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Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

ПЕРЕДМОВА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ
Сьогодні освіта України перебуває у стані реформування.
Курс на оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів
призвів до загострення питання збереження загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості. Згідно офіційної
статистики, в Україні малокомплектні школи складають більше ніж
20% від загальної кількості шкіл, і переважна частина з таких шкіл
знаходяться в сільських районах1. Саме заклади з малою чисельністю
учнів першими підпадають під ліквідацію. Дії уряду та місцевих
органів самоврядування пояснюються економічними причинами, а
також вирівнюванням освітніх можливостей для дітей. Позиція влади
ґрунтується на тому, що малокомплектні школи не можуть
забезпечити достатньо високий рівень освіти, і тому для блага дітей
мають бути закриті, а шкільні автобуси будуть довозити дітей до
сучасних, технічно достатньо обладнаних шкіл. За даними
генпрокуратури України, за останні 5 років закрито і ліквідовано 2
тис. шкіл2. Якщо ці негативні процеси будуть продовжуватися, то
процес зникнення сільських населених пунктів відбуватиметься
невиправдано швидко, із значними соціальними та культурними
втратами, оскільки українська сільська школа займає особливе місце
в соціальному житті села і є основним, а часом і єдиним соціальнокультурним центром села.
Ситуація із непродуманим і масовим закриттям шкіл як у
містах, так і у селах викликає об'єктивну тривогу у колах освітян,
батьків учнів, представників неурядового сектору та широкої
громадськості. Законодавством України3,4 стосовно реорганізації чи
ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості
передбачено обов'язкову наявність згоди на ці дії територіальної
громади.
______________________________________________________________________________________________________________________

1.

2.
3.
4.

Єресько О. В. Чому в Україні вже майже 20 років закриваються школи //
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України. – Режим доступу:
http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/18_02/2/.
Табачник пишається закриттям шкіл // «Газета по-українськи». – Режим
доступу: http://gazeta.ua/post/355914. – 30.09.2010.
Закон України про загальну середню освіту (за станом на 7 липня 2010 р.). п. 6 ст.11.
Закон України про освіту (за станом на 23 грудня 2010 р.). - ст. 14.
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Не дивлячись на це, за останні роки гучними стали
конфліктні ситуації з приводу закриття малочисельних шкіл у ряді
населених пунктів України, зокрема Луганської, Донецької областей.
Долю школи без згоди громади визначили поспішні рішення
представників місцевих органів влади. Напрошується висновок:
місцеві органи влади не вживають заходів для збереження шкіл і, як
на нашу думку, діють у першу чергу з економічних причин, а не від
благих намірів на користь якості освіти дітей. Разом із тим, з 2010
року в Україні вводиться обов’язкова дошкільна освіта. Однак на
черзі для влаштування до дошкільних навчальних закладів перебуває
понад 106 тис. дітей1, що говорить про недостатню кількість дитячих
садочків, особливо у сільській місцевості. Тобто розвиток дошкільної
освіти в сільській місцевості виглядає вкрай сумнівним за умов
ліквідації шкіл у невеликих громадах.
Безумовно,
прийняття
рішення
щодо
закриття
загальноосвітнього навчального закладу повинно бути чітко
виваженим, без порушення чинного законодавства на місцях. Дане
питання має вирішуватися після узгодження із громадськістю, з
урахуванням всіх можливих наслідків для дітей, вчителів та інтересів
місцевої спільноти.
З огляду на вищезазначене та після аналізу реформування
системи освіти у Польщі, стає зрозумілим, що подолання перешкод в
освіті є вельми актуальним для України. Наша держава долає ті ж
труднощі, із якими зіткнулася польська система освіти наприкінці 80х, 90-х років ХХ ст. – початку 2000-х років: мізерне фінансування,
закриття шкіл тощо. Активісти польських сільських громад разом із
недержавними організаціями та органами місцевого самоврядування
знайшли шлях вирішення проблеми ліквідації малих шкіл через
створення громадських закладів освіти.
Адаптація та застосування польського досвіду збереження
мережі навчальних закладів дозволить попередити конфлікти між
органами місцевого самоврядування з одного боку та працівниками
школи, батьками дітей, членами місцевої громади – з іншого,
зберегти навчальний заклад та попередити процес зникнення
сільських населених пунктів в Україні. Школа для села – це центр
життя
громади.
Заради
збереження
сільської
громади,
Східноукраїнський центр громадських ініціатив у співпраці із
партнерами пропонує цей збірник.
____________________________________________________________
1.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної
освіти на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 серп. 2010 р. № 1721-р.
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ВСТУП
Шановні друзі!
Перед вами збірник, підготовлений у рамках проекту
«Поширення адаптованого польського досвіду задля збереження
освітніх послуг у сільській місцевості». Проект реалізовано у 2011
році Східноукраїнським центром громадських ініціатив за фінансової
підтримки програми «Схід-Схід: партнерство без кордонів»
Міжнародного фонду «Відродження».
Мета проекту полягала в узагальненні та поширенні серед
громадсько-активних педагогів різних регіонів України успішно
апробованих практик застосування польського досвіду діяльності
шкіл-центрів активності сільських громад.
Ідея проекту «Поширення адаптованого польського досвіду
задля збереження освітніх послуг у сільській місцевості» виникла
через стрімке поширення масштабів ліквідації шкіл в Україні
внаслідок впровадження процесу оптимізації мережі загальноосвітніх
навчальних закладів. Схожі реформаторські зміни в освітній системі
та політика «раціоналізації шкільної мережі» на початку 2000 років
відбувалися й у Польщі. Врятувати невеликі сільські школи від
ліквідації вирішили кілька польських неурядових організацій, що
виробили стратегію допомоги місцевим громадам і запропонували
власну модель функціонування освітньої установи в селі.
З досвідом однієї такої організації – Товариства «Едукатор» –
та роботою громадських шкіл і дошкільних закладів, заснованих на
співпраці організацій громадянського суспільства та держави, мали
можливість ознайомитися українські освітяни та лідери організацій
неурядового сектору під час навчальних візитів до Польщі. У вересні
2004 року у співпраці з Освітнім Товариством Прав Людини
(м. Ломжа,
Польща)
за фінансової
підтримки
ПольськоАмериканського фонду Свободи і Фонду «Освіта для демократії»
було організовано двотижневе стажування для адміністраторів
закладів освіти і журналістів Луганської та Львівської областей. Інші
візити до Польщі відбувалися завдяки україно-польським проектам
Товариства «Едукатор» у рамках програми RITA (Region in Transition)
за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
Навчальні стажування для педагогів Луганської, Харківської,
Чернігівської, Вінницької, Львівської областей проходили у 2005
(проект «Активні вчителі, активні школи, активне громадянське
суспільство») та 2007 роках (проект «Разом для розвитку»). У Польщі
українські освітяни мали змогу ознайомитись із польською системою
освіти, польським досвідом впровадження локальних громадських
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ініціатив, розробки та реалізації програм розвитку навчальних
закладів за участю громадських організацій та місцевих спільнот,
функціонування громадських закладів шкільної та дошкільної освіти
тощо.
Основними заходами нашого всеукраїнського проекту 2011
року були: дводенний всеукраїнський науково-практичний семінар
«Проблеми та кращі практики застосування польського досвіду
діяльності сільських шкіл-центрів активності громад»; освітні заходи,
проведені силами учасників семінару задля поширення українопольського досвіду діяльності шкіл-центрів активності громад;
створення цієї книжки та організація тематичних груп у соціальних
мережах (www.odnoklassiki.ru, www.facebook.com).
Центральний захід проекту – дводенний всеукраїнський
семінар «Проблеми та кращі практики застосування польського
досвіду діяльності шкіл-центрів активності громад» відбувся 26-27
березня у Луганську. Учасниками семінару стали представники малих
міст та сільської місцевості з дев’яти областей України та АР Крим –
вчителі, менеджери освіти та працівники неурядового сектору, що
брали участь у навчальних візитах за україно-польськими проектами
та мають власні напрацювання з впровадження польського досвіду у
власних освітніх закладах та громадах України. Також семінар
об’єднав освітян, що працюють над перетворенням власних освітніх
закладів у громадсько-активні, яким близька проблема реорганізації/
ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів та які готові
перейняти досвід своїх колег. Учасники обмінялися досвідом
впровадження інновацій у своїх школах, обговорили шляхи
попередження закриття шкіл, дізналися від польських колег про
реформування освіти в сусідній державі та про досвід громадського
партнерства у збереженні шкіл та дитячих садків. Головним
результатом семінару став колективний лист-звернення із
пропозицією до Міністра освіти України щодо можливості
застосування в Україні польської практики створення громадських
закладів освіти як одного із методів збереження шкіл, що є на грані
закриття.
Після плідної роботи у Луганську учасники семінару провели
близько двадцяти інформаційно-просвітницьких заходів для своїх
колег та активних мешканців громади, під час яких приділили
особливу увагу висвітленню досвіду, почутого від польських та
українських освітян.
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Ми вдячні
Команда Східноукраїнського центру громадських ініціатив
висловлює щиру подяку всім, хто допомагав під час організації та
проведення всеукраїнського семінару й підготовки до виходу у світ
даного видання.
Проект би не відбувся без Суспільно-просвітницького
Товариства допомоги потерпілим та неповносправним «Едукатор»,
зокрема без сприяння координатора міжнародних програм цієї
організації Мажени Рафальської. Ця людина – досвідчений фахівець
та наш великий товариш – була із нами із самого початку написання
проекту. Саме завдяки ініціативі Мажени було організовано три
навчальні візити (у 2004, 2005 та 2007 роках) для українських
вчителів, які й стали учасниками нашого проекту. Її 25-річний
професійний досвід у сфері освіти був надзвичайно важливим під час
реалізації проекту: при проведенні семінару та створенні збірки.
Окремо хочемо висловити слова подяки кафедрі соціальної
роботи Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка в особі завідуючого Леоніда Цезаревича Ваховського та
доцента кафедри Ольги Петрівни Песоцької. Завдяки активному
сприянню кафедри вдалося вирішити чимало технічних питань при
проведенні семінару та випустити у світ це видання на належному
професійному рівні.
За сприяння у реалізації проекту ми також вдячні нашим
партнерським організаціям, а саме: Вінницькій правозахисній групі,
Львівському регіональному благодійному фонду «Резонанс»,
Чернігівській міській молодіжній громадській організації М’АРТ,
Харківській обласній фундації «Громадська альтернатива».
Семінар пройшов на гідному рівні завдяки благодійній
допомозі
Рекламно-поліграфічного
агентства
«Бріск»
(http://brisk.kharkov.ua/) та Фабрики паперово-білових виробів
«Бібльос» (www.biblios.com.ua). Ми вдячні цим підприємствам за
небайдужість та надану підтримку у вигляді канцелярських товарів.
Команда Східноукраїнського центру громадських ініціатив
висловлює щиру подяку усім авторам статей за активне і творче
сприяння у створенні посібника.
Окрему вдячність висловлюємо Програмі «Схід-Схід»
Міжнародного Фонду «Відродження»: без їх фінансової підтримки
реалізація проекту «Поширення адаптованого польського досвіду
задля збереження освітніх послуг у сільській місцевості» була би
неможливою.
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Ще раз висловлюємо свою подяку всім причетним до
проекту! Бажаємо процвітання та розвитку Вам, Вашим навчальним
закладам та громадам!
Як користуватися збірником
Дане видання створене із метою узагальнення кращих
практик застосування в Україні польського досвіду діяльності
сільських шкіл-центрів громадської активності та вивчення
теоретичних і практичних аспектів діяльності альтернативних форм
закладів освіти. Враховуючи той факт, що читачами цього збірника
будуть перш за все освітяни-практики, ми намагалися надати цій
праці максимально практичний характер.
На допомогу читачеві пропонуємо короткий опис кожного з
розділів.
Розділ перший «Інноваційні форми функціонування шкіл та
дошкільних закладів у Польщі». У матеріалах розділу представлено
поетапні перетворення у польській системі освіти, що відбулися
внаслідок змін у політичному устрої держави, впровадження
адміністративної реформи та входження країни до Європейського
Союзу. Наведено витяги із польського «Закону про систему освіти»
(07.09.1991 р.) та Зміни до нього від 08.01.2009 р., окреслено
діяльність двох потужних польських неурядових організацій, що
працюють у напрямку збереження освітніх послуг в сільській
місцевості:
Суспільно-просвітницького
Товариства
допомоги
потерпілим та неповносправним «Едукатор» (м. Ломжа) і Федерації
освітніх ініціатив (м. Варшава).
Розділ другий «Теоретико-методологічні засади роботи в
громаді». Подано наукові статті, що висвітлюють теоретикометодологічні засади соціально-педагогічної роботи школи в громаді.
Увагу приділено питанням активізації діяльності школи на рівні
громади. Йдеться про те, як в українських реаліях зберегти освіту в
сільській місцевості.
Розділ третій «Адаптуємо польський досвід – розвиваємо
свою школу». Представлено статті освітян-учасників навчальних
візитів до Польщі. Описано успішний досвід запровадження нових
підходів в управлінні навчальним закладом (партнерство, проектна
діяльність, створення громадських організацій тощо), реалізації дій з
вирішення актуальних проблем школи та громади (волонтерські
програми, надання послуг для дорослих, створення умов для
дошкільної підготовки та ін.).
Досвід Польщі та українських учасників освітніх візитів до
Польщі довів, що перетворення шкіл у центри активності громад
Східноукраїнський центр громадських ініціатив
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надає безліч переваг як для самої школи, так і для громади в цілому.
Сподіваємося, що представлений зарубіжний та вітчизняний досвід
допоможе читачеві в роботі із розвитку свого навчального закладу.
З повагою,
команда Східноукраїнського центру
громадських ініціатив
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РОЗДІЛ І.
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ШКІЛ ТА ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЛЬЩІ
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СИСТЕМА ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ
ТА ДОСВІД ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
О. М. Дрєпіна
За останні два десятиліття система освіти в Польші
розвивається достатньо динамічно й переживає глибинні перебудови.
Системні трансформації в освіті відбулися внаслідок проведення
реформ у 1989 та 1999 роках.
Перед багатьма колишніми пострадянськими країнами
поставала проблема реконструкції систем освіти, заснованих на
демократичних принципах й національних традиціях. Польща
успішно справилася з цим завданням. Цей успіх є результатом
спільних дій педагогів-лідерів, наукових центрів, співтовариства
батьків та громадських організацій.
До 1989 року система освіти Польської Народної Республіки
виконувала ідеологічне замовлення правлячої партії. І тому вимагала
кардинальних змін. Це було наслідком суттєвих змін у політичному
устрої держави, а також нових викликів польському суспільству.
Демографічні й економічні умови функціонування шкіл, стан і
напрямок розвитку народної освіти стали предметом широкого
обговорення. Зміни стосувались у першу чергу дій із обмеження
впливу на школу політики й ідеології.
Напрямок подальшого освітнього розвитку визначали
угодами про школу й освіту, «круглими столами», діяльністю
соціального руху «Солідарність». Саме жовтень 1980 року
ознаменований утворенням вільної профспілки «Солідарність» у
вигляді Національної координаційної комісії з освіти і виховання.
Вона стала центральним місцем створення принципово нових планів і
програм, різних нормативних документів для навчальних закладів
усіх рівнів, концепцій виховання для середніх і вищих шкіл. Навіть у
роки запровадження військового стану і заборони «Солідарності»
«Вчительська Солідарність» вела активну підпільну боротьбу
впродовж 80-х років задля відновлення освіти та повернення її до
національних традицій.
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. у Польщі постає завдання відійти
від виховання людини, яка сповідувала б комуністичні цінності, та
орієнтуватися на інші, основані на демократизмі, гуманізмі та Правах
Людини. Всі ці зміни було здійснено у вигляді реформи. Умовно її
можна поділити на два етапи.
Перший – з 1989 року по 1998. Після мирного переходу влади
від комуністичного керівництва до опозиційного руху «Солідарність»
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постала необхідність зміни існуючого законодавства. Процес
ліквідації державної монополії в галузі освіти було завершено
прийняттям Сеймом у червні 1991 року нового Закону про систему
освіти. Ще одними важливими документами, які окреслювали основні
напрямки реформування освіти у Польщі, були «Головні напрямки у
вдосконаленні системи освіти в Польщі» (1994 р.) та «Програмні
підстави обов’язкових загальноосвітніх предметів» (1997 р.). Згідно з
ними пріоритетом для польської системи освіти є виховання людини,
яка легко використовує сучасні досягнення, розуміє світ та добре
орієнтується в життєвих труднощах, сприймає різні точки зору
людей. Це людина, яка засвоїла знання, що допомагають їй у
мистецтві життя з іншими людьми, високогуманна, культурна, яка є
частиною світу і займає в ньому своє місце, розвиває власні здібності
й інтереси, удосконалюється фізично та духовно [8].
Польське Міністерство освіти зреформувало шкільну систему
у напрямках: розробка нової національної освітньої програми,
децентралізація системи освіти, «легалізація» недержавних шкіл,
зміни в екзаменаційній системі, створення органів самоврядування
шкіл, посилення ролі батьків та місцевих громад, нові методи
викладання і відкритість до змін тощо [6].
Нова школа, у свою чергу, обіцяла учням безпечне та корисне
для здоров’я навчання, побудову власних систем цінностей, їх
становлення та вдосконалення. Школа брала на себе обов’язки
привчати дітей до самостійності шляхом забезпечення високого рівня
внутрішнього самоврядування. Вона відмовилася від єдиної освітньої
програми у старших класах та запропонувала учням самостійний
вибір своєї майбутньої професії. З часом були створені різноманітні
навчальні програми для учнів з різними інтересами [8].
У часи економічних перетворень польська система освіти
була однією з найменш захищених галузей, що й обумовило
проблеми в її реформуванні. Хронічна економія коштів, причиною
якої була економічна криза початку 90-х років, загальмувала їх
надходження до системи освіти, що спричинило значні соціальні
проблеми в цій галузі – ліквідація частини шкіл та дитячих садків.
Так, у Польщі на сотні тисяч скоротилася чисельність дитячих садків.
Освітня реформа відкладалась на більш пізні терміни через фінансові
проблеми.
Другий етап (з 1999 року) безпосередньо пов’язаний із
адміністративною реформою. Реформа освіти була розрахована на
шість років і відрізнялася широкомасштабністю, радикальністю та
значним темпом впровадження.
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Традиційно, причиною реформи в польській освіті стало
загальне невдоволення населення слабкістю функціонування цієї
галузі. Критикувались, насамперед, перевантаження національних
навчальних програм енциклопедичними фактами замість практичних
вмінь для застосування на ринку праці; відсутність чітких критеріїв
вимірювання досягнень тих, хто навчається; недостатнє партнерство
між учителями та батьками, між середньою та вищою школою, між
професійною школою та сферою праці тощо. Але рушійним
поштовхом для влади на впровадження освітньої реформи на цей раз
стала потреба впровадження основних змін в освіті, що випливали з
територіальної реформи держави.
У 1999 році в Польщі була проведена корінна реформа
системи освіти, яка змінила структуру навчальних закладів, систему
оцінок знань й вимог до учнів. Ця освітня реформа стосувалася всіх
ступенів освітньої системи і охоплювала такі аспекти [3]:
- побудова децентралізованої моделі адміністративнофінансового управління галуззю; система управління школою та
шкільного нагляду з урахуванням особливого розподілу компетенції в
цій галузі між воєводствами, гмінами та громадами;
- навчальний план скерований таким чином, щоб
виховувати самостійність і стимулювати самоорганізацію в учнів за
допомогою інноваційних освітніх методів; розробка навчальних
основ у загальноосвітньому процесі; створення освітніх стандартів,
що зумовило розробку навчального планування кожного окремого
заняття, запровадження альтернативних індивідуальних навчальних
програм; збагачення змісту навчальних програм матеріалами, які
інтегрують знання учнів між традиційними дисциплінами та новими
за допомогою міжпредметних модулів [7];
- критерії внутрішньої та зовнішньої оцінки й іспитів для
перевірки результатів навчання, запровадження абсолютного
стандарту нового іспиту на атестат зрілості, що організовується
навчальними центрами та регіональною екзаменаційною комісією;
- фінансування передбаченого для школи навчального
матеріалу;
- вимоги до кваліфікації учителів, а також система їх
оцінки;
- заплановані чотири етапи кар'єри викладача – від
асистента до професора народної освіти.
Одним із напрямів модернізації управління освітою став
пошук більш адекватної до потреб суспільства рівноваги між
централізованим державним управлінням і повноваженнями органів
місцевого самоврядування. Спрощення системи управління галузі
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було здійснено за допомогою виключення ланки інспектора та
переходу на трирівневу систему управління (міністр, куратор,
директор). Змінилися й компетенції цих основних ланок. Наприклад,
Міністерство освіти тепер координує і встановлює стандарти
навчання, проводить загальний нагляд і контроль законності дій
навчальних закладів, розподіляє бюджетні кошти і контролює їх
використання, є своєрідним куратором органів самоврядування у
галузі освіти. Міністр освіти відповідає за якість освіти в державі,
дбає про популяризацію середньої та вищої освіти, а також
вирівнювання освітніх можливостей дітей та молоді, які мають
труднощі в доступі до освіти.
Внаслідок змін у системі управління освітою науково-освітня
громадськість отримала засіб контролю планів і рішень міністрів.
Освітяни вільно обирають Раду з вищої освіти і Центральну комісію
зі справ звань і наукових ступенів. Відповідно до Закону про вищу
освіту і Закону про систему освіти змінилася роль колегіальних
органів навчальних закладів, які отримали можливість здійснювати
великий вплив на процес прийняття рішень, що обмежило сферу
діяльності одноосібних рішень, сприяло запобіганню можливої
сваволі чи диктаторських схильностей керівників закладів освіти,
кураторів і міністра освіти, що певною мірою покінчило з
адміністративним, авторитарним впливом. Це сприяло прийняттю
правових управлінських рішень, за дотриманням яких стежили
громадські органи.
Децентралізація управління системою освіти відбувалася
шляхом розширення повноважень двох важелів керування: керівника
навчального закладу та органу місцевого самоврядування.
Позитивним аспектом процесів децентралізації у Польщі стало
залучення «споживачів освіти», тобто місцевої спільноти до
планування, творення місцевої освітньої політики та розв’язання
місцевих освітніх проблем [2].
Відродження територіального самоврядування (ґміна, повіт,
воєводство) дало можливість передачі керування школами усіх типів
самоврядуванню. Завдяки цьому вони можуть проводити власну
освітню політику, яка відповідає місцевим потребам. Одиниці
територіального самоврядування прийняли на себе широкий обсяг
повноважень, а передусім збільшилась їх відповідальність за стан
освіти на власній території. Дошкільні навчальні заклади, початкові
школи і нижня щабель середньої школи (гімназії) були передані у
підпорядкування гміни. До їх компетенції входить загальний
контроль за функціонуванням всіх типів шкіл (включаючи контроль
безпеки, гігієни, умов праці тощо). Зазначимо, що державна
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структура управління освітою існує лише на рівні воєводства. Про це
зазначено в Законі «Про місцеве самоврядування» [4]. Одиниці
територіального самоврядування контролюють розпорядження
фінансами, наданими школам і закладам, та ведення господарювання
майна. Державна школа, керована одиницями територіального
самоврядування, ліквідовується керівним органом школи після
отримання позитивного рішення куратора освіти (з минулого року ця
вимога вже відмінена). Щодо мистецьких шкіл – вимагається
позитивне рішення відповідного міністра культури.
Педагогічний нагляд виключений з повноважень гміни. Його
проводить куратор – керівник освітньої сфери на рівні воєводства.
Також він надає допомогу керівним органам закладів освіти. Вони
відповідають за якість освіти на своїй території (з наступного року цю
функцію куратор вже не виконує).
Директори шкіл тепер обираються на конкурсній основі
комісією, до складу якої входять представники гміни, кураторії
(державної структури управління освітою), батьків, профспілок.
Кандидат на головну керівну посаду школи має представити свою
програму розвитку школи на 5 років та повинен мати вищу освіту,
освіту в галузі управління, стаж роботи в галузі не менше 5 років.
Директорам перейшли повноваження інспекторів шкільної освіти
щодо здійснення педагогічного нагляду та контролю за обов’язковим
відвідуванням дітьми школи.
Було змінено також спосіб виховання педагогічних кадрів.
Кожен вчитель має пройти п’ять ступенів професійної кар’єри:
Молодий викладач. Це вчитель-стажист (інтерн), який має
один рік вчительського стажу, так би мовити проходить
випробувальний термін.
Вчитель по контракту має набути стаж роботи в школі 2
роки і 9 місяців.
Вчитель по призначенню проходить стаж роботи 2 роки і 9
місяців. Щоб здобути наступну професійну категорію, вчителю
необхідно виконати ці вимоги.
Дипломований вчитель. Вчитель цієї категорії отримує
заробітну плату на 184 % вищу аніж вчитель-стажист.
Професор освіти. Найвища почесна категорія. Протягом року
за свою роботу вчитель із цим званням отримує зарплату таку ж як
дипломований вчитель, однак раз на рік йому надають значну премію.
Однією з основних сфер проведення реформи стала структура
освітньої системи. Польська система освіти охоплює початкові
школи, гімназії, середні навчальні заклади: ліцеї, технікуми і
профільні школи, і вищі навчальні заклади. Навчання є безкоштовним
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(у державних школах), загальним і обов'язковим до досягнення
повноліття (до віку 18 років). Нова структура виглядає так [5; 6]:
Дошкільна освіта. Діти у віці 6 років починають навчання у
так званому «нульовому» класі, де вчаться писати і читати, а також
знайомляться з основами математики (на сьогодні, ця вікова вимога
діє останній рік).
Szkola Podstawowa – шестирічна обов'язкова початкова школа
для дітей у віці від 7-ми до 13-ти років із двома дидактичними
циклами: клас від 1-го до 3-го з інтегрованими заняттями та клас від
4-го до 6-го із блоковим навчанням. Нововведенням в підсумковому
оцінюванні учнів 1-3 класів є описова оцінка – письмова розгорнута
характеристика з короткими коментарями учителя. [1]. По
завершенню 6 років початкової школи діти проходять так звану
перевірку – здають тест й отримують свідоцтво, яке інформує про те,
що дитина вміє.
Gimnazium
–
трирічна
гімназія
як
продовження
загальноосвітньої школи для молоді у віці від 13-ти до 16-ти років.
Завершується навчання в гімназії складанням екзаменів з
гуманітарного, математичного і природознавчого предметів.
Результати іспитів впливають на вибір надгімназійної школи, в якій
випускник проходитиме подальше навчання. Учні можуть вибирати
між загальноосвітнім ліцеєм, технікумом (4 роки навчання) або
профшколою.
Liceum – трирічні загальноосвітні ліцеї з різним профілем
(гуманітарний, класичний, економічний та технічний), заняття в яких
ведуть до іспиту на атестат зрілості – Матура (випускний екзамен, що
дає можливість до вступу у виш).
Широкопрофільовані дворічні професійні школи для
придбання вмінь кваліфікованого робітника. Навчання завершується
так званим «зовнішнім» іспитом, що підтверджує професійну освіту.
Дво-, три- або чотирирічні професійні школи (випускники
ліцеїв, що не вступили до вишу, отримують кваліфікації на
середньому рівні).
Дворічні додаткові ліцеї (для випускників професійних шкіл,
які прагнуть здобути вищу освіту).
Заклади вищої освіти. Залежно від профілю інституту,
факультету і терміну навчання випускники вишу отримують ступінь
ліценціата (3 роки навчання), інженера (3,5 – 4 роки) або магістра (5-6
років навчання). Випускники вищих навчальних закладів після
захисту дипломної роботи мають право поступити до аспірантури.
Таким чином, загальний цикл навчання займає не менше 18
років.
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Одна з цілей започаткування реформи – доступність та
рівність в отриманні освіти для жителів міської та сільської
місцевостей. Оскільки був відсутній детальний аналіз цієї проблеми,
введення гімназій призвело до закриття багатьох початкових шкіл в
селах. Як результат, середня відстань від місця проживання учня до
школи в сільських районах зросла. Процес раціоналізації шкільної
мережі викликав появу величезної маси невдоволених та спротиву.
Одночасно відбувався процес скорочення дошкільних навчальних
закладів. Так, за останні 15 років у Польщі було закрито більше 10
000 дитячих садків. У пошуках союзників у боротьбі за збереження
шкіл активісти сільських громад зверталися до недержавних
організацій або створювали свої.
У 2008 році польська система освіти здобула нові зміни.
Новий закон від 23 грудня 2008 року був необхідним наслідком змін в
сфері дошкільного виховання та загальної освіти. Зміни почали
запроваджуватися в польських школах з 1 вересня 2009 року.
Програма реформування передбачала [9]:
 узгодженість між циклами освіти: дошкільна освіта –
початкова школа, гімназія – ліцей;
 блоки і секції в 4 етапи освіти. Мова йде про об’єднання у
блоки гуманітарних, точних предметів тощо. До цього, наприклад,
такі точні предмети як фізика, хімія та математика викладалися
окремо;
 новий основний навчальний план, складений на основі
досягнень учнів. В основі навчальної програми зміни, що спрямовані,
зокрема, на обдарованих учнів, соціально дезадаптованих, хронічно
хворих або дітей та молодь з економічно неблагополучних сімей
тощо. Слід зазначити, що рекомендації в навчальному плані, згідно
яких вчителям планувати і здійснювати процес виховання і навчання,
насправді лише фундамент, на якому засновані програми;
 модернізація змісту і методів навчання. Рекомендовані
методи навчання (частково, тільки в межах одного предмету –
громадянська освіта), обов’язкове застосування методу проекту в
гімназії. Середня школа та гімназія мають стати місцем, де молоді
люди отримують допомогу у вигляді інформації, порад і
рекомендацій щодо прийняття важливих рішень стосовно свого
майбутнього (напрямок подальшої освіти чи професії);
 ефективність професійної освіти. Проведення змін, що
стосуються співвідношення загальної і професійної освіти в школі.
Школа має в процесі навчання надавати такі знання та навички, які
дозволять учням знайти своє місце на ринку праці;
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 скорочення шкільного віку (трирічний перехідний період).
Протягом цього періоду батьки ще можуть самостійно визначати, у
якому віці віддавати свою дитину до школи. А з 2012 року в перший
клас підуть всі шестирічні діти;
 обов'язкову дошкільну освіту для дітей з 5 років; розвиток
дошкільної освіти (фінансування структурних фондів; підвищення
обізнаності щодо ролі дошкільної освіти; альтернативні форми
дошкільної освіти). Основною метою дошкільної освіти є підтримка
інтелектуального розвитку та формування готовності до навчання
читати та писати, зокрема, через різну ігрову діяльність, тому
використання підручників в дитячому садку не рекомендується;
 обов'язкове діагнозування для всіх шестирічних дітей –
виявлення
індивідуальних
потреб
дитини,
застосування
діагностичних інструментів, однакових на території всієї Польщі;
 зміни в системі спеціальної освіти для учнів з особливими
освітніми потребами (професійного та безперервного навчання і
виховання), консультування та організація психологічної та
педагогічної допомоги, які надаються в державних дитячих садках,
школах та інших освітніх установах, спрямовані на підвищення
ефективності допомоги, що сприятиме забезпеченню рівних
можливостей в освіті;
 подальшу передачу повноважень місцевим органам влади.
Наприклад, додалися такі функції, як самостійність в організації
мережі шкіл, ліквідації школи без погодження куратора, зміна
професійного профілю школи тощо;
 зобов’язати орган самоврядування, при ліквідації школи й
передачі її на утримання неурядовій організації, продовжити
фінансування школи, починаючи з початку навчального року, а не з
нового бюджетного року, як було до цього; школа повинна
залишатися публічною та безкоштовною;
 форму угоди про передачу дитячого саду на утримання
громадської організації, що визначала суму дотації, яку повинно
передати самоврядування організації. Розмір цієї суми визначається із
розрахунку 75% від середньої вартості утримання дитини у дитячих
садках, якими керує самоврядування;
 педагогічний нагляд внутрішньої оцінки. Покращення
роботи освітніх установ пов’язують із запровадженням внутрішньої
оцінки, визначенням ключових вимог у формі діяльності, що
впливають на якість освіти, й описом різних рівнів вимог, що
вказують на можливий шлях розвитку. Тобто висновки внутрішньої
оцінки дозволять директору та вчителям школи обрати свій власний
шлях розвитку, спираючись на потреби учнів і місцевої спільноти.
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Разом із цим, останніми нововведеннями 2011 року є
модернізація педагогічного контролю. Завдання модернізації –
розвиток системи освіти (узгодити зовнішній нагляд викладання в
країні, визначити загальні вимоги, узгодити інструменти оцінки і
контролю, навчання осіб, відповідальних за зовнішній педагогічний
нагляд) та вдосконалення окремих шкіл та освітніх установ.
Були внесені зміни до закону про систему освіти для оцінки
якості освіти. Відповідно до нових змін в кожному воєводстві буде
створено Регіональний центр якості освіти – установа, що
відповідальна за проведення педагогічного нагляду. Інспектори якості
освіти, працюючи тільки у школах, а не за письмовим столом в офісі,
будуть досліджувати тільки якість освітніх установ щодо їх
відповідності до єдиних для всіх шкіл визначених критеріїв.
Результати іспитів будуть перевірятися ретельніше, ніж коли-небудь
раніше.
Запровадження зовнішнього моніторингу дозволяє провести
аналіз, виробити висновки і розробити короткострокові та
довгострокові стратегії розвитку освіти на державному та місцевому
рівнях.
Таким чином, розвиток системи освіти Польщі у
пострадянський період відбувається у напрямку будівництва
національної системи освіти, обумовленої сучасними суспільноцивілізаційними змінами в країні. Модернізація школи є наочним
прикладом впровадження системних перетворень. Враховуючи
схожість змін, які сталися в освіті Польщі у процесі реформ й
сьогодні відбуваються в нашій країні, досвід їх впровадження може
бути цінним для України.
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КРАЇНА, ДЕ ОСВІТНІХ ЧИНОВНИКІВ
НАЗИВАЮТЬ КУРАТОРАМИ
(за матеріалами семінару з питань збагачення змісту освіти
євроінтеграційною тематикою, м. Варшава, листопад – грудень 2006 р.)

В. В. Громовий
Європейський вимір освіти по-польськи
У Польщі є три складові поняття «європейський вимір
освіти»:
1. Освіта про Європу (базові знання про Європу,
поінформованість про її минуле і сучасне).
2. Освіта в Європі (формування європейської ментальності,
таких ставлень та цінностей як толерантність, повага до прав людини
тощо).
3. Освіта для Європи (уміння та компетенції, які потрібні
громадянину об’єднаної Європи: знання іноземних мов, уміння вести
переговори, досягати консенсусу, захистити власну думку тощо).
Ці три напрямки роботи є пріоритетними завданнями школи,
яка орієнтується на європейський вимір освіти. По суті європейська
освіта розглядається нашими польськими колегами як елемент
громадянської освіти з наголосом на особливу різноманітність і
багатокультурність «Старого Світу». До речі, Ева Бобінська вважає,
що назва предмета «Суспільствознавство» (знання про суспільство) є
застарілою. Тепер краще використовувати інше поняття –
громадянська освіта (вчити як діяти, з ким співпрацювати тощо).
У польських навчальних закладах освіта про Європу є
складовою частиною курікулуму. Наприклад, Варшавський
університет у співпраці з Маастрихтським університетом
(Нідерланди) пропонує курс «Євроінтеграція» для працівників
управлінського апарату. До його викладання, яке ведеться
англійською мовою, залучаються найкращі викладачі з усієї Європи.
Після закінчення річного курсу у Варшаві проходять майстер-класи у
країнах Бенілюксу.
Професійний розвиток педагогів
Директорів школи в Польщі відбирають на конкурсній основі
(як правило, у конкурсі беруть участь учителі школи, у якій
відкрилась вакансія директора). Претенденти мають закінчити курс
«Управління освітою» до того, як подають документи на конкурс, та
представити своє бачення розвитку школи.
Польському директорові школи пропонують:
1. Курси професійного розвитку в режимі on-line.
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2. Публікації
Центрального
осередку удосконалення
вчителів, на кшталт «Управління змінами в школі».
3. Підготовку різноманітних проектів тощо.
Тримодульний курс навчання включає:
 модуль психологічний;
 модуль управлінський;
 модуль кадровий.
Особливу увагу приділяють таким темам як «Етика
директора школи», «Управління школою в кризових ситуаціях» тощо.
Поширені такі форми професійного розвитку вчителів:
 дистанційне навчання;
 майстер-класи, семінари, конференції;
 індивідуальна методична підтримка;
 самостійне навчання на базі осередку удосконалення
вчителів тощо.
Кожен польський вчитель самостійно планує свою кар’єру.
Як правило, основні напрямки власного професійного розвитку
окреслюються на три роки. Є і вагомий матеріальний стимул для
професійного зростання: вчитель вищої категорії отримує вдвічі
більшу зарплату, ніж вчитель-стажист. Тож, хочеш мати подвійну
зарплату – зростай. В Україні ж, на жаль, вчителя навчають не тоді,
коли у нього виникає потреба, і не саме тим елементам професійного
розвитку, які йому потрібні тут і тепер… Його навчають тоді, коли
підійшов невідомо ким встановлений термін (раз на п’ять років)
«перепідготовки». Навчають за відомим принципом радянського
«общепита»: їж що дають! До речі, міжнародний керівник проекту
«Громадянська освіта. Україна» Девід Ройл з Великобританії
наголошує, що найбільш ефективним способом професійного
розвитку вчителя є «school-base» навчання.
У Польщі вже існують і приватні осередки удосконалення
вчителів, засновниками яких є приватні особи або товариства. Оплату
за їх послуги здійснюють самі вчителі або місцеві органи влади.
Фінансування також може здійснюватись за рахунок якогось гранту.
Польські аналоги наших інститутів післядипломної освіти
працюють на проектній основі (один співробітник може реалізувати
кілька проектів за рік).
Тут працюють дві категорії фахівців:
1. Консультанти (це штатні працівники інституту, які ведуть
певний напрямок роботи, що охоплює вчителів з різних предметів).
2. Методисти (педагоги, які працюють у школі і мають як
частину «ставки вчителя-предметника» години методичної роботи).
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Польські вчителі теж стикаються з проблемою недооцінки у
суспільстві їх ролі. На жаль, в обох країнах і наші керманичі, і наші
обивателі вважають: вчителі не повинні претендувати на високу
зарплату, на школи не треба витрачати багато грошей, директори
шкіл свою велику відпустку мають проводити на робочому місці,
готуючи школу до нового навчального року…
У нас хочуть, щоб директор школи отримував мізерну
зарплату і одночасно був пристойно одягнутий, психічно
врівноважений тощо.
На думку «власть імущих», школа і надалі має фінансуватись
за залишковим принципом, а її керівник якимось дивом, причому ні в
якому разі не залазячи в кишені до батьків, має забезпечити
євростандарт її обладнання.
Так було і так є і в Україні і в Польщі. І навряд чи це
зміниться за нашого життя.
Мобільність і відкритість
Навчання мобільності – це теж частина сучасної освіти, адже
ти маєш навчитись давати собі раду у тому місці, куди тебе закине
життя. Єва Бобінська привела приклад із знайомою голландкою, яка
почала вчити іспанську мову, знаючи і без цього п’ять мов, коли лікар
порадив її чоловікові переїхати до Іспанії (у нього ревматизм). Це
буденна ситуація для сучасного європейця. Головне, що ця людина
спокійно сприйняла новий виклик і почала активно діяти, щоб не
втратити на новому місці шанси на працевлаштування тощо.
Сьогодні остаточно зруйновано домінуючий у наші шкільні
роки стереотип «хорошого учня», який сумлінно вбирає «готову»
інформацію. «Мертві» знання нікому не потрібні. Акцент тепер
робиться на умінні вчитись самостійно, змінювати професію
(професійна мобільність), адаптуватись до змін тощо. Причому це
стосується не тільки учнів, а і педагогів, для яких теж важливо
навчитись змінюватись, долати консерватизм, інерцію педагогічної
думки і педагогічної практики. Зрештою, головне – вміти знайти своє
місце в процесах суспільної трансформації, бути їх активним
учасником, а не жертвою.
У такому різноманітному середовищі, як Євросоюз, особливе
значення має відкритість. Це стосується і школи, яка теж має бути
відкритою педагогічною системою.
Крапки над і по-польськи
 У Польщі дійсно начальника управління освіти називають
куратором.
 Як вважає Марлена Коховська, реформування освіти не
повинне залежати від політичної кон’юнктури, змін уряду тощо.
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Адже у випадку присутності згубного впливу «політики» на
реформування освіти, може відбутись нівелювання ідей, згасання
ентузіазму… Тож програму освітніх реформ слід добре продумати,
перш ніж розпочати, а почавши – доводити до логічного завершення.
 У Польщі різниця між зарплатою вчителя-стажиста і
вчителя на верхній щаблі ієрархії у два рази (там є 4 сходинки кар’єри
вчителя). Тож, хочеш мати подвійну зарплату – зростай!
 У Польщі є День доброзичливості і всюди висить
соціальна реклама цієї події.
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ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ СТВОРЕННЯ
ГРОМАДСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ
У ПОЛЬЩІ
Під час введення реформаторських змін в освіті у 1998 році в
Польщі також відбувався процес скорочення навчальних закладів, але
активісти сільських громад разом із недержавними організаціями та
органами місцевого самоврядування знайшли шлях вирішення цієї
проблеми, яким стало створення громадських закладів освіти.
В основі створення навчальних закладів такого типу лежить
положення польського законодавства про те, що засновниками
навчальних установ можуть бути не лише органи державної влади та
місцевого самоврядування, але і громадські організації, так само як і
приватні особи. Керуючись цим положенням, представники певної
громади, що бажають зберегти школу/ дитячий садок, можуть знайти
підтримку у профільної громадської організації.
Нижче наводимо витяги із «Закону про систему освіти» від 7
вересня 1991 року (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty) та Поправку до нього від 8 січня 2009 року «Оновлення
закону про освіту у контексті передачі управління школами іншим,
ніж органи самоврядування, структурам» (Nowelizacja ustawy o
systemie oświaty w kontekście przekazywania szkoł do prowadzenia
innym organom niż samorządy, 8 stycznia 2009 r.).
Закон «Про систему освіти» від 7 вересня 1991 р.
Освіта в Республіці Польща є загальним благом цілого
суспільства, у своїй діяльності вона керується принципами
Конституції Польщі та положеннями Загальної декларації прав
людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та
Конвенції про права дитини. Освіта і виховання із дотриманням
християнської системи цінностей приймають за основу універсальні
етичні принципи.
Навчання і освіта служать для розвитку у молоді почуття
відповідальності, патріотизму та поваги до польської культурної
спадщини, так само як до відкритості культурам Європи і світу.
Школа має надати кожному учню необхідні умови для його розвитку,
щоб підготувати його до виконання обов'язків у сім'ї і суспільстві,
заснованих на принципах солідарності, демократії, терпимості,
справедливості та свободи…
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Розділ 1. Загальні положення
Ст. 5.1. Школи та установи можуть бути публічними та
непублічними…
2. Школи та установи можуть бути засновані і керуватися:
1) одиницями місцевого самоврядування;
2) іншими юридичними особами;
3) фізичними особами…
5. Створення і діяльність громадських дитячих садків, у тому
числі із інтеграційними класами, спеціальних дитячих садків та інших
форм дошкільних навчальних закладів, початкових і середніх шкіл
(гімназій), у тому числі із інтеграційними класами, за винятком
спеціальних початкових і середніх шкіл та шкіл мистецтв, шкіл при
в’язницях і виправних установах для неповнолітніх, є завданнями
територіальних гмін…
5g. Одиниця місцевого самоврядування, що керує школою, в
якій навчається менше 70 учнів, на підставі рішення органу, що керує
цією одиницею або після позитивного рішення органу, що проводить
педагогічний нагляд, може передати управління такою школою за
контрактом юридичній особі, що не є одиницею місцевого
самоврядування, або фізичній особі.
5h. Зокрема, зміст угоди, згаданої в пункті 5g, має включати:
1) для початкової та середньої школи – вказівку на те, чи
школа встановила межі, і якщо школою не створено межі – умови
прийому учнів до школи;
2) спосіб передачі школи чи установи назад до місцевих
органів влади у випадках, згаданих у пунктах 5j і 5k;
3) умови використання майна, що належить прийнятій школі
або установі;
4) режим контролю умов контракту;
5) умови та порядок припинення шляхом повідомлення.
5i. Дія шкіл чи інших установ, переданих у відповідності з
пунктом 5 g, регулюється тими самими положеннями, що існують для
регулювання діяльності державних шкіл та інших установ, що
адмініструються юридичними особами, які не є одиницями місцевого
самоврядування, або фізичними особами, за винятком випадків,
описаних у пунктах 3-5 статті 58.
5j. Одиниця місцевого самоврядування зобов'язана взяти
назад у своє адміністрування ту школу чи іншу установу, що була
раніше передана під управління юридичній особі, що не є одиницею
місцевого самоврядування, або фізичній особі, якщо ці особи не
виконали розпорядження, про яке йдеться в статті 34 пунктах 1 або 2,
порушують закон або умови провадження школи або установи,
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зазначені в угоді, про яку говориться у пункті 5g. У цьому випадку
договір припиняється з дати повернення школи до одиниці місцевого
самоврядування.
5k. Юридична особа, що не є органом місцевого
самоврядування, або фізична особа, яка передбачає утримувати
державну школу або установу відповідно до угоди, згаданої в пункті
5g, не має права ліквідувати цю школу або установу; на прохання цієї
особи одиниця місцевого самоврядування, яка передавала цю школу
або установу, бере на себе утримання цієї школи в порядку,
зазначеному в угоді, про яку говориться у пункті 5g.
5l. Місцева влада зобов'язана повідомити протягом 6 місяців
до передачі школи або іншої установи під управління юридичній
особі, що не є одиницею місцевого самоврядування, або фізичній
особі, співробітникам і профспілковій організації дату передачі
школи або установи, її причини, правові, економічні і соціальні
наслідки для працівників і нові умови роботи та оплати праці.
5m. Вчителі, протягом 3 місяців після отримання інформації,
зазначеної в пункті 5l, можуть зробити заяву про відмовлення від
переходу до школи або установи, що передається під управління
юридичній особі, що не є одиницею місцевого самоврядування, або
фізичній особі.
5n. Подання заяви, згаданої в пункті 5m, призводить до
розірвання трудових стосунків з причин, окреслених у пункті 1 статті
20 Закону від 26 січня 1982 р. – Хартії Вчителя, з дня передачі школи
чи установи, якщо тільки вчитель до дати припинення трудових
стосунків не виразив свою згоду на перехід до іншої школи або
установи, що адміністровані органами місцевого самоврядування.
5o. Юридична особа, що не є органом місцевого
самоврядування, або фізична особа, які прийняли на своє утримання
школу або установу відповідно до угоди, згаданої в пункті 5g, з дати
передачі школи або установи до свого управління має у письмовому
вигляді запропонувати вчителям нові умови праці та оплати праці, а
також надати їм термін не менше ніж 7 днів, після якого вчителі
повинні зробити заяву про прийняття або відмову від запропонованих
умов.
5p. Відмова прийняття нових умов праці та оплати праці, що
згадуються в пункті 5о, є причиною для припинення трудових
стосунків із вчителем протягом 3 місяців із дати, коли вчитель
повинен був зробити заяву, згадану в пункті 5о. До вчителя, який
відмовився прийняти нові умови праці та оплати, застосовуються
відповідні положення про припинення трудових стосунків із причин,
що стосуються працедавця.
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5r. До прийняття нових умов праці та оплати праці, або до
звільнення через відмову їх прийняти, щодо прав і обов'язків вчителів
застосовуються чинні на той час положення…
Поправка до Закону «Про освіту» (від 8 січня 2009), що
полегшила процедуру передачі шкіл на баланс зовнішніх
організацій
Складено за повідомленням Департаменту зв'язків із
громадськістю Міністерства освіти Республіки Польща.
Поправки до Закону про систему освіти в контексті передачі
шкіл іншим, ніж органи самоврядування, структурам.
Ні нинішні, ані змінені положення Закону про систему освіти
не дають одиницям місцевого самоврядування право ліквідувати усі
школи та замінити їх на школи, адміністровані іншими ніж одиниці
самоврядування юридичними або фізичними особами.
Закон також визначає, що на одиницях місцевого
самоврядування продовжує лежати обов'язок формування мережі
державних шкіл, з тим щоб забезпечити здійснення обов'язкової
освіти і науки в державних школах для всіх учнів, охоплених цим
обов’язком. Дана Поправка до Закону про систему освіти залишає це
незмінним.
Цією Поправкою Міністерство освіти пропонує лише те, щоб
стала можливою передача школи іншій ніж одиниця самоврядування
юридичній (наприклад, асоціації, фонду, церковній юридичній особі)
або фізичній особі без обов’язкової ліквідації школи як установи, що
є на балансі органу місцевого самоврядування. Дотепер, у ситуації, у
якій орган місцевого самоврядування вирішував ліквідувати школу,
але, наприклад, місцеве товариство батьків було не згодне із цим
рішенням і хотіло взяти на себе відповідальність за утримання цієї
установи, її спочатку треба було ліквідувати, аби передати в
управління товариству батьків.
Після прийняття даної Поправки передача шкіл буде
відбуватися за рішенням ради гміни, ради повіту чи сеймику, але в
дуже суворому порядку.
Первинною і необхідною умовою є те, що дана школа
повинна залишатися публічною школою (безплатною для учнів) і має
бути включена до локальної мережі шкіл.
Крім того, передана таким чином школа не може бути
ліквідована тим органом, який її приймав на свій баланс. Це означає,
що місцеве самоврядування повинне буде взяти її повторно на своє
провадження, якщо при її керуванні не буде дотримано законодавства
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або якщо, наприклад, товариство батьків більше не хотітиме нею
керувати. Таким чином, перетворення публічних шкіл (безплатних
для учнів) на непублічні школи (ті, що можуть брати плату за
навчання) у такому разі неможливе.
Відповідно до цих внесених поправок, школа з дня її
прийняття й надалі буде субсидуватися урядом на принципах,
встановлених для публічних шкіл у віданні інших ніж місцеві органи
влади юридичних осіб. Це велика зміна по відношенню до
нинішнього статусу такої школи.
Це дозволить уникнути тієї ситуації, в якій школа, що
створена на місці ліквідованої місцевим самоврядуванням, не
отримувала субсидії протягом перших чотирьох місяців свого
функціонування у новому статусі, тому що неможливо було надати у
строк інформацію про кількість учнів, і це часто призводило до
остаточної ліквідації школи.
Після внесення поправок процедура передачі школи буде
наступною: наприклад, рада гміни приймає рішення про передачу
школи і окреслює її умови. В угоді про передачу, наприклад, буде
визначено розмір школи, що залишається, та принципи
розпорядження майном, що є у власності переданої школи.
Така процедура передачі шкіл дозволить уникнути ліквідації
перш за все невеликих шкіл у сільській місцевості.
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УПРАВЛІННЯ ШКОЛАМИ
ЗОВНІШНЬОЮ НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ГРОМАДСЬКОЇ КОРИСТІ
Станіслава Барбара Кучалек
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Суспільно-просвітницьке Товариство допомоги потерпілим і
неповносправним «Едукатор» в Ломжі почало свою діяльність у 1999
році. Організація з'явилася за велінням серця і потреби діяти групи
людей, що усю свою професійну діяльність поєднували із роботою
для інших. Процес ліквідації малих шкіл, ініційований
територіальними органами місцевого самоврядування різних рівнів,
викликав появу величезної маси потерпілих, що шукали порятунку і
допомоги. 2000 рік був особливо несприятливим для малих шкіл.
Гміни з економічних причин масово ліквідовували заклади,
абсолютно не зважаючи на суспільно-культурне становище, не
прислухаючись до голосів жителів сільської місцевості.
З 1 вересня 2000 року «Едукатор» став органом, що курирує
дві сільські школи, - в Лютостані (гміна Ломжа) і в селі Конопки
Покшивница (гміна Завади). Сенсаційне відкриття шкільного року в
Лютостані за участю пані Іоланти Квасьневської, дружини
тодішнього президента Республіки Польща, в одну мить принесло
Товариству «Едукатор» популярність в усій Польщі.
Сьогодні, після 10 років роботи, «Едукатор» є єдиною в
Польщі організацією громадської користі, що курирує сільські школи
не локально, а на великій території і в місцевостях, що дуже віддалені
від офісу організації. На сьогодні Товариство курирує 26 початкових
шкіл і два дитячі садки, а також 28 інших форм дошкільного
виховання. Базу організації складають шкільні заклади, що
функціонують в 4 воєводствах (підляшському, варминьськомазурському, мазовецькому, любельськом) у 16 повітах на території
21 гміни.
Головною сферою діяльності ломжинської організації
«Едукатор» є освіта, з особливим упором на вирівнювання освітніх
шансів жителів малих сільських громад. Організація реалізує свої цілі
у цьому напрямку шляхом: пошуку позабюджетних засобів,
призначених на доукомплектування сільських шкіл сучасним
устаткуванням і дидактичними матеріалами; сприяння і розвитку
місцевих цивільних ініціатив шляхом організації і підтримки
різноманітних освітніх форм для дорослих жителів сільської
місцевості у рамках проектів, реалізованих при грантовій підтримці
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місцевих фондів і фондів Європейського Союзу; курирування Центру
Сільських Цивільних Ініціатив, який координує і просуває дії на
користь зміцнення громадянського суспільства в Підліссі, Мазовше і
Мазурах.
Основні проекти:
Популяризація альтернативної дошкільної освіти.
Протидія комерціалізації освітніх послуг для дітей
дошкільного віку, вирівнювання освітніх шансів дітей з сільської
місцевості. При усіх школах, що курируються Товариством
«Едукатор» з 2004 року, підтримуються різноманітні форми
дошкільної освіти, що приваблюють сільських дітей у віці 3-5 років.
Активність жителів сільської місцевості на дорозі до
громадянського суспільства.
Навчання жителів сільських місцевостей, в яких
функціонували школи організації, у сфері громадянських прав і
обов'язків, а також можливості створення місцевих організацій.
Підвищення професійного рівня і перекваліфікація
жителів сільських гмін і селищ міського типу.
Величезна кількість курсів і навчальних заходів на
сільськогосподарську тематику, які покликані підготувати жителів
сільської місцевості до вступу в Європейський Союз. У 2004 році
ознайомили цільову групу з правом Європейського Союзу. Завдяки
цим проектам, усі школи організації були обладнані сучасними
комп'ютерними класами.
Сільська школа як місцевий освітньо-консультаційний
центр для фермерів.
Професійне навчання і консультації у сфері підготовки
проектних пропозицій для фінансування із коштів ЄС.
Розвиток інтересу до світу серед учнів сільських шкіл
через тренінги успішного навчання.
Підтримка учнів й учителів сільських шкіл через тренінги
успішного навчання й освіту.
Сільський інкубатор підприємництва – шанс для
професійної активізації молодих безробітних жителів сільської
місцевості.
Навчальні заходи для молодих жителів сільської місцевості у
сфері підприємництва.
Театр – школа життя, або драма на мовних заняттях як
спосіб підвищення стандартів навчання в малих сільських школах.
Захоплюючий проект для учнів й учителів, що популяризував
сучасні техніки навчання/освіти.
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

