òà äîñâ³äíîãî ïðàêòèêóâàííÿ
ó ïðåäìåòíî-ïðîñòîðîâ³é öàðèí³ ìîäóëü-
íî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè. Ó ðåçóëüòàò³
òàêî¿ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè ñòâîðåíà ìåòî-
äîëîã³÷íà ñõåìà âçàºìîçàëåæíîãî âèçíà-
÷åííÿ ï’ÿòè îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ (ìîòè-
âàö³éíà, çì³ñòîâà, îïåðàö³éíà, ä³àãíîñòè÷-
íà, óïðàâë³íñüêà), äâàäöÿòè ïàðàìåòð³â
òà â³äïîâ³äíèõ ¿ì êðèòåð³¿â ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, êîòð³, ç³ ñâîãî áîêó, ì³ñòÿòü
ïî ø³ñòü ïîêàçíèê³â ÷è ³íäèêàòîð³â ïîâ-
íîòè ¿õ íàÿâíîñò³, ùî ê³ëüê³ñíî îö³íþ-
þòüñÿ â ä³àïàçîí³ â³ä 0 äî 5 áàë³â. Ó òàêèé
ñïîñ³á îòðèìàíà ñòîáàëüíà, òîáòî ðåé-
òèíãîâà, øêàëà ðåçóëüòàòèâíîñò³ íîâàòîð-

À. Ôóðìàí
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ñüêî¿ òâîð÷îñò³ ÿê ïåäàãîã³÷íèõ êîëåê-
òèâ³â ³ ïîøóêîâèõ ãðóï, òàê ³ îêðåìèõ
ó÷èòåë³â-äîñë³äíèê³â. Àïðîáàö³ÿ ö³º¿
åêñïåðòíî¿ òàáëèö³ ó 2000 ³ 2005 ðîêàõ
ïîêàçàëà, ùî: à) åôåêòèâí³ñòü ³ííîâàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáñòåæóâàíèõ êîëåêòèâ³â
çàëåæèòü â³ä åòàïó åêñïåðèìåíòó, à â³äòàê
³ òåìï³â íàðîùóâàííÿ íîâàö³éíèõ óìîâ
(ùîíàéïåðøå âèêîíàííÿ ïðîãðàì äèñòàí-
ö³éíî¿ ï³äãîòîâêè (§1) òà ïîâíîòè çðå-
àë³çóâàííÿ âèìîã ôóíäàìåíòàëüíîãî
åêñïåðèìåíòó); á) ìàº ì³ñöå íåçíà÷íå
çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî¿
ðîáîòè ïåäàãîã³â óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðî-
ê³â; â) óçàãàëüíåíà îö³íêà åôåêòèâíîñò³
³ííîâàö³éíèõ çóñèëü ôàõîâî ï³äãîòîâëå-
íèõ ïåäêîëåêòèâ³â º äîñòàòíüî âèñîêîþ,
îñê³ëüêè ïåðåâèùóº 50-â³äñîòêîâèé ðóá³æ
³ ñòàíîâèòü 67,9%.
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