34

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

РЯТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ
Натхнення
Ідею порятунку сільських шкіл принесло саме життя. Навесні
2000 року один з членів тодішнього правління випадково
наштовхнувся на серію статей в місцевій пресі, які своїми
заголовками уразили серце педагога із значним стажем. Неможливо
було не відреагувати на такі заголовки, як: «Сорок одна драма»,
«Жителі Лютостани бажають за всяку ціну врятувати школу», «Ніхто
нас не слухає», «Гміни на території колишнього ломжинського
воєводства хочуть ліквідовувати 41 школу. Роботу можуть втратити
близько 300 учителів». Керуючись поривами серця, ми зав'язали
контакт із жителями Лютостани. Тоді ще ми не знали, як можемо їм
допомогти; знали тільки, що допомогти ХОЧЕМО І ПОВИННІ.
Рішення й ідеї народилися швидко, відповідно до вищого принципу
«потреба – матір винаходу»...
Діяльність
Розроблена ломжинським Товариством «Едукатор» модель
порятунку та курирування освітніх установ була перевірена
десятирічним досвідом.
Яким чином відбувається курирування шкіл організацією?
Сільська школа з дошкільним відокремленням або інша форма
дошкільного виховання, ліквідована одиницею територіального
самоврядування, потрапляє в організацію на наполегливе прохання
батьків і місцевого співтовариства. Це важливий елемент нашої
моделі, оскільки ми хочемо, щоб місцева громада об'єднала свої сили
на захист школи і щоб відчувала за собою спільну відповідальність,
оскільки часто перехід школи від самоврядування є справжньою
«дорогою через борошно». Організація після проведення
інформаційних зустрічей з жителями села, проходить цілу
організаційну процедуру для школи, відповідно до Закону про
систему освіти.
У переговорах ми завжди стежимо за тим, щоб школа
зберегла статус публічного закладу, зважаючи на сприятливіші
процедури фінансування. На даному етапі, з 26 шкіл, що курируються
нами, тільки три мають статус непублічної школи на правах школи
публічної. Інші 23 є публічними школами. Врятовані школи
функціонують під вивіскою «Едукатора» у безкоштовно наданому
гміною приміщенні. Органами школи є директор, педагогічна і
батьківська ради. Батьківська рада розглядає і пропонує кандидатуру
на посаду директора. Якщо пропонований кандидат відповідає
формальним вимогам – має кваліфікацію, досвід, бездоганну
репутацію - керівний орган, як правило, призначає його на цю посаду.
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Призначений організацією директор підбирає і наймає
педагогічний колектив, беручи до уваги, звичайно ж, усі законні
вимоги, що стосуються кваліфікації учителів, а також організаційні
потреби школи. Остаточною вимогою є такий підбір педагогічних
кадрів, який забезпечує наявність фахівців з усіх предметів навчання.
У наших школах часто працюють фахівці з органів місцевого
самоврядування. Ці учителі охоче користуються можливістю роботи в
наших школах, відомих своєю сприятливою атмосферою і
організацією праці, а також дружніми умовами навчання і виховання.
Трудовий договір з директорами шкіл як працедавець підписує голова
правління організації. Директори шкіл уповноважені правлінням
організації до підписання трудових договорів з усіма співробітниками
закладу, посади яких передбачені в організаційних проектах.
Організаційна документація усіх шкіл узгоджується і затверджується
в організації. Товариство «Едукатор» виконує усі обов'язки, завдання
і функції, визначені для органів, що курирують освітні установи.
Фінансування
Найважливіші і найважчі завдання стосуються фінансовокадрового обслуговування наших шкіл. Наша модель управління і
фінансування є абсолютно новаторською і авторською. У кожної
школи є власний реєстраційний код, але податковий код в усіх один.
На банківському рахунку організації розміщені окремі підрахунки для
кожного закладу. Школи повністю фінансуються із коштів,
перерахованих одиницею територіального самоврядування. Розмір
цих коштів встановлюється кожною гміною на кожен бюджетний рік
і залежить від декількох параметрів, таких як:
 кількість учнів у школі;
 статус школи;
 середня вартість утримання учнів у школах цього типу на
території цієї гміни.
Фінансовий менеджмент наших шкіл має обмежувальні
вимоги: впродовж року не можна використовувати на утримання
закладу більше, ніж це передбачено в затвердженому бюджеті.
Директори шкіл чітко знають, на які кошти вони можуть
розраховувати. За підтримки компетентних співробітників організації
розробляються щорічні бюджетні кошториси, що дозволяють
раціонально використовувати наявні кошти.
Заплановані щорічні витрати містять одні і ті ж компоненти:
1) оплата праці і супутні витрати;
2) кошти та утримання приміщення;
3) оплата необхідних зовнішніх послуг.
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Тільки після забезпечення цих коштів ми можемо планувати
витрати на устаткування і оснащення, а також на необхідні поточні
ремонти. Вартість річного утримання школи в нашій системі
управління, залежно від кубатури приміщення і системи опалювання,
коливається від 250 до 350 тисяч злотих.
Основна діяльність шкіл фінансується з субвенцій на освіту,
що перераховуються органом територіального самоврядування
відповідно до положень Закону про систему освіти. У деяких
випадках – це середня вартість утримання учня в гміні. Наша мрія
полягає в тому, щоб учні наших шкіл фінансувалися на тому ж рівні,
що й інші в гміні. На жаль, іноді ми не можемо отримати таку суму
від деяких органів самоврядування, що розцінюють школи, які
курируються організацією громадської користі, як «приватні».
Впровадження такої моделі роботи важко оцінити в
конкретних цифрах; це залежить від дотацій, отриманих із гмін,
кількості дітей у розбитті на класи 0 - VI, дітей у віці 3-5 років.
Централізоване управління великої кількості шкіл організацією
створює можливість для тимчасового поповнення недоліку коштів у
окремих закладах і для своєчасної компенсації необхідних витрат.
Варто підкреслити той факт, що квоти, визначені органами
місцевого самоврядування на курирування шкіл, перераховуються
дванадцятьма місячними траншами. Це дуже важлива деталь, що
часто дещо ускладнює реалізацію деяких поточних завдань, як
наприклад, оплату опалювання; найчастіше ця витрата значно
перевищує місячний ліміт отриманих коштів. У таких ситуаціях
використовуємо внутрішню систему тимчасового «переміщення»
коштів. «Займаємо» кошти від багатіших шкіл для бідніших. Після
закінчення декількох місяців усе необхідно збалансувати, оскільки не
припускається використання коштів з однієї гміни для школи в іншій.
Трохи легше у випадках, коли на території однієї гміни курируємо
декілька шкіл. Коротше кажучи, управління фінансами наших шкіл
відбувається так само, як в не дуже багатій сім'ї, яка ніколи не
користується кредитом. Така сім'я погоджує витрати з наявними
коштами, суворо встановлюючи обов'язкову черговість реалізації.
Ресурси
Оскільки ми співпрацюємо з дуже різними за фінансовими
умовами гмінами, наші школи також фінансуються по-різному.
Виникає питання: як впоратися з усім цим? Це можливо завдяки
відповідальній команді професіоналів, а також належним чином
підібраним і використовуваним комп'ютерним програмам. Варто
підкреслити, що без залучення інформаційних технологій наша
модель управління школами не могла б функціонувати. Наші школи
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також мають дуже велику автономію. Майже усе, що відбувається в
школі і громаді, залежить від залучення персоналу і місцевих
мешканців. Ініціативи окремих шкіл рекламуються організацією як
ідеї для можливого використання іншими.
Наступним важливим елементом нашої моделі курирування
шкіл є спільні проекти. Співробітники та волонтери, зібрані при
правлінні організації, досконало обізнані про освітні потреби в
місцевих спільнотах. Завдяки цьому ми організували і реалізували
величезну кількість проектних завдань, адресованих до усіх поколінь
жителів малих сільських громад.
До проектів, «вигаданих» правлінням організації, ми завжди
залучаємо наших учителів, які завдяки проектам збагачують свої
знання і навички роботи й одночасно стають своєрідними
«експертами» у багатьох сферах. Це піднімає престиж сільської
школи, учителів і організації. У багатьох школах «Едукатора»
народжуються також самостійні проекти, що реалізовуються на
місцевому рівні.
Якість
Наша модель курирування сільських шкіл не ухиляється від
стандартів самоврядування, але у той самий час це школи дешевші і
ефективніші. Збільшена кількість робочих годин учителя до 22 на
тиждень і мотивуюча система винагороди (за результати і залучення
до діяльності на користь громади, а не за статус) активізує їх і
дозволяє включитися в реалізацію заходів у рамках проектів, що
слугують цілому співтовариству. Наші ініціативи і проекти,
адресовані як учням, так і дорослим жителям сільської місцевості,
приводять до того, що «школа стає серцем села». Школи «Едукатора»
– це локальні центри культури, що реалізовують освітні завдання
ефективніше, ніж заклади, які знаходяться під управлінням одиниці
територіального самоврядування. Краще за все це видно на прикладі
наших двох непублічних міських дитячих садків, на яких бюджет
міста щороку економить більше півмільйона злотих. Незважаючи на
знижену на 25% дотацію, наші дитячі садки є найбільш популярними
у батьків міста.
Найвищий пріоритет в нашій роботі – це турбота про рівень і
успішність навчання і виховання. Ми підтримуємо наших учителів в
професійному удосконаленні. Багато освітніх заходів і професійні
семінари ми проводимо у рамках великої кількості проектів, даючи
нашим
учителям
безкоштовну
можливість
професійного
удосконалення і обміну досвідом.
У школах і в усіх закладах «Едукатора» надається величезна
свобода дій для директорів, педагогічних і батьківських рад, що
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розвиває їх креативність. Невелика кількість класів дозволяє
приділити увагу кожному учню, батьки є частиною школи, яка живе
життям села і місцевої громади.
Дуже важливим чинником, що впливає на стійкість і
успішність нашої моделі управління школами, є той факт, що ми
незалежні, не втягнуті ні в які місцеві конфлікти, які часто
паралізують або просто роблять неможливою реалізацію навіть
найцінніших, найбажаніших і корисних для місцевості ініціатив.
Успіхи
Ефекти наших дій – це: високі результати навчання,
позитивні відгуки батьків і місцевої влади, хороше оснащення шкіл
устаткуванням і матеріалами, систематично виконувані ремонти,
систематичне надходження запитів на прийняття і курирування нових
закладів.
Маючи 10 років досвіду, ми можемо з повною
відповідальністю заявити, що наша модель управління школами є
раціональною, успішною, вільною від бюрократії, ефективною.
Найбільша її перевага – це стійкість й успішність рішень. За 10 років
функціонування (спільно із заміськими відділеннями) ми врятували в
нашій системі управління 36 сільських шкіл і два міські дитячі садки.
Тільки три школи довелося закрити унаслідок різкого спаду кількості
дітей (менше 20 в класах 0 - VI).
Результати роботи більшості наших шкіл вражають.
Упродовж багатьох років ми збираємо дані про результати навчання,
що публікуються Регіональною Екзаменаційною Комісією. Щороку
близько 60 % наших шкіл займають перші і другі місця серед шкіл
самоврядування у своїх гмінах. Усі наші школи сприймаються в
громадах як дуже дружні у ставленні до дітей. У наших школах немає
агресії, проблем із стимуляторами, не відзначаються прояви
залежності. Невелика кількість дітей сприяє тому, що кожна дитина
перебуває на видноті і її можливі проблеми можна легко розпізнати.
5 ЗОЛОТИХ ПОРАД
1. Плануючи будь-яку ініціативу, передусім запитуй, що
слід зробити, хто може це зробити, потім визнач, хто може
допомогти і скільки це коштує. А у кінці запитай, чи буде за це
винагорода.
2. Управляючи (чим-небудь) завжди використовуй
принцип fair play і високу культуру стосунків з усіма, з ким
зіткнешся на своєму шляху.
3. У процесі захисту, наприклад, школи, не розчаровуйся
недостатньою підтримкою або навіть бажанням зашкодити з боку
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деяких чиновників; завжди ставай на бік скривджених і
безпорадних.
4. Не сподівайся відразу на великі успіхи, що б це не
означало. Уміння отримувати радість від дрібних, на перший
погляд, досягнень – це ключ до успіху і сила для подолання
чисельних перешкод, що стаються на життєвих шляхах затятих,
креативних людей.
5. Намагайся підбирати співробітників згідно принципу:
«людина коштує стільки, на скільки зможе допомогти іншій».
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ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
АБО ЯК ЗБЕРЕГТИ ОСВІТНЮ МЕРЕЖУ
У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД1
В. В. Щербаченко
Як у Польщі з’явилась сучасна освітня система?
Період політичних трансформацій, що розпочався у Польщі
наприкінці 80-х років ХХ століття, був пов’язаний із адміністративнотериторіальною реформою та відповідною зміною законодавства, яке
створило основу для змін в системі освіти. Зокрема, у 1999-2000
роках в країні була змінена структура освітньої системи на
локальному рівні (рівень гміни). (Гміна – це адміністративнотериторіальна одиниця у Польщі, яку можна прирівняти до
українського району; як правило, у гміні проживає близько 20 000
осіб. Воєводство – відповідний аналог української області).
Дошкільні заклади освіти, початкові школи (перші шість років
навчання) та нижчі школи середнього ступеня (гімназії) були
передані у відання органів місцевого самоврядування (гміни), які з
тих пір здійснюють загальний контроль над функціонуванням шкіл на
своїй території. Педагогічний контроль виключений із повноважень
гміни. Його провадить куратор – керівник освітньої сфери на рівні
воєводства.
Реформування
освітньої
системи
супроводжувалось
двостороннім процесом. З одного боку, йшло скорочення кількості
невеликих сільських шкіл. Водночас у великих селах та міських
центрах створювалися достатньо великі початкові школи та нові типи
шкіл середнього ступеня (гімназії та ліцеї), які акумулювали в собі
учнів зі скорочених сільських шкіл. Одночасно відбувався процес
скорочення дошкільних освітніх закладів: за останні 10 років у
Польщі було закрито понад 10 000 дитячих садків.
Не у всіх селах громади схвально сприймали закриття
освітніх установ для дітей, насамперед місцевих шкіл. Нерідко на
цьому ґрунті спалахував конфлікт. Його вирішення відбувалось порізному. Іноді вуйтам (керівникам органу місцевого самоврядування –
гміни)
шляхом
додаткових
соціальних
заходів
(зокрема
працевлаштуванням усіх педагогів із щойно закритих шкіл) та власній
1. Щербаченко В. Громадські заклади освіти або як зберегти освітню
мережу у сільській місцевості: польський досвід / В. Щербаченко //
Економічний розвиток громади. – 2006. – № 2 – С. 36 – 41. – Режим доступу:
ced.org.ua/ukr/magazines/2/CI2.doc.
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наполегливості вдавалося переконати сільські громади у необхідності
скорочення мережі освітніх закладів. В окремих селах та гмінах
ситуація доходила до окупаційних страйків, організованих членами
місцевих громад органів місцевого самоврядування із вимогою не
закривати невеликі сільські школи. Проте не завжди навіть рішучим і
згуртованим сільським громадам вдавалося досягти бажаного
результату самостійними діями. Шукаючи союзників у боротьбі за
збереження шкіл, активісти сільських громад зверталися до
неурядових організацій (надалі у тексті – НУО) або створювали свої.
Оскільки проблема мала місце у масштабах всієї країни, то в Польщі
з’явилось кілька типів НУО, які виробили власні стратегії допомоги
сільським громадам. Однією з таких найбільш успішних організацій
стало Товариство «Едукатор».
Що таке «Едукатор»?
«Edukator» (у польській мові це слово використовується
зокрема на означення людини, яка займається просвітництвом) – це
громадська неприбуткова організація, місією якої є допомагати
скривдженим та неповноспрaвним. «Едукатор» було засновано 12
липня 1999 року у невеликому містечку Ломжа Білостоцького
воєводства на північному сході Польщі групою пенсіонерів-освітян,
які, не зважаючи на свій вік, були сповнені сил та бажання змінювати
світ на краще. Початково засновники організації навіть не
здогадувались, що підтримка діяльності територіальних громад, які не
бажають погоджуватись із закриттям малокомплектних шкіл та
провадять діяльність на збереження таких навчальних закладів, стане
одним із профільних напрямків роботи цієї НУО та принесе їй
загальнопольську відомість.
Починати організації довелось із малого: у розпорядженні
засновників була лише одна орендована кімната без меблів і
телефону. Станом же на листопад 2005 року Товариство утримувало
23 школи (у кожній від 30 до 40 учнів) в 11 гмінах двох воєводств;
два дитячих садки і давало роботу понад 150 особам. Бюджет
«Едукатора» у 2004 році становив 3,2 млн. злотих (1 злотий
приблизно дорівнює 1,4 грн.). Організація має спеціальний статус
НУО, що діє в інтересах суспільного блага. Цей статус близький до
ознаки неприбутковості 006, що її надають українські податківці
нашим НУО, проте у Польщі він надає організаціям також додаткові
можливості. Заповнюючи річну декларацію про прибутки, кожен
громадянин має право вказати, що він бажає перерахувати 1% від
сплачуваної ним річної суми податків на діяльність певної неурядової
організації, наділеної відповідним статусом. Водночас цей статус
накладає додаткові зобов’язання на громадську організацію, зокрема
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щодо прозорості її бюджету, та обов’язок робити його доступним
через ЗМІ та інтернет.
Стратегія адвокасі «Едукатора»: в чому суть?
В основі стратегії боротьби за збереження навчальних
закладів, яку обрав «Едукатор», лежить положення польського
законодавства про те, що серед засновників навчальних установ
можуть бути не лише органи державної влади та місцевого
самоврядування, але і громадські організації, а також приватні особи.
Керуючись цим положенням, «Едукатор» збудував свою стратегію
допомоги місцевим громадам. У загальних рисах ця стратегія
виглядає наступним чином. До «Едукатора» звертаються
представники певної громади із проханням допомогти зберегти
школу/дитячий садок (ситуація насамперед характерна для
невеличких сіл із малокомплектними закладами дитячої освіти та
виховання). З’ясувавши ситуацію у гміні, населеному пункті та
конкретній школі, представники «Едукатора» обговорюють із
представниками місцевої громади умови, на яких НУО може взяти на
себе відповідальність за адміністрування школи. Після полагодження
умов із громадою, альянс НУО та громади починає переговорний
процес із вуйтом, переконуючи його в необхідності збереження
школи.
Як фінансуються громадські школи у Польщі?
Якщо вуйт приймає позитивне рішення, то між «Едукатором»
та місцевим самоврядуванням підписується угода і школа переходить
під адміністрування громадської організації. При цьому НУО
формально створює нову школу, виступаючи її засновником. У новій
школі за «Едукатором» лишаються функції загального нагляду та
адміністрування, у т.ч. ведення бухгалтерії. Новостворена школа в
бухгалтерії «Едукатора» одержує два субрахунки. На один із них
надходять кошти державної субвенції на утримання навчального
закладу, а на другий – ті ресурси, які сільській громаді та
педколективу школи вдається акумулювати самостійно. Самостійно
зібрані кошти школа витрачає на власний розсуд. Щодо коштів
державної субвенції діє механізм формального узгодження: школа
подає заявку на певні закупівлі, які після схвалення здійснюються
НУО.
Як зрозуміло із зазначеного, перетворившись у громадську,
школа продовжує одержувати фінансування із державного бюджету
через органи місцевого самоврядування (ця субсидія виділяється із
розрахунку кількості учнів конкретної школи, обраховується по
спеціальній формулі і враховує особливості територіального
розташування навчального закладу; у середньому кількість грошей на
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одного польського учня приблизно однакова у всій Польщі).
Громадська школа може зберегти статус публічної школи, а може і
відмовитись від нього. Власне статус публічної забезпечує
гарантоване одержання державної субвенції для школи. Проте серед
шкіл «Едукатора» є 2 навчальних заклади, які свідомо відмовились
від цього статусу. Як правило, утримання «державної» школи
обходиться Польській державі в 500 000 – 600 000 злотих щорічно.
«Едукатор» утримує навчальні заклад за 200 000 – 250 000 злотих.
Приміщення, у якому знаходиться школа, лишається
власністю гміни і передається «Едукатору» у безоплатне тимчасове
користування. Місцеве самоврядування може виділяти кошти на
капітальний ремонт цих шкільних приміщень. Коштів, які
виділяються в якості субвенції із державного бюджету для
функціонування школи, як правило, не вистачає. Для шкіл, які
місцеве самоврядування не має наміру закривати, воно на
систематичній основі виділяє додаткові кошти. Частина шкіл
«Едукатора» теж отримує ці «понаднормові» ресурси, проте у
порівнянні із «державними» школами вони відчутно менші. Школи
«Едукатора» в середньому одержують 70 % від тих сум, які держава
передає на «свої» навчальні заклади. Цю нестачу коштів у
громадських школах компенсує місцева громада. Зокрема за рахунок
коштів, наданих або залучених громадою, здійснюється поточний
ремонт, закуповується обладнання, здійснюються доплати вчителям.
Внесок громади в утримання школи є не лише матеріальним
(детальніше про це – далі).
Завдяки активній участі громади в утриманні школи,
вправному менеджменту фінансових та людських ресурсів, розумній
економії, наявних коштів цілком вистачає на гідне, хоч і не шикарне
утримання сільської школи. У приміщеннях шкіл надзвичайно чисто і
затишно. Приміщення шкіл – невеликі (як правило, близько десятка
класних кімнат; іноді – невеликий спортзал), як і самі села, у яких
вони існують (наприклад, у с. Щодрухи живе 80 дорослих; до школи
ходить 30 учнів та 20 дошколят; 4 вчителі працюють на повну ставку,
4 – на неповну). Незважаючи на маленький розмір, школи добре
обладнані; усі мають комп’ютерні класи. Наповнюваність класів – до
10 осіб (при потребі, учні 1-го та 2-го, 3-го та 4-го класів можуть бути
об’єднані). Успішність дітей у школах «Едукатора» за результатами
зовнішнього тестування, яке проходять усі польські діти по
завершенню шостого класу, традиційно вища, аніж у середньому по
воєводствах. Так, понад третини випускників громадської школи
с. Лютостані завершує середню освіту із дипломами із відзнакою.
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Додатковою вигодою є близькість школи. Як учні, так і
батьки надзвичайно цінують той факт, що після завершення уроків
дитина у раховані хвилини може повернутися додому. Це дозволяє
маленьким школярам уникнути кількагодинного очікування на
шкільний автобус, який мав би їх забирати із чужого села разом із
дорослими школярами, які вчаться щодня на кілька уроків більше.
Сільські вчителі дорожать роботою у громадських школах ще
й тому, бо часто вони стоять перед вибором: або втратити роботу
взагалі або зберегти існуючу, хоч і у змінених, незвичних умовах.
Крім того, педагоги громадських шкіл також вбачають додаткові
переваги у роботі в класах із малою кількістю учнів, у більшій
гнучкості і злагодженості невеликих колективів.
Для всієї ж сільської громади наявність школи означає
продовження життя села, бо, як правило, село без школи приречене
на смерть. Проте описане благоденство у школи і села прийшло не
одразу, спочатку були проблеми…
Як «Едукатор» розпочав боротьбу за збереження
сільських шкіл?
Свою боротьбу за збереження сільських шкіл «Едукатор»
розпочав із школи у селі Лютостані, що знаходиться недалеко від
м. Ломжа. Ця невеличка школа (на час написання статті у ній вчиться
26 учнів) у такому ж невеличкому селі (31 будинок, у яких проживає
150 мешканців) має складну історію. Ще за комуністичного режиму
школу намагались закрити двічі.
Шкільні вчителі розповідають історію про те, як перший раз
закриття школи припало на надзвичайно дощове літо. Того року
вимокло все збіжжя і городина. Але окрім негоди на селян звалилося
ще одне лихо – влада вирішила закрити школу. Апеляції до
державних інстанцій не допомагали, тож довелося йти до місцевого
обкому польської компартії. Перше, чим вислухавши селян
поцікавився партійний діяч, – це чи є в селі осередок ПОРП
(Польська об’єднана робітнича партія) або хоча б члени цієї
структури. Відповіді селян не втішили місцевого партсекретаря,
відповідно не додалось у нього і бажання допомагати їм у вирішенні
проблеми. Побачивши, що партійний чиновник лишається
незворушним, селяни почали скаржитись на тяжке життя в цілому і
зокрема на цьогорічну негоду та великі збитки від неї. «Із цими
скаргами треба звертатись до небесної канцелярії, а не до мене. Я ці
питання не вирішую», – пожартував партієць. «Ну оскільки погода не
у вашій компетенції, то хоча б допоможіть із школою», – відповіли
селяни. Діватись партійному чиновнику після такого аргументу було
нікуди – довелось поступитись. Школу на якийсь час лишили у
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спокої. Іншого разу ситуація зайшла ще далі. З приміщення школи
вже вивезли все обладнання і приладдя, а замість нього розмістили на
зберігання байдарки. Проте і цього разу громаді таки вдалося
відстояти навчальний заклад. Назад вчителі завозили шкільне
обладнання власними автомобілями.
Наступне випробування припало на кінець 90-х. Вже
досвідчені у захисті власної школи селяни Лютостані розгорнули
широку кампанію з адвокасі. Хоча громада і сільські вчителі були
налаштовані рішуче («Ми готові були працювати в школі
безкоштовно»), проте позитивних результатів досягти не вдавалося.
Влада вперто не хотіла йти назустріч людям.
Прочитавши в газеті про поневіряння селян, голова
новоствореного «Едукатора», сама колишній директор школи, пані
Станіслава Барбара Кужалек сіла в машину і вирушила дізнатись про
ситуацію на місці. Чудово розуміючи проблеми селян, будучи жінкою
активною та сповненою віри в успіх громадської справи, пані Барбара
взялася допомагати лютостанцям. Власне у цій сільській громаді
вперше і був відпрацьований механізм боротьби за сільську школу:
вивчення
ситуації,
згуртування
громади,
переговори
із
самоврядуванням, укладення угоди та передача школи на баланс
організації.
Як перший раз, так і багато наступних, переговорний процес
із місцевою владою був надзвичайно складний. Місцеві керманичі
особливо не переймалися справами маленьких громад, часто просто
відмовлялись від зустрічей та дозволяли собі інші різноманітні
прояви, м’яко кажучи, нетактовності у спілкуванні. Проте об’єднані
впертість та досвід селян та працівників НУО дали своє. Нарешті
вуйт гміни, до якої входить с. Лютостані, зломився і погодився
продовжити, хоч і в обмеженому розмірі, фінансування школи з
місцевого бюджету та зобов’язався підписати двосторонню угоду.
Час перемоги якраз припав на виборчу президентську
кампанію. Аби вуйт не відмовився від своїх слів, пані Барбара
вирішила написати листа дружині президента О. Квасневсього, в
якому розповіла про боротьбу селян та запросила на відкриття нової
школи. Йоланта Квасневська не згубила гарної PR-нагоди і прийняла
запрошення. Участь дружини президента у заході справді зміцнила у
«соціальних» намірах голову місцевого самоврядування. Вуйт, який
раніше не хотів розмовляти з Барбарою, тепер вітав її хлібом та
сіллю.
Відкриття школи перетворилось на справжнє свято. Селяни
власними силами облаштували та прикрасили село. На відкритті
школи було подаровано два однакових букети: дружині президента
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Республіки Польща Йоланті Кваснєвській та керівнику «Едукатора»
Барбарі Кужалек. Коли селяни дарували цей букет пані Барбарі,
прозвучали слова: «Для нас, пані Барбаро, першою леді є Ви».
Перемогу селян та «Едукатора» демонструвала по
національних телеканалах. Зростала кількість людей, які бажали
допомогти школі. У Великій Британії знайшовся поляк із прізвищем
Лютостанський, який став меценатом школи. Натхнені історією
успіху лютостанців, усе більше сільських громад стали звертатися по
допомогу до «Едукатора». Як вже писалося, кількість таких шкіл
виросла до 23.
За свою історію боротьби за збереження сільських шкіл
«Едукатору» лише раз довелося зазнати поразки. В одному з сіл вуйт
обрав підступну та довготривалу боротьбу за знищення сільської
школи. Одним із методів, яким керувався чиновник, стали переговори
із батьками багатодітної родини, яким вуйт запропонував надання
роботи в обмін на переведення ними своїх дітей із школи, якій
загрожувало закриття, до школи в іншому селі. Єдність громади була
підірвана і школу вберегти не вдалося.
З роками чудові результати адміністрування «Едукатором»
сільських шкіл стали настільки загальновизнаними, що переговорний
процес із місцевою адміністрацією перестав бути проблемою. Більше
того, останні чотири школи «Едукатор» отримав після того, як їх
попросив прийняти під адміністрування НУО сам вуйт.
За збереження навчальних закладів у селах бореться не
лише «Едукатор».
Рух за збереження сільських шкіл став досить поширеним у
Польщі. Окрім «Едукатора», досить відомою є громадська організація
із складною назвою «Рух оборони сільських шкіл – Федерація
освітніх ініціатив». Ця НУО надає селянським ініціативним групам
методичну та моральну підтримку. У випадку закриття школи
«Рух…» допомагає селянам створити власну місцеву неурядову
організацію, яка перебирає на себе повну відповідальність за
утримання школи. У даному випадку на селян лягає відповідальність
та обов’язок ведення усіх паперових справ і бухгалтерії (те, чого, як
правило, найбільше побоюються та намагаються уникнути сільські
активісти). Загрозою для такого типу громадських шкіл є те, що не
всім активістам вдається уникнути міжособистісних конфліктів
навколо досить значних для села коштів, що виділяються на
утримання школи.
Цікавим є також досвід створення аналогів громадських шкіл
– дитячих осередків (своєрідних міні-дитячих садків), але про це
можна прочитати далі.
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Чому громадські школи «Едукатора» успішні?
Успіх освітніх закладів «Едукатора» криється у багатьох
причинах. Проте, напевно, початковою є готовність людей боротися
за власні права та відстоювати інтереси. Вирішивши змагатись за
гідне майбутнє для себе, своїх дітей та власних сіл, громади рішуче та
наполегливо йдуть до поставленої цілі. Будучи переконані у своїй
правоті, батьки сільських дітей, вчителі, сільські активісти та
представники НУО готові до тривалих і часом неприємних
переговорів, виснажливих страйків й голодувань, а також фінансових
витрат, що супроводжують кампанії з адвокасі. Освітні заклади, які
з’являються як результат цієї боротьби, виникають із важливих та
безпосередніх
потреб
людей.
Власне
ця
початкова
підпорядкованість освітніх установ «Едуктора» потребам людей
створює умови для їх подальшого успішного функціонування. Утім,
окрім цієї, базової, умови існує чимало виключно технологічних
моментів, які так само стають невід’ємною складовою фінансовоорганізаційного та навчально-виховного успіху шкіл. Отже
розглянемо ці фактори детальніше.
Створені як установи власне ГРОМАДСЬКІ, школи
«Едукатора» з часом не втрачають цей дух здорового колективізму, а
навпаки перетворюються у багатофункціональні центри розвитку
громади. Сільська школа стає одночасно і дитячим садком, і освітнім
центром для дорослих, і місцем для згуртування сільської громади.
Для більшої зрозумілості додамо кілька слів про цю
поліфункціональність сільського освітнього закладу. Щодня у школах
«Едукатора» разом із кількома десятками маленьких школярів
спеціальну дитячу кімнату у школі відвідують дошколята. Ці дитячі
кімнати відповідно оформлені у яскраво-веселих кольорах, наповнені
іграшками та дитячими книжками. Заняття із малюками проводять ті
ж шкільні педагоги. Очевидно, суміщення школи та міні-дитячого
садка у вигляді однієї/двох дитячих кімнат в приміщенні школи могло
б стати не надто складним варіантом вирішення проблеми відсутності
відповідної соціальної установи і у багатьох українських селах.
Сприяючи згуртуванню сільської громади на етапі боротьби
за існування школи, вона продовжує виконувати цю ж функцію і у
подальшому. На базі громадської школи проводяться різні
національні, релігійні та сільські свята (такі, наприклад, як «Свято
смаженої картоплі», «День бабусі та день дідуся», «День сім’ї»,
Новий рік, Великдень тощо). Школа підтримує дух громади,
допомагає зберегти важливі етичні цінності та стандарти (піклування
про літніх, немічних та самотніх; цінність сім’ї; турбота та любов до
малої батьківщини), національні традиції.
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У приміщеннях сільських шкіл та дитячих садків «Едукатор»
організовує платні та безкоштовні курси для дорослих із різних
актуальних для них проблем.
Звичайно, при всій своїй багатофункціональності школа
лишається школою і її освітня функція продовжує бути провідною.
Читаючи про плідну роботу громадських шкіл, напевно, вже
не один читач про себе подумав: «Так, все це дуже добре… Але
звідки беруться на все це гроші? Чому, використовуючи меншу
кількість державних коштів, громадські школи досягають
кращих результатів? Якими є секрети фінансового менеджменту
громадських закладів освіти?». Проте насправді ніяких особливих
секретів немає…
У школах «Едукатора» для обслуговування потреб
навчального закладу задіяна менша кількість технічних
працівників (кочегарів, прибиральниць тощо). У цих невеликих
школах безоплатно прибирають приміщення, готують обіди, часом
займаються ремонтом батьки дітей (так, наприклад, у школі
с. Лютостані на одну родину припадає один тиждень шкільного
чергування-прибирання на рік). Окрім того, відпадає потреба
утримувати кількох пічників, як це вимагається для котельних
державних закладів. Це ж зауваження стосується і бухгалтерії.
Бухгалтерію 23 шкіл та 2 дитячих садків замість 25 окремих
бухгалтерій веде один офіс «Едукатора».
Для широкого кола осіб, які користуються і надають
послуги, у школах «Едукатора» характерне дбайливе ставлення до
шкільного майна та ощадливіше ведення господарства. У
маленькій школі, де невідповідна поведінка помітна усім, набагато
легше підтримувати чистоту і порядок, а смітити, ходити у брудному
взутті, псувати обладнання стає просто неможливим. Більше того,
сільські родини, які прибирають у школах, вдаються між собою до
неоголошеного змагання за чистоту. Діти ж, які добровільно залучені
до процесу прибирання власної школи, не смітять у ній і не псують
майно. Економія відбувається також на вже згадуваному опаленні
школи, у невеликому приміщенні якої набагато легше підтримувати
необхідний тепловий режим. Водночас відсутність технічних
працівників у невеличких школах, як правило, не позначається на
якості відповідних послуг.
Умови контрактного набору шкільних вчителів, які
укладають угоду не із державою, а із громадською організацією,
також дозволяють зекономити певні кошти на утримання школи.
Вчителі у школи «Едукатора» приймаються на основі загальних норм
трудового законодавства Польщі, у той час як педагоги державних
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шкіл працевлаштовані із спеціальним учительським статусом, який їм
надає спеціальний закон – «Хартія вчителя». Офіційний робочий день
вчителів шкіл «Едукатора», як правило, виявляється більшим на
кілька годин, аніж у державній школі, а різноманітних пільг, які
мають «державні сільські» вчителі, педагоги громадських шкіл не
мають.
Проте робота в громадській школі для вчителів – це не лише
додаткові обов’язки. «Громадські» педагоги мають можливість
додаткового заробітку за рахунок різноманітних грантових програм,
які реалізує громадська організація. Розуміючи це, вчителі не
лишаються осторонь залучення додаткових ресурсів для школи,
бо добре знають, що їх зарплата і добробут залежать і від їх внеску.
Чимало шкіл «Едукатора» одержали додаткову фінансову
підтримку як центри громадської активності або освітні центри
для селян, які надають сільським мешканцям різноманітні
інформаційно-дорадчі послуги. Активно долучились громадські
школи також до поширення інформації про переваги вступу Польщі
до ЄС, нові фінансові можливості (пільгові кредити, гранти
Європейського соціального фонду, спеціальні пенсії та соціальні
доплати для селян), які відкрив для польських громадян вступ до
Європейської Унії.
Великий внесок у розвиток шкіл роблять батьки дітей, які
жертвують свій час, працю та/або кошти, а також допомагають
залучити спонсорські пожертви. Цікавим є досвід залучення цих
додаткових пожертв у с. Щедрухи. Абсолютна більшість населення
цього села – фермери. Для господарських потреб сільські господарі
масово закуповують на певних фірмах необхідні сільськогосподарські
товари (обладнання, добрива, корми тощо). Оскільки загальний обсяг
закупівель є досить значним, то селяни домовляються про те, що
фірма-продавець по завершенню фінансового року використає своє
право і перерахує 1 % від власного прибутку неприбутковій
організації. Неважко здогадатися, що цією НУО за попередньою
домовленістю має бути «Едукатор». При цьому кошти, залучені від
цього підприємства, йтимуть на потреби саме школи у с.Щедрухи.
Успіх освітніх установ «Едукатора» також у швидкому
реагуванні на потреби своїх клієнтів – дітей та батьків.
Відсутність законодавчої зарегульованості та формалізму у роботі
НУО забезпечує оперативність. «У своїй діяльності ми шануємо
закон, але керуємось принципом: «Закон для людей, а не люди для
закону», – говорить керівник «Едукатора» Барбара Кужалек.
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Громадські дитячі садки.
Власне, всі тонкощі фінансового, організаційного та
людського менеджменту, застосовувані у роботі «Едукатора» зі
школами, стосуються і адміністрованих цією НУО дитячих садків.
Водночас в роботі із дитячими установами є своя специфіка. Кілька
слів і про неї.
У несільських школах та дитячих садках «Едукатор» має
можливість добирати на роботу висококваліфіковані педагогічні
кадри, які відповідатимуть високим вимогам НУО. Педагогічні
працівники, найняті громадською організацією, часто володіють
кількома спеціальностями, різноманітними додатковими вміннями та
навичками (можуть викладати англійську мову, аеробіку, малювання;
є психологами, логопедами чи педіатрами тощо). Володіння кількома
професіями особливо важливе для працівників дитячих садків. У
дитячих садках із дітьми безкоштовно проводиться безліч додаткових
занять (мовних, образотворчих, фізичних). Як вже зазначалось, дитячі
садки НУО гнучко реагують на потреби клієнтів (так, нещодавно в
одному із них відкрили ясла, оскільки є великий попит на такі
послуги). Інший приклад – організація дитячої групи на Новорічну
ніч для тих малюків, чиї батьки не можуть бути разом із ними. Свято
для дітей було організовано настільки гарно, що останні не хотіли
повертатись додому. Таким чином, складається ситуація, коли за
менші кошти освітні установи «Едукатора» пропонують ширший та
якісніший спектр послуг.
Такий підхід до задоволення потреб клієнтів привів до
зростання популярності дитячих садків «Едукатора» серед батьків та
до збільшення кількості дітей, які бажають відвідувати ці дошкільні
заклади. Так, коли дитячі садки перейшли у віддання «Едукатора»,
загальна кількість дітей в обох установах була у межах двох сотень, а
сьогодні вона становить 152 та 182 дитини відповідно. Зростання
кількості дітей у садках «Едукатора» відбувається незважаючи на
падіння народжуваності та зменшення кількості дітей. Наведений
факт яскраво свідчить про популярність дошкільних закладів,
адміністрованих «Едукатором». Батьки цінують перебування власної
дитини у такому дитячому садку та часто привозять її навіть з іншого
кінця міста.
Вартість утримання дитини у дитячому садку «Едукатора»
становить 130 польських злотих. До цієї суми включені також
послуги із занять у спеціальних групах із танців, театрального
мистецтва, англійської мови, в той час як подібні заняття у
звичайному дитячому садку обходяться батькам близько 20 злотих
щомісяця за кожен додатковий вид активності/навчань.
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Говорячи по правозахисний аспект в роботі «Едукатора» із
дитячими садками, варто згадати, що за приміщення цих дитячих
установ представникам громадськості теж довелося поборотися.
Цього разу інтереси НУО та місцевої громади йшли у розріз із
зацікавленням приватного бізнесу, який бажав приватизувати
приміщення державних дитячих садків, які закривалися. Відтак
головним козирем НУО у боротьбі за приміщення стало збереження
функціонування соціального профілю об’єктів комунальної власності.
Крім того, у дитячих садках «Едукатора» є інтеграційні групи (такі, у
яких одночасно перебувають здорові діти та діти із обмеженими
можливостями), входи обладнані спеціальними пандусами.
Що ж до проблеми скорочення мережі дитячих садків у
сільській місцевості, то тут показовим є приклад іншої НУО. Власне,
гострота цієї проблеми для села полягає у тому, що у переважній
більшості сільські діти, які не мають можливості ходити до дитячих
садків, позбавлені можливості повноцінної соціалізації. Не маючи
досвіду спілкування у дитячому колективі, вони згодом помітно
відстають у соціальному розвитку. Свій внесок у вирішення цієї
проблеми зробив Фонд імені Яна Амоса Коменського. Спеціалісти
Фонду разом із ініціативними групами десятків польських сіл
протягом кількох останніх років опрацювали схему створення та
функціонування так званих сільських дитячих осередків. Зараз цю
модель на озброєння перебирає польська держава: проект із
створення подібних осередків буде поширюватись по всій країні
завдяки коштам, наданим Європейським соціальним фондом
(структурний фонд ЄС, коштами якого Польща одержала можливість
користуватись після вступу до Унії). У чому ж суть цієї моделі?
Стурбовані розвитком власних дітей, селяни утворюють
ініціативні групи, які займаються вирішеннями зазначеної проблеми.
Вони підшукують у власному населеному пункті невелике занедбане
комунальне приміщення, яке може бути переобладнане під дитячий
осередок (за санітарними нормами це приміщення має бути не менше
25 кв.м. та мати туалет). Потім селяни проводять переговори із
місцевим самоврядуванням про створення у цьому приміщенні
дитячого осередку (його відповідне переобладнання та подальше
утримання). Ініціативна група залучає додаткові ресурси та власною
працею також робить внесок у його ремонт та утримання. Певну суму
виділяє на ремонт та постійне утримання майбутнього дитячого
осередку і гміна. Ще до початку переговорного процесу із
керівництвом гміни Фонд допомагає селянами підшукати вихователя,
який би міг фахово працювати із дітьми. До того часу, як ця програма
не набула державного статусу, надто жорстких вимог до професійної
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освіти вихователя не висувалось. Проте зараз за вимогою
Міністерства освіти вихователями можуть працювати ті, які мають
відповідну педагогічну освіту.
Окрім мінімальних санітарних норм для приміщення, у селі
має знайтись щонайменше 8 дітей у віці як правило старше 3-х років.
Коли всі технічні питання полагоджені, зібрана група дітей, знайдено
викладача, громада робить ремонт у приміщенні, і через певний час
починає працювати дитячий осередок.
Вихователь проводить заняття із школярами тричі на
тиждень по чотири години. Разом із 8-ма годинами, які вихователь
витрачає на підготовку до заняття, це складає мінімальну кількість
годин, що становлять половину ставки вихователя. Додаткові заняття
у сільських дитячих осередках можуть проводити батьки дітей,
сільські активісти. За сприятливих територіальних умов вихователь
може працювати у двох сільських осередках.
Утримання такого дитячого осередку обходиться значно
дешевше, аніж функціонування повноцінного дитячого садка. Як і у
випадку із громадськими школами, економія досягається за рахунок
відсутності технічного персоналу – кухарів, лікарів, бухгалтерів;
заощадженні на спеціальних соціальних виплатах, які необхідно
платити «офіційним» педагогам. І так само вирішальним і важливим є
внесок місцевої громади.
Висновки для українців.
Попереду нашу країну очікує адміністративно-територіальна
реформа. Вже зараз селяни налякані розмовами про потенційне
об’єднання невеликих сіл, скорочення освітньої мережі, а відтак – і
загибеллю сіл, позбавлених шкіл. Подальший розвиток країни
об’єктивно
вимагатиме
оптимізації
як
адміністративнотериторіального устрою, так і державної освітньої мережі. Хочеться
вірити, що, вивчаючи досвід сусідніх країн Центральної Європи та
Балтії, нам вдасться провести реформування розумно, уникнувши
соціальних негараздів, зайвих конфліктів та непорозумінь. Певно, що
польський досвід створення та функціонування громадських закладів
освіти, заснованих на співпраці організацій громадянського
суспільства та держави, може стати українцям у добрій нагоді. Певно,
вже настав час, коли прості українці мають щодня все більше
перебирати на себе відповідальність за свої долі, долі своїх міст та
сіл. Адміністративно-територіальна реформа – не гірший для того
привід; скоріше – це нагода зробити країну (і її освітню систему
зокрема) такою, якою хочемо її бачити ми. Тож, до праці!
Матеріали для цієї статті зібрані в ході навчального
стажування, організованого Освітнім товариством прав людини
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(м. Ломжа, Польща) за фінансової підтримки ПольськоАмериканського фонду свободи та Фонду «Освіта для демократії»
(Польща) в рамках програми RITA (Region in Transition) у 2004р. та
під час реалізації проекту Товариства «Едукатор» «Активні вчителі,
активні школи, активне громадянське суспільство», здійсненого в
рамках програми технічної допомоги для країн періоду
трансформації Міністерства закордонних справ Республіки Польща
(2005р.).
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МАЛІ ШКОЛИ, ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СЕЛА:
ДОСВІД ФЕДЕРАЦІЇ ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ1
(м. Варшава, Польща)
Про організацію. Федерація освітніх ініціатив (далі ФОІ) є
об’єднанням громадських організацій та фондів. Її метою є підтримка
громадських ініціатив у сфері освіти і виховання, пропагування
інноваційних підходів в освіті та розбудова громадянського
суспільства. Діє в основному задля розвитку сільської освіти.
Підтримує створення об’єднань розвитку села і передачу їм в
управління неліквідованих малих публічних шкіл та відкриття малих
дитсадків. Завдяки об’єднанню, освітні установи стають
багатофункціональними осередками освіти, культури, соціальної
допомоги і підприємництва – центрами розвитку села. ФОІ підтримує
об’єднання як інструмент впровадження суспільних змін у сільській
місцевості і навчання його членів – батьків дітей – тому, як бути
вільними громадянами демократичної країни. ФОІ підтримує
здійснення організаціями розвитку села господарської діяльності в
рамках суспільної економії. З 2005 року ФОІ як переможець конкурсу
на створення осередків дошкільної освіти реалізує проекти в рамках
програми Міністерства народної освіти «Альтернативні форми
дошкільної освіти» (кошти ЄС). ФОІ реалізовано/вуються масштабні
проекти, спрямовані на поширення шкільної та дошкільної освіти в
сільській місцевості, такі як: «Із малої школи у Великий світ», «Мала
школа - центр розвитку села», «Малі дитсадки у кожному селі» та ін.
Із чого все почалося? З початком закладення фундаменту
незалежної освіти у Польщі у 1989 році в країні все частіше почали
створюватися
громадські
школи,
освітні
товариства,
започатковувалися традиційні конференції за ініціативи та участі
низки неурядових організацій вчителів.
Саме об’єднання громадських організацій освітньої сфери
відбулося у 1997 році на І-му Форумі освітніх ініціатив. У 1999 ж році
головною темою ІV-го Форуму була сільська школа. Це був час
впровадження освітньої реформи та політики «раціоналізації шкільної
мережі». Застосування критерію мінімізації коштів призвело до
ліквідації значної кількості малих сільських шкіл. Політики свої дії
пояснювали вирівнюванням освітніх можливостей для сільських і
міських дітей.
__________________________________________________________________________________
1. Самоврядування для сільської освіти: матеріали проекту/ упор. О. Софій, О. Шинаровська. –
Львів, 2009. – 88 с.
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Їх позиція ґрунтувалося на тому, що малі, бідні школи дають
погану освіту й для блага сільських дітей мають бути закриті, а
шкільні автобуси будуть довозити дітей до сучасних, технічно
обладнаних шкіл.
Але сільська громадськість, батьки та вчителі піднімали
страйки, виступаючи проти закриття шкіл та аргументуючи свою
боротьбу фразою «Школа є серцем села, без школи село вмирає».
Однак рух для підтримки сільської освіти не виник. У деяких гмінах
страйки допомогли призупинити закриття малих шкіл на рік-два, але
у більшості випадків школи було ліквідовано (сьогодні ця цифра
складає понад 3,5 тисячі шкіл). Саме у цій складній ситуації
організатори Форуму у 1999 році вирішили створити нову громадську
організацію – Федерацію освітніх ініціатив (ФОІ). Тоді до її складу
увійшли сім неурядових об’єднань.
Програма «Мала школа». Разом із тим, кілька громад
зорганізувалися і самі заснували «власні» школи. Так було у селі
Длужев (гміна Сєнніца), де для управління школою була створена
громадська організація. Приклад Длужева надихнув ФОІ на активну
допомогу зацікавленим громадам у створенні громадської організації
для управління школою через поширення типових документів. Цей
процес заохочення до створення громадських організацій та їх
підтримки став поширюватися на державному рівні.
З часом Міністерство освіти в особі заступника Ірени
Дзєжговської визнало той факт, що в окремих ситуаціях варто
залишити у селі школу з 0-3 класами, й у лютому 2000 року було
проголошено початок програми «Мала школа». Ця програма надавала
правові можливості для створення публічних шкіл для 20-30 дітей на
рівні 1-3 класів з 1-2 вчителями. Таким чином, у мешканців сіл був
вибір: створення шкіл на базі громадських організацій (пропагувалося
ФОІ, оскільки можна було створити повні початкові школи і навіть
гімназії) чи публічні школи з 0-3 класами (пропоновані
Міністерством). Так завдяки сільським мешканцям та підтримці ФОІ
та Міністерства народилася програма «Мала школа».
Протягом чотирьох перших років діяльності програми «Мала
школа» у більш як 220 селах за ініціативи мешканців громади були
створені громадські організації та власні непублічні школи. У 2000
році до ФОІ як координатора програми надійшло понад 800 прохань
від громад, які бажали врятувати школи у своїх селах. Під час
першого року реалізації програми серед загальної кількості (64
школи) найбільше шкіл виникло у воєводствах: Малопольському –
16, Мазовецькому – 13, Свєнтокшиському – 8; завдяки людському
фактору, наприклад, протидії куратора відділу освіти, не було
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створено жодної школи у Любуському й Підкарпатському
воєводствах. Позиції представників місцевого самоврядування були
дуже різними – від переслідування засновників до вагомої допомоги,
а інколи й власної ініціативи. Під час другого року програми (20012002 н.р.) вже діяло 158 шкіл. Найбільш знаним завдяки мас-медіа
стало існування школи у сільській хаті у селі Руда (гміна Лагув), діти
якої формально були учнями іншої школи, що знаходилася на
відстані 70 км. Третій рік діяльності програми не приніс значних
додавань у кількості нових шкіл, оскільки завдяки виборам в органи
місцевого самоврядування влада не приймала непопулярних рішень,
зокрема про закриття шкіл. Наступного навчального року діяло понад
220 шкіл.
Сотні малих шкіл у Польщі (наразі близько 300) виникли як
реакція сільських мешканців на освітню реформу. ФОІ започаткувала
системну підтримку процесу: розповсюджувала інформаційні
матеріали, видавала журнал «Мала школа – активність та
підприємництво на селі», видала порадник «Як заснувати громадську
організацію та управляти малою школою», надавала консультації, у
тому числі й по телефону, у разі гострої потреби брала участь у
переговорному процесі школи із владою гміни, щороку
організовувала Форуми освітніх ініціатив. Програма «Мала школа»
була нагороджена головним призом Pro Publico Bono як найкраща
громадська ініціатива 2001 року й успішний інструмент в активізації
місцевих громад у Польщі.
У своїй роботі ФОІ спирається на досвід реформи системи
освіти Нідерландів. Він був представлений на І-му Форумі освітніх
ініціатив у 1997 році викладачем університету Fontys, який розповів
про особливості проведення освітньої реформи у Нідерландах 1920
року та прийняття владою рішення про передачу шкіл організаціям
батьків. На сьогодні 70 % шкіл в Нідерландах управляються
громадськими об’єднаннями батьків, і якість освіти в них, за думкою
фахівців, значно вища, аніж у державних. Доречі, подібний підхід
використовується у дошкільних закладах США, управління якими
може взяти на себе громадська організація або приватна особа.
Як функціонують малі школи? ФОІ пропагує принцип
збільшення ролі батьків у освітньому процесі. Батьки мають право
обирати школу для власної дитини, але й батьки мають обов’язок
впливати на школу, де вчиться їх дитина. Особливо важливо це для
дітей молодшого шкільного віку з сільської місцевості, де відстані
між освітніми закладами великі, і такі діти повинні відвідувати
школу, найближчу до місця проживання – тобто у своєму селі. Коли
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батьки самі управляють школою, вони мають найбільший вплив на
те, що у ній відбувається.
Якщо шкільним або дошкільним освітнім закладом
управляють мешканці села, тоді він має максимально задовольняти
потреби громади, стаючи багатофункціональним осередком. Саме
жителі села мають самостійно приймати рішення щодо необхідності
існування освітньої установи для їх громади, готовності утримувати
цей заклад, створивши для цього громадську організацію.
Малі школи – це публічні, а також безкоштовні непублічні
школи на правах публічних, утворені юридичними і фізичними
особами замість ліквідованих шкіл. У залежності від місцевих потреб
та можливостей, вони можуть мати різну організаційну структуру:
класи 0-3 або класи 1-6 або класи 4-6 тощо. За моделлю малих шкіл
створюються навіть гімназії. Як правило, мала школа налічує 40-60
дітей з класами 0-6 чи гімназії, або близько 20 дітей у школі з класами
0-3.
Концепція функціонування малої школи, пропагованої ФОІ,
передбачає створення громадської організації, яку за власної
ініціативи засновують батьки, вчителі та громада. Юридично
зареєстрована громадська організація на рівні громади, окрім
вирішення освітніх проблем, дає значні можливості для
самоорганізації мешканців села. Недарма гаслом ФОІ є: «Діти вчаться
у малій школі чи малому дитсадку, а їх батьки вчаться у громадській
організації!»
Завдяки громадським організаціям мешканців села – органу,
що управляє школою, мала школа стає осередком розвитку села. Роль
організації полягає у заснуванні школи, прийомі на роботу її
директора, подальшій підтримці й контролі, в організації громадської
діяльності на користь школи та пошуку додаткових коштів.
Громадська організація може мати майно і здобувати кошти.
Вирішальний голос у правлінні громадської організації
мають батьки. Але за функціонування та розвиток школи,
працевлаштування учителів та якість роботи установи відповідає
перед громадською організацією директор. Щодо бюджету школи, то
він є предметом домовленостей між правлінням громадської
організації та директором школи. Вчителі приймаються на роботу на
основі Кодексу законів про працю (а не Хартії вчителя), завдяки чому
можна самостійно встановлювати розмір оплати праці.
Задля підвищення конкурентоспроможності, одним із
пріоритетів діяльності шкіл та громадських організацій розвитку
громад є задоволення широкої навчальної пропозиції для мешканців.
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Фінансування малих шкіл. Через громадську організацію
школа отримує від гміни дотацію з розрахунку на одного учня. З цієї
дотації утримується будинок школи, оплачуються електроносії та
інші видатки. Обов’язкову частину дотації громадські організації
витрачають на необхідні інвестиції, наприклад, встановлення
економічної системи опалення. Залишок йде на оплату праці
педагогів, що недостатньо для пристойної заробітку. Це стимулює
відкривати понадгімназійні школи для дорослих заочної або вечірньої
форми навчання. Наприклад, навчання іноземної мови, культури
національних та етнічних меншин, соціотерапевтичні світлиці,
бібліотеки для всіх мешканців тощо. У такий спосіб малі школи
стають осередками освіти протягом усього життя. У свою чергу,
громадські організації ведуть спортивний клуб, магазин і корчму,
надають в оренду сільськогосподарську та іншу спецтехніку.
Президенти громадських організацій стають депутатами органів
місцевого самоврядування. Малі школи є більш економічними.
У багатьох громадах реалізується програма освіти дітей
дошкільного віку. У більшості малих шкіл діти від першого класу
вивчають іноземні мови. Багато шкіл реалізують програму освіти
неповносправних дітей.
Вчителі малих шкіл, працюючи із малими групами дітей, в
тому числі й у так званих класах-комплектах, мають змогу
індивідуалізувати освітню послугу. Офіційне дослідження показало,
що малі школи забезпечують високу якість навчання (у багатьох із
них учні здають екзамени у шостому класі на середньому рівні учнів
міських шкіл).
Федерація освітніх ініціатив вбачає величезну потребу у
зміцненні малих шкіл і громадських організацій, що ними
управляють.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЮ ШКОЛОЮ
Л. П. Волченко
Перехід від державного до державно-громадського
управління освітою в Україні передбачає створення дієвої моделі
такого управління, яка б дала можливість перевести формальне
ставлення громадськості (особливо на рівні внутрішньошкільного
управління) в площину конструктивної співпраці з адміністрацією
школи. Управління ГАШ здійснюється за принципами:
 адаптивність управління;
 прогностичність;
 орієнтація на розвиток, інноваційність, творчість;
 демократичність управління;
 особистісно-орієнтована спрямованість, індивідуальний
підхід;
 гнучкість, мобільність.
Громадсько-активна школа – це навчальний заклад, у якому
велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між
школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. У ГАШ значна
увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам:
розвитку молодіжного руху та залучення громадян; покращенню
навчання учнів; зміцненню родини та відносин між мешканцями
громади. Школи стають освітніми, культурними центрами, а також
центрами відпочинку для осіб будь-якого віку [1, с. 30]. Вони відкриті
для кожного - цілий день, кожен день, увечері та на вихідних.
Використовуючи загальноосвітні школи як громадські центри, ГАШ
залучають нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр
послуг для дітей, молоді, сімей і громад. Модель такої школи
найкраще адаптована
до реалізації державно-громадського
управління.
Для формування ефективно діючого державно-громадського
управління школою необхідна взаємодія двох управлінських
вертикалей – державної і громадської.
Мета державно-громадського управління школою полягає у
забезпеченні оптимального поєднання державних і громадських
чинників у управлінні школою в інтересах людини, суспільства і
держави.
Проблема участі громадськості в управлінні загальною
школою все ще перебуває у стані розробки. На сьогоднішній день є
два основних різновиди громадських органів. Перший із них – окремі
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органи педагогічного, учнівського та батьківського самоврядування, а
другий - органи спільного управління педагогів, учнів та їх батьків,
яким
надано
статус
органів
громадського
управління
загальноосвітнім закладом. До останніх належать: загальні збори
(конференція) учасників освітнього закладу (тобто педагогів, учнів та
їхніх батьків) та обрана зборами (конференцією) рада
загальноосвітнього закладу. Органи громадського управління й
самоврядування мають реалізовувати одну й ту саму мету –
задоволення освітніх потреб та інтересів учасників освітнього
процесу. Відмінність полягає лише в тому, що окремі органи
самоврядування покликані задовольняти специфічні потреби
педагогів (органи педагогічного самоврядування), учнів (органи
учнівського самоврядування) і батьків учнів (органи батьківського
самоврядування), а органи громадського управління реалізують
загальні освітні потреби педагогів, учнів та їхніх батьків [2, с. 70].
Таке цілепокладання органів громадського управління й
самоврядування зумовлює необхідність створення принципово нової
моделі процесу функціонування (мета, завдання, зміст, організаційна
структура, форми й методи) й розвитку громадського управління і
самоврядування в школі.
Громадсько-активна школа сприяє вільному обміну думками,
займається оцінкою місцевих потреб та бере участь у прийняті рішень
на місцевому рівні, а також забезпечує зворотній зв’язок, що
стосується цих дій, з боку громади. У 2010 році середню
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька обрано
базовою школою щодо впровадження моделі громадсько-активної
школи (ГАШ) у Луганській області. Школа функціонує з 1970 року.
За роки навчання в школі здобули загальну середню освіту понад
2000 учнів. Нагороджено золотою та срібними медалями 39 учнів. У
2009 році заклад визнано атестованим та надано Свідоцтво про
атестацію управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації
строком на 10 років.
Педагогічний колектив – це високопрофесійна команда
однодумців. Із 34 учителів школи 75% мають першу та вищу
категорії, 35% - педагогічні звання.
Школа має три ступені навчання. І ступінь – це початкова
«Школа адаптації» (1-4 класи). Впроваджується вивчення англійської,
французької мов, основ інформатики, робота школи повного дня,
індивідуальні та групові заняття з логопедом, корекційні заняття з
практичним психологом, соціальним педагогом.
ІІ ступінь навчання – це основна «Школа орієнтації» (5-9
класи). Впроваджується допрофільне навчання (спецкурси,
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факультативи, курси за вибором для підготовки до навчання в
старшій школі).
ІІІ ступінь навчання – це старша «Школа життєвого
самовизначення» (10-12 класи). Впроваджується профільне навчання
(поглиблене вивчення окремих предметів, зв’язок із позашкільними
закладами, училищами, технікумами, інститутами міста), існують
суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний
профілі.
Для реалізації індивідуальних можливостей дитини в закладі
працюють гуртки, спортивні секції, існує дитячий ляльковий театр
«Теремок», видається періодична шкільна газета, діє волонтерський
загін «Палкі серця», працює Зала бойової слави, зала етнографії
України, впроваджуються в навчально-виховну практику інтерактивні
технології, учні беруть участь у міських, обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних конкурсах та олімпіадах.
Дотримуючись основних принципів ефективного управління
сучасним закладом, нами була створена модель управління ГАШ, де
присутні два компоненти управління (державний та громадський)
навчальним закладом. Для поєднання в нашій моделі громадської та
державної складової використано модель структурно-громадського
супроводу,
у
якій
субординаційна
державна
вертикаль
супроводжується на кожному щаблі відповідною громадською
структурою.
Потребує розробки базовий варіант розподілу повноважень
між усіма органами громадського управління й самоврядування як на
рівні загальноосвітнього закладу, так і на рівні його структурних
підрозділів. Актуальності набуває розробка питань щодо механізму
закріплення за кожним органом громадського управління й
самоврядування відповідних повноважень, визначення змісту
діяльності. Для цього на основі існуючої нормативно-правової бази в
державі для кожної структурної одиниці управління в нашій школі
створено локальні нормативні акти державно-громадського
управління – Положення, Статути, Правила, Інструкції тощо.
Нормативно-правові засади управління ГАШ
№
з/п

1.
2.
3.

Назва локального шкільного акта
Статут школи
Правила внутрішнього розпорядку
Колективний договір між директором і
профспілкою
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Функціональні обов’язки посадових осіб
Положення про психологічну службу
Положення про логопедичну службу
Положення
про
загальношкільну
конференцію
Положення про раду школи
Статут громадської організації «Нова
формація»
Положення про педагогічну раду
Положення про науково-методичну раду
Положення про діяльність методичних
об’єднань та творчих груп учителів
Положення про методичне об’єднання
класних керівників
Положення
про
психолого-медикопедагогічну комісію
Положення
про
шкільну
раду
профілактики
правопорушень
серед
неповнолітніх
Положення про батьківські збори та
батьківський лекторій
Положення про батьківський комітет
Конституція шкільної республіки
Правила поведінки та вимоги до учнів під
час перебування у навчально-виховному
закладі

Працівники школи
Всі учасники НВП
Всі учасники НВП
Всі учасники НВП
Всі учасники НВП
Всі учасники НВП
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Всі учасники НВП
Всі учасники НВП
Батьки, громадськість
Батьки, громадськість
Учні
Учні

Стратегічне планування розвитку закладу. Для створення
такої моделі в школі застосовувалося стратегічне планування,
основними складниками якого є:
 аналіз навколишнього середовища школи;
 аналіз внутрішньої ситуації в школі, її сильних і слабких
сторін;
 вироблення стратегії розвитку школи на основі добору та
аналізу стратегічних альтернатив;
 визначення місії школи, її стратегічних цілей та завдань у
контексті виробленої стратегії;
 розробка планів, проектів, програм для реалізації завдань
школи з визначенням термінів, виконавців, технологій, вартості
реалізації;
 організація виконання планів, проектів, програм;
моніторинг з поточним коригуванням;
 оцінювання отриманих результатів.
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Метою стратегічного планування є визначення порядку такої
діяльності школи, яка б забезпечувала її конкурентоздатність в межах
тривалого часу шляхом поточної адаптації до змін середовища для
досягнення стратегічного результату [6, с. 73]. Отже, стратегічний
план являє собою письмовий документ, який визначає стратегію
діяльності школи у довгостроковій перспективі (на 3-5 років). Так, у
СЗШ № 6 складено Програму розвитку школи на 2008- 2012 роки,
Бізнес-план розвитку школи, Концепцію розвитку школи як ГАШ. Ці
документи базуються на результатах зовнішнього та внутрішнього
оцінювання, містять бачення майбутнього організації, розробленого
шляхом консенсусу, включають конкретні цілі та завдання, описані
конкретними термінами – що повинно бути зроблено, коли, ким, яким
чином.
SWOT-аналіз школи. Для планування та ефективного
розвитку навчального закладу необхідно знати стан справ на даний
момент. Необхідно усвідомлювати сильні та слабкі сторони
навчального закладу, а також можливості та загрози, які
розвиваються за межами школи. Для цього проводиться SWOT-аналіз
(від англійської «Strength, Weakness, Opportunity, and Threat» – сильні
сторони, слабкі сторони, можливості та загрози) [3, с. 29].
Сильні та слабкі сторони – це оцінка внутрішніх факторів, які
залежать від школи. Ці фактори демонструють, з одного боку,
наскільки ефективна діяльність навчального закладу на даний
момент, яку діяльність школа проводить добре, які внутрішні ресурси
особливо міцні, а з іншого – яка діяльність і ресурси потребують
покращення.
У контексті загальноосвітнього навчального закладу оцінка
сильних та слабких сторін найчастіше стосується:
Людських ресурсів. Це навички та ентузіазм адміністрації,
педагогічних працівників і добровольців із громади.
Навчальних програм. Це відповідність змісту навчальних
програм потребам і вимогам учнів та їх батьків, відповідність умов
навчання цілям навчання, гнучкість та варіативність начальних
програм, участь громади в організації навчального процесу тощо.
Матеріально-технічного
забезпечення.
Це
навчальне
обладнання, спеціалізовані кабінети, забезпеченість підручниками,
поточне обслуговування та ремонт, бібліотека, відповідність
навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам, наявність
їдальні, спортивної зали тощо.
Процедур. Це маркетинг школи, правильний розподіл
ресурсів, накопичення ресурсів для забезпечення навчального
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процесу, спілкування з працівниками та громадою, консультації
учнів, моніторинг навчальних досягнень тощо.
Можливості та загрози – це оцінка зовнішніх факторів, що не
залежать від навчального закладу. Вони визначають поточні або
очікувані тенденції в економічній, соціальній і політичній сферах, які
можуть вплинути на школу.
У контексті загальноосвітнього навчального закладу оцінка
можливостей та загроз найчастіше стосується:
Соціальних. Це етнічні демографічні зміни, міграції
населення всередині країни тощо.
Технологічних. Це інформаційні технології, широке
використання інноваційних технологій, потреба в постійному
навчанні для використання сучасних технологій, що постійно
оновлюються.
Економічних. Це занепад державних підприємств, зростання
малих і середніх підприємств, працевлаштування.
Політичних. Це потенційна інтеграція в ЄС, децентралізація
влади.
Після збору та аналізу інформації відокремлюємо висновки у
вигляді таблиць.
SWOT-аналіз
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
м. Сєвєродонецька Луганської області
Сильні сторони

Слабкі сторони
Людські ресурси

У закладі з 38 педпрацівників :
 75 % учителів мають І та вищу
кваліфікаційні категорії:
 5 учителів мають педагогічне звання
«вчитель-методист»;
 7 учителів мають педагогічне звання
«старший учитель».
Наявність
соціально-психологічної
логопедичної служби школи

Невистачає
математики

учителів

Необхідність
омолодження
педагогічного колективу

та

Чіткий розподіл функціональних обов’язків
між членами колективу
Забезпечення колегіальності при вирішенні
важливих для життєдіяльності школи питань
Впровадження
управління школою

державно-громадського
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Навчальні програми.
Організація навчально-виховного процесу
Впровадження допрофільної підготовки в 8-9х класах

Відсутність
державних
програм для гуртків

Впровадження профільного навчання за
природничим,
правовим,
фізикоматематичним напрямами

Безоплатна
учителів
з
екстернату

робота
учнями

Розподіл варіативної частини за потребами
учнів та їх батьків на поглиблене вивчення
окремих предметів, курсів за вибором
Функціонування групи продовженого дня
Наявність індивідуальної форми навчання для
дітей з особливими потребами
Наявність екстернату
Робота 4-х гуртків та 4-х спортивних секцій у
позаурочний час
Матеріально-технічне забезпечення школи
Наявність їдальні та забезпечення учнів Відсутність актової зали
школи гарячим харчуванням і буфетом
Застаріле обладнання в
Наявність комп’ютерного класу з безлімітним деяких
навчальних
виходом в Інтернет
кабінетах
Наявність спортивної зали площею 300 кв.м.
та
гімнастичної
зали,
спортивного
майданчика зі спортобладнанням

Потрібне
оновлення
дитячих
санвузлів,
покрівлі будівлі школи

Наявність робочого та навчального кабінетів
психолога з повним технічним оснащенням та
затвердженими корекційними методиками
Наявність бібліотеки та 100% безоплатне
забезпечення учнів підручниками
Процедури
Впровадження
моделі
функціонування
навчального закладу як громадсько-активної
школи
Наявність процедур
послуг школи

маркетингу

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

Відсутність
штатної
одиниці, яка б проводила
моніторинг та маркетинг
освітніх послуг у школі

освітніх

67

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

Моніторинг навчальних досягнень учнів
Володіння технологією реалізації проектів
Зв’язки із ЗМІ
Можливості
Використання новітніх технологій
Наявність хіміко-технологічного інституту та
технікуму в місті (зростає потреба у
природничому
напрямку
в
старшій
профільній школі)
Впровадження
державно-громадського
управління (залучення громади до освітніх
проблем школи)
Співпраця з бізнес-структурами мікрорайону
школи (залучення позабюджетних коштів до
розвитку школи)
Співпраця з громадськими організаціями
міста (реалізація соціальних проектів)

Загрози
Низький
народжуваності

рівень

Економічний спад у країні
Високий рівень трудової
міграції населення
Сусідство зі школою, яка
також навчає російською
мовою
У мікрорайоні школи
знаходиться
7
гуртожитків,
три
навчальних заклади (ВПУ
№ 98, Будівельний ліцей,
СХМТ), три банківських
установи, чотири великих
торговельних комплекси,
НВО «Імпульс», ЖЕУ №1,
Дитячий клуб «Іскра»,
нічний
розважальний
комплекс – це середовище
ускладнює профілактичну
роботу з попередження
правопорушень учнів
Знехтування моральними
цінностями в суспільстві

Місія та перспективні напрями, цілі розвитку школи як
ГАШ. Виходячи із проведеного SWOT-аналізу школи, педагогічний
колектив визначив місію школи, виділив пріоритетні напрями та цілі.
Місія школи – через систему заходів ГАШ формувати у
молоді
ключові
компетентності
(навчальну,
культурну,
здоров’язберігаючу,
інформаційно-комунікативну,
соціальну,
громадянську, підприємницьку), перетворитись на освітній,
культурний центр мікрорайону, залучити нових партнерів, тим самим
створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей та
громади.
Східноукраїнський центр громадських ініціатив
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Пріоритетні
напрями
1. Адміністративна
система

2.

Фінанси та
контроль

3.

Людські ресурси

4.

Навчальна
діяльність

5.

Виховна
діяльність

Пріоритетні цілі
Провести експертизу нормативно-правових
внутрішніх актів:
 Статуту школи;
 Положення про Раду школи;
 Положення про педагогічну раду;
 Положення про методичну раду;
 Положення про батьківський комітет;
 Положення про шкільний парламент тощо.
2. Розробити перспективний план діяльності
школи як ГАШ.
3. Зробити
школу
освітнім,
культурним
центром, а також центром відпочинку для
осіб будь-якого віку. Вона повинна бути
відкрита для кожного – цілий день, кожен
день, увечері та на вихідних.
4. Використовуючи школу як громадський
центр, залучити нових партнерів, тим самим
створюючи великий спектр послуг для дітей,
молоді, сімей та громади.
5. Впровадити державно-громадське управління
навчальним закладом
6. Створити веб-сайт школи
1. Відкриття позабюджетного рахунку шляхом
легалізації громадської організації «Молодь
нової формації»
1. Залучити до школи молодих педагогів
2. Прийняти на роботу вчителів-предметників,
яких
бракує
школі
(математики,
інформатики)
1. Через систему заходів ГАШ формувати у
молоді ключові компетентності (навчальну,
культурну,
здоров’язберігаючу,
інформаційно-комунікативну,
соціальну,
громадянську, підприємницьку)
1. Впровадження проектної діяльності у
виховну систему:
 Проект «Лідер»;
 Проект «Родом з дитинства»;
 Проект
(шкільна
акція)
«Саджаємо
майбутнє»;
 Проект «СНІД: не залишимось байдужими»;
 Проект «Ігри патріотів»;
 Проект «Молодь обирає світ без тютюну»;
 Свято мікрорайону;
 Проект «Строката толока»;
1.

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

69

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

6.

Матеріальнотехнічна база

7.

Соціальні
заходи

8.

Зв’язки
з громадськістю

 «Шкільний квартал»: пошуки, знахідки та
перспективи»;
 Проект «СТОП наркотики»;
 Проект «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»;
 Створення шкільного музею «Історія школи»;
 Проект «Нова формація. Крок за кроком».
1. Придбання програмних засобів навчання
2. Оновлення комп’ютерної бази школи
3. Поповнення наочними та дидактичними
посібниками
4. Оновлення устаткування та обладнання
спеціалізованих кабінетів
1. Забезпечення рівного доступу до якісної
освіти для всіх категорій учнів
2. Забезпечення учнів пільгових категорій
соціально-психологічним
супроводом,
допомогою
1. Залучити громадськість до вирішення
матеріальних та освітніх проблем школи

У цьому році настав заключний етап реалізації Концепції
ГАШ у нашій школі. За цей час ми:
 провели експертизу основних внутрішньошкільних
нормативних документів (Положення про раду школи, педагогічну
раду, методичну раду, батьківський комітет, шкільний парламент
тощо);
 розробили перспективний план діяльності школи як ГАШ;
 розробили модель випускника громадсько-активної
школи;
 підготували, затвердили зміни та доповнення до Статуту
школи;
 організували семінар-тренінг, засідання за круглим столом
для майбутніх ГАШ міста, що дозволяє поширити рух ГАШ в
Луганській області;
 реалізували виховні проекти, що дозволило стати
переможцями конкурсу творчих робіт «Громадянське суспільство і
молодь», організованого асоціацією з міжнародних питань Чеської
республіки, третього Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів
«Добро починається з тебе», організованого Міжнародним
благодійним фондом «Україна 3000»;
 розробили та підготували до затвердження проект Статуту
громадської організації «Нова Формація», що дозволить
педколективу, учням брати участь у різних соціальних проектах із
залучення громади до співпраці зі школою. Це наблизило нас до
вступу школи в Українську асоціацію ГАШ.
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Постійне висвітлювання у засобах масової інформації
досягнень школи як ГАШ в різних сферах діяльності, популяризація
кращого досвіду педагогічного колективу дозволили закріпити
позитивний імідж закладу. І зараз, вперше за 4 роки, до нас ідуть
навчатися діти навіть з інших мікрорайонів міста. Свій досвід ми
постійно презентуємо на Міжнародних виставках, таких як «Сучасна
освіта в Україні 2009, 2010, 2011», «Інноватика в освіті України»,
«Сучасні навчальні заклади 2010».
На цей час, коли визначені основні складники стратегічного
планування розвитку школи, створені нормативно-правові засади
демократичного, державно-громадського управління школою,
педагогічний колектив знаходиться на заключному етапі реалізації
своєї стратегії розвитку школи за моделлю громадсько-активної.
Таким чином, планомірна і послідовна діяльність школи щодо
розвитку органів громадського самоврядування дає вагомі
результати: реалізується право педагогів, учнів та їх батьків на участь
в управлінні школою, створюються сприятливі передумови для
адаптації дітей до умов суспільства, значно зросла підтримка школи з
боку громадськості у вирішенні проблем, пов’язаних із матеріальнотехнічним забезпеченням освітнього закладу.
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2. Довбиш І. Модель державно-громадського управління
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ФАНДРЕЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛ:
ПОЛЬСЬКА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
О. М. Дрєпіна
Постійний дефіцит бюджету, що виділяється на освіту,
непрозорий спосіб використання коштів та обмежена автономія шкіл
у фінансовій сфері негативно позначаються на якості освіти.
Існуючий стан справ вимагає від менеджера освіти привести власну
систему управління у відповідність до нових ринкових умов:
використовувати альтернативні джерела фінансування на легальній
основі, залучати додаткове фінансування з позабюджетних джерел,
використовувати більш гнучкі механізми публічного контролю за
участю
всіх
зацікавлених
учасників
освітнього
процесу.
Фандрейзингова технологія дозволяє залучати в освіту додаткові
ресурси, що й зумовило актуальність проблеми фандрейзингової
діяльності керівника загальноосвітніх навчальних закладів (далі –
ЗНЗ).
Головною метою цієї статті є розкрити особливості залучення
додаткових ресурсів задля розвитку школи в діяльності польських
шкільних навчальних закладів, представити результати дослідження
щодо виявлення рівня готовності використовувати технологію
фандрейзингу керівниками вітчизняних ЗНЗ та описати модель
фандрейзингової діяльності керівника ЗНЗ.
Аналіз педагогічної наукової літератури дозволив зробити
висновок про те, що з середини 90-х рр. ХХ ст. з’являється науковий
інтерес до даної проблеми й він обмежується констатацією кризової
ситуації в освіті, зазначенням необхідності позабюджетної діяльності
керівника. Тільки з початком нового тисячоліття науковцями
(Л. Даниленко, Л. Карамушки, О. Мармаза, Л. Ващенко, Н. Погрібна,
В. Письменний, С. Курганський, В. Лізінський та інші) починає
застосовуватися термін «фандрейзинг», поступово розробляються
його теоретичні та методичні основи, розглядається роль керівника у
впровадженні нововведень в управлінському процесі.
У контексті нашого питання особливого значення набуває
розкриття змісту основного поняття «фандрейзинг». Це суто
англомовний термін, який виникає із сполучення двох змістовних
категорій «fund» (ресурс) і «rаising» (піднімати, зводити у ступінь), у
практиці використовується без перекладу. В нашій статті ми будемо
притримуватися наступного визначення. Фандрейзинг – це
цілеспрямований систематичний пошук додаткових ресурсів для
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здійснення
соціально-значимих
проектів
та/або
підтримки
закладу/організації.
Країнами Європи та Північної Америки здобутий плідний
досвід підвищення фінансової життєдіяльності шкіл. Завдяки спільній
діяльності керівника та громадських шкільних об’єднань, у
навчальний заклад залучаються вагомі додаткові ресурси через
здійснення фандрейзингової діяльності.
Після входження Польщі до Євросоюзу освіті приділяється
багато уваги та коштів; крім того, освітяни країни активно залучають
для своєї діяльності не тільки державні, але й інші джерела
фінансування (місцеві та зовнішні). Місцеві джерела – це насамперед
кошти органів державної влади, бюджету гміни (територіальної
одиниці), підприємств, батьків, меценатів, випускників, піклувальної
ради, громадських організацій. Так, наприклад, відсоток від продажу
алкогольних напоїв рада гміни виділяє на проведення школярами
антиалкогольних кампаній. Кошти зовнішніх джерел можна
отримувати шляхом написання проектів для отримання грантів,
наприклад, від Світового банку, ЮНІСЕФ, Євросоюзу.
Польські інститути підвищення кваліфікації вчителів
розуміють актуальність даного питання й впроваджують спеціальні
курси для керівників шкіл та громадсько-активних вчителів з питань
написання проекту, його оформлення, взаємодії з фондами.
Польські
некомерційні
організації
здійснюють
республіканські грантові програми для шкіл. Одним із таких
прикладів є проект «Школа мрії», що був розроблений фондом
«Центр Громадянської Освіти» у рамках програм Європейського
Соціального Фонду. Це був проект збільшення освітніх і життєвих
шансів учнів із сільських шкіл, що реалізовувався з жовтня 2005 по
жовтень 2006 року. Бюджет проекту становив 43 500 000 zl (13 600
000 $).
У конкурсі «Школа мрії» могли брати участь:
 початкові школи (6 років навчання), гімназії (3 роки
навчання), старші школи (3 роки), що розташовані у сільській
місцевості;
 старші школи (що розташовані у місті), у яких мінімум
35% учнів постійно проживають у сільській місцевості;
 органи місцевої влади, які адмініструють школи.
Школи одержували гранти на проведення різного типу дій у
рамках чотирьох пріоритетів програми:
1. Розвиток школи в плані забезпечення рівними освітніми
шансами всіх учнів, у тому числі учнів із обмеженими можливостями
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(допомога дезадаптивним учням, з обмеженими можливостями та з
відставанням у навчанні).
2. Надання можливостей учням одержати додаткові знання й
уміння для усвідомленого вибору освітнього і життєвого шляхів
(допомога учням усвідомити потреби, прагнення, життєві цілі,
інтереси; у виборі професії й відповідної освіти).
3. Формування активної позиції стосовно суспільних змін
(допомога учням у формуванні соціальних навичок і вмінь у сфері
громадського життя, економіки та культури; у формуванні активної
громадської позиції й соціальної активності).
4. Зміцнення ролі школи в активізації місцевих громад
навколо проблем освіти й виховання молоді (допомога у створенні
об'єднання державних, громадських діячів для збільшення освітніх і
життєвих шансів дітей; місцевій владі в розробці й впровадженні
освітньої політики).
Для того, щоб взяти участь у грантовому конкурсі, школа
готувала проектну заявку на фінансування дій у визначений термін.
Обов'язковою умовою була наявність у кожному шкільному проекті
дій у рамках четвертого пріоритету і дій у рамках одного з першого
по третій. У результаті конкурсу були обрані сільські школи, які
одержали гранти; розмір допомоги залежав від кількості учнів у
школі.
Під час підготовки заявки й реалізації проекту школи
отримували консультативну й методичну допомогу від центральних і
регіональних партнерів програми. Регіональні консультативні центри
надавали наступну допомогу: тренінги, курси, консультації на
території шкіл; допомога в організації співробітництва між школами,
які беруть участь у програмі; моніторинг дій шкіл; допомога в
підготовці аналітичних і фінансових звітів. Регіональні навчальні
курси проводилися для директорів і шкільних координаторів проекту
на теми «Управління проектом», «Розробка програм розвитку
школи», «Створення місцевих об'єднань».
У результаті проходження навчальних курсів директори й
учителі отримали знання, у тому числі про те, як одержувати гранти
на розвиток шкіл від європейських фондів і як по них звітувати.
Цікавим є підхід шкіл до організації фандрейзингової
діяльності. Початкова школа м. Грудек бере участь у грантових
конкурсах із 2005 року. Керівництво поступово залучає весь
педагогічний колектив до проектної діяльності школи. Реалізація
проекту в цій школі проходить у декілька етапів: на засіданні
педагогічної ради вчителі інформуються про грантові конкурси, у
колективі школи вирішується питання щодо розподілу обов’язків із
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написання заявки; до оформлення заявки залучаються експерти та
партнерські організації; у разі отримання гранту, реалізується проект;
звітування перед грантодавцями.
Аналіз управлінської шкільної практики Польщі (на основі
інформації, зібраної під час освітніх заходів україно-польських
проектів та навчального візиту до Польщі у 2004 році) показав, що
успішна організація фандрейзингової діяльності керівника на
місцевому рівні передбачає побудову партнерських відносин із
місцевими громадськими організаціями, громадськістю та донорами,
підтримку ініціатив ради опікунів, громадсько-активних вчителів,
батьківських комітетів та учнівських самоврядувань. Зарубіжний
досвід підтверджує необхідність володіння керівником школи
знаннями та вміннями з питань написання проекту, взаємодії з
фондами, участі у грантових конкурсах.
З’ясувати реальну картину у вітчизняних школах щодо
застосування фандрейзингової технології допомогло дослідження, яке
було нами проведено на початку 2008 року в рамках написання
магістерської роботи. Вибіркова група складалась із директорів 52
загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області (міст
Антрацит, Брянка, Свердловськ, Лисичанськ, Луганськ, Ровеньки та
Сватівського, Перевальського, Кремінського, Новоайдарського,
Слов'яносербського, Троїцького, Міловського, Марківського районів).
Частково представимо отримані результати.
Виявлення нормативності фандрейзингової діяльності
показало, що у 81 % ЗНЗ не розроблено Положення про
позабюджетну діяльність, 96 % – не мають ліцензії на право надавати
платні додаткові освітні послуги, однак 52 % респондентів
зазначають фандрейзингові заходи у плані роботи ЗНЗ.
Переважно займаються залученням позабюджетних коштів
батьківський комітет (81 %) та директор (67 %), дуже невелика роль у
цьому піклувальної ради (27 %) та ініціативної групи вчителів
(13,5 %).
Вагомий відсоток директорів витрачає на фандрейзингову
діяльність менше 5 годин на тиждень (69 %).
Серед фандрейзингових методів керівники зазвичай
використовують персональне прохання (100 %) та спеціальний захід
(44 %), менше – прохання по телефону (36,5 %), особисті листи
поштою (31 %) та скриньки для збору пожертв (6 %) й заповнення
грантових заявок (13,5 %); взагалі не користуються для отримання
додаткових ресурсів можливостями Інтернет (електронна розсилка,
звернення до відвідувачів Інтернет-сайту ЗНЗ).
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Вивчаючи потреби ЗНЗ у додаткових ресурсах й мотиви
спонсорів, ми отримали цікаві результати. Спонсорську допомогу
легше всього ЗНЗ отримують на наступні потреби: ремонт будівлі та
приміщень ЗНЗ – 86 %, закупівля інвентарю, необхідного для
навчального процесу – 35 %, закупівля оргтехніки (комп’ютери,
аудіо-, відеотехніка) – 33 %, придбання навчальної літератури – 29 %,
адресна допомога учням та відпочинок і дозвілля учнів – по 23 %,
розвиток творчих здібностей учнів – 21 % та проведення соціальнокорисних заходів – 15 %.
Розширюють зібрану інформацію наші результати щодо
частоти використання різних видів додаткових джерел фінансування.
Добровільні грошові внески чи матеріальні цінності від батьків учнів
використовуються часто (43 %) й достатньо часто (28 %), час від часу
ЗНЗ залучають добровільні грошові внески, матеріальні цінності від
підприємств, фірм (42 %) й від окремих громадян-бізнесменів (37 %).
При цьому ніколи не залучають плату за надання додаткових освітніх
послуг 91 % респондентів, доходи від реалізації продукції навчальновиробничих майстерень, господарств – 83 %, й гранти всеукраїнських
або міжнародних донорських організацій – 82 %.
Ефективна фандрейзингова діяльність залежить від
специфічної фахової підготовки керівників ЗНЗ, їх особистісних
якостей, сформованості у них знань та навичок з управління процесом
залучення додаткових ресурсів із різних джерел. Організація
фандрейзингової діяльністі – це не просто досвід, якого кожен може
набути, це новий особливий вид управлінської діяльності, який
потрібно опановувати й, у той самий час, який потребує лідерських
особистісних якостей. Респондентам було запропоновано перелік
професійно-особистісних якостей, зміст яких, на нашу думку,
відповідає сучасним психолого-педагогічним, науковим і фаховим
вимогам і відрізняє сучасного керівника-менеджера від керівника
доринкової епохи. Ступінь значущості визначався керівниками ЗНЗ
методом самооцінки-судженнями: дуже важливо, досить важливо,
неважливо. Аналіз даних свідчить про те, що дуже важливими
професійно-особистісними якостями керівника ЗНЗ респонденти
відзначили:
 чітке бачення мети фандрейзингової діяльності ЗНЗ
(58 %);
 здатність аналізу проблем ЗНЗ та визначення фінансових
потреб (42 %);
 вміння планувати фандрейзингову діяльність ЗНЗ (54 %);
 навички ведення переговорів зі спонсорами (47 %);
 знання законодавства щодо самофінансування (59 %).
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Також серед досить важливих зазначені такі якості як: уміння
давати доручення задіяним у фандрейзинговій кампанії; гнучкість,
вміння регулювати хід фандрейзингової кампанії; контроль за
виконанням фандрейзингового плану; вміння викликати особисту
симпатію; навички складання листів про допомогу потенційним
спонсорам; вміння складати грантові заявки; навички пошуку
інформації в Інтернет; досвід введення інновацій та партнерських
проектів. Необхідно відзначити, що знання іноземної мови
респонденти вважають неважливими для ефективної фандрейзингової
діяльності.
Оскільки, на нашу думку, на ефективність фандрейзингової
діяльності керівника ЗНЗ впливають як суб’єктивні, так й об’єктивні
фактори, то респондентам було запропоновано проранжувати десять
можливих чинників, що впливають на ефективність залучення
додаткового фінансування з місцевих джерел. Аналізуючи
результати, ми робимо висновок, що найвпливовішими факторами є
особисті добрі контакти директора з бізнесом та владою, імідж
навчального закладу, рівень розвитку та склад громадських структур
(батьківського комітету, піклувальної ради), співпраця з
громадськими організаціями.
Аналіз
результатів
дослідження
рівня
готовності
використовувати фандрейзингові методи керівниками ЗНЗ дозволяє
зробити висновок про недостатній рівень сформованості у них знань
та навичок з організації фандрейзингової діяльності, переважно
стихійність їх використання.
Узагальнюючи вітчизняний та зарубіжний досвід залучення
додаткових ресурсів у загальноосвітніх навчальних закладах, на
основі
фандрейзингової
структури
школи,
запропонованої
А. Гонорською та О. Пометун 1; 7, та результатів констатуючого
експерименту нами розроблена фандрейзингова модель ЗНЗ. Дана
модель передбачає: розробку внутрішньої нормативно-правової бази;
створення Благодійного фонду розвитку освіти; функціонування
фандрейзингової групи; надання платних послуг; встановлення
партнерських стосунків із випускниками ЗНЗ, громадою, місцевою
владою, комерційними і громадськими організаціями, ЗМІ;
використання можливостей Інтернет.
Фонд розвитку освіти/школи (далі – Фонд) має статус
благодійної недержавної організації. Як самостійна юридична особа
Фонд повинен розробити свій статут, у якому зафіксувати всі види
діяльності, щоб, використовуючи різні фандрейзингові методи, він
міг реалізовувати свою місію. Свою статутну діяльність у
загальноосвітньому навчальному закладі Фонд реалізує згідно з
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угодами про співробітництво з навчальним закладом, Батьківським
комітетом, піклувальною радою ЗНЗ та благодійних програм
діяльності Фонду.
На наш погляд, у структурі даної громадської організації
доречно створити фандрейзингову групу – групу осіб, що
систематично буде займатися залученням додаткових ресурсів для
ЗНЗ. До її складу можуть входити директор, заступник директора,
представник батьківського комітету, активні вчителі, представник
Піклувальної ради. Успіх діяльності структури залежить в першу
чергу від складеного фандрейзингового плану на рік, а також до
окремого заходу чи проекту. Планування фандрейзингу включає
визначення завдань, графіка їх виконання і виконавців. План
допомагає чітко уявити необхідні суми, визначити коло потенційних
донорів, розробити для кожного донора індивідуальний сценарій і
підібрати різні методи. У своїй діяльності представники
фандрейзингової групи мають дотримуватися схеми: потреби – пошук
– дія – результат.
Фонд може залучати кошти донорів із місцевих і
міжнародних джерел. Успішна організація фандрейзингової
діяльності на місцевому рівні передбачає знання методів залучення
ресурсів та вміння мотивувати донорів. До популярних методів
відносять: індивідуальні звернення, фандрейзингові заходи (галаконцерти, банкети, обіди з відомими людьми, відкриття виставки,
театральні вистави, благодійний ярмарок, марафон, аукціон),
телефонування, розсилка листів поштою, скриньки для збору
пожертв, розміщення оголошення в ЗМІ. Також Фонд може брати
участь у грантових конкурсах, що проводять вітчизняні та зарубіжні
державні заклади, міжнародні організації, благодійні фонди тощо.
Для отримання гранту використовуються спеціальні аплікаційні
форми, які члени фандрейзингової групи повинні вміти заповнювати
та чітко уявляти структуру проектної пропозиції (титульна сторінка,
анотація, інформація про апліканта, інформація про партнерів,
постановка проблеми, мета та завдання, очікувані результати проекту
та індикатори їх оцінки, методика виконання та обґрунтування видів і
термінів діяльності, бюджет проекту, додатки).
Аналіз зарубіжної управлінської шкільної практики,
вивчення англомовних джерел та електронних веб-ресурсів
обґрунтував нашу позицію щодо необхідності побудови партнерських
відносин із випускниками ЗНЗ, громадою, місцевою владою,
комерційними і громадськими організаціями та ЗМІ.
Зв'язок із випускниками здійснюється з метою залучення не
тільки матеріальних і фінансових ресурсів, а й людських. Цей
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

78

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

напрямок може здійснюватися органом учнівського самоврядування
та класними керівниками під керівництвом завуча з виховної роботи.
Систематична робота учнівського активу сприятиме залученню
колишніх випускників у діяльність навчального закладу, до вирішення
її проблем, до волонтерської активності тощо.
Виходячи з державно-громадського принципу управління
навчальним закладом, кожна громада має незчисленні ресурси для
використання їх у навчальному процесі, а ЗНЗ перетворюється на
осередок розвитку громади. Починати роботу в цьому напрямку
необхідно з ґрунтовного моніторингу місцевої громади, складання
карти ресурсів громади. Співпраця ЗНЗ з громадськими організаціями
пов’язана із спільною проектною діяльністю й отриманням допомоги
цільового призначення від вітчизняних та зарубіжних благодійних
фондів, міжнародних організацій та програми технічної допомоги.
Пошуку додаткових джерел фінансування проектів ЗНЗ
допоможе взаємодія з місцевими та регіональними ЗМІ. Створення
власної бази даних ЗМІ, налагодження особистих контактів із
журналістами та редакторами, поширення прес-релізів, здійснення
медіа-супровіду кожного заходу, проведення прес-конференцій,
створення добірки опублікованих матеріалів у пресі та сюжетів –
основні напрямки ефективної співпраці із ЗМІ.
Керівник ЗНЗ, який є менеджером, прагне маневрувати
існуючими ресурсами. Вітчизняне законодавство дає право освітнім
закладам здійснювати широкий спектр платних послуг, серед яких
надання додаткових освітніх послуг, доходи від використання
власності ЗНЗ та реалізації продукції навчально-виробничих
майстерень, підприємств, господарств.
Можливість надання додаткових платних освітніх послуг
повинна бути передбачена статутом навчального закладу й
здійснюватися за межами основної освітньої діяльності, що
фінансується з бюджету. Слід наголосити, що організацію додаткових
платних освітніх послуг керівнику ЗНЗ слід здійснювати згідно
маркетингового підходу, починаючи з вивчення потреб громади на
освітні послуги.
Використання Інтернет як важливого інструменту для
залучення додаткових ресурсів на розвиток ЗНЗ є шостим компонентом
нашої моделі. Радимо керівникам навчальних закладів використовувати
його з наступними цілями: пошуку інформації про потенційного донора
та грантові конкурси, що проводять міжнародні організації та програми
технічної допомоги, вітчизняні та зарубіжні благодійні фонди;
комунікації
з
партнерами,
потенційними
благодійниками,
співробітниками та волонтерами за допомогою використання
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електронної пошти; представлення ЗНЗ та його послуг на веб-сайті.
Інтернет дозволяє відслідковувати інформацію про грантові конкурси на
інформаційних порталах, отримувати електронну розсилку про актуальні
конкурси, навчання й конференції, надсилати листи-звернення до
потенційних донорів. Керівник має організувати розробку та змістовне
наповнення сторінки веб-сайту ЗНЗ, що буде присвячена партнерам та
благодійникам ЗНЗ.
Таким чином, обмежене фінансування освітніх закладів із
державного та місцевих бюджетів є гальмом для впровадження сучасних
інноваційних технологій та засобів навчання, створення комфортних
умов навчання для учасників навчально-виховного процесу. Підвищення
фінансової життєдіяльності шкільних організацій можливе завдяки
створенню керівником організаційно-педагогічних умов забезпечення
фандрейзингової діяльності у ЗНЗ, внесенню організаційноуправлінських змін в структурі ЗНЗ, впровадженню зарубіжного досвіду
здійснення фандрейзингу.
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ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
РОБОТИ З ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ СІМЕЙ В ГРОМАДІ
Н. В. Жевакіна
Сім’я – один із найстаріших і найважливіших соціальних
інститутів суспільства, які впливають на формування й розвиток
особистості, що робить сім'ю міцним, незамінним засобом
соціалізації та соціального становлення особистості.
В умовах сучасної демографічної кризи особливої
актуальності набувають проблеми, пов’язані з багатодітною сім’єю.
Станом на 1 листопада 2009 року в Україні налічувалося 219 тис. 981
багатодітна сім’я, у яких проживає 749 тис. 720 дітей.
Згідно із Законом України від 26.04.01 № 2402-ІІІ «Про
охорону дитинства» багатодітна сім’я – це сім’я, яка складається з
батьків (або одного з них) і трьох та більше дітей.
Багатодітна сім’я самою своєю сутністю допомагає реалізації
особистісних та суспільних потреб. У таких сім’ях створено
сприятливі умови виховання, оскільки діти зростають у тісних
взаєминах у сімейному колективі і зазвичай з раннього віку
привчаються виконувати певні обов’язки та допомагати одне одному.
Проте в економічному плані саме багатодітна сім’я опиняється в
найбільш складному становищі, тому що мати частіше за все не
працює, а один батько не має можливості забезпечити родині
нормальні умови існування. Крім того, спостерігається дещо
негативне ставлення суспільства до багатодітних сімей.
Існуючі проблеми таких сімей зумовлюють необхідність
надання їм допомоги з боку суспільства. Матеріальна й моральна
підтримка багатодітній сім’ї, створення нормальних умов життя в ній
допоможуть вирішенню демографічної проблеми в нашій країні, тому
дуже важливо осмислити й сучасне становище багатодітної сім’ї, і
шляхи покращення її існування.
Для стабілізації та стійкого розвитку багатодітних сімей
держава вживає певних заходів, проте все ще не вироблено чіткої
системи соціальної підтримки. Для успішного вирішення проблем, що
виникають, необхідні спільні зусилля фахівців у різних галузях
діяльності, зокрема професійних соціальних працівників, які
володіють різними технологіями вирішення соціальних проблем. При
цьому соціальні працівники повинні бути й посередниками між
сім’єю та суспільством (групою, колективом, державою), і
помічниками у справі подолання тих або інших соціальних
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труднощів. Створення ефективної системи соціального захисту сім’ї –
невід’ємна умова розвитку нашого суспільства.
Становищем багатодітних сімей, їх проблемами та наданням
соціальної допомоги в сучасних умовах займалися такі дослідники, як
А. І. Антонов,
Н. Ф. Басова,
О. В. Безпалько,
Н. Ф. Дивіцина,
І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова, С. Я. Харченко.
Мета пропонованої статті – розглянути категорії багатодітних
сімей і основні напрями роботи соціального працівника з
багатодітними сім’ями.
У наш час багатодітні сім’ї стійко становлять досить
незначну частку від загальної кількості сімей. Часто багатодітність є
не запланованою, а випадковою (народження близнюків, народження
дитини в результаті неефективної контрацепції або неможливості за
станом здоров’я жінки вчасно перервати вагітність тощо).
Решта всіх багатодітних сімей може бути розподілена на три
категорії:
 сім’ї, багатодітність у яких запланована (наприклад, у
зв’язку з національними традиціями, релігійними настановами,
культурно-ідеологічними позиціями, традиціями сім’ї). Такі сім’ї
переживають багато труднощів, зумовлених малозабезпеченістю,
тіснотою житла, завантаженістю батьків (особливо матері), станом
здоров’я, але в батьків є мотивація до виховання дітей;
 сім’ї, що утворилися в результаті другого й подальших
шлюбів матері (рідше – батька), у яких народжуються нові діти.
Дослідження показують, що такі сім’ї можуть бути цілком
благополучними, але їх членам властиве відчуття неповноти сім’ї;
 неблагополучні багатодітні сім’ї, що утворюються в
результаті безвідповідальної поведінки батьків, на тлі алкоголізму,
асоціального способу життя. Діти з таких сімей особливо часто
потребують допомоги, реабілітації, страждають від хвороб і
недорозвиненості. У таких сім’ях батьки мають низький рівень освіти
і соціальний статус. У разі втрати батьківського піклування їх долю
особливо важко влаштувати, оскільки сімейне законодавство
перешкоджає розділенню дітей з однієї сім’ї, а всиновити 3–7 дітей
різного віку й різного ступеня соціальної дезадаптації далеко не
завжди можливо.
Перші ж дві категорії цілком благополучні. Вони зазвичай
мають усталені сімейні традиції, чітку внутрішню структуру,
достатньо міцний захист, традиційно поважне ставлення до старших.
У таких сім’ях легше вирішуються проблеми й конфлікти, у батьків
не буває самотньої старості. Психологічна атмосфера сім’ї –
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взаєморозуміння, однакове бачення проблем і способів їх розв’язання
подружжям.
Типи багатодітних сімей і причини, через які вони
утворилися, необхідно знати й ураховувати для того, щоб детально
вивчити джерела проблем, що є у кожної конкретної сім’ї.
Зазначимо кілька принципових моментів, що стосуються
безпосередньо багатодітної сім’ї.
По-перше, говорячи про таку сім’ю, треба мати на увазі не
тільки проблеми, що виникають у ній самій, але й проблеми дітей, які
проживають у подібних сім’ях.
По-друге, проблеми багатодітної сім’ї розрізняються залежно
від місця її проживання: різних регіонів країни, міста або села. Є
істотні розбіжності між регіонами з високою народжуваністю, де
таких сімей багато, і регіонами з низькою народжуваністю, де їх мало.
Тому суттєва допомога багатодітній сім’ї повинна виявлятися з
урахуванням місцевих умов, можливостей, побажань і думок
населення.
По-третє, багатодітні сім’ї не є однорідною масою. Усі вони,
незважаючи на наявність загальних проблем, різко відрізняються
одна від одної.
Головна проблема багатодітних сімей – матеріальна. У наш
час з народженням кожної дитини прибуток сім’ї різко зменшується.
Численні дослідження показують найтісніший взаємозв’язок між
кількістю дітей, які проживають у сім’ї, і прибутком на кожного
члена сім’ї, а в більш загальному плані – ступенем її збіднення. У
сім’ях, які складаються з шести і більше осіб, сукупний дохід у
середньому на кожного члена у 2,2 – 2,8 разів нижче, ніж у сім’ях, які
складаються з двох осіб, і в 1,8 – 2,1 разів нижче, ніж у сім’ях з трьох
осіб. Можна сказати, що народження в сім’ї третьої дитини в
переважній більшості випадків призводить до малозабезпеченості [3,
с. 108].
Багатодітні сім’ї й раніше були матеріально вразливою
категорією населення, а сучасні інфляційні процеси впливають на них
більшою мірою, ніж на суспільство загалом, і змушують
заощаджувати на найнеобхіднішому – на продовольчих і майже на
всіх промислових товарах. Частіше за все такі сім’ї мають і погані
житлові умови.
Сьогодні сім’ї, а особливо багатодітній, потрібна соціальна
допомога й захист держави. Причому допомога не разова, а постійна,
гарантована, адресна. Потрібна продумана, зважена соціальна
програма роботи з сім’єю в кожній області України, програма, яка
враховуватиме її соціально-економічні можливості.
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Як зазначає Н. Ф. Дивіцина, основними напрямками
діяльності державних соціальних служб в Україні сьогодні є:
 консультування з питань самозабезпечення багатодітних
сімей, розвиток сімейного підприємництва, надомних промислів;
 сприяння у вирішенні питань зайнятості, улаштування на
курси перепідготовки;
 соціальний патронаж багатодітних сімей;
 консультування з соціально-правових питань;
 сприяння в отриманні пільг, допомоги, компенсацій та
інших виплат, матеріальної й натуральної допомоги [1, с. 127].
Соціальна робота з багатодітною сім’єю є діяльністю
соціальних служб з надання соціально-побутових, соціальномедичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг та
матеріальної допомоги, проведення соціальної адаптації й
реабілітації. Виходячи з цього, соціальний працівник покликаний
виконувати такі функції:
 діагностичну (вивчення особливостей багатодітної сім’ї,
виявлення її потенціалів);
 охоронно-захисну (правова підтримка багатодітної сім’ї,
забезпечення її соціальних гарантій, створення умов для реалізації її
прав і свобод);
 організаційно-комунікативну (організація спілкування,
ініціація спільної діяльності, спільного дозвілля, творчості);
 соціально-психолого-педагогічну (психолoго-педагогічна
освіта членів багатодітної сім’ї, надання невідкладної психологічної
допомоги, профілактична підтримка й патронаж);
 прогностичну (моделювання ситуацій і розробка певних
програм адресної допомоги);
 координаційну (установлення й підтримка об’єднання
зусиль департаментів допомоги багатодітній сім’ї й дитинству,
соціальної допомоги населенню, відділів сімейного неблагополуччя
органів внутрішніх справ, соціальних педагогів освітніх установ,
реабілітаційних центрів і служб).
Соціальна робота з багатодітною сім’єю складається з певних
технологій [2, с. 88]:
а) соціального захисту багатодітної сім’ї – багаторівневої
системи переважно державних заходів із забезпечення мінімальних
соціальних гарантій, прав, пільг і свобод сім’ї, яка нормально
функціонує, у ситуації ризику на користь гармонійного розвитку
родини, особистості й суспільства. Важлива роль у соціальному
захисті багатодітної сім’ї спрямована на: зміцнення батьківських уз;
формування стійкості проти пропаганди сексу, наркотиків,
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насильства, агресивної поведінки; підтримку в нормі психологічного
здоров’я сім’ї тощо;
б) соціальної підтримки багатодітної сім’ї, яка передбачає
формальну й неформальну діяльність та взаємини фахівців із сім’ями,
які опинилися в скрутних обставинах. Вона включає різні форми
допомоги (моральну, психолого-педагогічну, матеріальну й фізичну),
медичне страхування, соціальне співчуття та єдність тощо.
Фахівець із соціальної роботи повинен:
 знати потреби багатодітних сімей і осіб, які проживають у
них;
 уміти складати план дій, не випускаючи з виду жодної
проблеми багатодітної сім’ї;
 залучати різні організації та служби, які здатні допомогти
багатодітній сім’ї (соціальні, правоохоронні, юридичні, охорони
здоров’я, освіти, а також місцеві адміністрації та громадські
організації, об’єднання, асоціації).
Соціальна допомога малозабезпеченим багатодітним сім’ям –
важлива складова частина загальної системи соціальної підтримки
населення. Зазвичай, найбільш значущими для себе люди вважають
грошові виплати.
Соціальний працівник зобов’язаний допомогти багатодітній
сім’ї в наданні інформації про допомогу, соціальні пільги,
передбачені для таких сімей, а також в отриманні цих видів
матеріальної допомоги та пільг.
З 1 січня 2011 року набув чинності закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту
багатодітних сімей». Цей закон передбачає низку пільг для
багатодітних сімей. Давайте наведемо ці типи пільг.
ЖКХ
1. Багатодітним сім’ям надається 50% знижка на квартплату,
опалювання в межах норм, передбачених чинним законодавством (21
кв. метр. загальної площі житла на кожного члена родини, який
постійно проживає в житловому приміщенні, а також додатково 10,5
кв. метри на сім’ю).
2. 50% знижка на оплату комунальних послуг
(газопостачання, електропостачання тощо).
3. Якщо в будинку немає центрального опалювання, також
передбачена 50% знижка на вартість палива, зокрема рідкого, у межах
норм, передбачених законодавством.
Сім’ї, у яких п’ятеро і більше дітей, або у випадку
народження трійні (і більше), мають право на отримання поза чергою
житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення.
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Телефон
Багатодітна сім’я отримує 50% знижку на оплату
абонентської плати за користування квартирним телефоном. Якщо в
такій родині ще немає телефону, то його повинні встановити поза
чергою.
Проїзд для дітей
Діти з багатодітних сімей мають право на безкоштовний
проїзд у всіх видах міського пасажирського транспорту (крім таксі). А
також у залізничному й водному транспорті приміського
повідомлення, в автобусах приміських і міжміських маршрутів,
незалежно від відстані.
Охорона здоров’я
Діти з багатодітних сімей мають право на:
 безкоштовне отримання ліків за рецептом лікаря;
 щорічне медичне обстеження й диспансеризацію в
державних та комунальних установах охорони здоров’я із залученням
необхідних
фахівців,
а
також
компенсацію
витрат
на
зубопротезування;
 першочергове
обслуговування
в
лікувальнопрофілактичних установах, аптеках і першочергову госпіталізацію;
 безкоштовне отримання послуг з оздоровлення й
відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей».
Освіта
Багатодітна родина, у складі якої є п’ятеро й більше дітей,
має також додаткові пільги. Діти з такої сім’ї мають право на пільгові
умови при вступі до всіх державних і комунальних навчальних
закладів за умови достатнього рівня підготовки.
Крім того, діти з багатодітних сімей, у складі яких п’ятеро й
більше дітей, а також особи у віці від 18 до 23 років з таких сімей,
звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах
державної й комунальної форми власності всіх рівнів акредитації. За
умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони отримують
уперше.
Податкові пільги
Батьки багатодітної родини, що працюють, мають право на
зменшення суми загального місячного оподатковуваного податком
доходу (зарплати) на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що
дорівнює 200% сум пільги з розрахунку на кожну дитину.
Тепер також не підлягає оподаткуванню цільова добродійна
допомога, яку отримує батько, який виховує трьох і більше дітей.
Відпустка батькам
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Жінці, яка працює й має більше двох дітей, матері-одиначці
або батькові, який виховує дитину без матері, відтепер надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка протягом 10 календарних
днів без урахування святкових і неробочих днів.
Пенсії
Матерям, які народили п’ятеро й більше дітей і виховали їх
до шестирічного віку, призначені пенсії за особливі заслуги перед
Україною. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому
законом порядку.
Як отримати пільги?
Право на пільги отримує багатодітна родина, яка занесена до
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право
на пільги. Щоб бути включеними до реєстру, багатодітні сім’ї
повинні надати в управління праці й соціального захисту за місцем
проживання такі документи:
 паспорти батьків;
 свідоцтва про народження дітей;
 копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера;
 довідку про склад родини;
 розрахункові книжки (платіжні квитанції) за послуги.
Отже,
держава
розробляє
стратегію
забезпечення
багатодітних сімей соціальними й матеріальними пільгами, а
соціальний працівник вирішує тактичні завдання з надання соціальної
допомоги та соціальної підтримки багатодітних сімей у сучасних
економічних умовах.
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ІСТОРИКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОЛОНТЕРСТВА
В. О. Кратінова
Завдання даної статті - актуалізувати теорію волонтерської
діяльності у традиціях феноменологічного підходу.
Питання доброчинності та волонтерства у вітчизняній науці
досліджуються О. Безпалько, І. Звєрєвою, Н. Заверико, А. Капською,
О. Карпенко, Л. Коваль, Т. Лях та ін.
При цьому вітчизняні дослідники зосереджують свою увагу на
змісті волонтерства, принципах та практичному досвіді організації
волонтерської діяльності, питаннях практичної підготовки волонтерів до
роботи з різними категоріями населення тощо. Питання ж історії
розвитку волонтерства як за кордоном, так й у вітчизняній практиці
вивчене, на нашу думку, недостатньо. Тому вважаємо за доцільне
здійснити стислий аналіз соціальної діяльності волонтерів у розвинених
країнах світу, а також виділити провідні тенденції її розвитку.
У країнах Західної Європи і США зародження волонтерського
руху припадає на початок ХІХ ст. У поняття «волонтер» вкладають
наступний зміст: це безкоштовна робота людини або певної групи на
благо суспільства. У розвинених країнах світу волонтер вважається
вельми почесною місією і є віддзеркаленням активної життєвої позиції.
Таким чином, особливість соціальної роботи в США пов'язана з
децентралізацією, активним залученням волонтерів на місцевому рівні в
реалізації конкретних соціальних програм, що дає позитивний
соціальний результат.
Іншим шляхом відбувався розвиток доброчинності в Європі, і
зокрема у Німеччині.
Аналіз сучасної європейської моделі соціальної роботи на
прикладі Німеччини доводить, що у діяльності кожного спеціаліста
втілюється соціальна політика держави, «відчувається реальний
взаємозв'язок вирішення соціальних і економічних проблем як гарантія
існування правової соціальної держави» [5, с. 120]. Сьогодні в Німеччині
активно проходить реформа системи державного і недержавного
соціального забезпечення. Вона передбачає й розширення фронту
волонтерських робіт. Наприклад, у разі захворювання і пов'язаних з ним
особистих обставин клієнти соціальних служб держави можуть
звернутися не менше як до 15 спеціалізованих установ різного профілю
(соціально-педагогічних, медичних, психіатричних,
психотерапевтичних), а також у соціальні добровільні служби – служби роздачі їжі,
служби допомоги вдома, служби з підтримки й допомоги для родичів
потерпілих тощо.
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Таким чином, у європейській моделі соціальної роботи
добровільна допомога населенню входить до загальної державної
системи соціальної допомоги і є важливим її елементом, який розширює
проблемне поле цієї життєво важливої діяльності.
Необхідно зазначити, що одночасно зі становленням
національних моделей волонтерської діяльності відбувалося становлення
міжнародних волонтерських організацій.
У середині ХІХ століття оформлюється одна з перших і
найкрупніших волонтерських організацій світу – Міжнародне товариство
Червоного Хреста. Виникнення організації пов’язане з ім’ям швейцарця
Анрі Жана Дюнана, який став свідком загибелі людей, залишених без
медичної допомоги, їжі й напоїв на полі битви при Сольферино 25
червня 1859 року. Результатом втілення його ідеї про створення у всіх
європейських країнах товариств з надання допомоги у воєнний час
пораненим, незалежно від їх національності, стало виникнення в лютому
1863
року
Міжнародного
комітету
допомоги
пораненим,
перейменованого у 1876 році у Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
З часом Червоний Хрест поширив свою діяльність на полегшення долі
постраждалих практично за будь-яких надзвичайних ситуацій, всіх
знедолених, стражденних. Сьогодні цей всесвітній гуманістичний рух
об’єднує понад 175 національних товариств, а також Міжнародний
комітет Червоного Хреста і Міжнародну Федерацію Товариств
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця [5, с. 156].
Передтечею Українського Червоного Хреста вважається
засновник української анатомії та хірургії П. Загорський, який наприкінці
ХVІІІ століття під час війни з Польщею як військовий лікар надавав
допомогу полоненим і цивільному населенню, не поділяючи їх на
«своїх» та «чужих». Активну допомогу Товариство надавало в
медичному обслуговуванні цивільного населення. Так, в Україні
поліклініка Червоного Хреста функціонувала в Харкові. Тут професором
І. Троїцьким у 1902 році було створено дитячу лікарню. Київський і
Подільський філіали Червоного Хреста взяли участь у заснуванні в Києві
«Товариства боротьби з інфекційними захворюваннями» і будівництві
при ньому Бактеріологічного інституту, лікарні для робочих. Силами
медиків-активістів Червоного хреста була створена філія в Придніпров’ї,
активну боротьбу з інфекціями вели працівники Катеринославської філії.
У 1914 році тільки у Києві було відкрито понад 100 шпиталів Червоного
Хреста (при університеті Св. Володимира, Політехнічному інституті,
Покровському монастирі тощо). У квітні 1918-го, після проголошення
УНР, пройшов з’їзд з метою організації самостійного Українського
товариства Червоного Хреста (був обраний організаційний Комітет на
чолі з професором М. Дітеріхсом). Після встановлення на всій території
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України Радянської влади починає діяти радянський Український
Червоний Хрест, при якому з часом було створено 18 пересувних
санітарних загонів, 60 пунктів харчування [5, с. 13]. У 20-х роках силами
Червоного Хреста України були створені численні протитуберкульозні і
венерологічні диспансери, станції боротьби з малярією, амбулаторії,
будинки для безпритульних. За рахунок його коштів працювали 119
медичних, 209 профілактичних і дитячих закладів, було відкрито 400
аптек і магазинів санітарії [5, с. 13]. Тоді ж починається міжнародна
діяльність нашого Товариства, його представництва відкриваються в
Німеччині, Англії, США, Японії, Франції. Створення в 1925 році Спілки
товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР позбавило
Український Червоний Хрест його автономії, а у 1938 році всі його 6111
закладів були відчужені відповідно до постанови ради Народних
комісарів СРСР. Після проголошення незалежності нашої держави
Український Червоний Хрест починає своє відродження як національне
товариство, у 1992 році визнане Указом Президента України, а у 1993
прийняте в члени Міжнародної Федерації.
Засновником ще одного міжнародного волонтерського руху став
англійський офіцер Роберт Баден-Пауелл, який у 1907 році повернувся
до Англії з Південної Америки й, використовуючи особистий досвід
військового керівника, зібрав групу з двадцяти хлопців, взяв їх з собою
на острів Броунсі, де й організував перший в історії дитячий табір. У
1908 він видав у шести двотижневих серіях свій підручник «Скаутинг
для хлопчиків» разом із власними ілюстраціями. Книга мала вражаючий
успіх – по всій країні стали виникати скаутські групи (у перекладі з
англійської слово «скаут» означає «розвідник»). На 1909 рік в Англії
налічувалось вже 14 000 скаутів [7]. У 1910 році виникла «паралельна»
бойскаутам організація дівчат – «герл-гайдів». У 1928 році була створена
Всесвітня організація дівчат-гайдів і дівчат-скаутів, яка в наш час
складається з 118 національних організацій чисельністю в 8 млн. осіб
[11].
Сьогодні скаутинг – це всесвітній добровільний недержавний і
неполітичний рух, у якому беруть участь більше 25 мільйонів дітей та
молодих людей різних соціальних груп, релігій і культур. Головна мета
руху – громадянський, духовний, інтелектуальний і фізичний розвиток
молодих людей, формування активної цілісної особистості, що
досягається шляхом участі скаутів у прогресивних розвиваючих
програмах і соціальних проектах (наприклад: екологічні акції
(прибирання парків, посадка дерев); благодійні акції (збір продуктів,
одягу дитячим будинкам, безкоштовні концерти, трудова допомога
церквам і монастирям)).
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Національна скаутська організація України – «ПЛАСТ» (у
козаків пластунами називали розвідників) – виникає в 1911–1912 рр. у
Галичині. Її засновниками стали Іван Чмола, Петро Франко, Олександр
Тисовський [8].
З 1991 року «Пласт» перетворено в Національну скаутську
організацію України, яка на сьогоднішній день нараховує близько 10 000
членів.
В Україні перші ластівки сучасних зразків волонтерства
з’явилися на початку 1990-х років.
21 листопада 1990 року XI зліт піонерів України проголошує
створення Спілки піонерських організацій України – СПОУ. В її основі –
відмова від політичного замовлення на діяльність об'єднання,
відродження справжніх принципів піонерії. Зміст діяльності –
спрямування на об'єднання дітей та дорослих навколо і цікавих, і
корисних справ, що допомагають пізнавати світ, розкривати власний
творчий потенціал, розумітись у загальнолюдських цінностях, вчитися
бути корисним людям. Головними ознаками діяльності стають гра,
лідерство, пошук. Піонерські організації нового типу відкриті для всіх
дітей незалежно від їх національного, соціального, освітнього,
релігійного, територіального статусу [1; 3; 9].
У травні 1998 року Україна серед інших країн Центральної та
Східної Європи, а також кількох країн Азії, розпочала реалізацію
регіональної програми «Ініціативи в роботі на добровільних засадах».
Ідея програми належить Нью-Йоркському Інституту Відкритого
Суспільства (більш відомому як Фонд Сороса) і впроваджується через
мережу національних відділень. Головна мета програми – відновлення
руху волонтерів як запоруки громадянського суспільства та
незворотності демократичних перетворень, збільшення частки
добровільної праці громадян, спрямованої на розв'язання конкретних
суспільних проблем. Варто також зазначити, що не лише громадські
організації, а й державні теж намагаються розвивати волонтерський рух в
Україні. Про це свідчить, зокрема, діяльність Соціальних служб для
молоді, де поряд із професійними соціальними працівниками працюють
добровільні помічники. Волонтерські служби при центрах соціальних
служб для молоді поступово стали одним із аспектів державної
молодіжної політики. На початку членами волонтерських угрупувань
були переважно неповнолітні і молодь (старшокласники, студенти),
тобто особи, у яких не було відповідного досвіду чи кваліфікації. Проте
останнім часом все частіше до волонтерських лав вступають і досвідчені
фахівці (юристи, лікарі, психологи, педагоги та ін.).
Сьогодні істотну роль у зміцненні статусу добровольців при
центрах соціальних служб для молоді та формуванні позитивного
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ставлення громадськості до їх діяльності відіграє впровадження системи
навчання волонтерів. Виходячи із специфіки діяльності та завдань
соціальних служб для молоді, використовуються досить різноманітні
форми навчання добровольців із метою формування у них знань, умінь
та навичок, наприклад: протягом року – школа волонтерів; протягом
півріччя – тематичні волонтерські курси; протягом місяця – табір
підготовки добровільних помічників; протягом тижня – курси
підвищення майстерності тощо. Можна виокремити такі головні
напрями, за якими здійснюється навчання волонтерів: соціалізація дітей
та молоді з функціональними обмеженнями; соціально-рекламна та
інформаційна робота з дітьми та молоддю; профілактика негативних
явиш в молодіжному середовищі; правова освіта молоді; підготовка до
сімейного життя та усвідомленого батьківства.
Попит на волонтерську працю в Україні зростає з кожним
роком. З'явилося багато організацій, які займаються залученням та
навчанням волонтерів або тих, хто спеціалізується лише на розвитку
волонтерства. Наприклад, Всеукраїнський громадський центр
«Волонтер» був створений 1998 року; він веде активну роботу відразу в
трьох напрямах, втілюючи у життя такі програми, як «Я і навколишнє
середовище» (рішення екологічних проблем, охорона культурних та
історичних пам'ятників), «Я і людина» (тренінги по вихованню
лідерських якостей, соціальна реабілітація інвалідів, сиріт, ВІЛінфікованих, жертв насильства), «Я і міжнародна спільнота» (допомога в
інтеграції України до світової спільноти). Практично тим же займається
організація «СВІТ». Є й невеликі волонтерські формування, які
виконують одне конкретне завдання. Взагалі, українські волонтери
займаються тим, що впроваджують ідеї волонтерства в життя, надають
посильну допомогу нужденним, сприяють інтеграції у суспільство
неадаптованих індивідів, проводять безкоштовні семінари з питань
гігієни, СНІДу, агітації за здоровий спосіб життя, беруть участь у
реалізації екологічних програм і т.п. [10].
Нині, коли Україна зазнає справжньої економічної і духовної
кризи, ще більше відчувається цінність безкорисливої добровільної
допомоги. Збільшується кількість населення нашої країни, що потребує
допомоги, ще більш відчутно визначилися прошарки населення, які
потребують її негайно. Передусім це – пенсіонери, безробітні, інваліди,
сироти, особи БВМП (без визначеного місця проживання) та інші. Проте
допомога їм з боку держави вкрай недостатня, не проголошується як
соціально значуща справа, не стимулюється добровільна допомога цим
категоріям населення. І саме тут дуже важливе значення має
волонтерська діяльність як ресурс соціальної роботи, ефективне
використання якого можливе на основі вивчення накопиченого
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розвиненими країнами досвіду, урахування тенденцій розвитку, творчого
використання для побудови його вітчизняної моделі.
Таким чином, двохсотрічний досвід розвитку добровольчої
діяльності, аналіз діяльності неурядових організацій у різних країнах і
вивчення робіт зарубіжних дослідників третього сектора дозволяють
виявити провідні тенденції розвитку діяльності волонтерів за рубежем [2,
с. 67 – 69]:
1. Паритетна основа побудови відносин громадських
організацій з державою. Будь-яка взаємодія об'єднань третього сектора з
державними структурами будується на принципах незалежності, обидві
сторони працюють як рівні ділові партнери, що стимулює активність як
неурядових організацій, так і державних структур. Як правило,
громадські організації є неполітичними об'єднаннями, їх інтереси
зосереджуються не у державній, а в соціальній сфері. Вони прагнуть
донести до суспільства інформацію про наболілі соціальні проблеми, і
при цьому самі пропонують шляхи їх вирішення. Знаходячись поза
політикою, ці організації можуть виконувати функції лобіювання,
знаходити різні додаткові джерела надходження фінансів з метою більш
гнучкої розробки стратегії своєї діяльності, пропонувати владі різні
варіанти співпраці, вигідні для обох сторін. Тому ініціативність,
здатність ухвалювати самостійні і нестандартні рішення – важлива
сторона незалежності зарубіжних громадських організацій, що
виражається в результатах соціальної практики.
2. Пріоритетність волонтерської праці для успішного
виконання соціально значущих програм. Питання про людські ресурси є
виключно важливим, а у багатьох випадках – навіть визначаючим. До
числа добровольців можуть входити як люди, що ініціювали ідею, так і
фахівці, зокрема професіонали в області добродійної діяльності. При
цьому, хто б вони не були, всі надають свої послуги на безвідплатній
основі (2-5 год. на тиждень, рідше – повний робочий день). Таке широке
залучення добровольців вносить неоціненний вклад у роботу зарубіжних
громадських організацій, сприяє їх розвитку навіть у найважчих для них
обставинах. Проте при цьому необхідний і зворотний зв'язок, коли
управлінська ланка, спираючись на сучасні теорії соціального
менеджменту, грамотно підбирає і піклується про свої добровольчі
кадри, знає, як їх привернути, навчити і зберегти. Волонтерство
професіоналів, сімейне волонтерство, волонтерство молоді – все це
виходить з самої ідеї волонтерства, що дозволяє оптимізувати і
активізувати соціальні процеси в суспільстві, об'єднуючи і підтримуючи
соціально активних і відповідальних громадян. Таким чином,
максимальне залучення добровольців всіх соціальних категорій,
забезпечення умов їх переходу з об'єктів в суб'єкти суспільнокорисної
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роботи є однією з найважливіших тенденцій діяльності зарубіжних
громадських організацій.
3. Інтеграція зусиль волонтерів різних суспільних організацій.
Як відомо із світової практики, найчастіше громадські організації
створювалися для досягнення однієї мети. Проте реальна практика з року
в рік підтверджує ефективність соціальної інтеграції добровольчих
зусиль, стійкість горизонтальної комплексної мережі цивільних
об'єднань.
4. Самофінансування діяльності громадських організацій у
галузі соціального обслуговування населення за наявності державної
підтримки. Це особливо відчутно, коли на державному рівні в країні
ухвалюються рішення про скорочення бюджетних асигнувань у
соціальну сферу.
Скорочення державних дотацій у соціальну сферу примушує
громадські організації активізувати свою діяльність із вироблення
власних засобів, активніше пропонувати свої товари і послуги.
5. Створення національних ресурсних центрів для громадських
організацій. За сучасних умов за оцінкою експертів Міжнародного
валютного фонду (МВФ) у індустріально розвинутих країнах чинна
державна система соціальної допомоги потребує докорінної реформи,
оскільки втратила ефективність і неспроможна надалі підтримувати
режим соціального процвітання [4, с. 17]. У зв'язку з цим державам
рекомендується відмовитися від командно-контролюючого підходу і
перейти до управління, використовуючи підхід з активним залученням
інститутів громадянського суспільства. Ключовий механізм, на думку
експертів МВФ, може базуватися тільки на добровільній діяльності
людей. Це стосується насамперед освіти, охорони здоров'я, медичного
обслуговування, системи соціальної допомоги населенню. Створювані
для цієї мети ресурсні центри покликані стати своєрідним посередником
між органами державної влади, структурами громадянського суспільства
і міжнародними інтересами. «Вони повинні, на практиці реалізовуючи
принципи субсидарності, взаємодії влади і суспільства, сприяти
створенню умов для підтримки цивільних ініціатив, активного впливу
громадськості на процеси формування і соціальної політики держави і,
кінець кінцем, світової спільноти» [4, с. 48].
Узагальнюючи викладене вище, доходимо висновку, що
практика волонтерського руху за кордоном розвивалася паралельно із
становленням соціальної роботи як професії. Вона має загальні та
специфічні особливості, характерні для різних країн, а також провідні
тенденції, що визначають стратегічні шляхи формування громадянського
суспільства.
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З теоретико-феноменологічної точки зору поняття «волонтер»,
«волонтерство» можна конкретно й адекватно застосовувати лише за
умови зародження, становлення й функціонування його як суспільної
організації громадянського суспільства. Сутність цього явища можна
визначити як особливу форму спонтанного самовиявлення вільних
громадян і добровільно сформованих ними для обстоювання власних
інтересів організацій та об’єднань в усіх сферах життя суспільства і як
певну систему відносин, яка склалась для досягнення певної спільної
мети – реалізації власних бажань, себе через надання безкорисливої
допомоги іншим.
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ШКОЛА ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Н. Б. Ларіонова
Розглядати питання місця школи в мікросоціумі, в громаді, як
і проблему якості освітніх послуг, необхідно в контексті освіти як
соціального інституту, освіти як способу входження людини в світ
науки і культури.
Інститут
освіти
характеризується
винятковістю,
неповторністю, несхожістю з іншими соціальними інститутами.
Феноменальність його проявляється в різних проявах, серед яких
основними є такі [4, с. 79-80]:
1. Це дійсно соціальний інститут, тому що в ньому
реалізуються соціальні інтереси представників всіх суспільних класів
і верств.
2. Він задає тональність у розвитку суспільства, на ньому
лежить певна відповідальність за його вдосконалення.
3. У ньому з метою отримання освіти, розвитку, набуття
досвіду й навичок зосереджені люди різного віку й навіть різних
поколінь.
4. Це спосіб взаємодії людей, де відбувається не механічна
передача знань і досвіду, здобутих попередніми поколіннями, а їх
використання заради розвитку здібностей поколінь сучасних з метою
збільшення, подальшого накопичення знань і досвіду, спрямованих на
вдосконалення суспільства в усіх його проявах.
5. Це спеціалізована сфера самовираження особистості
дитини, молодої людини як суб’єкта соціальної взаємодії.
6. Це така форма організації людського життя, при якій:
а) індивіди, що представляють різні соціальні верстви суспільства,
йдуть до єдиної мети, свідомо намагаючись не допустити між собою
конфліктів; б) соціальна взаємодія індивідів відбувається за наявності
величезної різниці в знаннях, досвіді, навичках.
Як соціокультурний феномен освіта виконує ряд функцій:
1. Це один з оптимальних й інтенсивних способів входження
людини в світ науки й культури.
2. Це практика соціалізації людини й наступності поколінь.
3. Це механізм формування громадського й духовного життя
людини й галузь масового духовного виробництва.
4. Це процес трансляції культурно оформлених зразків
людської діяльності.
5. Це функція розвитку регіональних систем й національних
традицій.
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6. Це соціальний інститут, через який передаються і
втілюються базові культурні цінності й цілі розвитку суспільства [2,
с. 62-67].
Перед сучасною школою стоять винятково важливі завдання,
які потребують невідкладних радикальних рішень, що пов'язане із
широкою демократизацією виховного процесу, пошуками різних
форм самоврядування, підтримкою творчої ініціативи педагогів і
учнів, з гострою необхідністю реальних змін у вихованні й навчанні
дітей і молоді.
Ці актуальні завдання й способи їх вирішення вимагають
діалектичного врахування досвіду світової педагогічної практики й
науки в цілому. Вивчення зарубіжного освітнього простору із
сучасних позицій має на увазі подолання звичних стереотипів, які
довгий час не викликали сумнівів, але призводили до примітивізації
діалектично складної картини розвитку школи й педагогіки,
суперечливої взаємодії освіти й суспільства в сучасних країнах. Із
цього погляду, необхідно визнати, що школа на заході аж ніяк не
вичерпала потенціалу демократичного розвитку «зсередини», вона
зберігає в цьому плані чималі резерви саме як соціальний інститут.
Підкреслюючи винятково важливу роль освіти в сучасному
світі, відомий англійський фахівець із питань педагогіки й психології
Б. Саймон стверджує: у тому ступені, у якому людина змінює
оточуючий її світ, весь історичний процес варто розглядати як
освітній, а освіту – як спосіб формування людини усередині
суспільства [5]. Одночасно Б. Саймон аналізує значення людського
чинника. При розгляді взаємозв'язку між змінами в суспільстві й
освітою необхідно якомога найповніше враховувати суб'єктивний
досвід вихованця – його діяльність і її вплив на свідомість – у
широкому історичному змісті. Проблеми освіти нерозривно
взаємопов’язані із людинознавством, зі збагненням ролі особистості в
соціальних процесах.
Розглянемо основні функції освіти як фактора соціалізації.
Освіта покликана допомогти в придбанні особистістю наукових
понять, на відміну від життєвих, що формуються спонтанно, сприяти
з'єднанню безпосередньо буття людини з культурою.
Об'єктивно освіта являє собою одну з вищих цінностей для
особистості й суспільства, виступаючи передумовою їх існування й
розвитку. Освіта реалізує борг суспільства перед особистістю й борг
особистості перед суспільством. Поза освітою неможлива інтеграція
суспільства, його цілісність і стабільність, гарантування прав окремої
особистості. Розвиток виробництва, кваліфікованих робочих сил
суспільства напряму залежить від освіти. Дані економістами оцінки
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ближньо-, середньо- і довгострокових результатів національної освіти
свідчать про її реальний внесок у зростання національного доходу.
Оплата різнорівневих освітніх послуг у цей час стає для багатьох
пріоритетною статтею сімейного бюджету.
Освіта
є
необхідною
передумовою
народовладдя.
Т. Джефферсон, один із родоначальників демократії в Америці, писав:
«Джерело вищої влади над суспільством є саме суспільство. Якщо ми
думаємо, що суспільство недостатньо освічене, щоб здійснювати
свою владу з повною відповідальністю й компетентністю, то вихід з
положення полягає не в позбавленні суспільства влади, а у втіленні
його цією владою за допомогою освіти» [1, c. 4].
Організація освіти й системи управління нею повинні
забезпечити доступ до дійсної, глибокої й цілісної освіти всім
здатним її засвоїти. Стартові умови повинні бути однаково якісними
для всіх людей. Диференційованість освіти зобов'язана мати своєю
підставою тільки здатності особистості, що розгортаються в часі.
Дана теза припускає наявність системної соціальної програми із
захисту, підтримки й розвитку таланта.
Цьому покликані сприяти різні види освітніх установ,
широко розповсюджені останнім часом: гімназія, академія, школагімназія, школа з гімназичними класами, ліцей, кадетський корпус
тощо. Загальне у всіх названих установ те, що вони створюються на
базі середньої школи й дають загальну середню освіту.
Оптимальне рішення доцільно шукати в гармонічній
територіальній освітній системі, що включає достатню кількість
різних видів шкіл, класів, груп, що задовольняють потреби, запити,
схильності всіх дітей. Ця робота буде ефективною при ретельній
діагностиці здатностей дітей. Ліцеїв і гімназій повинно бути стільки,
скільки дійсно необхідно для навчання обдарованих дітей.
Жодна інтелектуально повноцінна дитина (така, що має якісь
особливості) не повинна потрапити в клас для дітей із затримками в
розвитку. Всі діти, що мають потребу у навчанні за спеціальними
технологіями, повинні мати таку можливість. І, природно, основним
типом школи при цьому залишається звичайна загальноосвітня школа
адаптивного характеру з розвинутою диференціацією навчання,
широким набором різноманітних освітніх послуг, які максимально
задовольняють запити дітей.
Сучасна загальноосвітня школа як інститут виховання
фактично сполучає в собі:
 освітньо-виховну установу, що реалізує функції
виховання через навчання учнів;
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 організацію (загальношкільну й сітку первинних), що
здійснює вплив на школярів у процесі організованої педагогами
життєдіяльності учнів поза навчальним процесом;
 соціально-психологічну групу (велику – школа в цілому, й
сітку малих груп), вплив якої на учнів відбувається в процесі вільного
спілкування, не організованої педагогами життєдіяльності.
Цей поділ є об'єктивним, тому що визначає об'єктивні
можливості реалізації школярами своєї активності в процесі
взаємодії, характерної для кожної із цих «іпостасей» школи, й
об'єктивні можливості розвитку особистості, закладені в них.
Процес навчання в школі як освітньо-виховній установі
створює можливості для реалізації школярами активності у сфері
пізнання й частково у сферах предметно-практичної діяльності
(переважно в процесі трудового навчання) і спорту (на уроках
фізкультури). Міра реалізації цих можливостей пов'язана з формами
взаємодії, використовуваними педагогами в навчальному процесі.
Найпоширенішими в практиці є фронтальні й індивідуальні форми.
Однак оптимальними для реалізації активності є групові форми,
поширення яких стримується тим, що в теорії й методиці навчання
навчальний клас фактично не розглядається ні як група, ні як
колектив, а в теорії виховання пізнавальна діяльність не
розглядається як основа згуртування й розвитку колективу класу. У
результаті процес навчання не стає сферою реалізації активності у
галузі пізнання для досить великої частини школярів, що призводить
до появи егресивної (уникаючої) поведінки у відношенні до навчання
й, отже, зменшує вплив школи як освітньо-виховної установи на
виховання людини й її соціалізацію в цілому.
Зміст і форми життєдіяльності учнів у школі як організації
визначаються педагогами на підставі різних рекомендаційних
розробок, аналіз яких і масового практичного досвіду показує, що
зміст і форми об'єктивно створюють можливості для реалізації
школярами активності, головним чином, у сфері предметнопрактичної й духовно-практичної діяльності, у певній мірі у сфері
пізнання, частково у сфері спорту й гри. Міра реалізації цих
можливостей також пов'язана з формами взаємодії, які
використовуються (у практиці переважають масові форми, тобто такі,
що об'єктивно не припускають установлення зв'язків між учасниками
життєдіяльності, незважаючи на суб'єктивні наміри педагогів). Крім
того, створюючи об'єктивні можливості для реалізації школярами
активності лише в інституціональному спілкуванні, досить обмежені
можливості – у сфері гри, а також не враховуючи соціальнопсихологічні зміни у спрямованості активності школярів у сферах
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пізнання й діяльності, організована життєдіяльність почасти вступає в
протиріччя з реальною життєдіяльністю школярів. У результаті й у
цьому випадку можна констатувати наявність фактів егресивної
поведінки учнів, що знижує вплив школи як організації на виховання
й соціалізацію в цілому.
Школа як соціально-психологічна група, будучи соціальним
простором контактів школярів, створює можливості для реалізації
ними активності у сферах спілкування й гри, частково – в інших
сферах життєдіяльності. Міра реалізації цих можливостей пов'язана з
тим, як інтенсивно й з ким взаємодіє школяр. Спрямованість
реалізації активності в школі як групі визначається нормами й
цінностями, прийнятими в ній, а отже, може бути як соціально
цінною, так і асоціальною, що визначає вплив цього виду взаємодії на
соціалізацію. Наявні дані показують, що певна частина учнів не
прагне до взаємодії в школі як у групі, а інша, не знаходячи в ній
задоволення за різними причинами, зводить її до мінімуму. З віком
число школярів, що реалізують егресивну поведінку відносно школи
як групи, зростає.
Як відзначає відомий американський фахівець у галузі освіти
У. Глассер, «якщо особистісні потреби дітей не реалізуються вдома,
вони повинні реалізуватися в школі. Щоб продовжити шлях до
успіху, діти повинні одержувати в школі те, чого їм бракує: добрі
взаємини як з однолітками, так і з дорослими. Самотня, надана сама
собі людина, будь-то дитина або дорослий, ніколи не буде зазнавати
почуття щиросердного задоволення... Школи мають унікальну
можливість позбавити дітей від самотності або принаймні значно
зм'якшити цей негативний фактор особистісного розвитку. Школа
може забезпечити головні складові для отримання впевненості в собі
й відчуття власної значимості: знання й уміння мислити. Навчальний
процес може бути організований таким чином, щоб спонукати дітей
до самостійного вирішення проблем як академічного, так і
соціального характеру» [3, c. 25-26].
Пошуки нових форм навчання й виховання пов'язані сьогодні
із процесом перетворення в багатьох країнах традиційних замкнених
шкіл у відкриті навчальні заклади, зв'язані різноманітними шляхами з
різними середовищами. Розробка принципу «відкритості» у теорії й
практиці шкільного навчання й виховання відбиває глобальну
тенденцію. Процес цей дуже різноманітний і неоднорідний. Принцип
«відкритості» нерідко пов'язаний з особливими історичними й
національними формами буття, соціальною організацією суспільства,
моделлю міжособистісних й ідеологічних зв'язків. Ці фактори істотно
визначають форми й зміст процесу соціалізації молоді.
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У найзагальнішому вигляді школа як відкрита соціальна
система означає:
 розширення соціальних контактів школи з родиною;
 взаємодію школи з установами додаткової освіти,
культури, іншими соціальними інститутами;
 інтеграцію зусиль педагогів із широким колом
громадських працівників: випускниками школи, ветеранами,
працівниками культури, спорту;
 співробітництво педагогічного й дитячого колективів із
різними творчими колективами;
 винесення уроків, позаурочних занять за межі школи: у
майстерні, лабораторії, на природу.
У системі соціального виховання можна позначити три
основні взаємозалежні напрямки діяльності школи й інших інститутів
суспільства:
 передача (організація) соціального досвіду учнів і
створення необхідних, найбільш сприятливих умов для повноцінної
самореалізації;
 саморозвиток конкретної особистості, її самоактуалізація
в найближчому оточенні, самовиховання в бажаному для суспільства
напрямку; активізація всіма наявними в суспільства засобами
інтелектуального, емоційного, морального, культурного, фізичного й
іншого напрямків розвитку особистості;
 створення середовища, що виховує, у родині і її
найближчому оточенні, формування в мікросередовищі соціально
схвалюваних, соціально значимих групових і колективних норм,
орієнтацій й цінностей, що є основою сприятливого психологічного
клімату, високого емоційного тонусу, що сприяє збереженню
референтної значущості цього оточення для особистості;
 процеси ресоціалізації й соціальної реабілітації, що
припускають комплекс заходів із подолання асоціальних відхилень і
профілактики правопорушень дітей і підлітків, забезпечення
соціальної допомоги й захисту з метою подолання соціальної
дезадаптації й включення їх у життя.
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АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ
У ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
З ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
Н. В. Маркова
Гендерна рівність сьогодні розглядається світовим
співтовариством не тільки як соціальне питання, а як політичне, як
питання захисту прав людини, що потребує прийняття політичних
рішень та значно розширеної сфери застосування не лише в інтересах
жінок, а й в інтересах чоловіків і всього суспільства в цілому.
Стратегії досягнення рівності охоплюють питання про роботу, участь
у політичному житті, сім’ю, освіту, статеве життя, право на
народження дитини, охорону здоров’я тощо.
Становлення
української
держави,
утвердження
цивілізаційних норм життя, інтеграція у європейське співтовариство
неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах
рівноправного співіснування всіх членів суспільства. Проблеми
гендерного розвитку особистості набувають особливої актуальності в
умовах розбудови громадянського суспільства, бо саме в культурі
суспільства формується не лише гендерна поведінка, а й концепція
чоловічої та жіночої психології, любові, продовження роду.
Значущість інститутів і агентів соціалізації на різних етапах
життєвого шляху особистості є різною. У період ранньої юності
особливо значущим інститутом є громада. Саме тут формується
середовище, яке сприймає індивід, з яким він себе ідентифікує, у
якому він розвивається.
Актуальність проблеми діяльності шкільного соціального
педагога з формування гендерної культури старшокласників
зумовлена поставленим перед системою освіти і виховання завданням
пошуку нових можливостей для розвитку особистості. Одним із таких
напрямків може стати, на нашу думку, активізація ресурсів громади з
метою надання ефективності процесу формування гендерної
культури.
Місцеве самоврядування в демократичних країнах є основою
їх конституційного ладу, фундаментальним принципом організації
влади.
Державною
гарантією
роботи
органів
місцевого
самоврядування є створення децентралізованої системи публічної
влади, за якої місцеві громади повинні отримати повноваження та
ресурси для надання якомога більшої кількості якісних послуг
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населенню (у тому числі освітніх й виховних, до яких можна віднести
формування гендерної культури особистості).
Одним із провідних напрямів соціальної роботи в громаді є
залучення членів самої громади до вирішення різноманітних
соціальних проблем спільноти на засадах волонтерства. Тому
проведення волонтерських шкіл є також складовою активізації
громади з метою формування гендерної культури особистості
школяра. В роботі волонтерських шкіл можуть брати участь
представники різних соціальних агенцій та громадських організацій,
які за власним бажанням приділяють свій вільний час роботі з дітьми
та молоддю задля їх благополуччя в громаді.
За минулі роки Україна досягла значного прогресу в розвитку
громадсько-орієнтованої освіти, про що свідчить успіх реалізації
програм «Школа як осередок розвитку громади» громадськоактивними школами, проведення міжнародної конференції,
поширення програми в регіонах. Багато учасників, ставши частиною
програми «Школа як осередок розвитку громади», отримали досвід
прямого залучення громади до прийняття рішень.
За допомогою ресурсів громади діяльність соціального
педагога з формування гендерної культури особистості спрямована
поміж іншим на вирішення соціальних, культурних, інформаційних,
освітніх проблем у громадах шляхом активізації місцевих мешканців.
Організація та розбудова в Україні співпраці школи з
громадою з метою ефективнішого впливу на гармонійний розвиток
особистості прискорять процеси демократизації в освіті та державі,
які у значній мірі залежать від інноваційного потенціалу суспільства
та можливостей керівників загальноосвітніх шкіл цілісно сприймати
світ, уміти швидко адаптуватись у ринкових умовах, приймати
нестандартні рішення, мати високий рівень відповідальності за їх
наслідки.
Національна доктрина розвитку освіти наголошує на
необхідності створення відповідних умов розвитку та саморозвитку
кожної особистості, формування покоління, здатного навчатись
упродовж усього життя, створювати та розвивати цінності
громадянського суспільства. Це, у свою чергу, потребує пошуку
нових підходів, форм і змісту педагогічної діяльності, що можливе
при здійсненні якісно нової управлінської діяльності керівників
загальноосвітньої школи, яка за своєю сутністю є інноваційною й
забезпечує стабільне функціонування та постійний розвиток закладу
освіти в умовах ринкової конкуренції. Саме тому виникає потреба у
визначенні
нових
пріоритетів
у
діяльності
керівника
загальноосвітньої школи, завдяки яким відбуваються зміни у його
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світогляді, визначаються нові концептуальні ідеї щодо його місця й
ролі в модернізації змісту, форм і методів сучасного управління
освітою, забезпеченні сталого розвитку закладу освіти.
Гендерна культура старшокласника являє собою цілісне
особистісне утворення, що динамічно розвивається та проявляється в
єдності сформованості сукупності відомостей, пізнань в галузі
гендера; сформованості соціального досвіду; сформованості
рефлексивних умінь і навичок.
У реальній соціально-педагогічній практиці модель, що
спрямована на формування гендерної культури старшокласників,
повинна відображати синтез основних цінностей гендерної культури.
До цінностей гендерної культури ми відносимо: 1) гендерну
грамотність як систему одержання необхідних знань у сфері
гендерних досліджень; 2) сформовану мотивацію щодо рівноправної
участі чоловіків і жінок у суспільному житті та реалізації своїх
гендерних прав і свобод; 3) гендерну самоосвіту як придбання
власного досвіду з гендерної збалансованості; 4) гендерну чутливість
як здатність особистості усвідомлювати і моделювати вплив
соціального середовища, реагувати на прояви сексизму; 5) повагу до
особливостей і індивідуальних проявів особистості, незалежно від її
статі.
Таким чином, пропонована модель, маючи своєю метою
формування високого рівня гендерної культури старшокласників,
вирішує також і завдання формування гармонійно розвиненої, зрілої,
цілісної особистості, адаптованої до життя в будь-яких умовах.
Успіх діяльності з формування гендерної культури
старшокласників у значній мірі залежить від технологій соціальнопедагогічної діяльності. Зупинимося на деяких особливостях
організації занять.
Якісне формування сукупності відомостей, пізнань в галузі
гендеру можливо тільки в умовах особистісно-орієнтованої освіти,
коли
вона
здійснюється
через
рефлексивну
діяльність
старшокласників, через міркування, діалог, дискусії тощо. Тут
відбувається не тільки особистісний розвиток кожного індивіда, але й
трансформація отриманих знань і уявлень у світоглядні пріоритети та
ціннісні установки особистості.
Прийняття цієї ідеології і визнання цих ідей визначають
зміст, логіку всієї роботи, структуру кожного заняття, кращі форми та
методи їхнього проведення – реалізують ціннісний підхід до
виховання старшокласників.
У цьому випадку вищою цінністю стає цінність самості
особистості,
а
уся
практика
організації
діяльності
зі
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старшокласниками (вся система занять, їх зміст, методи проведення)
спрямована на розвиток самосвідомості.
У людській особистості перебувають у тісному взаємозв’язку
її індивідуальне та колективне. Природа взаємодії цих систем дуже
складна. Дані елементи існують у єдності, що розуміється як вищий
ступінь розвитку відносин залежності [2, с. 80]. У нашому
дослідженні ми спробували активізувати колективні сутнісні якості
старшокласника, тобто закладене природою прагнення працювати в
колективі і виконувати якусь спільну справу для розвитку,
формування та прояву індивідуальності, кращого пізнання
юнаками/дівчинами
себе,
своєї
неповторності.
Найбільш
оптимальною формою роботи в цьому випадку, на нашу думку, буде
групова, коли перед людиною відкривається можливість побачити
себе очима інших, усвідомити особливості своєї взаємодії з людьми
та свідомо формувати індивідуальний стиль діяльності. Знання
предмета виявляється більш міцним, коли предмети діяльності
виступають як засоби спілкування. У цій ситуації у процесі навчання
між учнями виникають відносини з приводу предмета та знання ними
добуваються самостійно. Уміння вірно співвідносити спілкування та
діяльність дає можливість гармонійно сполучити навчальну та
виховну соціально-педагогічні функції. Міжособистісна взаємодія
породжує атмосферу «відповідальної залежності», без якої
неможлива активізація особистісних якостей старшокласника та
ефективна виховна робота соціального педагога. Така форма
міжособистісних відносин забезпечує інтеграцію колективного
досвіду, загального творчого потенціалу, єдність ціннісних
орієнтацій. Спілкування стає головним способом передачі інформації,
за допомогою якого старшокласники обмінюються результатами
пізнавальної діяльності, обговорюють їх. Кожен член групи є
одночасно і вихователем, і тим, кого виховують, що сприятливо
впливає на особистість. З’являється відповідальність, задоволеність
від навчання; формується якісно нове відношення до предмета,
почуття причетності до спільної справи [2, с. 154-156].
У ході реалізації зазначеної програми соціальний педагог
залучав до роботи фахівців Луганського обласного гендерного
ресурсного центру, Луганського обласного центру роботи з жінками,
Луганського обласного центру гендерної освіти, Луганського
обласного центру «Чоловіки проти насильства», представників
місцевої громади, органів державної влади та самоврядування,
батьківських комітетів, науковців, дослідників з питань гендерної
рівності, представників громадських організацій, які мають
відповідний досвід.
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Упровадження технології діяльності соціального педагога з
формування гендерної культури старшокласників здійснювалося
відповідно до програми «Діяльність соціального педагога з
формування гендерної культури старшокласників» (див. табл.1
«Програма «Діяльність соціального педагога з формування гендерної
культури старшокласників»).
Табл.1.
Програма «Діяльність соціального педагога з формування
гендерної культури старшокласників»
№
з/п
1.

Підпрограми

1.1.

Знання
особливостей
чоловічої й
жіночої
індивідуальності

1.2.

Знання сутності
гендерних ролей і
стереотипів

«Формування
гендерних знань»

Методики й
форми
Проблемна
лекція, бесіда,
дискусія, кейсметод

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

Зміст

- Лекторій на теми:
«Що таке гендер», «Що
означає бути чоловіком /
жінкою», «Образи чоловіків
і жінок в класичних і
сучасних витворах
мистецтва», «Ідеальна жінка,
ідеальний чоловік»
- Теми занять дискусійного
клубу:
«Анатомія – це доля»
(З.Фрейд)
- Ситуація-ілюстрація
«Відмінності у сприйнятті
хлопчиків і дівчаток,
чоловіків і жінок»
- Лекторій на теми:
«Гендерні стереотипи в
життєдіяльності людини»,
«Призначення чоловіка й
жінки в суспільстві»,
«Справжня жінка» з погляду
жіночих журналів»,
«Справжній чоловік» з
погляду чоловічих
журналів»
- Теми занять дискусійного
клубу:
«Жінкою не народжуються,
жінкою стають» (С. де
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1.3.

Знання про
соціальну
поведінку
особистості в
суспільстві

1.4.

Знання про
абсолютну
цінність прав
чоловіків і жінок,
свободи
особистості

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

Бовуар), «Усередині статі
більше відмінностей, ніж
між статями» (А. КомптонБернетт), «Дівчатка швидше
вчаться відчувати, ніж
хлопчики – мислити»
(Вольтер)
- Ситуація-вправа
«Нейтралізація гендерних
стереотипів особистості»
- Лекторій на теми:
«Чоловіча агресія: культурна
норма або девіація»,
«Батьківство як чоловіча
соціальна роль»,
«Материнство як жіноча
соціальна роль», «Жіноча
кар’єра як прояв фемінізму
XXI століття»
- Теми занять дискусійного
клубу:
«Оскільки писати уміли в
основному чоловіки, всі
нещастя на світі були ними
приписані жінкам»
(С. Джонсон), «Люди завжди
будуть такими, якими
роблять їх жінки» (Ж.-Ж.
Руссо)
- Ситуація-оцінка
«Асоціальна гендерна
поведінка особистості в
суспільстві»
- Лекторій на теми:
«У чому полягає гендерна
рівність», «Законодавчі
основи забезпечення
гендерної рівності у світовій
і вітчизняній практиці»
- Теми занять дискусійного
клубу:
«Жінка, що прагне бути
схожою на чоловіка, так
само потворна, як
жінкоподібний чоловік»
(Л. Толстой), «Коли чоловіки
нешанобливо ставляться до
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жінки, це майже завжди
показує, що вона перша
забулася у своїх стосунках з
ним» (Д. Дідро),
«Емансипація означає рівний
статус різних ролей»
(А. Стасінопулос)
- Ситуація-ілюстрація
«Порушення гендерних прав
особистості»
2.

2.1.

«Формування
соціального
досвіду ґендерної
взаємодії»
Уміння
орієнтуватися в
ситуації, давати
гендерну оцінку
процесам, що
відбуваються

2.2.

Уміння будувати
гуманні, довірчі й
поважні стосунки
з оточуючими

2.3.

Уміння
аналізувати й
регулювати власну
статеворольову
поведінку

3.

«Формування
гендерної
рефлексії»

Комплексна
ділова гра,
тренінг
- Інтелектуальні ігри «Що?
Де? Коли?», «Брейн-ринг»,
«Хто хоче стати
мільйонером?», присвячені
гендерним проблемам
- Тренінг гендерної
ідентичності
- Конкурси ліричних віршів
про жінку, матір, батька,
любов; конкурс фоторобіт за
напрямами: «Усвідомлене
батьківство», «Нові жіночі
ролі», «Гендер в символах»,
«Стоп сексизм!»
- Тренінг гендерної
толерантності
- Інтелектуальна гра
«Ерудит»; рольова гра
«Останній герой»; рольова
гра «Зйомка фільму»
- Тренінг рольової
ідентифікації й актуалізації,
тренінг «стратегії переходу
до нової моделі гендерносоціальної поведінки»
Творчі
проективні
технології,
есе-роздуми
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3.1.

3.2.

3.3.

Упевненість в
собі, своїх силах,
самоповага,
наявність власної
думки,
самовираження
Уміння дати
адекватну оцінку
своїй діяльності з
позицій гендера,
скласти програму
саморозвитку
Прагнення до
самостійності

- Есе-роздуми на теми: «Я –
чоловік/жінка, неповторна і
унікальна особистість», «Я
очима інших», «Мій стиль
взаємин з людьми:
чоловіками, жінками,
близькими», «Якби я
народився (лась) дівчиною
(хлопцем)»
- Проекція ідеального образу
«Я»

Таким чином, діяльність з формування гендерної культури,
що сприяє гендерній соціалізації старшокласника, розглядається нами
не як ізольований напрямок професійної діяльності соціального
педагога, а як частина глобальної педагогічної стратегії всебічного
розвитку особистості. Соціальний педагог як організатор діяльності з
формування гендерної культури старшокласників сприяє розвитку
ідеології гендерної рівності, визначає оптимальну сукупність методів
та прийомів ефективної взаємодії педагогів, батьків, представників
державних та громадських організацій і старшокласників, координує
зусилля,
спрямовані
на
формування
гендерної
культури
старшокласника, що відповідає сучасним тенденціям розвитку
гендерної демократії та рівності в суспільстві. Особливого значення
тут набуває посередницька функція соціального педагога, який
повинен бути не лише особою, яка передає знання й навички, але й
має виявляти активність у ситуаціях, у яких актуалізуються цінності
гендерної культури. Отже, діяльність соціального педагога інтегрує
через школу зусилля суспільства в гендерній соціалізації нової
генерації.
Список використаної літератури:
1. Кіммел М. С. Ґендероване суспільство / пер. з англ.
С. Альошина. – К. : Сфера, 2003. – 479 с.
2. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний
розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. школа, 1989. – 380
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ОСВІТА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ:
ПРОБЛЕМИ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
І. Г. Осадчий
Не буде перебільшенням, якщо сказати, що центральною
проблемою системи загальної середньої освіти країни є проблема
сільської школи. Це й не дивно, адже майже 70% шкіл в Україні є
сільськими, там працює більшість вчителів, методистів та
управлінців. Розуміння складності й масштабності проблем
породжують думку про те, що їх розв’язки не можуть бути штучно
придуманими або механічно запозиченими. Їх потрібно шукати на
магістральному шляху розвитку сучасних соціокультурних систем.
Результати наукових досліджень та передового педагогічного
досвіду дозволяють стверджувати, що формула сучасної якісної
загальної середньої освіти має такий загальний вигляд: від виявлення
та постійного відстеження рівня розвитку природних обдарувань
дитини, через застосування освітніх технологій індивідуалізації
навчально-виховного процесу, до створення механізмів досягнення
учнем високих результатів в одній або в кількох сферах навчальної,
мистецької, спортивної, технологічної діяльності, широкої його
соціалізації та зміцнення здоров’я.
Які ж основні організаційно-педагогічні засади повинна мати
сучасна система освіти, щоб забезпечити «розгортання» ефективного
навчально-виховного процесу відповідно до наведеної вище формули
якісної освіти? Назвемо основні з них:
1. Наявність
високоефективної
системи
психологопедагогічної діагностики і моніторингу.
2. Наявність великої кількості узгоджених між собою
освітніх інституцій, здатних надавати ті чи інші освітні послуги
(спеціалізовані навчальні заклади, профільні класи та групи,
факультативи, курси за вибором, гуртки, секції, клуби, студії,
товариства, асоціації тощо).
3. Наявність механізмів інформаційних та транспортних
комунікацій, які забезпечують доступність до освітніх інституцій.
4. Наявність високопрофесійних педагогічних кадрів.
5. Наявність потужної системи соціалізації та виховання
підростаючого покоління.
6. Наявність високоефективної системи зміцнення здоров’я
учнівської молоді.
7. Відповідність укладу шкільного життя соціальнотехнолого-комунікативним цінностям сучасного суспільства.
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Які ж особливості соціально-економічного, демографічного,
інформаційно-комунікативного середовища сучасних сільських
регіонів, суттєво впливаючи на вибір конкретних форм і методів
організації загальної середньої освіти, сприяють або заважають
розбудові якісної освіти в сільській місцевості? Доцільно назвати три
основних.
Перша особливість. На зміну соціальній однорідності
сільського
населення
прийшло
глибоке
соціально-майнове
розшарування.
В останні два десятиліття в аграрному секторі економіки
країни відбулися значні соціально-економічні перетворення,
безпосередньо пов’язані зі зміною типів власності на землю та інші
засоби виробництва. У сучасних сільських населених пунктах
сформувалася велика кількість соціальних груп із різним фінансовомайновим, а тому і соціальним статусом: власники або виконавчі
директори господарств з тисячами гектарів орної землі; фермери, які
мають до 50 га, а разом із паями родичів та інших односельчан їх
земельні наділи сягають і до кількох сотень гектарів; селяниодноосібники, які самостійно обробляють власні земельні наділи в
кілька гектарів; велика кількість селян, які здали свої земельні паї в
оренду й практично втратили право будь-яким чином впливати на
характер їх використання та розподіл прибутків; працівники
соціальної сфери села, які не отримали земельних паїв, але мають
постійну роботу в комунальних установах; жителі сіл, які працюють
за межами даних населених пунктів постійно або вахтовим методом;
бабусі та дідусі, які виховують учнів, чиї батьки поїхали на заробітки;
переселенці з міст, які продали дорогі міські квартири й купили
дешеве сільське житло тощо.
Кожна з соціальних груп, природно, має власні, відмінні від
інших освітні потреби і висуває різні вимоги до якості освіти – від
надзвичайно високих до низьких, примітивних, інколи взагалі
«нульових» – «не чіпайте нас, нам ваша школа не потрібна!».
Тому основне протиріччя сучасної освіти сільських регіонів
полягає не в низькій матеріально-технічній базі шкіл або низькому
професіоналізмі сільських вчителів. Це протиріччя між необхідністю
забезпечити надзвичайно широкий спектр освітніх послуг різного
змісту, обсягу та якості й неможливістю це зробити на рівні кожної
сільської школи.
Друга особливість. Сільські території країни за останні роки
перетворились в економічно і соціально депресивні зони.
Це явище стало типовим і масовим в останні 5-7 років після
того, як в село прийшов «крупний» капітал. Він «розірвав на клапті»
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збалансоване
комплексне
сільськогосподарське
виробництво,
виділивши в ньому лише найприбутковішу галузь – сезонне
землеробство, яке на наших чорноземах має рентабельність 100-150 і
більше відсотків. Інші ж галузі, такі як тваринництво, овочівництво,
садівництво, первинна переробка сировини, були повністю
зруйновані, адже мали низьку рентабельність або ж були збитковими.
Тепер стало звичним, що капітал працює в селі лише кілька місяців, а
всю іншу частину року – в інших сферах: у торгівлі, банківській
справі, будівництві тощо. Усе це відбулося незважаючи навіть на те,
що комплексне сільськогосподарське виробництво і в нинішніх
умовах ще залишається рентабельним на 20-30 відсотків. Але
молодому, агресивному капіталу цього замало – «давай 100, 200 і
більше відсотків рентабельності»! Перегріта кредитами економіка
країни в останні роки постійно стимулювала такі пориви молодих
аграріїв.
На легкі і швидкі гроші миттєво відреагував ринок: довелося
ділитися надприбутками із зернотрейдерами, постачальниками
пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо. За п’ять
років системних грабунків село вмерло. Зникло високотехнологічне
виробництво, робочі місця, соціальні гарантії.
Вихід потрібно шукати в закріпленні капіталу в сільській
місцевості на постійній основі, протягом усього року. Це можна
зробити лише шляхом встановлення різних ставок оподаткування:
високі податки для суб’єктів господарювання, які займаються лише
сезонним землеробством, і низькі податки – якщо господарювання
ведеться комплексно, протягом усього року.
Лише за таких умов капітал закріпиться на селі, розбудується
виробництво та сектори його обслуговування, з’являться робочі
місця. Села перетворяться на агромістечка з однією-двома сотнями
робочих місць, і у відроджених селах на шкільних подвір’ях знову
будуть дзвеніти голоси десятків дітей.
Поки що сучасній сільській школі доводиться навчати, в
основному,
дітей
малозабезпечених
та
безробітних,
що
унеможливлює залучення додаткових коштів для інвестування їх у
розвиток учнів. Мова йде в першу чергу про придбання книг,
електронних засобів навчання, підписку періодики, відвідування
театрів, концертів, музеїв, студій, секцій тощо. До того ж ці послуги є
набагато дорожчими для сільських дітей, ніж для міських, адже у їх
вартість потрібно включити ще й затрати на доїзд до міста й назад у
село.
Повна
руйнація
комплексних
сільськогосподарських
підприємств призвела до зникнення традиційного суспільноСхідноукраїнський центр громадських ініціатив
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державного замовлення сільським школам на масові професії для
села, кардинально змінила місію сільської школи. Сучасна сільська
школа змушена орієнтувати своїх випускників лише в незначній мірі
на вибір «сільських» професій, а в основному – готувати їх для
подальшого життя в місті. Крім того, сільська школа повинна мати у
своєму арсеналі ще й освітні технології для роботи з обдарованими
дітьми, які народжуються в усі часи, незалежно від типу місцевості.
Сільська школа повинна стати багатовекторною!
Третя особливість. Малочисельність та малокомплектність
сільських шкіл.
Завдяки постійній дії описаних вище факторів, сільські
школи стали малочисельними (мала кількість учнів у класах) та
малокомплектними (окремі класи відсутні взагалі).
Складна демографічна ситуація в сільській місцевості та
діючий нині формульний підхід до фінансування освітньої галузі (з
розрахунку на одного учня або вихованця) створюють несприятливі
умови для функціонування сільських шкіл. По-перше, це хронічна
відсутність бюджетних коштів. Для збалансування річного бюджету
на місцях змушені направляти кошти, в основному, на заробітну
плату та оплату теплоенергоносіїв. Для інших потреб кошти
практично не виділяються. Крім того, для зменшення фонду оплати
праці ліквідовуються окремі посади або ж залишаються
незаповненими вакансії фахівців з окремих напрямків. Мова йде в
першу чергу про психологів, соціальних педагогів, медичних
працівників, педагогів-організаторів, бібліотекарів, керівників гуртків
тощо.
По-друге, в сільських школах велика кількість учителів не
має повного тижневого педагогічного навантаження. Практично в
усіх загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів не мають повного
педагогічного навантаження вчителі фізики, хімії, біології, історії,
трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва тощо.
Традиційно цю проблему розв’язують шляхом «довантаження»
педагогів-фахівців годинами інших навчальних предметів. Тому
кількість вчителів-нефахівців, які викладають у сільських школах,
постійно зростає.
Але часто й цей шлях не дозволяє забезпечити сільському
вчителю повне педагогічне навантаження (18 годин на тиждень).
Тому педагоги змушені направляти свої сили й ресурси в інші сфери
діяльності, щоб мати змогу одержувати додаткові кошти для
утримання своїх сімей. Це робота на присадибних ділянках, догляд
худоби, торгівля на базарах, ремонт квартир, робота за сумісництвом
в інших сферах, підприємництво тощо. Усе це веде до формування
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постійно діючих чинників зниження професійної майстерності
сільського вчителя, до виштовхування його з середовища успішних,
творчо працюючих учителів, здатних здійснювати пошук ефективних
освітніх технологій і готових дати гідну відповідь викликам часу.
З якими ж системними проблемами освітньої галузі
доводиться мати справу учневі сільської школи?
Проблема 1. Рівень психолого-педагогічної діагностики та
моніторингу розвитку сільських учнів залишається вкрай
низьким.
Причини: відсутність у сільських школах посад шкільних
психологів; низький освітній рівень шкільних психологів (як правило,
це молодші спеціалісти); ігнорування шкільною психологічною
службою функцій постійного психолого-педагогічного супроводу
навчально-виховного процесу.
Шляхи вирішення проблеми. Створити в кожному
адміністративному районі центр психологічної роботи як
структурний підрозділ районного методичного кабінету.
Штатний розклад центру сформувати за рахунок ставок
практичних психологів навчальних закладів, у яких діючими
нормативами передбачено менше однієї ставки. Розрахунки
показують, що при збереженні ставок практичних психологів у
великих школах у такому Центрі можна створити штатний розклад у
кількості 4-5 психологів.
Розробити положення про Центр психологічної роботи, у
якому передбачити виконання його спеціалістами таких функцій:
координація діяльності практичних психологів; методична допомога
практичним психологам та педагогічним працівникам навчальних
закладів; психолого-педагогічна діагностика та супровід навчальновиховного процесу в навчальних закладах, де відсутній практичний
психолог; психологічна допомога учасникам навчально-виховного
процесу тощо.
Комплектування Центру кадрами проводити тільки з фахівців
з повною вищою освітою.
Проблема 2. Учень сільської школи не має можливості
обирати тип навчального закладу, профіль навчання,
факультативи, курси за вибором, гуртки, секції тощо. Освітня
траєкторія сільського учня є типовою, лінійною, без можливостей
варіативного вибору.
Причини: малочисельність та малокомплектність сільських
шкіл, відсутність в них паралельних класів, поділу класів на групи
тощо; кожна сільська школа має закріплену за нею територію
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обслуговування, а інші навчальні заклади для учнів є транспортно
недоступні.
Шляхи вирішення проблеми. Ця проблема є центральною
серед проблем сільської освіти й розв’язати її можна лише шляхом
радикальних організаційних перетворень.
Ідея нового підходу до організації загальної середньої освіти
в сільській місцевості, яку ми запропонували ще в 1999 році, полягає
в тому, щоб суб’єктом гарантії конституційного права на загальну
середню освіту в сільській місцевості виступила освітня система
адміністративного району, тобто районний освітній округ, а не
окрема сільська школа. Учень не буде прикріпленим до однієї школи,
а стане учнем глобальної сільської школи-мережі, зможе звертатися
за освітніми послугами й до інших освітніх інституцій або
навчальних закладів цієї мережі.
Початкову освіту доцільно надавати учням у рідній школі.
Ми неодноразово пропонували реформувати сільську початкову
школу з чотирирічної в шестирічну. Для цього потрібно розв’язати
лише організаційні питання, адже зміст освіти в 5-6 класах доцільно
залишити без змін. Починати створювати шестирічну початкову
школу в сільській місцевості можна вже й зараз, перевівши
малочисельні 7-9 класи малих ЗОШ І-ІІ ступенів до опорних
навчальних закладів, а школу залишити в цьому ж статусі. Навчальні
предмети в 5-6 класах, а то й у 4 класі можна розподілити між 3-4
педагогами – фахівцями з кількох різних галузей знань, які пройшли
відповідну фахову курсову підготовку. З часом потрібно буде внести
зміни в законодавчі й нормативні акти про освіту й запровадити
повноцінну
початкову
шестирічну
освіту
та
шестирічні
загальноосвітні навчальні заклади І ступеня.
За такого підходу практично в кожному селі буде збережена
школа, яка, крім якісної початкової освіти, продовжуватиме
виконувати традиційні для себе функції, що соціально формують,
зберігають культуру та створюють державу. Така школа буде
більшою за чотирирічну, їй під силу буде утримувати приміщення й
територію. У такій школі буде працювати 6-8 педагогічних
працівників і така ж кількість обслуговуючого персоналу.
Базову освіту (5-9 класи або 7-9 класи) учні можуть
отримувати в рідній школі або в опорному навчальному закладі
районного освітнього округу. Але в обох випадках для учнів 7-9
класів на базі опорних навчальних закладів створюються міжшкільні
факультативи та курси за вибором. Таких факультативів у районному
освітньому окрузі повинно бути не менше 50 з 15-20 навчальних
предметів та не менше як двох рівнів складності (додаткове і
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

116

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

поглиблене) вивчення. Заняття доцільно проводити в суботу, а
можливо, ще в один день тижня, наприклад, у п’ятницю.
Міжшкільні факультативи й курси за вибором доцільно
організовувати за рахунок годин варіативних частин робочих
навчальних планів усіх навчальних закладів району. Тривалість
такого навчання – 2-3 години на тиждень.
Повну загальну середню освіту (10-12 класи) сільські діти
мають отримувати в опорних навчальних закладах, які повинні мати
не менше ніж 2-3 профілі навчання. У типовому сільському
адміністративному районі таких закладів має бути 5-7. В опорному
навчальному закладі має бути універсальний профіль і не менше як
один академічний та один технологічний профілі.
При опорних навчальних закладах мають діяти (за потреби)
пришкільні інтернати для учнів 10-12 класів.
Підвезення учнів 7-12 класів до опорних навчальних
закладів, у тому числі й на факультативні заняття, повинен
здійснюватись організовано з використанням шкільних автобусів або
іншими перевізниками.
Для учнів 10-12 класів, які не можуть залишити свої домівки
й перейти на навчання з рідної школи до однієї з опорних, також
організовуються міжшкільні факультативи, курси за вибором, курси
довузівської підготовки в п’ятницю-суботу за описаною вище схемою
для учнів 7-9 класів.
Старша профільна школа районного освітнього округу
повинна мати універсальний профіль, а також 5-7 академічних та 5-7
технологічних профілів. Технологічні профілі повинні здійснювати
допрофесійну та професійну підготовку з робітничих професій.
Створення районного освітнього округу здійснюється
шляхом укладання між усіма навчальними закладами й установами
освіти району договору простого товариства.
Проте для повного втілення в практику ідей мережевої
педагогіки, створення самодостатньої цілісної муніципальної
освітньої мережі закладів з відповідними громадсько-державними
органами управління, потрібно вносити зміни до законів і
нормативних актів про освіту. Зволікання з проведенням цієї реформи
завдає шкоди сільським дітям, позбавляючи їх конституційного права
на якісну освіту. Ми й так уже запізнилися на два десятки років.
Проблема 3. Учень сільської школи не має постійного
інформаційно-транспортного доступу до освітніх інституцій, які
надають якісну освіту.
Причини: відсутній або низькопродуктивний доступ до
ресурсів мережі Інтернет; великі відстані від окраїн району до його
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адміністративно-культурно-економічного
центру
(центрів);
відсутність постійного транспортного зв’язку.
Шляхи вирішення проблеми. Модернізація телефонних
мереж та розвиток безпровідникового Інтернету; розробка на
державному та регіональному рівнях великої кількості дистанційних
навчальних курсів різних рівнів складності; забезпечення опорних
навчальних закладів районного освітнього округу шкільними
автобусами, створення відповідної інфраструктури (у т.ч.
матеріально-технічної) з їх експлуатації, створення сучасної
високоефективної нормативної бази з питань щоденних перевезень
учнів.
Проблема 4. Сільського учня часто навчає вчитель, який
не є фахівцем з даного навчального предмета, має слабку
мотивацію до професійного зростання й підвищення педагогічної
майстерності.
Причини: недосконала структура навчальних планів
загальноосвітніх шкіл; вузька спеціалізація вчителів; відсутність
ринкових механізмів стимулювання праці вчителя; низький престиж
праці вчителя в суспільстві. Досягнення вчителів на державному рівні
практично ніким не пропагують, їх дуже рідко відзначають
державними нагородами.
Шляхи вирішення проблеми. Узгодити на державному
рівні структуру робочого навчального плану загальноосвітнього
навчального закладу, спеціальності випускників педагогічних
університетів і напрямки післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Для швидкого забезпечення викладання навчальних
предметів у сільських школах лише фахівцями потрібно здійснити
такі заходи:
 забезпечити вчителю безкоштовний проїзд до місця
роботи й додому. Це можна зробити вже сьогодні в рамках діючого
законодавства шляхом розроблення й прийняття відповідної
програми районною радою;
 відмінити положення про те, що вчитель в іншій школі
того ж району є сумісником і його робота оплачується погодинно. Це
положення є безглуздим, оскільки для вчителя роботодавцем
виступає відділ освіти, який і призначає його в одну або кілька шкіл
району одночасно;
 укласти з учителями гостродефіцитних напрямків (фізика,
інформатика, трудове навчання, музика тощо) строкові трудові угоди,
у яких передбачити збільшення до 2 разів рівня оплати їх праці за
фактично виконану роботу;
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 доцільно також удосконалити й постійно проводити
державну політику підтримки сільського вчителя, морального й
матеріального стимулювання його праці.
Проблема 5. Сучасна сільська школа не забезпечує
достатнього рівня соціалізації й суспільного виховання сільської
дитини.
Причини: замкненість, автономність, периферійність, деяка
патріархальність життя сільського соціуму; віддаленість сіл від
культурно-економічних центрів території; відсутність коштів для
розвитку соціально-освітніх систем.
Шляхи вирішення проблеми. Створення та введення в
робочі навчальні плани сільських шкіл спеціального навчального
курсу для учнів випускних класів з питань соціалізації; організація
великої кількості екскурсій на виробничу, культурно-мистецьку,
соціальну тематики; фінансування цієї роботи за рахунок бюджетних
і позабюджетних коштів; створення й реєстрація у встановленому
порядку шкільних дитячих організацій, товариств, асоціацій та
сприяння їх діяльності; сприяння участі сільських дітей у
різноманітних регіональних, всеукраїнських, міжнародних проектах,
програмах, конкурсах, фестивалях, акціях тощо.
Проблема 6. Сільський учень не отримує належного
медичного догляду, перебуваючи в навчальному закладі.
Причини: відсутність у сільських школах посад медичних
сестер; відсутність сучасної нормативної бази з питань діяльності
медичної служби в навчальних закладах.
Шляхи вирішення проблеми. Створення при відділах
освіти районних державних адміністрацій Центрів медичної
допомоги, які б здійснювали координаційну й методичну роботу з
медичними працівниками навчальних закладів, профілактичну роботу
з учасниками навчально-виховного процесу тощо. Штати Центрів (1-2
пот. одиниці) комплектувати лише з лікарів, забезпечуючи тим самим
підвищення рівня медичної допомоги з медсестринського рівня до
лікарського.
Доцільно також затвердити нове положення про медичні
огляди учнів та здійснювати поглиблені медичні огляди всіх учнів не
менше одного разу на кожному ступені загальної середньої освіти. У
всіх навчальних закладах повинна бути введена посада медичної
сестри.
Проблема 7. Сільський учень навчається й виховується в
середовищі застарілих технологій.
Причини: технологічна відсталість обладнання сільських
шкіл; відсутність коштів на розвиток та переобладнання шкіл;
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відсутність індустрії сучасного шкільного обладнання, у т.ч.
лабораторного.
Шляхи вирішення проблеми. Переобладнання усіх сфер
життєдіяльності сільських навчальних закладів відповідно до
соціально-інформаційно-технологічних
цінностей
сучасного
суспільства.
Негайно розпочати запровадження в школах сучасних систем
очищення води, приготування їжі, опалення й освітлення приміщень;
забезпечити спортзали, шкільні майстерні, навчальні кабінети й
лабораторії екологічним і енергозаощаджуючим обладнанням,
широко використовувати сучасну комп’ютерну, мультимедійну,
відео- і аудіотехніку.
Для цього потрібно розробити й прийняти до виконання
Державну програму переобладнання загальноосвітніх шкіл.
Відновити
загальнодержавну
мережу
баз–магазинів
типу
«Учтехприлад» та розмістити на виробництві замовлення на
виготовлення сертифікованого обладнання для шкіл згідно Державної
програми переобладнання загальноосвітніх шкіл.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
З ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ,
МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ
О. П. Песоцька
Зараз в Україні відбувається процес реформування системи
соціальних послуг з метою імплементації міжнародних стандартів
соціальних послуг, які є однією з умов інтеграції держави до
Європейського співтовариства. Відповідно до міжнародних
стандартів, система соціальних послуг різним категоріям населення, у
тому числі дітям і молоді, має базуватися на ефективних економічних
та організаційних механізмах, здатних забезпечувати гнучкість для
реагування на нагальні потреби користувачів, відповідність
індивідуальним потребам, наближеність соціальних послуг до
клієнтів і базування в громаді, спроможність послуг покращити якість
їх життя.
Традиційним суб’єктом соціалізації дітей і молоді у
територіальній громаді є школа. На сьогодні в науковій і суспільній
думці школа розглядається як соціокультурний феномен, соціальний
інститут, що самоорганізується, відкрита соціально-педагогічна
система, посередник між сім’єю та громадою [1; 4; 7]. У нових умовах
значно посилюється соціально-формуюча місія школи. У соціальнопедагогічній роботі фахівця в середньому загальному навчальному
закладі виокремлюють наступні функції:
Діагностична – вивчення та оцінювання особливостей
діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи),
шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об'єднань і
спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї і іменного
виховання, позитивних сил в громаді та джерел негайного впливу на дітей
та підлітків.
Прогностична – прогнозування на основі спостережень та
досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін
соціальної ситуації, що впливає на особистість чи групу.
Консультативна – надання порад, рекомендацій учням,
батькам і вихователям та іншим особам, які звертаються до соціального
педагога.
Захисна – забезпечення дотримання норм охорони та захисту
прав дітей і підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних
інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо).
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Профілактична – переконання учнів у доцільності дотримання
певних норм та правил поведінки стосовно здоров'я та способу
життя.
Організаторська – забезпечення змістовного дозвілля дітей та
підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім'ї та
представників громадськості до соціально-педагогічного процесу в
навчальному закладі.
Координаційно-посередницька – налагодження взаємодії між
соціальними інституціями, як є в територіальної громаді (медичних,
позашкільних, культурних, спортивних закладів, служби у справах
неповнолітніх, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, неурядових
організацій тощо), колективом педагогів та учнів із метою спільного
вирішення проблем соціального становлення та розвитку особистості.
Функція фандрейзингу – пошук додаткових ресурсів для
вирішення соціально-педагогічних завдань.
На основі цих функцій визначаються зміст та напрямки
соціально-педагогічної роботи фахівця в загальноосвітньому закладі:
- вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та
соціально-педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу
на вихованців шляхом спостереження, бесід, опитування експертів,
інтерв'ювання, тестування, аналізу документів;
 організація соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які
потребують допомоги, що забезпечується підтримкою дітей із
проблемних сімей, спонуканням учнів до самоорганізації та
самостійності, сприянням у вирішенні проблем;
 захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через
дотримання положень міжнародних та вітчизняних нормативноправових документів в умовах школи та сім'ї; турботу про дітей, які за
певних причин виключені зі школи; захист прав дітей, які є
представниками національних меншин; виявленні дітей, які незаконно
зайняті на роботі в навчальний час та вирішення питання їх освіти;
сприяння дітям та батькам в отриманні гарантованих їм пільг;
 соціально-психологічна допомога та підтримка дітей у
кризових ситуаціях здійснюється шляхом з'ясування проблеми,
обговорення шляхів її вирішення, розробки плану дій, допомоги в
організації виходу з проблеми, координації зусиль найближчого оточення,
створення груп підтримки;
 виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин
дезадаптації та надання необхідної допомоги;
 забезпечення
рівних
можливостей
для
дітей
з
функціональними обмеженнями, які отримують середню освіту на базі
загальноосвітнього закладу;
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 корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво у
творчому розвитку особи і групи, які сприятимуть оволодінню
підлітками новим досвідом, допомозі в розблокуванні позитивних
емоцій, створенні ситуації успіху, зміні уявлень вихованця про своє
«Я», підтримці ініціатив окремого учня чи групи, створення умов для
творчості;
 стимулювання соціально-значимої діяльності дітей, як-от:
залучення до діяльності дитячих та молодіжних організацій;
волонтерської роботи в різних соціальних службах; акціях з
благоустрою, екологічних акціях; підтримки соціальних ініціатив тощо;
 вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім’ї
шляхом соціального інспектування та забезпечення, соціального
патронажу та соціального супроводу сім'ї;
 організація внутрішньошкільного моніторингу з метою
своєчасного виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем
дітей, батьків, педагогічного колективу;
 соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з
метою його соціальної паспортизації, що дає можливість мати
інформацію про: інші соціальні інститути, які надають послуги дітям та
молоді; організації потенційних спонсорів; місця стихійного
групування підлітків; проблемні зони в мікрорайоні тощо [2, с. 178-179].
Існуюча
практика
соціально-педагогічної
діяльності
загальноосвітньої школи вказує на необхідність створення в ній окремого
структурного підрозділу – соціальної психолого-педагогічної служби у
складі соціального педагога, психолога, медичного працівника закладу.
Мета діяльності такої служби полягає у забезпеченні доступної та
своєчасної кваліфікованої соціально-психологічної допомоги дітям,
батькам та педагогічному колективу. Працівники служби можуть
надавати такі соціальні послуги:
 педагогічні (консультування батьків та дітей; послуги з
організації дозвілля; просвітницькі послуги для батьків щодо
формування навичок батьківської компетентності; послуги в організації
домашнього навчання дітей-інвалідів; соціальний патронаж
проблемних сімей; посередництво між учнями та батьками, учнями та
педагогами тощо);
 психологічні (консультації з психологічних проблем;
психотерапевтичні послуги; послуги з психодіагностики та
психокорекції;
соціально-психологічні
тренінги;
послуги
з
профорієнтації тощо);
 соціально-медичні послуги (інформування учнів щодо
дотримання гігієнічних правил, організації раціонального харчування,
попередження хвороб, які передаються статевим шляхом, шляхів
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передачі ВІЛ, наслідків вживання наркотичних речовин, алкоголю;
сприяння необхідному лікуванню дітей, які цього потребують тощо);
 юридичні послуги (допомога в оформленні відповідних
документів для визначення соціального статусу дітей, позбавлених
батьківського піклування; послуги щодо отримання відповідних пільг
для різних категорій дітей; представлення інтересів дітей в
правоохоронних органах, послуги з правової просвіти неповнолітніх
тощо).
Таким чином, «головне призначення соціальної психологопедагогічної служби в школі – загальна гуманізація навчально-виховного
процесу при дотриманні принципу педагогічної екології – взаємодія
педагогів та батьків із дитиною, яка базується на безоцінному
ставленні до дитини незалежно від наявності в неї сильних та слабких
сторін, на довірі, любові та емпатії до дитини, повазі її особистості, прав
і свобод».
Актуальність соціально-педагогічної роботи в школі
обумовлена також новими парадигмами соціального виховання, серед
яких особливо важливими є особистісно-соціальний та компетентнісний
підходи до формування особистості. Саме компетентнісний підхід
покладено сьогодні в основу соціально-педагогічної роботи в школі. З
урахуванням його положень здійснюється розробка та реалізація
різноманітних соціальних (поведінкових) програм. Прикладом найбільш
фундаментальної з таких програм є курс «Культура життєвого
самовизначення», розроблений Християнським дитячим фондом за
підтримки ЮНІСЕФ в Україні в рамках проекту «Впровадження в
діяльність соціальних педагогів та практичних психологів середніх
загальноосвітніх закладів інтегративної програми «Культура життєвого
самовизначення» (2003 - 2004 рр.).
Інтегративний курс «Культура життєвого самовизначення»
рекомендовано Міністерством освіти і науки України для широкого
запровадження в практику навчально-виховної роботи шкіл. Зараз цей курс
як факультатив викладається в середніх загальноосвітніх закладах та
закладах інтернатного типу різних областей України як у міських, так і
сільських громадах. Він дає можливість шкільним соціальним педагогам
та психологам реалізувати низку соціально-педагогічних завдань,
визначених вимогами сучасного суспільного життя.
Одним із пріоритетних напрямів соціально-педагогічної роботи з
дітьми в загальноосвітній школі є забезпечення «соціальнопсихологічної імунізації» щодо негативних явищ суспільного життя,
яка здійснюється через комплекс профілактичних заходів [7, с. 237].
Профілактична робота з учнями спрямована на формування таких
ціннісних орієнтацій, при яких всі можливі відхилення нормативного
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уявлення щодо здорового способу життя втрачають свою значимість та
привабливість, а результатом профілактичної роботи є набуття
дитиною навичок самозахисту, попередження виникнення проблем.
Зараз спостерігається активний пошук нових технологій
профілактичної роботи з дітьми та молоддю. Однією з таких технологій
є метод «рівний-рівному», активне запровадження якого в практику
соціально-педагогічної роботи в школі почалося з 2000 року в рамках
спільного проекту Міністерства освіти і науки України, Академії
педагогічних наук України, ПРООН/ ЮНЕЙДС «Сприяння
просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо
здорового способу життя».
У програмі «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному»
серед молоді України щодо здорового способу життя» підготовка
підлітків-інструкторів здійснюється з використанням кількох тематичних
модулів тренінг-курсу для підлітків: модуль «Спілкуємось та діємо»
націлений на формування у підлітків навичок ефективної комунікації,
що має стати підґрунтям для активної позиції та здорового способу
життя; модуль «Твоє життя – твій вибір» спрямований на
формування у підлітків відповідального ставлення до власних вчинків і
здоров'я, вміння правильно оцінювати ситуації ризику, приймати
конструктивні рішення та протистояти тиску інших; модуль «Знаємо
та реалізуємо свої права» націлений на усвідомлення підлітками своїх
прав, обов'язків, відповідальності за власні дії, на стимулювання дітей
до реалізації своїх прав [6, с. 29].
Отже, соціально-педагогічна місія школи як традиційного
соціального інституту громади сьогодні полягає у формуванні
необхідного адаптаційного потенціалу дитини, забезпеченні прав дитини
та її соціальному захисті, створенні відповідних умов для її
самореалізації, мінімізації негативних впливів соціуму на особистість
шляхом використання всіх сприятливих соціалізуючих факторів
соціального середовища.
Соціалізація дітей та учнівської молоді у сільських громадах
відбувається сьогодні в складних соціально-економічних умовах.
Реформування виробничих відносин на селі, проведення земельної
реформи, утвердження різних форм власності у сільському господарстві в
останнє десятиліття, на жаль, призвели до високого безробіття та
зниження рівня життя сільських мешканців. У свою чергу, негаразди
в економічному житті стали першопричиною занепаду соціальної
інфраструктури у сільських громадах. Це зумовлено, насамперед,
хронічною нестачею коштів у місцевих бюджетах для забезпечення
нормального
функціонування
закладів
соціально-культурного
призначення,
різким
зменшенням
підтримки
цих
закладів
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сільськогосподарськими підприємствами, зменшенням державного
фінансування розвитку сільської соціальної інфраструктури, низьким
рівнем платоспроможності населення.
Усе вищезазначене є причиною того, що в скрутних соціальноекономічних умовах села зараз не створено необхідних умов для
задоволення фізичних, інтелектуальних, духовних та інших базових
потреб сільських дітей.
Стан організації дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей у
сільській місцевості можна оцінити як кризовий. Майже половина
сільських дітей мають досвід уживання алкогольних напоїв. За
останні роки стрімко стала зростати протиправна поведінка сільських
дітей. Найбільш поширеним видом злочинів сільських дітей є крадіжки.
При цьому зростає динаміка втягнення дорослими сільських дітей у
злочинну та іншу протиправну діяльність.
Повною мірою не забезпечуються права дітей-інвалідів із
сільської місцевості, які часто ізольовані від життя дошкільного чи
шкільного колективу. Брак спеціалістів-дефектологів та недостатнє
матеріально-технічне і програмно-методичне забезпеченим сільських
шкіл та дитячих садків і, як наслідок, відсутність дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу та корекційних
класів у школах не дозволяє дітям-інвалідам пройти необхідну
реабілітацію, а також отримати освіту, не виїжджаючи за межі громади.
Вищезазначене вказує на те, що зараз як ніколи соціальнопедагогічна робота з дітьми та учнівською молоддю є надзвичайно
актуальною в умовах сільської громади.
У сучасних соціально-економічних умовах здійснювати
соціально-педагогічну роботу на селі необхідно з урахуванням
особливостей сільської громади як сукупності взаємопов'язаних
соціальних середовищ: мікросередовища сільської сім'ї як малої
специфічної групи, яка справляє значний вплив на формування її
духовного світу, ціннісних установок та поведінки; макросередовища і
сільської спільноти, яка має свої специфічні соціокультурні особливості.
Специфічні соціальні умови життєдіяльності школи в
сільському соціумі, необхідність своєчасно реагувати на постійні
виникаючі соціальні проблеми дітей та учнівської молоді роблять
школу багатофункціональною. Вона має займатися організацією
соціально-педагогічної та соціокультурної роботи у відкритому
соціумі сільської громади, маючи на меті оздоровлення середовища
життєдіяльності дітей, попередження відчуженості між дітьми та
батьками, відновлення вікової селянської традиції «виховувати всією
громадою».
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Отже, сільська школа, яка сьогодні є одним із небагатьох або
й єдиним закладом соціальної інфраструктури сільської громади, має
об'єктивно стати центром соціально-педагогічної роботи на селі як
комплексної служби допомоги дітям, молоді, сім'ї й усім жителям
села.
Зараз сільська школа переживає непрості часи, у першу
чергу, через обмежене фінансування. Всі опитані нами експерти
зазначили, що школи в їх громадах не відповідають сучасним
матеріально-технічним вимогам.
Отже, соціально-педагогічна робота у сільській школі зараз
має бути спрямована на:
 забезпечення освітніх, культурних, соціальних потреб дітей
та учнівської молоді;
 соціальний захист особистості, включаючи соціальнопедагогічну та психологічну допомогу дітям та молоді, які потребують
соціальної підтримки;
 організацію соціально значимої діяльності дітей та
дорослих, націлених на соціальний розвиток своєї громади;
 наповнення активним змістом культурного життя
мешканців села.
Сільська школа ніколи не існувала автономно без підтримки
місцевої влади. Більшість соціально-педагогічних проблем завжди
вирішується у співпраці з органами місцевого самоврядування.
Діяльність органів місцевого самоврядування у напрямі покращення
становища сільських дітей сьогодні все більше будується на принципах
орієнтації на життєво важливі потреби дітей, пріоритизації існуючих
проблем, адресності, відкритості, налагодженні міжсекторної взаємодії,
активізації членів громади, участі дітей у прийнятті рішень, що
стосуються вирішення їх проблем.
Активізації соціально-педагогічної роботи в сільських
громадах у останні роки сприяло відкриття сільських та селищних
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основними
завданнями селищного/сільського центру є:
- участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних
програм шляхом проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та
молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального
супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;
- створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх
функціонування;
- залучення громадськості до проведення роботи з сім'ями,
дітьми та молоддю [5, с. 83].
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Ще однією формою соціально-педагогічної роботи з дітьми та
молоддю у сільських громадах є робота спеціалізованих формувань
«Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та
гірській місцевості», які створені при районних та обласних центрах
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основними формами роботи
таких пунктів є виїзна індивідуальна та групова інформаційноконсультативна і просвітницька робота спеціалістів різного фаху щодо
надання соціально-медичних, психологічних, соціально-педагогічних,
юридичних, інформаційних, соціально-економічних послуг, проведення
лекційно-тренінгових
занять,
розповсюдження
інформаційних
матеріалів серед сільського населення.
Вивчення особливостей соціально-педагогічної роботи в
сільських громадах дозволило нам визначити причини, що зумовлюють
необхідність такої роботи у сучасних соціально-економічних умовах
села:
 незначний спектр соціальних послуг для дітей та учнівської
молоді;
 низький рівень державної соціальної підтримки;
 обмеженість державного та приватного фінансування
суб'єктів соціально-педагогічної роботи в сільському соціумі;
 територіальна ізольованість та віддаленість деяких сільських
населених пунктів;
 консерватизм та соціальна інертність членів громади;
 невисокий освітній рівень населення;
 слаборозвинута соціальна інфраструктура;
 обмежене коло суб'єктів соціально-педагогічної роботи.
Особливістю соціально-педагогічної роботи в сільських
громадах є те, що в них функціонує незначна кількість соціальних
інституцій, представлена переважно школою, закладами культури,
дитячими чи молодіжними об'єднаннями, а також подекуди центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тому соціальнопедагогічна робота у сільській громаді не завжди має комплексний
характер, не забезпечує в повній мірі заходи щодо соціальної
профілактики, реабілітації, соціальної просвіти, організації
культурно-дозвіллевої діяльності дітей та учнівської молоді.
Усе вищезазначене дозволяє визначити пріоритетні
завдання соціально-педагогічної роботи у сільській громаді в
інтересах дітей та молоді:
1) удосконалити систему позашкільної виховної роботи в
сільських школах та клубах,
2) вирішити питання матеріально-технічного та кадрового
забезпечення шкіл, організації дозвілля сільських дітей;
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3) проводити соціально-педагогічну роботу з різними типами
сімей із метою формування у батьків відповідальності за розвиток і
виховання дітей та запобігання дитячій бездоглядності;
4) створювати сільські фізкультурно-оздоровчі майданчики,
секції з різних видів спорту;
5) активізувати роботу щодо створення можливостей для
повноцінного навчання, відпочинку, творчого та фізичного розвитку
дітей-інвалідів, які проживають на селі;
6) запровадити заходи з профорієнтації учнів сільських шкіл
щодо набуття професій, пов'язаних із виробництвом, переробкою та
реалізацією сільськогосподарської продукції.
Таким чином, для ефективної організації соціально-педагогічної
роботи в закладах освітньої сфери територіальної громади необхідно: чітке
та обґрунтоване визначення проблем і потреб дітей та учнівської молоді;
залучення їх та інших представників громади до планування необхідних
змін і впровадження нових соціальних послуг та місцевих ініціатив; пошук
ресурсів і партнерів для їх реалізації; моніторинг та оцінка соціальнопедагогічної роботи в закладах соціальної інфраструктури для дітей та
молоді.
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНІХ ШКІЛ
Л. М. Ткаченко
Термін «соціальне партнерство» не новий. Давно йдуть гарячі
суперечки про те, що вкладати в це поняття, з якого боку його
розглядати, чим воно відрізняється від інших видів партнерств. Ці
суперечки за останній час трохи вщухли, оскільки напрацьовано
досвід, проведені різні дослідження в даній галузі взаємин. На
законодавчому рівні найбільш чітко визначений термін соціального
партнерства в контексті соціально-трудових зобов'язань перед
громадянами, у тій чи іншій мірі розставлені акценти у визначенні
благодійності або спонсорства.
У загальному контексті визначення соціального партнерства
виглядає наступним чином: соціальне партнерство - спільна,
колективно розподілена діяльність різних соціальних груп, яка
приводить до позитивних ефектів і поділяється всіма учасниками
даної діяльності.
Більш популярне визначення соціального партнерства
розкривається як форма взаємодії соціальних інститутів, груп,
індивідів, що дозволяє їм вільно виражати свої інтереси і
знаходити ефективні способи їх реалізації.
Наступним визначенням користуються в основному
некомерційні організації, для яких, як і для шкіл, його побудова
життєво необхідна. Вони визначають соціальне партнерство як
взаємодію представників трьох секторів у вирішенні соціальних
проблем суспільства. При цьому під секторами мають на увазі три
сектори суспільства, розділені за економічною ознакою: державний,
комерційний та некомерційний. Така ідея трисекторної моделі
економіки використовується у всьому світі, і світовий досвід
побудови соціального партнерства ґрунтується саме на цьому поділі.
Зупинимося докладніше на описі кожного із секторів, щоб
краще зрозуміти сутність соціального партнерства.
Державний (перший сектор) включає в себе державу та
місцеве самоврядування. Держава - це партнер особливого роду, вона
може виступати каталізатором змін у соціально-економічному житті,
фінансово та інституційно підтримувати громадські ініціативи, на
яких ґрунтується партнерство. Держава створює законодавчі і
нормативні умови для реалізації інновацій, розвитку місцевого
самоврядування, некомерційного сектора, благодійної діяльності.
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Вона формує цільові програми розвитку соціальної сфери і об'єднує
для їх реалізації різні ресурси.
Говорячи про «перший сектор», зазвичай не розрізняють
державні органи влади та місцеве самоврядування. Проте місцеве
самоврядування має суттєві відмінності від центральної влади і власні
цілі розвитку, найчастіше більш точно відображає інтереси місцевих
громад. В останнє десятиліття його роль у всьому світі значно зросла,
свідченням чого стала глобальна тенденція до децентралізації,
регіоналізації та муніципалізації соціальної політики, що знайшла
своє відображення і в нашій країні. Таким чином, місцеве
самоврядування - явище суспільного життя, а не державної влади.
Воно діє нарівні з іншими формами громадської та приватної
самоорганізації, громадським самоврядуванням, громадськими
об'єднаннями, корпораціями та ін. Представляючи інтереси місцевого
співтовариства, місцеве самоврядування у межах своїх повноважень
забезпечує можливість найбільш ефективного вирішення соціальних
проблем через реалізацію конкретних проектів. Воно діє спільно з
громадськими
об'єднаннями
та
представниками
бізнесу,
зацікавленими у розвитку місцевого співтовариства.
Діяльність у рамках комерційного сектора (другого сектора)
націлена, насамперед, на виробництво і обмін товарів і послуг,
створення матеріальної бази, що дозволяє забезпечити людську
діяльність у всіх інших секторах. Бізнес і асоціації підприємців
надають благодійні пожертвування, а також можливість
використовувати досвід і професіоналізм компетентних менеджерів у
вирішенні суспільно значущих проблем.
Некомерційний сектор (третій сектор) вирішує завдання
самоорганізації людей для спільного і самостійного вирішення
загальних проблем, забезпечення своїх інтересів. Некомерційні
організації, професійні асоціації, незалежні аналітичні центри
пропонують нові ідеї та рішення, соціальні технології, забезпечують
цивільний контроль над діями влади, залучають до роботи
добровольців. Громадські об'єднання висловлюють інтереси певних
груп населення (молодь, інваліди тощо) і висувають нові ціннісні
орієнтири (екологічний рух, рух за відновне правосуддя,
правозахисний рух та ін.).
Безумовно, можливості, а отже, і роль сторін у рамках
соціального партнерства неоднакові. Якщо роль комерційних
організацій головним чином у можливостях фінансування, а роль
державних структур - ще й у використанні владних важелів, то
громадські формують та організують унікальний ресурс, соціальні
ініціативи громадян. І справа не тільки в тому, що організації
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третього сектору «ближче» до населення і при наданні послуг можуть
діяти більш гнучко, ефективно і «людяно», ніж державні установи. У
всьому світі громадські організації «озвучують» потреби громадян,
зазвичай першими формулюючи соціальну проблему.
Суть міжсекторної взаємодії полягає у налагодженні
конструктивної взаємодії між трьома силами, що діють на суспільній
арені країни, області, міста або іншої території: державними
структурами, комерційними підприємствами та некомерційними
організаціями. Крім різних можливостей, представники кожного
сектора мають і різні уявлення про саму природу соціальних проблем.
Але, незважаючи на всі відмінності та пов'язані з ними суперечності,
співробітництво секторів необхідно: ні держава, ні бізнес, ані
громадяни
не
можуть
«поодинці»
подолати
соціальну
несправедливість і конфлікти. Таким чином, виходить, що соціальне
партнерство - взаємовигідна взаємодія різних секторів суспільства,
що здійснюється в рамках чинного законодавства та спрямована на
вирішення соціальних проблем, забезпечення сталого розвитку
соціальних відносин та підвищення якості життя.
«Партнерство – це більше ніж кооперація! – пише один із
зарубіжних дослідників. – Воно включає розвиток проектної
культури, яку поділяють партнери, як середовища для розділення
завдань (відповідальності). Воно включає в себе процес пошуку
нових (альтернативних) рішень, що відносяться до специфічних груп
людей, куди партнери втягують один одного. Воно містить
контрактні зобов'язання і систему поліпшення якості (послуг), яку всі
партнери повинні вивчати і розвивати».
Окремо розглянемо соціальне партнерство в освіті. Його ідея
полягає в тому, що зусилля всіх суб'єктів суспільства об'єднуються
заради однієї мети - підтримки і розвитку освіти.
Досвід, про який піде мова, заснований на практиці шкіл, які
у своїй діяльності використовують філософію суспільно-орієнтованої
освіти, шкіл, які ми називаємо громадсько-активними школами. Саме
тому для нас соціальне партнерство в освіті цікаво, перш за все,
місцем школи в цій взаємодії, її можливостями і перспективами. Ідея
соціального партнерства в освіті полягає в тому, що для вирішення
проблем у цій соціально значущій сфері потрібні зусилля всього
суспільства, а не тільки держави.
Якщо проаналізувати досвід роботи громадсько-активних
шкіл, можна зазначити, що ГАШ в більшості своїй працюють з тими
організаціями, діяльність яких розгортається в тому ж освітньому
просторі. Це всілякі дозвільні, спортивні та культурні центри, заклади
додаткової освіти. Багато зусиль докладають школи для залучення
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бізнес-структур до діяльності у громадах. Органи влади від освіти
характеризуються представниками шкіл як найперші партнери школи
в їх діяльності, а тісну співпрацю з депутатським корпусом деякі
школи вважають для себе «цілком природним становищем» (цитата з
інтерв'ю). У цілому категорії партнерів і частка їх участі в діяльності
ГАШ виглядає наступним чином:
Підприємства міста (села) - 62%
Депутати - 46%
Адміністрація міста-району-села - 24%
Жителі громади - 46%
НКО - 24%
Інші - 8%
Принципи соціального партнерства
Ефективність будь-якої взаємодії безпосередньо пов'язана з
принципами відносин його суб'єктів.
Один із перших принципів, яким керуються учасники
соціального партнерства, - взаємовигода від спільної діяльності.
Кожен учасник партнерства має чітко усвідомлювати, яку користь він
отримає від подібних відносин, наскільки окупиться його внесок у
спільну справу. І мова тут йде не тільки про матеріальні вигоди,
навпаки, соціальне партнерство «змушує» працювати нематеріальні
мотиви учасників, показує, наскільки різнобічну користь можливо
отримати при грамотному підході до спільної діяльності.
Наступний принцип, яким керуються учасники соціального
партнерства, - це принцип добровільності. Він допомагає одним
учасникам зрозуміти і знайти аргументи для залучення до своєї
діяльності потенційних партнерів, іншій стороні він гарантує свободу
вибору при ухваленні рішення про участь в такій діяльності.
Приймаючи рішення про участь чи неучасть у конкретному
партнерстві, учасники заздалегідь продумують частку своєї
відповідальності, зважують власні сили і можливості, позначають
гарантії і намічають перспективи співпраці.
Принцип ВІДКРИТОСТІ розкривається з двох сторін. Поперше, це відкритість інформації про умови взаємодії, її форми,
методи, правила та результати. З іншого боку, принцип відкритості
гарантує можливість кожному бажаючому стати партнером і
приєднатися до спільної діяльності. Таким чином, забезпечується
прозорість діяльності та її рівнодоступність для представників трьох
секторів.
Наступний
принцип
ми
називаємо
принципом
ЗАКОННОСТІ.
Встановлення
загальнообов'язкових
правил,
закріплених законодавчо, дає учасникам партнерства ясне уявлення
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про їх права та обов'язки, дозволяє заздалегідь продумувати
процедури прийняття рішень у спірних питаннях. Крім того, такий
підхід гарантує чітке уявлення про взаємну відповідальність і дає
відчуття захищеності у спільній діяльності.
Ми перерахували основні принципи соціального партнерства,
дотримання яких гарантує стійку і результативну взаємодію його
учасникам. Додамо до них зацікавленість кожної зі сторін у
спільному пошуку вирішення проблеми, об'єднання зусиль і ресурсів
кожного з учасників, прагнення до пошуку реалістичних рішень і
взаємоприйнятний контроль і облік інтересів і отримаємо характерну
картинку для соціального партнерства. Підіб'ємо перший підсумок і
виділимо ключові елементи соціального партнерства:
 наявність соціальної проблеми, яка, однак, не завжди
гарантує виникнення самого соціального партнерства. Для цього
необхідно, щоб учасники поділяли існуючу соціальну проблему;
 необхідно, щоб процес вирішення проблеми був
побудований з урахуванням інтересів кожного партнера. При цьому
важливим моментом для побудови соціального партнерства є той
факт, що ніхто з потенційних партнерів не зацікавлений в
деструктивному впливі на інших суб'єктів, для яких рішення цієї
проблеми значуще;
 усвідомлення сторонами того факту, що об'єднання
наявних ресурсів і зусиль збільшить ефективність вирішення
проблеми;
 крім самого вирішення соціальної проблеми, суб'єкти
соціального партнерства поділяють прагнення знайти рішення
проблеми саме за рахунок взаємодії;
 наявність правил взаємодії і взаємного контролю.
Загальна відкритість і доступність інформації про хід процесу
вирішення соціальної проблеми;
 наявність проекту/плану спільної діяльності, спрямованої
на поліпшення соціального життя/соціальної проблеми;
 правова забезпеченість/обґрунтованість партнерства;
 орієнтація на позитивний результат.
При побудові нашими школами соціального партнерства з
представниками своїх спільнот вибудовується індивідуальна
траєкторія. І хоча в кожному окремому випадку формується своя
історія відносин, є спільні для всіх шкіл кроки для побудови
партнерства. Розглянемо їх.
Зіткнувшись з проблемами у своїй діяльності і прагнучи
поліпшити власне становище в суспільстві, школа починає
усвідомлювати себе не як окремий інститут, що належить державі, а
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як місце, в якому перетинаються множинні інтереси всього її
навколишнього суспільства. Прагнення до розуміння школою
необхідності залучення всіх можливих організацій та людей, які
поділяють її цінності, для спільного пошуку виходу з ситуації
приводить до того, що школа робить загальну характеристику свого
району. Представляє її у вигляді карти, схеми, списків. Формується
банк даних існуючих і потенційних партнерів. Потім робиться аналіз,
і вибудовуються групові історії відносин з тими чи іншими
учасниками життєдіяльності території.
Таким чином, для вирішення загальних проблем громади
необхідне встановлення і розвиток взаємовигідних відносин між
школою, учителями, учнями, членами громади і спонсорами. Сторони
мають добре розуміти ситуацію, бути поінформованими і чітко
усвідомлювати користь для суспільства – для того, щоб сприяти
активному й енергійному покращенню соціальних та освітніх
установ.
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СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Л. В. Чекмарьова
На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення в
його розбудові має загальна середня освіта, у галузі якої здійснено
значний крок на шляху реформування, упровадження нових
організаційних засад, форм, методів діяльності навчальних закладів.
Важливе місце у здійсненні цих процесів належить
загальноосвітній сільській школі, яка недостатньо фінансується, має
застарілу матеріально-технічну базу, спостерігає скорочення
чисельності учнів унаслідок несприятливої демографічної ситуації.
Актуальною стає проблема доступності, якості та ефективності освіти
для сільського населення. Основне протиріччя існуючої системи
освіти – дедалі зростаюча потреба в багатоваріантному спектрі
освітніх послуг високої якості та відсутність можливостей
здійснювати це на рівні кожної школи.
Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми в сільській
місцевості є створення шкільних освітніх округів, які формуються за
модульним принципом, куди входять дошкільні заклади,
загальноосвітні, дитячі музичні школи, різні клуби.
На думку науковців, освітні округи повинні будуватися не
шляхом концентрації (для сільської місцевості – фактичного закриття
більшості шкіл), а шляхом кооперації, координації й посилення
існуючих навчальних закладів.
Красноріченський шкільний освітній округ – це навчальновиховне добровільне об’єднання загальноосвітніх навчальних
закладів: чотири школи І-ІІІ ступенів, дві школи І-ІІ ступенів,
дитячий садок, музична школа, бібліотеки та будинки культури, які
розташовані в межах Кремінського району Луганської області.
Створенню округу передувала велика аналітична робота, яка
розпочалася з того, що педагогічний колектив Красноріченської СШ
почав шукати форми організації якісного навчально-виховного
процесу. З огляду на важливість цього питання Красноріченська ЗОШ
І-ІІІ ступенів завдяки підтримці Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти та відділу освіти Кремінської
РДА, відповідно до наказу Головного управління освіти і науки
Луганської обласної адміністрації № 242 від 05.03.2004 року, здобула
статус експериментального навчального закладу регіонального рівня.
Цілі експерименту:
 створення нового освітнього середовища;
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 інтеграція інноваційних інтелектуальних, матеріальних
ресурсів;
 розвиток професійної культури і компетентності вчителів;
 забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільських
дітей в умовах профілізації старшої школи.
Параметри округу:
 територіальний округ охоплює 8 навколишніх сіл, опорна
школа знаходиться у 158 км від обласного та у 35 км від районного
центрів та у центрі округу;
 шкільний контингент складає 31 % від загальної кількості
учнів району;
 педагогічні кадри – 35 % освітян району;
 учні підвозяться із населених пунктів Плоске,
Білосвитівка, Новоолександрівка, Петровське, Рябівка, Залиман 4-ма
автобусами, що складає близько 50 % від загальної кількості учнів
району, охоплених організованим підвезенням.
Звичайно, у нас не було ніякого досвіду управлінського
реконструювання і проектування. Розуміючи, що сільська школа є
ланкою достатньо замкнутої, обмеженої соціальної системи, діяли
швидше інтуїтивно.
Концепція створення Красноріченського освітнього округу
передбачає взаємне посилення однієї школи іншою в межах округу,
що має стати засобом переходу до більш ефективної організаційної
структури навчально-виховного процесу.
Створенню
освітнього
середовища
передувало
впорядкування нормативно-правової бази. Округ утворився за
рішенням конференції всіх закладів, які висловили бажання вступити
до нього. Також, було розроблено модель Красноріченського
освітнього округу, Положення про Красноріченський освітній округ,
Положення про опорну школу в освітньому окрузі, Положення про
Раду директорів.
Заклади, які входять до округу, зберігають свою правову
форму, фінансову та господарчу самостійність. Кожен заклад
самостійно несе відповідальність за виконання стандарту освіти,
матеріально-технічне, кадрове забезпечення освітнього процесу.
Об’єднання зусиль, коштів, ресурсів закладів–членів округу
здійснюється за такими напрямками:
 у навчальному процесі – для поліпшення якості освіти –
проведення уроків з окремих дисциплін вчителями однієї школи в
інших;
 у сфері спілкування та дозвілля – організація спільних
свят, гуртків, секцій тощо;
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 у сфері матеріально-технічного забезпечення – спільне
використання або придбання обладнання, матеріально-технічних
засобів, які забезпечують підвищення якості освіти;
 у сфері науково-методичного забезпечення – розробка та
втілення інновацій, організація вільних асоціацій вчителів та ін.
Вивчаючи соціальне замовлення, ми змогли розвинути
освітній потенціал, педагогічні, організаційні й ресурсні можливості
для реалізації соціального замовлення. До перших кроків належить
створення максимальних умов для задоволення потреб населення, яке
мешкає на його території, а також координація роботи усіх закладів
освіти округу. Аналіз мережі дошкільних та загальноосвітніх
закладів, запити населення дали можливість сформувати сходинки
навчання в окрузі.
Красноріченський шкільний освітній округ забезпечує
організаційно-педагогічні, матеріально-технічні, економічні умови
навчально-виховного процесу. В окрузі відбулася інтеграція
навчальної та виховної роботи, урочної та позаурочної напівсфер
освітнього процесу у цілісне збагачення освітнього середовища.
Суб’єкти освітнього округу мають певні напрацювання з
різних напрямків:
 обмін вчителями;
 створення опорних профільних класів;
 формування
спільної
інфраструктури
(спільне
використання спортивних майданчиків та бібліотек, комп’ютерів та
іншого обладнання);
 мобільність шкільних автоперевезень;
 ключовим елементом округу є аналітичний центр
(науково-методична рада), який скоординував діяльність методичних
об’єднань навчальних закладів округу;
 проведення методичних семінарів, конкурсів, тренінгів;
 участь в обласних та всеукраїнських семінарах,
конкурсах, виставках;
 використання можливостей шкіл для художньоестетичного та екологічного виховання, організації туристськокраєзнавчої, фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, трудового
навчання та фізичної культури;
 тощо.
Створення округу забезпечує бажану раціоналізацію шляхом
посилення взаємодії між окремими школами, а також – шляхом
спільної участі шкіл в плануванні розвитку освітнього процесу на
своїй території.
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На основі аналітичного матеріалу Рада освітнього округу
надає відділу освіти пропозиції щодо розподілу навчальних годин для
якісного забезпечення профільного навчання. Спрямовує роботу
бібліотек, клубів, дитячих студій та інших організацій і установ на
співпрацю зі школою. Спільно з районним методичним кабінетом
створено умови для підвищення професійного рівня педагогічних
кадрів, що забезпечують навчально-виховний процес.
Ураховуючи потреби учнів, батьків, налагоджено зв’язки з
вищими навчальними закладами, організаціями, установами,
організовано діяльність соціальної та психологічної служб.
Скоординована виховна робота з дітьми. Рада освітнього шкільного
округу, враховуючи демографічну ситуацію, потреби школи та
перспективи розвитку села, району, вносить пропозиції щодо
формування та використання бюджету для зміцнення матеріальнотехнічної бази та кадрового потенціалу шкіл.
Красноріченська ЗОШ стала опорною школою в окрузі. Вона
є центром шкільного округу, розповсюджує інновації для всіх
загальноосвітніх установ, що входять до даного округу, крім того
виконує організаційно-господарські функції.
Учасниками експериментальної роботи в окрузі за достатньо
короткий час накопичено досвід, який свідчить про те, що в
основному мета та завдання педагогічними працівниками досягнуті.
Цілісна система дій та заходів в опорній школі зосереджена
на науково-методичній роботі, яка є гнучкою, інноваційною та
відповідною до експериментальної теми «Творче освітньо-виховне
середовище особистісного розвитку школярів та вчителів освітнього
округу».
Місія опорної школи округу полягає в створенні освітньовиховного простору сільської школи як середовища, яке сприяє
особистісному розвитку школярів, вчителів тому, що:
 особистість сільського учня, його особистісний та
інтелектуальний розвиток є головними цінностями освітньо-виховної
діяльності школи;
 освітньо-виховний простір сільської школи наповнений
особистісно-значущим змістом, який мотивує школярів до активного
навчання, творчості, життєдіяльності;
 освітньо-виховний процес задає траєкторію особистісного
розвитку учнів із механізмом соціалізації особистості сільського
школяра;
 життєдіяльність учнів в освітньо-виховному просторі
регулюється принципами культуровідповідності, компетентності,
індивідуалізації;
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 механізм системи управління включає: створення творчої
атмосфери; культивацію інтересу педагогів до інновацій; інтеграцію
перспективних та продуктивних проектів в реальне діюче освітньовиховне середовище.
Стратегія розвитку:
 створення умов для розвитку творчого потенціалу
особистості педагога і учня за рахунок впровадження інноваційних
технологій навчання і виховання;
 проведення моніторингу якості освітніх послуг закладу,
особистісного розвитку учнів;
 формування творчого ставлення до особистого життя;
 ефективне запроваджування ІКТ в навчально-виховному
процесі;
 створення
системи
впровадження
інформаційних,
інтерактивних, здоров’язберігаючих педагогічних технологій.
Методична служба округу оптимально забезпечує педагогів
моделлю методичної роботи, зміст якої визначається конкретикою
професійної діяльності педагогів у освітньому просторі.
В опорній школі налагоджена система проведення окружних
семінарів, які проводяться з урахуванням потреб учасників освітнього
процесу щодо осягнення перспективного педагогічного досвіду,
освітніх інновацій, підвищення професійної компетенції. У ході
проведення семінарів відбувається опрацювання комплексу важливих
та актуальних для всіх учасників семінару питань методичної роботи.
У межах округу діють управлінські семінари «Організація
науково-методичної
роботи:
проблеми
та
перспективи»,
«Партнерство навчального закладу та сім’ї: нові ідеї для розвитку»,
тренінги для педагогів «Людина - індивід, усі разом – колектив»,
тренінги для випускників «Профілактика стресів під час підготовки
та проходження ЗНО». Постійні учасники цих заходів - суб’єкти
округу: Бараниківська ЗОШ, Нововодянська ЗОШ, Макіївська ЗОШ.
До їх послуг електронна бібліотека, Інтернет, комп’ютерні кабінети
тощо. В опорній школі округу створено інформаційне навчальновиховне середовище, здатне забезпечувати інтерактивний режим
взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу. Ефективною
формою організації науково-методичної роботи з учасниками
освітнього процесу в межах округу є проведення конкурсу на кращий
навчальний кабінет з метою визначення кращих предметних
кабінетів, які забезпечують оптимальні умови для організації
повчально-виховного процесу.
Актуальність та зацікавленість вчителів до проблем
педагогічного вдосконалення зростає, про це свідчить їх активне
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обговорення на педагогічних радах «Особистісне зростання кожного
вчителя як мета педагогічного процесу», «Інтерактивні технології –
шлях до формування творчої особистості». Професійна культура,
компетентність педагогів формуються завдяки орієнтації на власний
прогрес, на активізацію особистих потенційних можливостей,
саморозвиток, самореалізацію у сфері педагогічної праці. Розробка
власних навчально-виховних матеріалів, їх публікації характеризують
професійне зростання вчителів Прядка І. М., Чернової О. І.,
Кучерявлюк Г. А., Чекмарьової Л. В., Рибалко Л. С., за що
видавництво «Шкільний світ» у 2010 році висловило їм подяку.
Друкують свої наробки і у видавництві «Плеяда» –
Хмельницька О. Л., Прошельцова О. А., Трехліб Л. П., Жувако Л. В.,
Чекмарьов В. А. та інші.
Педагоги освітнього округу працюють у 7 методичних
об’єднаннях, діяльність яких зосереджена на методиці впровадження
інноваційних технологій, реалізації науково-дослідницької роботи
учнів та вчителів, проведенні предметних тижнів, участі у
Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Левеня», «Кенгуру»,
«Лелека», «Колосок». Керівники методичних об’єднань, вчителі
округу Кузнецова А. В., Рибалко Л. С., Чернова О. І., Прядка І. М.,
Душенко О. П., Петренко Л. О., Лях С. О., Соболь Н. М. та інші
значну увагу приділяють роботі з обдарованими дітьми. Проведення
предметних тижнів є традиційною формою позаурочної роботи з
учнями. Наукове товариство «Інтелект» продовжує постійну науководослідницьку роботу, до неї залучаються обдаровані діти. Науковопрактичні
конференції
для
учнів
освітнього
округу
(Прошельцова О. А.) є своєрідною школою-практикою для
подальшого навчання.
З метою виховання у молоді здатності ефективно
розв’язувати життєві проблеми, сприяння розвитку лідерського
потенціалу дітей в основу учнівського самоврядування школи
покладено методику проектування, яка передбачає інтеграцію та
безпосереднє застосування набутих знань під час проектної
діяльності і яка спрямована на набуття досвіду громадської поведінки
та дій. Проект «Ми і довкілля» координує різні напрями
природоохоронницької діяльності учнів. Гуртки «Паросток»
(Бутко О. М.), «Квіткарі-дослідники» (Рибалко Л. С.) в тісній
співпраці з Національним еколого-натуралістичним центром,
Ботанічним садом займаються дослідницькою роботою. У 2009-2010
роках активно реалізовувалася програма «Патріот Луганщини». У
школі діє проект «Молодь Красноріченського шанує героїв»,
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пошукові загони надали до шкільного музею матеріали про
захисників селища, партизанів, Героїв Радянського Союзу.
Вчителі школи – ініціатори проведення районного семінару
«Музейна педагогіка: шляхи та перспективи» (Анголенко З. І.,
Коваль І. А., Чернова О. І.). Наші учні залучились до копіткої
пошукової роботи щодо духовної та культурної спадщини, традицій,
звичаїв людей, які мешкали і проживають в області. Навчилися
робити презентації своїх кращих проектів, працювати в шкільному
музеї, а головне - вони відчули гордість за свій рідний край, видатних
земляків, гордість за свою Луганщину. Зібрані матеріали учні
передають у шкільний музей. Особливо цікаві проекти «Мої славетні
земляки. Брати Костяннікови», «Мандрівка по річці Красній», «Вони
звільняли наше селище» тощо.
В опорній школі округу в січні 2011 року відбувся науковопрактичний семінар «Шкільна бібліотека – центр формування
інформаційної культури особистості» для шкільних бібліотекарів
Кремінського району (Овсієнко Л. М., Прядка І. М.). У лютому до
школи були запрошені вчителі шкіл округу, які впроваджують
інформаційно-комунікаційні технології. Це дало змогу поширити
досвід роботи вчителів нашої школи та означити нові перспективи.
Своєрідним підсумком-звітом був науково-практичний семінар
«Стратегії та технології управлінської роботи керівника навчального
закладу», який відбувся в березні 2011 року для директорів шкіл
Кремінського району.
Ми співпрацюємо з Корпусом Мира США (координатор
Ладика В. А.). З червня 2010 року в окрузі працює волонтер Корпусу
Мира Кайл Борлі. Ми маємо досвід роботи учнів-волонтерів.
Волонтерські об’єднання класів беруть участь в різноманітних акціях,
наші волонтерські загони стали переможцями обласного конкурсу
«Волонтери – вісники добра та милосердя» (керівник Анголенко З. І.).
Активно діє євроклуб «Євросвіт» (керівник Чекмарьова Л. В.).
Заснування євроклубу сприяло активній просвітницькій роботі в
проекті «Молодь за європейське майбутнє», що реалізувався за
фінансової підтримки фонду «Відродження». Всеукраїнська
радіостанція «Наше Радіо» за експертної підтримки громадської
організації «Євроклуб «Право і Захист» в рамках проекту «Підтримка
мережі Євроклубів України у 2010 році» запросили Євроклуб нашої
школи взяти участь у проекті. Концепція діяльності євроклубів
освітнього округу презентована та реалізується в школах.
Учні школи мають гарні результати в різноманітних
конкурсах: Бугайов Я. – II місце в обласному конкурсі «Б. Грінченко
– мій земляк», конкурс «Космічні фантазії» – II місце учениця
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Кучерова Н., у міжрегіональному конкурсі «Матусині зіроньки»
(Львівська область) Василенко Д. стала лауреатом. Друге місце
зайняли наші учні в обласному етапі конкурсу «Молодь тестує
якість». Педагоги співпрацюють із Луганським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти, Луганським національним
університетом ім Т. Шевченка за напрямками:
 курси підвищення кваліфікації (11 вчителів);
 проекти професійного розвитку (9 вчителів);
 участь у науково-практичних конференціях, зокрема у
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Зміст та технології
післядипломної освіти педагогічних працівників», Форумі керівників
ЗНЗ Луганської області, що ведуть експериментальну роботу
Всеукраїнського та регіонального рівня (Чекмарьова Л. В.);
 проведення
майстер-класів
для
слухачів
курсів
підвищення кваліфікації зі світової літератури (Хмельницька О. Л.);
 участь у науково-практичній конференції «Образне слово
Луганщини» (Прядка І. М., Жувако Л. В.);
 творча угода вчителів української філології з
кафедрою української мови та літератури ЛНУ ім. Т.Шевченка ,
що дала можливість створити в школі центр апробації нових
методик, підручників і робочих зошитів;
 участь у Всеукраїнському конкурсі МОН України
«Виховати особистість» (Анголенко З. І.);
 участь у Всеукраїнському конкурсі уроків з гендерної
рівності, що проводився Міністерством освіти і науки спільно з
Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні
(Чекмарьова Л. В.);
 переможець Всеукраїнського конкурсу «Портфоліо рідної
школи» Чекмарьов В. А.;
 участь в обласному конкурсі методичних розробок –
Гайда О. М. (I місце).
Школа наполегливо працює на створення позитивного іміджу
навчального закладу. У 2010 та 2011 роках ми брали участь у
Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади освіти». У травні
2010 року стали лауреатом громадської акції «Флагмани освіти і
науки України». Досвід роботи школи експериментального рівня
презентувався
у
травні
2010
року
директором
школи
Чекмарьовою Л. В. у Луганську на Всеукраїнському науковопрактичному семінарі «Інноваційна модель професійного розвитку
педагогічних кадрів в системі загальної середньої освіти» під час
проведення майстер–класу для ректорів інститутів післядипломної
педагогічної освіти.
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З січня 2011 року ми видаємо шкільну газету та маємо вебсайт (http://ksch.ho.ua/).
Враховуючи особливості шкільного округу, ми стали на шлях
пошуку управління, адекватного сучасним умовам і досвіду,
дослідженням вітчизняної й зарубіжної науки в галузі управління, а
також сучасній практиці роботи. Експериментально-дослідницька
діяльність опорної школи округу довела:
 процес створення шкільного округу як оптимальної
моделі організації сільської школи, доступної для кожної дитини,
полягає в тому, що формування шкільного округу сільського району
сприяє переходу освіти сільської школи регіону на інноваційну
модель розвитку та переорієнтуванню на соціально-ринкові потреби
профільної спеціалізації;
 реалізується освітня мета шкільного округу – створення
умов для творчого розвитку кожної дитини, кожного педагога;
 організаційні форми сільської школи адаптуються до
соціально-економічних реформ на селі;
 запроваджується
державно-громадська
система
управління;
 зусилля державних органів влади, органів місцевого
самоврядування, сільської громади залучаються до вирішення
освітніх проблем сільської дитини;
 створюється інноваційна модель організації науковометодичної роботи з педагогічними та управлінськими кадрами
школи;
 формується механізм матеріального, методичного,
підручникового забезпечення освітнього процесу;
 здійснюється оновлення змісту освіти (оновлення
навчального штату, програм навчання та виховання).
Список використаної літератури:
1. Дьяченко Б. Управлінська вертикаль: чинники взаємодії /
Б. Дьяченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 5. – С.1420.
2. Єльнікова Г. В. Наукові основи розвитку управління
загальною середньою освітою в регіоні/ Г. В. Єльникова – Харків:
Крок, 1999. – 303 с.
3. Про затвердження Положення про освітній округ:
постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777.
4. Чекмарьова Л. Освітній шкільний округ у сільській
місцевості/ Л. Чекмарьова // Директор школи (Шкільний світ). – 2005.
– № 38-39.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ’ЄЮ В ГРОМАДІ
Я. І. Юрків
Світове співтовариство приділяє велику увагу вирішенню
проблеми інвалідності, що вже сьогодні набула загальнопланетарної
значущості та продовжує загострюватися. За статистикою ВООЗ при
ООН, кожний десятий мешканець Землі є інвалідом. У зв’язку з
погіршенням екологічного стану у багатьох країнах світу,
неповноцінним харчуванням, технізацією суспільного життя і
травматизмом, що є наслідком різних причин, кількість інвалідів
зростає. Тому однією з найбільш актуальних проблем соціальнопедагогічної роботи на сьогоднішній день є проблема роботи з
сім’єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями.
Сім’я – найближче й перше соціальне оточення, із яким
стикається дитина. Поява дитини з обмеженими можливостями діє на
батьків пригнічено. Якщо народження здорових дітей привносить в
життя сім’ї нове, невипробувану до цього насолоду людського буття:
переживання почуття радості, гордості, ніжності, то народження
дитини з дефектом розцінюється як життєва катастрофа. На цьому
ґрунті між подружжям часто виникають конфлікти. Чимало випадків
відмовляння від таких дітей, залишення їх у пологових будинках або
передачі на виховання у спеціалізовані установи.
Головна мета соціально-педагогічної роботи з сім’єю, яка
виховує дитину з обмеженими можливостями, – допомогти сім’ї
осилити важке завдання виховання й розвитку такої дитини, сприяти
її оптимальному функціонуванню, не дивлячись на те, що є
об’єктивний фактор ризику, і вплинути на сім’ю з тим, щоб
мобілізувати її можливості для вирішення завдань реабілітаційного
процесу. Інакше кажучи, мета соціального педагога – сприяти
соціальній адаптації сім’ї в ситуації народження дитини з
функціональними обмеженнями, підвищувати її ситуативно-рольову
адаптованість.
Під соціально-рольовою адаптованістю сім’ї мається на увазі
здатність членів сім’ї оволодівати новими ролями в поведінці у
цілком несприятливій ситуації. Рівень соціально-рольової адаптації
сім’ї характеризується трьома основними показниками: ставленням
до дитини; реабілітаційною активністю сім’ї; реабілітаційною
культурою сім’ї.
Ставлення до дитини – одна з найважливіших характеристик
сім’ї, що визначає її внутрішні ресурси в процесі реабілітації дитини.
Ставлення може бути деструктивним або конструктивним.
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Сім’ї, що демонструють конструктивне ставлення до проблем
дитини, не заглиблюються в переживання того, що відбулося, а
намагаються змінити ситуацію й своє ставлення до неї. Природжену
або набуту хибу вони не розглядають як обмеження на шляху
особистісного розвитку дитини. Головна мета в таких сім’ях – пошук
шляхів компенсації порушень, що є, розвиток здібностей дитини,
терпіння й підтримка в будь-якому навчанні.
Деструктивне ставлення – з’являється в ігнорування патології
дитини або акцентуації на ній. Ігнорування виявляється в тому
випадку, коли батьки не докладають зусиль і навіть перешкоджають
оздоровленню дитини. Подібне ігнорування патології дитини, і
відповідно реабілітаційного процесу, пов’язане з матеріальною
зацікавленістю, а в ряді випадків недостатньою поінформованістю
(наприклад, у сільській місцевості), є істинним ігноруванням. Коли
під маскою байдужості або заперечення значимості патології дитини
схована акцентуація на цій проблемі, має місце несправжнє
ігнорування.
Під реабілітаційною активністю сім’ї слід розуміти всі зусилля
її членів, спрямовані на оздоровлення, розвиток, соціалізацію дитини.
Реабілітаційна активність сім’ї вміщує в собі: 1) активність у пошуку
джерел медичної допомоги, своєчасність, послідовність і ретельність у
виконанні медичних рекомендацій, підтримка регулярних контактів з
оздоровчими установами; 2) активність педагогічних зусиль сім’ї, їх
спрямованість на всебічний розвиток дитини; пошук і реалізація її
компенсаторних можливостей, самостійне оволодіння необхідними
розвиваючими й корекційними методиками; 3) власне соціальна
активність сім’ї, тобто її настійливість у пошуку джерел підтримки як
матеріальної, так і моральної (наприклад, через утворення груп
самодопомоги), прагнення сім’ї вирішувати конфліктні ситуації, що
виникли, коли переваги надаються життєвій стратегії «той, хто виграє»,
а не пасивній позиції «жертва».
Реабілітаційна активність сім’ї може бути оцінена як висока,
середня й низька. Сім’ї з високою реабілітаційною активністю
цілеспрямовані, послідовні, винахідливі й наполегливі у своїх діях.
Вони готові знаходити й використовувати всі можливості для
покращення положення.
Сім’ї з середньою реабілітаційною активністю непослідовні,
малоініціативні, у них відсутня всебічність зусиль, почате не доводиться
до кінця.
Сім’ї з низькою активністю займають позицію «жертви»,
процес реабілітації проходить повільно, з великими перервами,
характерним є відтягування відповідальних дій: наступної операції,
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вступ дитини до дитячого колективу й ін. Такі сім’ї здатні вирішити
завдання реабілітації лише за умови постійного тиску й контролю
ззовні.
Реабілітаційна культура є специфічною системою цінностей,
ідей, знань і навичок, що допомагають вирішувати конкретні
завдання реабілітаційного процесу. Аксіологічний (ціннісний)
компонент реабілітаційної культури складає принципи філософії
незалежного життя, ідеї компенсаторного розвитку, гуманістичні
принципи й цінності.
Незалежне життя – принцип, який покладений в основі
моделі інвалідності, передбачає, що кожен інвалід може брати
активну участь в житті суспільства при наявності альтернатив і
вибору, який людина з обмеженими можливостями може зробити за
допомогою соціальних служб, досконалого
архітектурного
середовища, досконалими засобами транспорту й т. ін. На відміну від
утриманських позицій, прагнення до незалежності – це продуктивна
психологічна орієнтація, що не пропонує відмови від допомоги інших
людей або допоміжних засобів, необхідних для фізичного
функціонування, а та, яка пов’язана з тим, що людина ставить перед
собою такі ж цілі, як і будь-які інші члени суспільства, бере на себе ту
ж відповідальність.
Ідеї компенсаторного розвитку, за Л. Виготським, мають на
меті створення соціальної компенсації фізичного або психічного
недоліку дитини, знаходячи шляхи налагодження соціальних зв’язків
із життям. Для цього до дитини треба ставитися як до нормальної й
орієнтуватися в її вихованні не на недолік або хворобу, а на
збереження здоров’я.
Когнітивний компонент реабілітаційної культури сім’ї
дитини з особливими потребами вміщує знання із різноманітних
галузей науки й практики, що сприяють виконанню завдань
реабілітаційного процесу.
До них належать: 1) медико-біологічні знання про патологію
дитини, її причини й наслідки; про перебіг і зміст лікування; можливий
ризик і ускладнення в ході лікування та ін.; 2) гігієнічні знання про
особливості кормління й догляду за дитиною, про організацію побуту,
режиму дня й та ін.; 3) соціально-правові знання про порядок
встановлення інвалідності, про права й пільги, що з нею пов’язані, про
можливі джерела матеріальної допомоги та ін.; 4) психотерапевтичні
знання про стадії перебігу стресу та його наслідків; про механізми
саморегуляції й методи психотерапії; 5) психолого-педагогічні знання
про вікові особливості дітей; про особливі потреби й специфіку
розвитку дитини у зв’язку з її патологією; про можливі поведінкові
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відхилення дитини й шляхи їх подолання; про створення ситуації
успіху в спілкуванні й навчанні та ін.
Праксіологічний компонент реабілітаційної культури вміщує
різноманітні уміння та навички; психогігієнічні (вміти долати
стресові ситуації, справляти психотерапевтичний вплив на дитину);
комунікаційні (вміти налагоджувати відносини, вирішувати
конфлікти в сім’ї й з найближчим оточенням); педагогічні (володіти
навичками педагогічної корекції, у тому числі методами голкотерапії,
раннього розвиваючого навчання, логопедичними прийомами й
вправами та ін.); соціальне адвокатування (вміти захищати власні
інтереси, а також інтереси й гідність дитини, причому як в
офіціальних установах, так і в неформальному спілкуванні);
лікувальні (володіти деякими лікувальними методиками; загальний,
точечний масаж та ін.).
Підвищуючи реабілітаційну культуру й реабілітаційну
активність сім’ї, змінюючи ставлення до дитини, соціальний педагог
тим самим сприяє росту адаптивних можливостей, актуалізації
внутрішніх ресурсів сім’ї, а значить і вирішенню тих проблем, що є в
неї, профілактиці кризових ситуацій.
В умовах низької мотивації звернення сімей за соціальнопедагогічною, психологічною допомогою доцільно застосовувати
таку форму роботи з сім’єю, як патронаж (або надання послуг
клієнту вдома). Патронаж – одна із форм роботи соціального
педагога, яка проявляється в наданні адресної соціальної допомоги
сім’ї вдома з діагностичними, контрольними, адаптивнореабілітаційними цілями, дозволяє налагоджувати й підтримувати
тривалі зв’язки з нею, своєчасно виявляти її проблемні ситуації,
надавати термінову (економічну, соціально-побутову, лікувальнопрофілактичну, соціально-педагогічну, психологічну, правову)
допомогу.
Розрізняють такі види патронажу, які використовуються при
вирішенні проблем виховання й розвитку дитини з обмеженими
можливостями: соціально-економічний патронаж – допомога у
вирішенні матеріально-побутових проблем сім’ї; соціальнопсихологічний патронаж – допомога у вирішенні психологічних
проблем сім’ї та окремих її членів; медико-соціальний патронаж –
допомога в отриманні спеціалізованих медичних послуг; соціальноправовий патронаж – діяльність, спрямована на дотримання державних
гарантій стосовно дітей-інвалідів, які виховуються в сім’ї, а також
здійснення заходів із захисту їх прав та законних інтересів.
Специфіка патронажу як форми роботи із сім’єю полягає в
тому, що він повинен здійснюватися систематизовано, комплексно й у
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визначений термін (не нескінченно!) групою кваліфікованих фахівців
різного профілю. При цьому до кожного члена сім’ї застосовується
індивідуальний підхід. Для допомоги конкретній сім’ї залучаються
різні відомства й установи (соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, культури, житлово-комунального господарства тощо).
Патронаж може проводитися з такими цілями: діагностичні:
ознайомлення з умовами життя, вивчення можливих факторів ризику,
дослідження проблемних ситуацій; контрольні: оцінка стану сім’ї і
дитини, динаміка проблеми, аналіз ходу реабілітаційних заходів,
виконання батьками рекомендацій тощо; адаптаційно-реабілітаційна
допомога (освітня, психологічна, посередницька). При цьому соціальний
педагог повинен завуалювати діагностичні і контрольні цілі, щоб сім’я не
відчувала себе підконтрольною і залежною. Хоча в асоціальних сім’ях
такі цілі не варто приховувати, оскільки ці сім’ї мають усвідомлювати
невідворотність «втручання» спеціаліста у їхню життєдіяльність і
виховання дітей з обмеженими можливостями.
Таким чином, можна стверджувати, що патронаж – одна із
форм соціально-педагогічної роботи, яка полягає у відвідуванні
спеціалістом клієнта вдома з діагностичними, контрольними чи
адаптаційно-реабілітаційними цілями, що дозволяє налагоджувати і
підтримувати тривалі зв’язки з ним, своєчасно виявляти проблемні
ситуації, надаючи термінову допомогу.
Важливе місце серед соціальних технологій займає
консультація.
Консультація є взаємодією між двома або кількома людьми, в
ході якої певні спеціальні знання консультанта використовуються для
надання допомоги консультованому у вирішенні поточних проблем
або при підготовці до майбутніх дій, які передбачаються. Дії
консультанта можна також оцінювати як каталізатор, що полегшує
роботу, допомагає консультованому більш систематично й
об’єктивно оцінити проблеми, які стоять перед ним, з метою
розширення вибору різних варіантів поведінки.
Від класичної психотерапії консультування відрізняється
відмовою від концепції хвороби, великою увагою до ситуації й
особистісним ресурсам, від навчання – наданням значення не стільки
знанням, які повідомляються консультантом клієнту в ході
консультативних зустрічей, скільки особливим стосункам між
консультантом і клієнтом, які допомагають останньому знаходити
додаткові можливості самостійного подолання труднощів.
Соціальний педагог, працюючи з сім’єю, може використати
найбільш поширені прийоми консультування: емоціональне
зараження, навіювання, переконання, художні аналогії, мінітренінг та
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ін. При цьому консультаційна бесіда може бути наповнена
різноманітним змістом і виконувати різні завдання – освітні,
психологічні, психолого-педагогічні.
Якщо сім’я не є ініціатором взаємодії з соціальним
педагогом, консультування може проводитися в завуальованій формі.
Кінцева мета консультативної роботи – за допомогою спеціально
організованого процесу спілкування активізувати внутрішні ресурси
сім’ї, підвищити її реабілітаційну культуру й активність,
відкоригувати ставлення до дитини. Ефект консультаційної роботи
багато в чому визначається успіхом на попередніх етапах циклу
допомоги, тим, який рівень довіри досягнено у взаємовідношеннях
між членами сім’ї і соціальним педагогом.
Об’єктивна необхідність використання даного методу
пов’язана з тим, що значна частина сімей, які мають дитину з
особливими потребами, знаходиться в гострих або хронічних
стресових станах, відчувають труднощі адаптації до свого нового
статусу, мають нестійку мотивацію до участі в реабілітаційному
процесі,
зіштовхуються
із
складнощами
міжособистісного
спілкування всередині сім’ї і з найближчим оточенням і багато
іншого. І, окрім нових знань, їм потрібне спеціально організоване
довірливе спілкування.
Поряд із консультативними бесідами, за правилом,
індивідуальними, що мають на меті активізувати потенціал окремих
членів сім’ї (частіше всього матері дитини) можуть застосовуватися
групові методи роботи з сім’єю – тренінги.
Психологічний тренінг є поєднанням багатьох прийомів
індивідуальної і групової роботи, націлених на формування нових
психологічних умінь і навичок. Тренінг є одним із найбільш
перспективних методів вирішення проблеми психолого-педагогічної
освіти батьків. Ця проблема не втрачає своєї актуальності протягом
останніх десятиліть. Особливо гостро вона стоїть по відношенню до
батьків дітей з особливими потребами.
Особливо в Україні, на рівні популярного книжкового викладу
проблем розвитку, виховання й навчання дітей, сімейна психотерапія,
яка набирає силу, частково намагається брати на себе освітні функції, але
психотерапевтичні послуги поки що не стали поширеними й доступними
в багатьох регіонах нашої країни. Для того, щоб тренінг одержав
визнання і був успішним, він повинен бути максимально
цілеспрямованим й інтенсивним; нові вміння й навички повинні
формуватися поступово, з наданням широких можливостей для їх
закріплення. Перед батьками треба ставити завдання, адекватні рівню їх
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можливостей, слід використовувати безперервну систему зворотного
зв’язку тощо.
Одним із важливих принципів розробки змісту тренінгу
відзначимо його гнучкість та індивідуальність, тобто програма
тренінгу повинна передбачати як потреби батьків, так і завдання
реабілітаційного процесу, і розроблятися з цілями, спільно
прийнятими педагогами й батьками.
Освітні тренінги для батьків спрямовані перш за все на
розвиток умінь і навичок, які допомагають сім’ям вчитися керувати
своїм мікросередовищем, ведуть до вибору конструктивних життєвих
цілей і конструктивної взаємодії. Серед таких навичок розрізняють:
комунікаційні вміння та навички (вміння «активного слухання»,
безоцінна реакція, яка свідчить про те, що батьки зацікавлено слухають і
розуміють свою дитину; обробка прийому «Я-повідомлення», що
виражає особисте занепокоєння батьків можливими наслідками дій
дитини та ін.); психогігієнічні (прийоми подолання стресових
ситуацій, повсякденної саморегуляції, надання психотерапевтичного
впливу на дитину та ін.); психолого-педагогічні (прийоми раннього
розвиваючого навчання, модифікації поведінки дитини, ігротерапія та
ін.).
Групові моделі роботи дають можливість батькам
обмінюватися один з одним досвідом, ставити питання й прагнути
одержати підтримку й схвалення в групі. Крім того, можливість
брати на себе роль лідера при обміні інформацією розвиває
активність і впевненість батьків.
Під час тренінгу, як і консультативної бесіди, особливий
акцент робиться на створенні клімату довіри. Однак управління
груповим процесом за кількома параметрами складніше
індивідуального консультування.
Створення клімату довіри істотною мірою визначається
особливою технологією проведення занять, при якій ведучий не є
викладачем у традиційному розумінні цього слова. Його рольова позиція
спрямована не на протиставлення себе групі, а на інтеграцію із нею. При
цьому ведучому необхідно виступати одним із учасників групи і в той же
час виконувати управлінські функції. Тобто основне завдання
соціального педагога, що проводить тренінг, полягає не в читанні лекції,
а в умілій організації дискусії, при якій ніхто не залишається в тіні і ніхто
не пригнічує інших учасників своєю активністю.
Не дивлячись на високі вимоги при відповідній підготовці
соціальних педагогів, саме групові форми роботи, зокрема освітні
тренінги для батьків, входять до розряду провідних технологій
соціально-педагогічної взаємодії.
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Вищеописані методи (консультативна бесіда, освітній тренінг) є
універсальними, тобто використовуються в тривалих і нетривалих
формах роботи.
Ще однією формою роботи є батьківські групи. На
сьогоднішній день формат цих груп є поєднанням клубної, терапевтичної
та семінарської форм роботи, превалювання однієї з цих форм роботи
швидше пов’язано з побажаннями конкретної групи батьків і етапом
існування самої групи. З досвіду роботи таких груп найбільш успішні ті,
які ведуть психолог і соціальний педагог спільно. Психолог відповідає в
цілому за створення простору бесіди, реалізує психотерапевтичні
завдання, володіє різними формами і методами психотерапевтичної та
тренінгової роботи. Соціальний педагог знає особливості дітей, володіє
програмою розвитку для цих дітей, що реалізується в процесі занять.
Наявність таких двох провідних дозволяє гнучко реагувати на запит
батьків, створює певний обсяг, у якому ці запити можуть бути
задоволені. Наявність соціального педагога створює в цьому плані
відчуття безпеки, довіри, будучи більш звичною формою взаємодії між
батьками і фахівцями.
Добре також, коли в групі вже присутні хоча б 1-2 активних і
ініціативних батьків, які емоційно включені в роботу з дитиною або
вже мають досвід роботи в подібного роду групах, – тоді вони можуть
бути своєрідним центром об’єднання всіх батьків у групі.
Оптимальна кількість учасників у групі 5-10 осіб. Час роботи –
1,5 години один раз на тиждень. Залежно від побажань і можливостей
такі групи можуть проводитися протягом декількох місяців або
протягом усього року. Для багатьох батьків саме участь у групі є
терапевтичною. Формат роботи дає можливість всім учасникам
поділитися та обмінятися досвідом, проблемами та історіями хоча б їх
часткового подолання, що само по собі важливо. Досить часто батьки
особливих дітей переконані, що їх проблеми унікальні і в основному
пов’язані з тим, що вони погані батьки або їх дитина має найважчі
порушення. Звичайний обмін історіями про труднощі та успіхи,
розповідь про свою дитину можуть сильно змінити такий погляд на
себе і свою дитину, побачити, що велика частина цих проблем
характерна для інших учасників групи або що з такими ж проблемами
можуть стикатися батьки звичайних дітей.
Теми для роботи в групі в основному пропонують самі батьки,
однак фахівці теж володіють цим правом і можуть виступати з
ініціативою, якщо їм здається, що це буде корисно учасникам групи. Це
можуть бути ті наболілі проблеми сім’ї з особливою дитиною, які
батькам виявляється вкрай важко вирішити поодинці: «Поведінка та
взаємодія в громадських місцях (транспорті, магазинах, дитячих
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майданчиках тощо)», «Як подолати агресивну поведінку», «Як розвивати
побутові навички», «Як навчитися краще розуміти свою дитину» та ін.
Робота таких груп може бути одним з перших кроків на
шляху до формування ініціативних батьківських об’єднань, які
будуть спільно діяти в галузі реалізації прав своїх дітей і сімей на
освіту і гідне життя.
Основні завдання: 1) подолання ізоляції родин і окремих її
членів, формування основи для взаємодопомоги та об’єднання сімей,
створення груп батьків, які реалізують соціальні ініціативи;
2) супровід сім’ї та окремих її членів, емоційна підтримка, пошук
ресурсів; 3) залучення сім’ї в процес терапії, корекції і навчання
дитини, зміцнення батьківської компетентності та партнерської
позиції по відношенню до фахівців; 4) інформаційна підтримка;
5) допомога у вирішенні сімейних та особистих труднощів.
Наступна форма роботи з сім’єю, яка виховує дітей з
обмеженими можливостями, це включення батьків у процес занять
із дитиною.
Батьків та інших членів сім’ї можна і потрібно включати до
занять із дитиною. Це можуть бути ігрові сесії, заняття з розвитку
соціально-побутових навичок, заняття з логопедом, дефектологом,
нейропсихологом, тобто всі ті види занять, які проводяться з
дитиною. Ця форма роботи є важливою у створенні простору
партнерства і довіри між сім’єю і фахівцями. Батьки краще
зрозуміють стан дитини, її проблеми, цілі і задачі роботи, зможуть
самі навчитися сприяти розвитку дитини, якщо не будуть виключені
з терапевтичного та навчального процесу, а увійдуть до нього разом
із дитиною і фахівцем на рівних правах. У процесі занять можна
моделювати різні ситуації побутової і соціальної активності,
використовувати ігри та творчість для розвитку і подолання
проблем, навчати різних видів діяльності тощо, які потім повинні
бути інтегровані у звичайне життя сім’ї.
Важливо також підкреслити, що на певному етапі терапії
участь батьків безпосередньо в терапевтичному процесі може бути
небажаною, оскільки домашнє і терапевтичне середовище мають бути
розмежовані, наприклад, у випадку, коли потрібно подолати звичні
стереотипи у поведінці дитини, які можуть підтримуватися домашнім
устроєм. Такий поділ середовища необхідний і у випадку, якщо
дитина перебуває на тій стадії розвитку, коли їй потрібне створення
власного простору соціальних відносин, не пов’язаних із родиною.
Безумовно, і у всіх перерахованих вище випадках з родиною повинні
підтримуватися відносини співпраці, і сім’я повинна розуміти, які
завдання вирішуються в даний момент.
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Основні завдання: 1) залучення сім’ї в процес терапії та
навчання, встановлення партнерських відносин з сім’єю; 2) навчання
членів сім’ї новим, більш терапевтичним, прийомам взаємодії,
спілкування, навичкам навчання та виховання; 3) розвиток
батьківської компетентності; 4) створення умов для переносу
придбаних дитиною умінь і навичок у звичайне життя; 5) допомога у
вирішенні сімейних проблем та індивідуальних труднощів.
Виділяють такі додаткові форми роботи з сім’єю.
Загальні батьківські збори та індивідуальні бесіди з
керівником групи, у якій займається дитина. Дана форма роботи є
найпоширенішою формою взаємодії між батьками і фахівцями, і
покликана забезпечувати єдність виховного, освітнього та
терапевтичного простору дитини, формувати і підтримувати відносини
співпраці і партнерства між сім’єю і фахівцями. До того ж, оскільки ця
форма поширена і в інших освітніх установах, у тому числі і тих, де
виховуються і навчаються звичайні діти, то наявність такої форми
роботи є одним з невеликих кроків у нормалізації протікання життєвих
циклів сім’ї.
Залучення членів сімей до організації свят, вистав для
дітей та інших форм дозвільної діяльності. Ця форма роботи з
сім’ями є дуже важливою і необхідною, якщо мова йде про процеси
нормалізації життя сім’ї та створення партнерства. Багато сімей з
дітьми, які мають порушення розвитку, у звичайній ситуації настільки
занурені у поточні проблеми, що відчувають дефіцит атмосфери свята
і творчості, об’єднання з іншими сім’ями, нормального, природного
перебігу життя. Загальні свята, екскурсії, поїздки за місто,
відвідування зоопарків, театрів і т.д. допомагають сім’ям і окремим її
членам долати ізоляцію, формувати форми активності, відповідні
етапам життєвого циклу сім’ї з дитиною раннього, дошкільного та
шкільного віку.
Літні інтеграційні табори. Літні табору, де разом живуть,
займаються і відпочивають діти, їх батьки, брати і сестри, а також
фахівці зі своїми дітьми, є ще однією формою роботи з родиною.
Незвичні умови життя в наметовому таборі у лісі сприяють відкриттю
нових можливостей в адаптації, зміну тих стереотипів домашнього
укладу, які гальмують розвиток дитини, створюють передумови для
об’єднання родин і зміцнення партнерства між родинами та фахівцями.
Атмосфера «спільного дому» сприяє тому, щоб у випадках виникнення
різних труднощів батьки не залишалися наодинці зі своїми проблемами,
активно брали участь у спільних заходах, відчували зацікавленість
фахівців у допомозі їх дітям. Фахівці допомагають членам сім’ї
навчитися проживати з дитиною різні життєві ситуації, адекватно
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спілкуватися в цих ситуаціях з оточуючими, сприяти розширенню світу
своєї дитини і відчувати себе повноцінними членами суспільства. Цей
час може бути використано для інтенсивного сімейного консультування
(у разі запиту сім’ї) і проведення батьківських груп.
Усі перераховані технологічні підходи, моделі й форми
соціальної роботи з сім’єю, яка виховує дитину з обмеженими
можливостями, запозичені в основному із зарубіжного досвіду,
знаходять усе ширше застосування в практиці діяльності реабілітаційних
установ різного типу, активно адаптуються до умов вітчизняної
соціальної сфери. Однак говорити про цілісні соціально-педагогічні
технології поки ще рано – вони знаходяться в стадії формування й
апробації.
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ВОЛОНТЕРСТВО
ЯК АКТИВНЕ РОЗВИВАЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
З. І. Анголенко
Французький лікар і філософ Альберт Швейцер говорив: «Я
не знаю, якою буде ваша доля, але я знаю одне: тільки ті з вас будуть
справді щасливі, хто шукає і знаходить способи служити». Волонтери
Красноріченської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кремінського району Луганської
області служать, віддають енергію, час, зусилля задля загальної
справи, суть якої: мати, бути, любити, рости. Волонтерство –
пріоритетна складова виховної системи школи. Жити і діяти на благо
інших – спосіб життя волонтерських об`єднань класів.
Волонтерський рух поширений у багатьох країнах світу, і з
кожним роком підвищується рівень його визнання. І в будь-якій
країні це школа соціальної і політичної активності, школа
моральності.
Безкорислива допомога, співчуття - це ті щаблі, на яких
будується особистість, громадянин. Волонтери нашої школи
об’єднані спільною метою, інтересами, між ними складаються
доброзичливі, гуманні відносини. Ця діяльність об’єднує батьків,
дітей, громадськість.
Навчальна поїздка до Польщі у 2007 році в рамках проекту
«Разом для розвитку» дозволила ознайомитися із досвідом
волонтерської роботи. Приклади діяльності волонтерів м. Замбров
розширили наше уявлення про волонтерський рух у Польщі, його
мотиви,
форми,
організацію,
результативність,
соціальне
призначення.
Зацікавлений погляд на проблему волонтерства дозволив
виявити цілий ряд форм волонтерської діяльності, що практикуються
у м. Замбров:
1. Волонтерське кафе – локальний центр активності, центр
координації і діяльності, найвідоміший спосіб створення
волонтерської бази, де поширюються знання, розробляються
програми дій.
2. Активізація допомоги людям, які опинилися в складних
життєвих обставинах.
3. Надання різних видів соціальної допомоги, особливості
надання допомоги дітям-інвалідам, літнім людям.
4. Співпраця
волонтерів
із
школами,
притулками,
громадськістю, церквами.

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

158

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

5. Організація творчо-дозвіллєвої діяльності з дітьмиінвалідами.
6. Популяризація та поширення досвіду волонтерства через
ЗМІ – випуск волонтерської газети.
Польські колеги, координатори волонтерів міста Замбров
надали нам можливість побачити чимало цікавого і корисного.
Під час зустрічі у волонтерському кафе відбувся обмін
досвідом, презентації, а щире спілкування з молоддю розширили
уявлення про напрямки волонтерства.
Перенести набутий досвід у Замброві на українську модель
освіти без змін, копіювати його не доцільно: є відмінності в
історичних, культурних, освітніх традиціях. Проте адаптувати деякі
елементи побаченого із успіхом вдається у контексті соціальнокультурних особливостей нашого селища, школи.
Практичний ефект такої адаптації – створення «Школи
волонтерів» на прикладі волонтерського кафе. Мета цієї школи забезпечення теоретичної і практичної підготовки волонтерів,
стимулювання ініціативи та творчості. Це осередок, де генеруються
нові ідеї, розробляються цікаві проекти, налагоджується співпраця із
партнерами, це навички, теоретичні і практичні знання і вміння, які
необхідні для успішної організації діяльності. Методи та форми
роботи, що використовуються в процесі навчання волонтерів:
педагогічні, психологічні, соціологічні; тренінги, рольові ігри,
дискусії, лекції, ігротеки, що сприяють підвищенню рівня соціальної
активності волонтерських об’єднань класів.
Волонтерство – спосіб життя класних колективів. 15
волонтерських об’єднань (14 учнівських, 1 – вчительський) працюють
за планом, вчаться, набувають досвіду колективної справи, дарують
добро душі, одержують задоволення. Свій вільний час, знання,
енергію, вміння волонтери віддають ближньому, працюючи на
користь людей, суспільства. Роботу волонтерських об’єднань
координує оргкомітет проекту, до якого входять голови
волонтерських об’єднань класів, міністерство внутрішніх справ
учнівського парламенту, центри «Спадщина», «Пам’ять» та ІГ
«Волонтер».
Протягом 2009-2011 навчальних років було реалізовано
проекти «Добро починається з тебе» та «Містечко добрих справ».
Мета проектів: допомогти молоді побачити свою унікальну роль у
суспільстві, зрозуміти важливість своєї участі у волонтерській
діяльності, надати допомогу соціально - незахищеним категоріям
людей нашого селища.
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Ми впевнені: найміцніші мости між поколіннями споруджує
культура, мистецтво. Використавши запозичений досвід в організації
зайнятості дітей-інвалідів, був запроваджений культурологічний
проект «Доторкнись до прекрасного». Учасники проекту - учні
незахищеної категорії: діти-інваліди, діти з багатодітних,
малозабезпечених сімей. Мета проекту: виховання інтересу до
різноманітних видів мистецтва та залучення до творчої практичної
діяльності.
Актуальність проекту в тому, що головна проблема фокусної
соціальної групи - їх замкненість; ці діти - особистості, їх треба
побачити, а вже потім подавати руку допомоги. Дуже важливими є
соціалізація, адаптація цієї категорії дітей. Проект передбачає такі
основні форми роботи: знайомство із творчістю художників,
музикантів, поетів рідного краю.
Учні беруть участь в майстер-класах з бісероплетіння,
вишивки бісером, лозоплетіння, малювання, в подорожах, зустрічах,
екскурсіях. Участь учнів в проекті «Доторкнись до прекрасного» є
змістовною лінією виховання та плекання культурної спадщини
Луганщини, родюче підґрунтя у формуванні моральних якостей
громадянина.
Плідною є співпраця з волонтером Корпусу Миру Кайлом
Борлі. Спільно було впроваджено акцію «Святий Миколай –
подарунки роздавай», операцію «Ветеран», тренінги, диспути в
рамках проекту «Здорова дитина – здорове суспільство».
Активісти волонтерського руху Красноріченки діють не
заради похвали, а заради утвердження добра, милосердя, людяності.
Волонтери школи - призери обласного конкурсу «Волонтери –
вісники добра і милосердя», обласної рейтингової програми «Зроби
крок», учасники IV Всеукраїнського конкурсу соціальних проектів
«Добро починається з тебе» (2011).
Робота волонтерських загонів школи висвітлюється в
районних та обласних газетах: «Наша газета» (видання Луганської
обласної ради), в районній газеті «Кремінщина», в шкільній газеті
«Про нас», також на радіо і телебаченні. Шкільна газета висвітлює і
інформує селищну громаду про волонтерські ініціативи школярів,
пропагує волонтерський рух.
Для учнів задіяність у волонтерському русі є школою
доброти і милосердя, співпереживання, щиросердності, школою, яка
вчить розуміти чужий біль, вчасно приходити на допомогу
знедоленим, захистити немічних, скривджених, підтримати їх у важку
хвилину.
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Волонтери школи працюють із зацікавленістю й інтересом,
розуміють свою роль і цінність. Вони задоволені своєю працею, тому
що дарують людям тепло своїх сердець, формують риси характеру,
самовиховуються, самостверджуються в цьому складному житті.
Отже, волонтерство – це активне розвиваюче середовище, яке
об’єднало однодумців: громадськість селища, вчителів, батьків, дітей,
ветеранів праці. Короткочасний візит до Польщі виправдав себе:
життя в школі після поїздки наповнилось новим змістом, стало
результативнішим, підвищило авторитет школи. Впроваджувати
досвід треба з ентузіазмом та вірою в успіх. Тому у своїй професійній
діяльності намагаюсь творчо підходити до справи, «пропустивши
через себе» здобутий досвід. Вирує цікаве освітнє життя і потрібно
експериментувати й продукувати свіжі ідеї, добиватися їх втілення,
збагачувати власний світ, переосмислювати свій досвід і досвід
педагогів зарубіжжя, щоб іти в ногу з часом.
Приємно друзів поряд відчувати,
Простір просвітницький зв’язав нас всіх.
Горіти в буднях, про майбутнє дбати Місток між душами - міцний проліг.
Усмішка щира від сердець гарячих
На плідні кроки надиха.
Нехай злітає наша спільна вдача
І думки плин ніколи не стиха.
Для справ корисних в нас нема кордонів,
Разом для розвитку в майбутнє йдем.
Блиск «Едукатора» розцвічує бутони,
Бо ми сьогодні дієм і живем!
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ДОСВІД ВІДКРИТТЯ ГРУПИ КОРОТКОТРИВАЛОГО
ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
С. М. Артьомов
Зараз, коли малокомплектні школи знаходяться під загрозою
«оптимізації надання освітніх послуг», а по суті перед закриттям цих
сільських закладів освіти, у нагоді постає польський досвід
проведення освітніх реформ на початку 2000-х років. Із цим досвідом
я ознайомився під час трьох візитів до Польщі у напрямку зміцнення
ролі інституцій, які працюють у сфері розвитку сільського
господарства та сільських територій, вирішення актуальних
суспільно-економічних проблем України (2008, 2009, 2010 рр.).
Загальновідомо, що школа та дитячий садок, особливо в селі,
– це не тільки заклади виховання та освіти, а, як правило, центри
життя сільської громади. На прикладі села Співаківка
Новоайдарського району Луганської області, у якому у 2007 році була
закрита восьмирічна школа, можна прослідити негативні наслідки
цих подій для села. Різко впала конкурентоспроможність території
цієї громади, стрімко стали знижуватись ціни на житло, на земельні
ділянки, впав рівень підприємницької діяльності, а це у свою чергу
призвело до зниження надходжень до місцевого бюджету. У селі, де
немає школи, не може бути достатніх перспектив розвитку.
Ми маємо певний досвід організації передумов щодо
відкриття та діяльності комунального дошкільного виховного закладу
природоохоронного напряму виховання з організації групи
короткотривалого перебування дітей дошкільного віку в селі
Денежникове Новоайдарського району Луганської області.
22 грудня 2010 року – день нічим не примітний, за винятком
того, що це найкоротший для північної півкулі день року. Але для
жителів села Денежникове Луганської області, особливо для тієї
частини, яка хотіла мати в селі дошкільний навчальний заклад, – це
знаменний день.
«У селі відкрився дитячий садок!» Це так розноситься по
селу. Хоча це всього лише була відкрита група короткочасного
перебування дітей дошкільного віку.
У травні місяці, коли в кабінеті сільського голови зібралася
група молодих мам, які захотіли, щоб їх діти отримували дошкільну
освіту, вони самі мало вірили, що це в наш кризовий час можливо.
Провели анкетування. Створили ініціативну групу. Очолила її
Євдокимова Олена Володимирівна. Написали листи до районної ради,
районної державної адміністрації.
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Перипетії з оформленням документів на будівлю дитячого
садка села Денежникове, напевно, відомі всій Луганській області.
Витрачено багато сил, а головне, дуже багато часу на, здавалося б,
очевидне: в дитячому саду повинні гратися діти, хоча б у тій частині
будівлі дитячого садка, яка залишилася у власності громади села
Денежникове.
Але, як кажуть, не було б щастя – та нещастя допомогло. На
початку вересня місяця поточного року начальник управління освіти
нашого району Новікова Тетяна Володимирівна запропонувала
організувати в приміщенні Денежніковської загальноосвітньої школи
групу короткочасного перебування дітей дошкільного віку. Спочатку
були сумніви. Але сумніви швидко випарувалися, коли стало ясно, що
повноцінний дитячий садок буде нескоро, особливо якщо врахувати,
що 46 тис. грн. грошових коштів, виділених на дошкільну освіту,
вистачить у кращому випадку на оформлення права власності на
будівлю, державного акта на земельну ділянку та проекту
реконструкції. А тут пропонується вже функціонування групи
короткотривалого перебування дітей. А це вже дошкільна освіта! А це
значить, що діти вже готуються до школи!
Укладається договір на оренду приміщення між сільською
радою та районним відділом освіти. Закуповуються меблі для дітей –
дошкільників. Робиться поточний ремонт приміщення. І тут слід
відзначити роботу вихователя, завідуючої і технічного працівника
цього дошкільного закладу – і все в одній особі – Воронкіної Ірини
Василівни. Бачили б ви, із якою старанністю і з яким захопленням
вона робила цей ремонт. Були й добровільні помічники, серед яких
особливо хотілося б відмітити Винокурова Миколу Тимофійовича.
І ось вже сидять за крихітними столами вісім дошколят. Вони
збентежені і розгублені. Вони потрапили в незвичну для них
обстановку. Хтось намагається навіть розплакатися ... збентежені і
батьки. Вони вперше привели дитину до, здавалося б, чужої людини.
Але спокійний і доброзичливий голос вихователя заспокоює і дітей, і
батьків. Хочеться всім сказати – в добрий путь!
Залишається тільки сподіватися на те, що той струмочок
бюджетного асигнування дошкільної освіти не вичерпається в
наступному році.
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АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
МОЛОДІ МІСТА ЧУГУЄВА
Н. О. Білецька
Проблема громадської пасивності молоді, вирішенню якої
присвячений цей нарис, на нашу думку, є актуальною як для нашого
маленького міста, так і для багатьох населених пунктів нашої країни.
Я не маю компетентності для вирішення її на державному рівні, тому
як кажуть, почала з себе.
Вагому роль у подоланні вищезазначеної проблеми на
місцевому рівні зіграла моя участь у навчальному стажуванні у
Польщі, що проходило у 2005 році в рамках проекту «Активні
вчителі, активні школи, активне громадянське суспільство». Під час
візиту мене зацікавив досвід реалізації молоддю місцевих проектів та
їх активна роль в житті своєї громади.
Після повернення до України я вирішила застосувати
здобутий польський досвід організації проектної діяльності серед
учнів своєї школи. Це відбувалось під час навчального процесу та у
позашкільній роботі.
Хочеться поділитися досвідом реалізації проекту «Привітай
улюблену школу!», координатором якого я виступала. Проект
реалізовувався протягом двох місяців за участю учнів 8-Б класу
Клугино-Башкирівської гімназії м. Чугуєва. Безпосередньо він
проходив у рамках предмета «Практичне право», мав міжпредметний
зв'язок, стосувався позакласної виховної роботи. Алгоритм реалізації
проекту наступний.
I. Формулювання назви та вибір теми.
Проходить у формі колективного обговорення учнями через
створення метапланів. Вибір теми був мотивований недостатнім
забезпеченням школи художньою та науковою літературою й
приурочений до святкування 20-річчя гімназії. А у зв'язку зі
створенням у школі нового комп'ютерного класу перед учнями
постала ідея створення електронної бібліотеки.
II. Розробка цілей та мети проекту.
Навчальна мета. 1. Скоординувати діяльність учнів у
напрямку вміння відстоювати своє право на якісну освіту. 2.
Ознайомити їх з існуючою нормативно-правовою базою, яка
допоможе їм досягнути мети.
Виховна мета. 1. Навчити учнів реально оцінювати свої сили
в досягненні поставленої мети. 2. Створити впевненість у значущості
кожного учня і проекту в цілому. 3. Згуртувати колектив школярів,
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виробити вміння спільної діяльності. 4. Виховувати у дітей ідеї
благодійності.
Практична мета. 1. Поповнити силами учнів бібліотечний
фонд школи. 2. Закласти основу для розвитку електронної бібліотеки.
3. Виробити вміння співпрацювати на різних рівнях: класному,
загальношкільному, батьківському, міському, державному.
III. Складання завдань для виконання.
В основу визначення завдань вчителем був покладений
метаплан «Як ми можемо допомогти у вирішенні проблеми». У
результаті, завдання були класифіковані:
На класному рівні:
1. Ознайомлення з методом проектів. Підготовка звернення
до колективу школи.
2. Збір інформації про становище в бібліотеці (інтерв'ю з
бібліотекарем).
3. Організація робочого процесу (складання інструкції).
4. Здійснення контролю та оцінювання роботи учнів на
кожному етапі їх діяльності в формі усного звіту (завдання вчителя).
5. Створення рекламної групи для інформування про
реалізацію акції (підготовка стіннівки).
6. Організація збору літератури (зберігання, каталогізація).
7. Створення реставраційної групи (реставрація принесених
книжок).
9. Підготовка презентації (створення фотоальбому,
визначення переможців).
На шкільному рівні:
1. Виступ лідера класу на шкільній лінійці з роз'ясненнями
про проведення проекту «Привітай улюблену школу!», оголошення
конкурсу на найактивнішого учасника акції серед класів, окремих
учнів та працівників гімназії (додається після опису проекту).
2. Опитування учительського колективу (в індивідуальній
формі) про можливості поповнення науково-методичною літературою
шкільного фонду (мова йде про безкоштовні підписки тощо).
3. Організація збору літератури на шкільному рівні
(підготовка приміщення для зберігання зібраних книг і дисків).
На міському рівні:
1. Інформування місцевої влади (міський відділ освіти, мерія)
про реалізацію даного проекту з метою привернення їх уваги до
проблеми (письмове звернення, по можливості запис на прийом).
2. Звернення до місцевих ЗМІ (публікація статті про
проведення проекту) з метою залучення уваги громадськості міста.
На державному:
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Відвідування помічника народного депутата в пошуку
компаньйонів для реалізації даного проекту (запис на прийом).
IV. Пошук можливостей фінансування (визначався в
процесі спільного обговорення учнів і вчителя):
1. Акцент у реалізації проекту робиться на благодійність (збір
особистих книг, дисків).
2. Кошти, які знадобляться для покупки порожніх дисків для
перезапису, планувалося отримати в результаті проведення щорічного
осіннього ярмарку.
3. Звернення за допомогою до батьківського комітету
гімназії, щоб виділили фінансування для заохочення роботи учнів.
4. Пошук спонсорської допомоги (депутати, батьки). Перш за
все це звернення до випускників на урочистому шкільному балі,
присвяченому святкуванню ювілею школи. Як заохочення імена з
фотографіями меценатів будуть внесені до «літопису школи».
V. Планування співробітництва:
У рамках даного проекту необхідно співпрацювати з:
 Адміністрацією гімназії
 Бібліотекарем
 Учнями інших класів
 Вчителями та працівниками гімназії
 Завідувачем кабінетом інформатики
 Батьківським комітетом
 Випускниками минулих років
 ЗМІ
 Міською владою
 Помічником народного депутата
VI. Визначення виконавців.
При визначенні виконавців застосовується принцип
добровільності. Завдання вчителя - намагатися зацікавити та залучити
до роботи всіх учнів виходячи з їх можливостей.
VII. Підготовка інструкції для учнів (колективна робота).
Вчитель створює групи по 4-5 осіб з учнів класу, які
отримують завдання підготувати інструкцію і основні принципи
роботи над проектом. Після презентації роботи кожної групи разом з
учителем виробляється загальна інструкція.
НАША ІНСТРУКЦІЯ
Для ефективного виконання кожного завдання необхідно
слідувати виробленим правилам:
1. Діяльність повинна бути добровільною.
2. Головні
принципи
роботи:
благодійність,
відповідальність, колективізм, дружня атмосфера.
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3. Враховуємо думку кожного.
4. Активна рекламна діяльність проекту.
5. Необхідність відзнаки.
VII. Підготовка плану реалізації.
Завдання вчителя: встановити форми, терміни реалізації
проекту у вигляді графіка роботи і ознайомити з цією інформацією
клас. Учні, проявляючи ініціативу, об'єднуються в групи для
виконання певної роботи.
Примітка. У процесі реалізації проекту групи при крайній
необхідності за бажанням учнів можуть трансформуватися з дозволу
вчителя.
VIII. Спосіб презентації.
Презентація планується у вигляді урочистої демонстрації
результатів проекту: показ фотоальбому (відображає кожен етап
діяльності), нагородження переможців акції (можливо також на
загальношкільної лінійці), вшанування гостей, які взяли активну
участь у підготовці та проведенні проекту. Вшанування та нагороди
провести у вигляді вручення грамот, висловлювання слів подяки,
вручення подарунків. Особливу увагу треба приділити самим учнямреалізаторам (сказати про роль кожного у виконаній роботі).
ІX. Оцінювання.
Підведення підсумків роботи (учнями і вчителем «Що чекали
від проекту і чому навчилися, чого досягли?»), визначення
переможців у представлених номінаціях. Колективне обговорення
результатів проекту та оцінювання вчителем діяльності учнів.
Предмет оцінки: якісне виконання поставленої мети.
Критерії: досягнення поставленої мети, дотримання
вироблених правил роботи, відповідальність, ініціативність,
оригінальний та творчий підхід.
Х. Планування виконання завдань проекту (за допомогою
таблиці).
Наводимо основні завдання та терміни їх виконання:
1. Ознайомлення з методом проектів 08.09 – 15.09
2. Розробка інструкції 08.09 – 15.09
3. Підготовка звернення до колективу школи 08.09 – 15.09
4. Інтерв’ю з бібліотекарем школи 03.10 – 07.10
5. Опитування колективу вчителів 03.10 – 07.10
6. Складання інструкції 03.10 – 07.10
7. Виступ на лінійці 10.10 – 15.10
8. Підготовка стіннівки 10.10 – 15.10
9. Пошук коштів для реалізації проекту 17.10 – 22.10
10. Візити до представників міської влади 17.10 – 22.10
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11. Робота зі ЗМІ 17.10 – 22.10
12. Збір літератури и дисків 08.09 – 22.10
13. Реставрація принесеної літератури 24.10 – 04.11
14. Перезапис дисків 24.10 – 04.11
15. Каталогізація електронної бібліотеки 24.10 – 04.11
16. Оформлення фонду бібліотеки 07.11 – 14.11
17. Підведення підсумків 07.11 – 14.11
18. Створення фотоальбому 07.11 – 14.11
19. Презентація 19.11
Реалізація проекту «Привітай улюблену школу!» мала
позитивні наслідки. Окрім реальних досягнень – електронної
бібліотеки, учні отримали дещо більше – відчули свою вагомість при
вирішенні шкільних питань, здобули практичний досвід громадської
співпраці. Це був вагомий стимул і для мене як для вчителя, який
сьогодні працює в складних умовах сучасної освітньої системи.
Приклад ЗВЕРНЕННЯ до шкільного колективу
Увага! Оголошується конкурс!
Ми, учні 8-Б класу, звертаємося до Вас із пропозицією:
«Привітаємо улюблену школу!»
Так ми назвали нашу акцію зі збору літератури для шкільної
бібліотеки. Кожному пропонується подарувати школі книгу з
сімейного фонду. «Подарунки» можуть бути підписані і містити ваші
побажання. Таким чином у школи залишиться добра пам'ять про вас.
Разом із цим, нашим завданням є створення електронної бібліотеки,
якою будуть користуватися всі бажаючі. Тому нам необхідно зібрати
та перезаписати диски з енциклопедіями, рефератами, з науковопубліцистичним змістом. Збереження і повернення після запису
гарантується.
У рамках проекту оголошуються конкурси за номінаціями:
«Найщедріший клас» (клас приніс найбільшу кількість літератури),
«Юний меценат» (учень, який приніс найбільшу кількість
літератури).
Умови конкурсу:
1. Книги і диски приймаються з 3.10 по 22.10 в кабінет
історії в будь-який день тижня.
2. Кількість книг і дисків необмежена.
3. Після перезапису диски підлягають поверненню.
Проявімо ініціативність! Допоможемо улюбленій гімназії!
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Головне, що наша діяльність мала своє продовження.
Сьогодні з учнями ми активно працюємо в правовому клубі, що теж
сприяє активізації молодого покоління. Проводимо тренінги із
залученням фахівців-правозахисників на тему «Розуміємо права
людини».
Отже, візит до Польщі став для нас своєрідним каталізатором
подальшої діяльності. Навчив при вирішенні проблем починати саме
з себе, залучати молодь у процеси розбудови громадянського
суспільства.
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СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВ І ШКОЛИ –
ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ ШКОЛИ
Ю. І. Буланов
Школі у c. Зачепилівка Харківської області вже понад сто
років, але ще й зараз експлуатується приміщення, з якого вона
починалася. У 2004 році загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів стала
Зачепилівським ліцеєм, що поклало додаткову відповідальність на
педагогічний та учнівський колективи закладу: треба бути не просто
одним із кращих навчальних закладів у районі, а й одним із кращих у
всій області.
У Концепції розвитку Зачепилівського ліцею серед основних
завдань зазначено «виховання громадянина України, національно
свідомої, демократичної, життєво і соціально компетентної
особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати
відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях». Якими
шляхами реалізувати цю установку? Саме життя підказувало шляхи
подальшого розвитку і перетворення амбітних планів на реальність.
Відмова від авторитарних методів організації шкільного життя,
партнерство всіх учасників навчально-виховного процесу задля
спільного успіху – ось напрямок, який сприятиме формуванню ліцею
як відкритої педагогічної системи, що легко сприймає нові ідеї,
продукує освітні ініціативи, відгукується на новації освітнього і
суспільного середовища.
Та це – теорія. А як її реалізувати на практиці? Тут без
наочного прикладу можна довго «блукати» у пошуках раціонального
варіанту.
Але для тих, хто прагне змін і шукає шляхів їх впровадження,
завжди знайдеться «чарівна паличка».
У 2005 році, перебуваючи на посаді директора ліцею, я став
учасником україно-польського проекту «Активні вчителі, активні
школи, активне громадянське суспільство», який реалізовувався в
тому числі й в Харківській області. Правда, мені не поталанило того
разу здійснити візит до Польщі, щоб на власні очі побачити ситуацію
в освіті цієї країни, але участь у тренінгах, підсумковому семінарі,
обмін думками з колегами підказали напрямок руху в реалізації
поставлених перед колективом навчального закладу завдань.
Нестача коштів на потреби школи – головна проблема
навчальних закладів незалежної України. Якщо фінансування
заробітної плати бере на себе держава, то на інші потреби в бюджеті
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не завжди можна знайти гроші. Як здійснювати навчальну і виховну
діяльність у такій ситуації?
Добре, що у рамках проекту було заплановано зняти
відеофільм про перебування українських педагогів у Республіці
Польща: таким чином практично всі учасники проекту змогли на
власні очі побачити рівень розвитку польських державних та
громадських шкіл. Спочатку цей відеофільм переглянули і провели
обговорення на педагогічній раді навчального закладу. Потім
показали найбільш ініціативним батькам, які не стояли осторонь
шкільного життя. Після цього відкоригували план дій і чітко
сформулювали проблему, над якою працюватиме Зачепилівський
ліцей: «Поєднання зусиль навчального закладу, сім’ї та громадськості
в процесі навчання та виховання учнів». Тобто ліцей не тільки для
учнів та учителів, а для всієї громади, бо на школі в селі зав’язується
все життя – тут навчаються діти, онуки, працюють родичі, колись
навчалися самі сельчани.
Підтвердженням правильності обраного шляху став успіх у
Всеукраїнському конкурсі «100 шкіл України», який проводило
видавництво «Шкільний світ». Участь у ньому брали 1887 навчальних
закладів з усіх регіонів України, а 386 шкіл журі назвало лауреатами
конкурсу. Лауреатом став і Зачепилівський ліцей (у номінації «Школа
громадянського становлення»).
2006 року було проведено опитування серед учителів («Які
потреби громади Ви та учні Вашого класу могли б задовольнити у
позаурочний час?») та батьків учнів («Ви розглядаєте ліцей як заклад,
у якому Ваша дитина: а) отримує знання; б) отримує знання та
виховується; в) отримує життєвий досвід; г) тимчасово перебуває під
наглядом дорослих») щодо послуг, які може надавати навчальний
заклад для громади, щоб успішно виконувати навчально-виховну
функцію. Таким чином, було з’ясовано, що взаємовигідними будуть
контакти у культурно-масовій сфері – проведення свят, акцій тощо.
Навчальний заклад став надавати певні безкоштовні послуги
мешканцям селища: спортивна зала для любителів баскетболу та
волейболу, футбольне поле із штучним покриттям для тих, хто є
прихильником цього виду спорту. Громада ж допомагала школі у
ремонті спортивної зали та майданчика. Адже шкільні свята, творчі
конкурси та змагання – видовище для всіх мешканців населеного
пункту.
Рада ліцею, Піклувальна рада, Батьківські комітети класів
стали центрами моральної і матеріальної підтримки навчального
закладу. У селі досить проблематично знайти спонсора для школи,
тому благодійну фінансову допомогу взяли на себе батьки учнів –
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вони зайнялися ремонтом приміщень, облаштуванням рекреаційних
зон, надали фінансову підтримку участі в інтерактивних конкурсах та
турнірах. Крім того, залучення батьків та представників
громадськості до проведення різноманітних заходів із школярами
(турніри з шашок та шахів, вікторина «Що? Де? Коли?», конкурси
«Тато, мама і я – українська сім’я» та «Тато, мама і я – спортивна
сім’я» тощо) теж сприяли створенню доброзичливої атмосфери у
відносинах
школи
і
громадськості.
Органи
шкільного
самоврядування, створені відповідно до Статуту Зачепилівського
ліцею, – Рада ліцею та Піклувальна рада – стали центром творчого
зростання навчального закладу. Рада ліцею вирішувала питання
стратегічного плану, а Піклувальна рада – розробляла шляхи
реалізації намічених планів. Злагодженій роботі цих органів сприяло
ще й те, що до складу ради навчального закладу входив директор
ліцею та голова піклувальної ради.
Зараз учні постійно виконують посильну роботу –
благоустрій території ліцею та селищного парку (що знаходиться
поруч навчального закладу), проведення санітарних днів. Школярі
також можуть зробити свій фінансовий внесок у розвиток
навчального закладу. Збір макулатури – це конкретні кошти для
класних колективів, які можна витрачати на дрібні побутові потреби.
Ще одним джерелом надходження коштів для потреб класів є
проведення осінніх та передноворічних ярмарків під гаслом «Купуй
українське!». Осінній ярмарок став традиційним заходом у рамках
проведення дня селища у Зачепилівці. На ярмарку мешканці селища
можуть не тільки придбати городину, фрукти, випічку, тістечка, різні
солодощі, а й побачити театралізовані дійства з української
минувшини,
представлені
самодіяльними
колективами
старшокласників. Участь в обох ярмарках – і осінньому, і зимовому –
беруть учні 5-11-х класів. Ясна річ, що велика допомога у їх
проведенні надається батьками. За два ярмарки класи «наторговують»
по 500-1000 гривень, з яких 50-70 гривень передається на
загальношкільні потреби (замінити штори у коридорах ліцею,
придбати лавки для рекреаційних зон, оновити інтер’єр актової зали
тощо), а решту класи витрачають на власний розсуд. На шкільних
ярмарках завжди багато людей, кожен може знайти товар для себе;
селяни із задоволенням купують товари, бо знають, що кошти підуть
виключно на потреби дітей.
Один раз на два роки у ліцеї проводилася акція «Подаруй
книгу шкільній бібліотеці», до якої залучали дітей, учителів,
представників громадськості селища. Кожного разу акція мала
конкретне спрямування – збирали художню літературу для
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позакласного читання та науково-популярні твори, оформляли
підписку дитячих періодичних видань, поповнювали фонд творів для
розвитку мовлення молодших школярів.
Відкритість,
демократизація
управління
навчальним
закладом – шлях до творчої праці. Вибори президента ліцею із числа
старшокласників, функціонування президентської ради як органу
учнівського самоврядування (президент має право участі у засіданнях
педагогічної ради, є членом ради навчального закладу, засідання
президентської ради часто проходять у присутності директора ліцею),
органами батьківського самоврядування є батьківські комітети класів.
Випуск шкільної газети «Шкільне містечко», яка стала
вісником не тільки для учнів, батьків та вчителів, а й для всієї
громади селища, – можливість донести інформацію про діяльність
ліцею широким колам громадськості.
Велике значення в спільній роботі ліцею та сім’ї набуває
створення позитивного іміджу ліцею як сучасного навчального
закладу. За підтримки Піклувальної ради, до складу якої входять в
основному батьки учнів ліцею, бо у сільській місцевості майже
неможливо знайти меценатів, навчальний заклад неодноразово брав
участь в обласних виставках «Освіта Харківщини ХХІ століття»
(2006, 2007, 2009 роки), у травні 2008 року посів ІІІ місце в обласному
конкурсі-огляді на кращу модель організації співпраці педагогів,
батьків та учнів, у 2009 році Зачепилівський ліцей став лауреатом
обласного конкурсу «Навчальний заклад року», а 2010 року отримав
відзнаку голови Харківської обласної державної адміністрації «Краща
школа».
Цьому сприяє створена творча група «Громадсько-активна
школа», яка об’єднала активних вчителів, батьків та представників
громадськості селища задля пошуку нових шляхів розвитку ліцею.
Недарма емблемою Зачепилівського ліцею став
трикутник, який символізує єднання учителів,
учнів, батьків у досягненні спільної мети –
процвітання нашої України. Творча група
«Громадсько-активна школа» була створена після
приєднання Зачепилівського ліцею до програмно-цільового проекту
«Громадсько-активна школа як інноваційна система управління
закладом освіти», який ініціював Харківський обласний науковометодичний інститут безперервної освіти. Творча група «ГАШ» як
тимчасовий творчий колектив (ТТК), взяла на себе координацію та
методичне забезпечення трансформації нашого навчального закладу у
громадсько-активну школу. Крім цієї творчої групи, у ліцеї працюють
також ТТК «Школа сприяння здоров’ю», «Громадянська освіта»,
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«Краєзнавство», котрі вирішують свої вузькі проблеми, розв’язання
яких сприяє втіленню у шкільне життя інноваційних напрацювань.
У жовтні 2008 року заступник директора ліцею з навчальновиховної роботи Г. В. Пилипенко з доповіддю «Співпраця
навчального закладу і батьків у формуванні здібностей школярів»
представляла Зачепилівський ліцей на Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Проблема формування ціннісних орієнтацій
навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у
контексті сучасних вимог до освіти», яка проходила у Житомирі. Так
Зачепилівський ліцей презентував свій досвід спільної діяльності
учнів, учителів та батьків щодо формування освітньо-культурного
простору громади.
Таким чином, життя показало правильність обраного
колективом Зачепилівського ліцею шляху розвитку. Тому, коли у
листопаді 2007 року (у рамках українсько-польського проекту «Разом
для розвитку», головним виконавцем якого знову виступало
товариство «Едукатор») я побував із візитом у Республіці Польща та
мав можливість на досвіді польських успішних шкіл переконатися,
що обраний шлях є перспективним для нашого навчального закладу.
У кожній із польських шкіл, де я побував разом із іншими
українськими вчителями, спостерігалося прагнення змін на краще,
залучення дітей до розв’язання проблем громади, спільний пошук
шляхів вирішення цих проблем. Приклади діяльності початкової
школи у селі Папроть, об’єднання шкіл у Грабові (початкова школа і
гімназія), гімназії в Збуйней ілюстрували позитивні форми
співробітництва школи з батьками та локальними партнерами, якими
є представники органів місцевої влади та заклади культури (батьки є
першими помічниками вчителів у реалізації всіх задумів,
спрямованих на покращення умов навчально-виховного процесу), для
розвитку громадянської активності та підтримки громадських
ініціатив (співробітництво учнівської молоді та місцевої влади у
покращенні зовнішнього вигляду населеного пункту, розв’язанні
локальних проблем громади).
Однак саме здійснення будь-яких перетворень пов’язане із
«людським фактором» – бажання керівника навчального закладу
проводити ці зміни, наявність ініціативних та небайдужих батьків та
інших представників громади, здатних підтримати його у реалізації
задумів, прагнення педагогів творити і працювати в громадськоактивній школі. Коли є злагода у роботі, тоді є позитивний
результат…
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АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ
СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ
О. В. Герасимчук
Кожна велика подорож
починається з першого кроку
Народна мудрість
Крок перший:
У 2005 році в рамках проекту «Активні вчителі, активні
школи, активне громадянське суспільство» я ознайомилася з суттю
проектної діяльності. Це дало можливість зрозуміти, що багато
проблемних питань громади можна вирішувати за допомогою
написання грантових проектів і отримувати кошти з фондів, які
передбачають використання ресурсів на досягнення саме таких цілей.
Невід’ємною частиною подібного методу діяльності є
фандрейзинг, що дуже актуальний саме для українського суспільства
в даний час.
Стажування та переймання досвіду роботи сільських шкіл
Республіки Польща дало можливість спостерігати зсередини за
діяльністю освітніх заходів Польщі. Побачені способи збереження
малих шкіл, над якими нависла загроза закриття, показали, що
основною умовою продовження роботи таких освітніх закладів є
активність всієї громади.
Так, коли влада вирішила закрити школу в солецтві Щодрухи
Підляшського воєводства, у якій навчалося 30 учнів, на захист школи
стала вся громада. Це є підтвердженням того, що школа не зможе
вижити, якщо буде відособленою від громади, і особливо тоді, коли,
не дивлячись на ту очевидність, що село без школи в багатьох
випадках приречене на деградацію й вимирання, виникає загроза
ліквідації навчального закладу. Завдання прогресивного суспільства зберегти освітню мережу, що, у свою чергу, створить передумови для
збереження і розвитку сіл, у яких розташовані навчальні заклади.
Польський досвід, спроектований на українські реалії,
показує, що першочерговим завданням є активізація громадянського
суспільства. Кому ж, як не школі – мозковому центрові громади –
займатися цим?! Отже, «порятунок потопаючих - справа самих
потопаючих».
Черпати знання можна з багатьох джерел, але найдійовішим і
спонукальним до дії є власне спостереження, вивчення і адаптування
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досвіду колег, які вже мають певні напрацювання в даному напрямку.
Вивчення досвіду роботи польських шкіл показало, що ідентичність
проблем породжує однакові стимули до пошуку їх вирішення. Саме
тому польський досвід є дуже корисним для нас, українців.
Так було в 2005 році: однакові завдання, схожі умови на
старті, спільне національне коріння, яке проявляється у менталітеті,
традиціях, мисленні, певні досягнення.
Подальші кроки…
Проект суспільно-просвітницького товариства «Едукатор»
(Польща) став початком відліку нового етапу моєї роботи із
активізації громадянського суспільства, адже мені в результаті
вивчення польського досвіду відкрилася одна важлива річ: покращити
життя громади може лише сама громада.
Реалізація проекту «Активний відпочинок школярів активна громада села» (січень – червень 2006 р.)
У с. Радянське Крижопільського району постало питання
закриття школи, адже там навчалося лише 32 учні. Щоб не допустити
закриття навчального закладу, було залучено громаду села через
організацію дозвілля школярів та сільської молоді, для чого було
створено клуб за інтересами, проведено кілька культурно-масових та
природоохоронних заходів для молоді із залученням всіх жителів
села.
Проект став частиною планомірної роботи, яка включала в
себе цілий ряд заходів, які до цього часу вже стали традиційними:
 туристичний збір учнівської молоді;
 конкурс читців художнього слова до Дня Соборності
України;
 конкурс краєзнавчих робіт «Моє село - моя історія жива»;
 конкурс на кращий двір, вулицю;
 масові гуляння в дні народних свят;
 зустрічі учнів з ветеранами війни та праці, шефська
допомога їм;
 створення євроклубу.
Опис даного проекту є в друкованому збірнику робіт
учасників проекту «Активні вчителі, активні школи, активне
громадянське суспільство».
Невіра у власні сили деяких педагогів школи, скептицизм
щодо необхідності намагань позитивних змін та подекуди відверті
насмішки, які показували неприйняття нового, - ось те, що було
спочатку, що доводилося долати в ході підготовки і реалізації
запланованих заходів. Дуже добре, що пані директорка школи людина прогресивна і повністю підтримала і взяла найактивнішу
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участь у даній роботі, адже проект фінансувався виключно способом
локального фандрейзингу. Саме за ініціативи директора
Капустян Є. М. було відновлено роботу сільського дитячого садка,
приєднано його до школи, яку було переоформлено у школу-сад. Від
колишнього садочка залишилося лише приміщення, яке потребувало
капітального ремонту, встановлення опалення, умеблювання та
облаштування. З меблів збереглися лише ліжечка. Сільська рада
закупила тільки холодильник та обідні дитячі столики. Численні
звернення до народних обранців результатів не дали. Решту коштів
знайшли, задіявши громаду села і району. Ремонт робився силою
сільських жителів - громадською толокою, найактивнішими в якій
були вчителі школи. Все це дало змогу зберегти школу, яка донині діє
в невеличкому селі Радянське.
Силою, яка б направляла і координувала дії громади, окрім
місцевих представницьких органів влади, є недержавні (громадські)
організації.
Уся подальша моя діяльність направлена на покращення
життя громадян шляхом активізації як суспільства в цілому, так і
кожного громадянина окремо.
Набувши певних знань, спроектувавши їх на практику та
вивчаючи нові можливості та умови реалізації планів із активізації
суспільства як необхідної умови для покращення життя самої
громади, я долучилася до міжнародного громадського товариства
«Україна-Польща-Німеччина» (МГО «У-П-Н») і створила його
районний осередок, зареєструвавши його у встановленому чинним
законодавством України порядку в статусі юридичної особи. Це дає
можливість
займатися
просвітницькою
діяльністю
у
найрізноманітніші способи.
Ми обрали для себе напрямок громадянської освітньої
діяльності і маємо непогані результати.
Робота в даному товаристві дає мені змогу працювати не
лише в рамках однієї школи, а в межах всього району.
У більшості шкіл району створено євроклуби.
Також, дуже важливим аспектом роботи, як на мою думку, є
робота з тими учителями, які відкриті до всього нового, які є
суспільно-активними і які готові вивчати кращий досвід та втілювати
його в життя, адаптувавши до місцевих умов. Саме тому районний
осередок МГО «У-П-Н» співпрацює з усіма школами району. Досвід
польських колег уже вивчали у Польщі (саме через наше товариство)
троє директорів шкіл, директор Будинку школярів та організатор
позакласної роботи. Море вражень та почерпнутих знань вони уже
використовують у своїй роботі.
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Також результативними стали обміни досвідом з польськими
колегами у 4 наших школах. Важливими завданнями є обмін
дитячими спортивними колективами, які беруть участь у
міжнародних турнірах, оздоровлення дітей в таборах відпочинку та на
спортивно-оздоровчих базах.
З опублікованих «Едукатором» у двох збірниках проектів,
школами району вже реалізовано 12. Робота, яку розпочав
«Едукатор», має своє продовження у діяльності Крижопільського
районного осередку МГО «Україна-Польща-Німеччина». Добре зерно
упало в благодатну землю.
Товариством у 2010 році вперше проведено День Польщі у
районі. У рамках святкування цього дня було проведено презентацію
книги члена Ради нашого товариства, кандидата історичних наук
Є. Годованого «Український світ у польському дзеркалі»,
конференцію товариства «Європейський вибір України», відвідано
костел Непорочного зачаття Діви Марії і с. Городківка, покладання
квітів на могилу основоположника російської ветеринарної
медицини, філософа Кароля Вишневського, який похоронений у
нашому районі.
Товариство взяло шефство над дитячим санаторієм «Зелена
діброва». Протягом вже трьох років у період оздоровлення
товариством проводиться безліч заходів із відпочиваючими з 7
областей. Так, стали вже традиційними:
 брейн-ринг «Пазл Європи»;
 конкурс малюнка на асфальті «Разом до об’єднаної
Європи»;
 День друзів;
 екологічні заходи «Земля - наш спільний дім. Бережімо
його!».
Набутий досвід дозволив здійснити чимало перспективних
кроків у налагодженні посередництва між владою і громадськістю та
в піднесенні на якісно новий щабель українсько-польських зв'язків.
Зокрема, налагоджено співпрацю між Городківською сільською
радою та гміною Плєшев, між Куницькою сільською радою та гміною
Качори Пільського повіту Великопольського воєводства (Республіка
Польща) та Крижопільським районом і Пільським повітом. Вони
мають підписані договори про співпрацю на своїх рівнях.
У травні 2011 року до Крижополя приїжджає для обміну
досвідом делегація Пільського повіту (це партнерський повіт нашого
району, із яким за сприяння і організації нашого РО МГО підписано
спочатку договір про наміри про співпрацю, а потім і про співпрацю),
у складі самоврядовців та освітян.
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Іде планомірна підготовка документів на участь 16 школярів
району віком 13-16 років у міжнародному легкоатлетичному турнірі,
що відбудеться у м. Піла (Польща) 1-5 червня нинішнього року між
українськими, польськими та німецькими побратимами.
На липень заплановано спільний двотижневий відпочинок
українських та польських школярів спочатку на польській землі, а
потім на українській. У серпні 10 представників району
навчатимуться в Пілі.
Заплановані кроки
Районний осередок міжнародної громадської організації
«Україна-Польща-Німеччина» (головою якої є автор статті) планує
продовження просвітницької роботи, а саме:
 проведення серед учнів у школах району брейн-рингу
«Європейський простір»;
 презентація діяльності Товариства у кожному селі;
 організація навчальних виїздів представників місцевого
самоврядування,
освітян,
медиків,
сільгоспвиробників
та
громадськості до Республіки Польща;
 інформаційні публікації в пресі;
 залучення до участі в різноманітних конкурсах, які
проводитиме Товариство, якомога ширшого кола громадян;
 вивчення сторінок історії, що пов'язують Україну та
Польщу.
 РО Товариства планує залучення жителів району в
програмах обміну:
 навчання учнів в навчальних закладах Республіки
Польща;
 проходження стажування спеціалістів у польських
установах;
 виступи українських самодіяльних та професійних
колективів культури за кордоном та організація виступів аналогічних
колективів Польщі на крижопільській землі;
 участь дитячих спортивних команд району в турнірах
Польщі;
 відпочинок дітей та дорослих.
Висновки:
Велика подорож до гарного життя громад – це постійний рух
вперед. Саме польський досвід показав нам шлях до вирішення
місцевих освітянських проблем через активізацію громади. Найперші
кроки були важкими через невіру українців у те, що хтось, окрім
офіційної влади, може впливати на життя суспільства. Подальші
кроки давалися вже легше. Зараз громади, побачивши реальні
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результати, часто самі виступають ініціаторами і звертаються за
допомогою до міжнародного товариства «Україна-ПольщаНімеччина» (доречі, осередки даного товариства діють у всіх
областях України).
Таким чином суть всього написаного зводиться до схеми:
побачити – вивчити – адаптувати – реалізувати отримати результат.
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СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ІЗ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Л. М. Голубова
У Республіці Польща є місто Ломжа, де з 1999 р. діє
громадська організація «Едукатор», яку очолює Станіслава Барбара
Кучалек, у минулому директор школи. Організація співпрацює з
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями
Польщі, сприяє активізації місцевих громад. У 2005 р. у рамках
міжнародного проекту «Активні вчителі, активні школи, активне
громадянське суспільство» я мала можливість ознайомитися з їх
досвідом.
Під час перебування у Польщі учасники проекту на власні очі
спостерігали становлення громадянського суспільства у державі, яка
нещодавно стала на шлях демократичних перетворень. І величезна
роль у цьому належить громадським ініціативам. Ми зустрічалися з
дітьми, вчителями, батьками тих дитячих установ (їх близько 30-ти),
які з економічних причин мали бути закритими, і тільки громадська
ініціатива та зусилля організації «Едукатор» сприяли тому, що дитячі
установи не були закриті. Вражала дивовижна співпраця громадян,
громадських організацій, місцевих органів влади, спрямована на
пошук шляхів виходу із проблемної ситуації. Привертало увагу те, що
у деяких гмінах (це територіальні одиниці) у вирішенні проблем
громади важлива роль належить служителю церкви. Один із них
говорив так: «Я нічого не робив, люди самі все зробили. Я тільки
говорив про те, що треба б допомогти дітям…» Представники
місцевих органів влади також задоволені співпрацею з організацією
«Едукатор», адже вони сприяють активізації суспільства у вирішенні
місцевих освітніх проблем. Часто це не тільки допомога у вирішенні
конкретної справи, а ще й просвітницька робота з правових питань
серед населення.
Таким чином, у Польщі ми побачили багато спільних з
українськими проблем. Але, зустрічаючись із батьками, людьми з
владних структур та громадських організацій, ми спостерігали шляхи
вирішення цих проблем поляками. Що важливо, люди не чекають,
доки їм щось дозволять чи запропонують - вони самі пропонують і
добиваються позитивного рішення від влади цивілізованим шляхом.
Виграють усі, програвших просто немає.
Чи має місце проблема закриття шкіл у Прилуках? Так.
Причина цьому – скорочення народжуваності дітей, що почалося
далеко не сьогодні. У місті всього закрито три школи. Це було ще до
2005 р. Учням було запропоновано перейти до шкіл, що розташовані
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поблизу. Перед директорами шкіл, що залишилися, стояло складне
завдання «вижити» у цих умовах, по мірі можливості зберегти
педагогічний колектив. У Прилуцькій гімназії № 5, яку очолює
Бурлаку Н. О, цю проблему адміністрація вирішувала спільно з
колективом: писали заяви про згоду працювати при неповному
навантаженні. Останнім часом ситуація з народжуваністю
покращується, отож і ми надіємося на краще.
Таким чином, загрози закриття шкіл у Прилуках останніми
роками не було, але про польський досвід у місті знають через
місцеве телебачення, виступи учасників проекту перед директорами
шкіл Прилуцького району, колегами.
Польща з 2004 року є членом Європейського Союзу. І
майбутнє України пов'язане з євроінтеграцією. Це є очевидним.
Завданням школи на сучасному етапі є формування не тільки творчої,
комунікабельної особистості, здатної до нестандартних самостійних
рішень, а й людини, що розуміється на загальнолюдських цінностях;
людини, якій знайомі поняття людської гідності, громадянського
суспільства.
Після вивчення у гімназії питання про необхідність створення
євроклубу серед старшокласників, рішення про його створення було
прийнято у 2007 році. Спочатку провели анкетування учнів, потім
була створена програма гуртка «Космополіт», яка на міському
конкурсі програм морально-духовного спрямування зайняла перше
місце. Адміністрація виділила години для гурткової роботи. У 2007
році, коли починали роботу, євроклубів у місті ще не було. У 2008
році ми взяли участь в обласному конкурсі «Керівник євроклубу
2008», де зайняли призове місце. Нині у Прилуках чотири школи
мають євроклуби.
Євроклуб «Космополіт» працює у таких напрямках:
 просвітницька робота: зустрічі, створення комп'ютерних
проектів, анкетування, виставки малюнків, спільні засідання та інше;
 співпраця з громадськими організаціями: Громадські
організації «Євроклуб» Чернігова, «Просвіта» Прилук, «Культурнопросвітницька спілка поляків» Прилук, Громадська організація
М'АРТ м. Чернігова;
 участь у конкурсах, проектах. Цікавими були конкурси
міського рівня «Чи знаєте ви Польщу», «Флешмоб на європейську
тему», які проводили громадські організації міста до Днів Європи в
Україні. Члени євроклубу беруть участь у міжнародних конкурсах
малюнків, які проводять Польща, Фінляндія, Індія: «Завжди зелена,
завжди блакитна», «Води і життя», «Моє оточення», «Шанкар 2008».
Конкурси, що проводять: Фонд імені Ореста Цапа «Перший
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українського-канадський конкурс проектів «Голодомор 1934-1933
років» за підтримки Тараса Гукала; Представництво НАТО «Безпечна
Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»; Представництво
Європейської Комісії в Україні «Всеукраїнський конкурс на кращий
логотип і слоган Європейського року креативності та інновацій в
Україні» та останній, у якому ми також взяли участь: «Чи знаєш ти
Європу? Допоможи Європі дізнатися про тебе!» (2011 рік). Участь у
подібних конкурсах стимулює до діяльності, до ознайомлення із
новою інформацією, розвиває бажання знати більше про світ, що
оточує Україну, про її майбутнє.
Червоною ниткою проходить співпраця Прилуцької гімназії
№ 5 з громадською організацією М'АРТ м. Чернігова, яку очолює
С. Буров, а через неї з іншими громадськими організаціями. Так у
2005, 2007, 2009, 2011 роках на базі гімназії працювали виїзні
безкоштовні громадські приймальні з прав людини. Усі жителі
міста, яким потрібна юридична допомога з прав людини, мали
можливість звернутися до приймальні. За ініціативою громадських
організацій М'АРТ, «Правочин», «Молодіжна спілка юристів» у
Чернігові були організовані курси для підготовки учнів до вступу на
юридичні спеціальності вищих навчальних закладів. Деякі учні
гімназії скористалися цією можливістю.
Участь гімназії у ряді проектів також відбувається завдяки
співпраці з організацією М'АРТ. Це такі як: «Активні вчителі,
активні школи, активне громадянське суспільство» (Україна —
Польща, 2005 рік), «Разом для розвитку» (Україна — Польща, 2007
рік), «Граємо за правилами» (Україна — США, 2007 рік), «Шкільний
міліціонер» (2010 — 2011 рр.). Останній проект є пілотним в Україні
та здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії і
Посольства США в Україні. Якщо у перших двох проектах брали
участь учителі (Голубова Л. М, Єдунова Л. В.), то в останніх проектах
зайнята майже вся гімназія. Особливо проект «Шкільний міліціонер»,
який є соціально значущим, актуальним для України і що має на меті
побудувати нову модель співпраці міліції, школи та громади на
принципах поваги до Прав Людини.
Соціально значущим був проект 2009 року «Добро
починається з тебе» за ініціативою міжнародного благодійного фонду
«Україна 3000», у якому Прилуцька гімназія № 5 стала фіналістом II
Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів.
В основі проекту — щорічні акції «Діти гімназії — дітямсиротам». З жовтня по грудень щороку, починаючи з 1997 р.,
гімназисти збирають для вихованців Удайцівської школи-інтернату
подарунки, а в День Святого Миколая спеціальним автобусом їдуть з
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концертом та подарунками і відвідують своїх однолітків з інтернату.
Долучаються до акції усі: учні, учителі, батьки, приватні підприємці
міста. І хоч не мають інтернатовці сімейного затишку, проте мають
право на радість спілкування у своєму житті. Не забував Св. Миколай
і про дітей-сиріт гімназії. Конкурсну роботу писали троє вчителів:
Ткаченко Л. А, Колочко О. О, Голубова Л. М, проте головним
організатором і піклувальником дітей є працівник гімназії, у
минулому вихованець Удайцівської школи-інтернату Коляда О. М.
Про це не раз інформували періодична преса та телебачення.
Отже, є в Україні добрі справи, є у гімназії добрі справи, але
активізуватися, стимулювати роботу допоміг польський досвід щодо
ставлення людей до Прав Людини, громадських ініціатив у вирішенні
проблем, які є, мабуть, у кожному суспільстві. Їх треба побачити,
назвати і запропонувати шляхи вирішення. А потім спробувати
зробити це разом у співпраці.
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СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ
С. В. Демчук
Приєднавшись до руху громадсько-активних шкіл, колектив
СЗШ № 6 м. Сєвєродонецька зрозумів, що це - можливість
забезпечити участь дитини в житті великої спільноти, виховати нове
покоління, здатне адаптуватись до сучасних умов життя.
Одним із компонентів моделі громадсько-активної школи є
розвиток партнерства між школою та громадою. Будь-який
навчальний заклад, який працює над адаптацією польського досвіду
до практики своєї школи, намагається розвивати такі стосунки, але
для нашої школи - це у першу чергу встановлення та розвиток
взаємовигідних відносин між школою, учителями, учнями, членами
громади й спонсорами для спільного розв’язання загальних проблем.
Партнерство на базі нашої школи – це також можливість підвищити
імідж нашого закладу, залучити додаткові ресурси для підтримки
школи.
Свої стосунки з представниками громади наш колектив базує
на таких принципах: взаємовигідність, прозорість, двостороннє
спілкування, чесність, повага, рівність. Новий погляд на розбудову
сучасних стосунків з громадськістю мікрорайону нашої школи
вимагав переглянути традиційну систему виховання, удосконалити
учнівське самоврядування. Сьогодні виховне середовище школи тісно
пов’язане з виховним середовищем громади, що дає можливість
забезпечити участь дитини в житті великої спільноти та її успішну
соціалізацію. Крім того, виховний процес у нашому закладі – це
цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, що
базується на поєднанні шкільних традицій, ініціативі дітей і вчителів
та чіткого науково-методичного супроводу. Усю позакласну роботу
спрямовуємо на:
 організацію позашкільної освіти (робота шкільних
гуртків);
 організацію та проведення традиційних заходів;
 організацію й проведення заходів, що сприяють
налагодженню партнерських стосунків із громадою;
 удосконалення системи учнівського самоврядування;
 розвиток волонтерського руху.
Відмовившись від традиційної школи, адміністрація разом із
колективом учителів зрозуміла, що розбудову нового закладу не
можна проводити, повністю відмовившись від заходів, що стали
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традицією. Тому в системі виховної роботи посідають своє окреме
місце сімейні свята, що проводяться напередодні Нового року та
Різдва, ранки, присвячені Дню матері, тематичні виховні години,
уроки мужності із запрошенням ветеранів ВВВ, воїнівінтернаціоналістів. До їх проведення класні керівники постійно
залучають батьківську громаду. Адже педагогічний союз учителів,
батьків – могутня сила виховання. Отже, така досить традиційна
робота також сприяє розвитку другого компоненту ГАШ –
партнерства на базі школи.
Оскільки наша школа вимушена брати на себе роль осередка
культурного життя мікрорайону, то робота організовується через
проведення масових заходів для мікрорайону та Днів відкритих
дверей для батьків і вихованців дитячих садочків. Стати центром
суспільного життя школі також допомагають шкільні ярмарки, що
проводяться двічі на рік. Восени – ярмарок «Свято врожаю», навесні
– «Весняний ярмарок», а також День здоров’я. А ще нам вдалося
повернути Свято мікрорайону «Наше веселе подвір’я», яке
проводимо спільно з підлітковим клубом «Іскра» та ДЮК «Юність».
Простір громадсько-активної школи дає нашим педагогам
можливість знаходитись у творчому пошуку нових форм і методів
виховної роботи. Ознайомившись із специфікою проектної діяльності,
ми зрозуміли, що проектна діяльність – саме той ключ, який надає
педагогу можливість досягти максимального результату завдяки
тісному поєднанню навчального процесу з сучасним життям громади.
Особливістю впровадження методу проекту в простір нашого
виховного середовища є те, що він не носить комерційного характеру
й не приносить прибутку. Результатом роботи над ним є соціальний
ефект. Проекти, які реалізуються закладом, - різні за обсягом та
складністю. Вони мають дуже різну спрямованість. Через них ми
залучаємо дітей до виконання корисних справ. Деякі з них навіть
виходять за межі школи. Найчастіше цінним для нас виявляється не
сам проект, а можливість залучити дітей до виконання різноманітних
завдань та досвід, який вони можуть при цьому отримати. Під час
такої роботи учні розвивають вміння бачити себе з боку, критично
мислити, реально оцінювати свої можливості, самовдосконалюватися.
Усе це сприяє успішному входженню дитини в суспільство.
Умовно всі діючі в школі проекти можна розподілити таким
чином:
1. Проекти, спрямовані на розвиток патріотизму в учнів.
2. Проекти, що дають змогу усвідомити себе часткою
природи, розвивати екологічну культуру.
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3. Проекти,
які
формують
здоров’язберігаючу
компетентність.
4. Соціальні
проекти,
що
формують
соціальну
компетентність.
Проект «Ігри патріотів» за своєю формою є військовоспортивною грою на місцевості. Дана гра є щорічною й проводиться в
травні. Головна мета проекту – виховання патріотів рідного краю на
історичному досвіді своєї Батьківщини та повернення в стіни школи
традицій гри «Блискавиця».
Проект «Саджаємо майбутнє» став для школи також
щорічним. У перші роки його реалізації в ньому брали участь тільки
випускники. За головну метою вони ставили створення Алеї
випускників на шкільному майданчику. Останнім часом до них
приєднались усі класи, висаджуючи дерева доброти на своїх ділянках.
Щороку 1 грудня в школі проходить акція «СНІД: не
залишимось байдужими». Останнім часом організаторами акції
виступають волонтерські загони 9-11 класів. Старшокласники
ставлять перед собою мету привернути увагу до проблем
розповсюдження СНІДу в молодіжному середовищі. Під час акції
волонтери вручають листівки, проводять анкетування, організовують
роботу скриньки «СНІД: у питаннях та відповідях», випускають
стіннівки. Заключним етапом роботи є презентація під назвою «Ми
проти СНІДу» для волонтерів з інших класів.
Проектами,
спрямованими
на
формування
здоров’язберігаючої компетентності в учнів нашої школи, виступають
проекти «Молоде покоління обирає життя без тютюну» та «Моя
позиція: НІ – наркотикам!». За формую проведення - це шкільні акції,
метою яких є охоплення найбільшої кількості дітей та підлітків,
опрацювання нових інтерактивних форм роботи з молоддю. Це й
робота стіни свободи, де учні вільно висловлюють свою думку, і
флеш-моб, коли переважно волонтери та актив школи
нетрадиційними способами привертають увагу до будь-якого
питання.
Та все ж для учнів школи, батьків, учителів більш цікавим
залишається соціальне проектування. У 2009-2010 навчальному році
виникла ідея реалізувати соціальний проект «Волонтери – покоління
NEXT». Усі заходи даного проекту були присвячені святу 1-го
Березня – Міжнародному дню громадсько-активних шкіл - і
спрямовані на розвиток та заохочення волонтерської діяльності,
поширення волонтерського руху в школах міста. Реалізація проекту
здійснювалася наступним чином:
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1. Ознайомлення з метою й завданнями проекту та його
обговорення в школах міста, надання консультацій тим, хто
підтримає проект (вересень).
2. Проведення круглого столу «Соціальний досвід шкіл: як
ми можемо допомогти місцевій громаді» у формі підведення
підсумків реалізації проекту «Волонтери – покоління NEXT» та
презентація проекту «Волонтери – покоління NEXT: новий вимір».
Цей етап передбачає відбір найбільш зацікавлених волонтерських
загонів шкіл міста, заповнення заявок на участь у проекті (жовтень).
3. Проведення тренінгового заняття «Школа волонтера: крок
назустріч людям» (листопад (І тиждень)). Відбір і підготовка
керівників та представників волонтерських загонів до проведення
основних заходів проекту. Дана підготовка включала такі питання:
базові знання щодо волонтерства; навички ефективної комунікації;
успішна робота в команді; навички організації та проведення
благодійних заходів; можливість пошуку соціальної аудиторії для
реалізації проекту.
4. Визначення напрямку роботи відповідно до Положення
про міську акцію «Сім кольорів веселки – сім наших добрих справ»
(листопад (ІІ тиждень)). На даному етапі проходить ознайомлення з
Положенням про проведення даної акції, надаються консультації
щодо впровадження її в дію. Визначення напрямку роботи відповідно
до кольорів веселки, що відповідають таким напрямкам роботи:
синій – підтримка людей похилого віку, ветеранів ВВВ;
жовтий – організація спортивних змагань;
зелений – проведення заходів, акцій, спрямованих на
охорону Довкілля;
жовтогарячий – пропаганда здорового способу життя;
червоний – проведення благодійних акцій;
блакитний – підтримка дітей з особливими потребами;
фіолетовий – проведення заходів, спрямованих на розвиток
партнерських відносин з представниками громади.
5. Пошук соціальної аудиторії для реалізації проекту через
заходи міської акції «Сім кольорів веселки – сім наших корисних
справ» (листопад (ІІІ-ІV тиждень)).
6. Проведення акції «Сім кольорів веселки – сім наших
добрих справ» (грудень-січень). У визначений термін кожна школа
має зробити сім конкретних добрих справ за обраним раніше
напрямком роботи, що відповідає кольору веселки. До виконання
своїх справ можна залучати представників громади, бізнесу, органів
місцевого самоврядування. Підсумком акції є кінцевий етап -
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«Одягни дерево доброти», на яке кріплять листочки-стікери із
зазначеними виконаними справами.
7. Проведення відкритої дискусії «Волонтери – покоління
NEXT: новий вимір» - підведення підсумків акції «Сім кольорів
веселки – сім наших добрих справ», аналіз реалізації проекту
«Волонтери – покоління NEXT: новий вимір» (грудень-січень).
Обговорення результатів роботи в межах проекту, представлення
досвіду роботи волонтерських загонів шкіл міста у формі
комп’ютерних презентацій, відеороликів, слайдшоу тощо. Даний етап
характерний тим, що наприкінці дискусії нагороджуються
найактивніші волонтери шкіл міста та керівники загонів.
Відстежити результати проекту «Волонтери – покоління
NEXT», його найактивніших учасників допоміг моніторинг, який
було проведено у формі анонімної анкети (додається нижче). Анкету
пропонується заповнити представникам волонтерських загонів шкіл
міста, їх керівникам, батькам, мешканцям мікрорайону за тиждень до
проведення вільної дискусії.
ПРИКЛАД АНКЕТИ
1. Інформація про учасника анкетування (виберіть потрібне, поставте відмітку):
Волонтер
Керівник волонтерського загону
Учитель
Батьки
Мешканці мікрорайону
2. Які заходи під час реалізації проекту «Волонтери – покоління NEXT», а також
акції «Сім кольорів веселки – сім наших добрих справ» Вам найбільше сподобались,
чому?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Кого з організаторів акції «Сім кольорів веселки – сім наших добрих справ» з
вашої школи Ви б відмітили?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Якої оцінки, на Вашу думку, заслуговують організатори даного проекту
(волонтерський загін «Палкі серця» СЗШ № 6)? _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Висловіть свої побажання, зауваження, пропозиції щодо проведення подібних
заходів у подальшому:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
З повагою, волонтерський загін «Палкі серця» СЗШ № 6
Робити добрі справи – це класно!
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У рамках впровадження проекту «Волонтери – покоління
NEXT» ініціативній групі з числа волонтерського загону «Палкі
серця» вдалося вийти за межі школи й залучити до проекту інші
волонтерські загони шкіл міста. Волонтери з різних шкіл провели
доброчинні акції, заходи, направлені на збереження довкілля, на
оволодіння учнями засадами здорового способу життя. У цей час
надавалась допомога не тільки людям похилого віку, а й одноліткам,
молодшим школярам, мешканцям мікрорайону.
Реалізація проекту «Волонтери – покоління NEXT» стала для
наших волонтерів не тільки можливістю поділитися своїм досвідом, а
й отримати досвід від спілкування зі своїми колегами з інших шкіл.
Крім того, проект «Волонтери – покоління NEXT» мав своє
продовження у 2010-2011 навчальному році.
Отже,
наскільки
європейський
досвід
соціального
проектування можна впровадити в практику вашого закладу –
вирішувати вам. Адже за вами – і прийняття рішень, і вироблення
стратегії, і побудова тактики, і мотивація колективу вчителів і учнів, і
планування, і контроль… Одним словом, непочатий край роботи!
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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОГО ЄВРОКЛУБУ
В. І. Дерев'янко
Я працюю в сільській школі, у якій на даний час навчається
лише 103 дитини. Як і більшість учителів, хочу, щоб учні моєї школи
були всебічно розвиненими, отримували знання і навички, які
виходять за рамки шкільної програми, навчилися самостійно
вирішувати проблеми, з якими зіштовхуються зараз і з якими
зустрінуться після закінчення школи. Ні для кого не є секретом, що
дитина, навчаючись у сільській школі, має більш замкнуте коло
можливостей для реалізації освітніх потреб. У селі, на відміну від
міста, відсутні Палаци для дітей та юнацтва, у більшості немає
спортивних та позашкільних закладів. Освітньо-культурним центром
виступає школа, яка має навчати, розвивати, формувати активних
творчих особистостей. Як найкраще це зробити? Багато відповідей на
своє запитання я знайшла після навчального візиту до Польщі у 2007
році, який проводився в рамках проекту «Разом для розвитку»
Суспільно-просвітницького Товариства «Едукатор» з м. Ломжа.
Після цієї поїздки на засіданні педагогічної ради школи були
внесені доповнення до виховної програми, а саме: «Формування
соціально-активної, духовно багатої, творчої особистості – патріота
України та громадянина світу». Розроблено план дій щодо її
реалізації. Наші діти мають добре знати як історію своєї України, так
і шляхи розвитку європейських країн. Адже саме вони житимуть у
державі, яка буде повноцінним членом Європейського Союзу.
Багато завдань, які поставила перед собою школа,
реалізовувалися через роботу євроклубу «Соняшник». Чому саме
«Соняшник» став центром реалізації виховної мети школи?
Клуб – це місце, де діти проводять багато вільного часу поза
уроками.
Клуб – місце, де є можливість реалізовувати декілька
напрямків роботи.
Заняття в клубі є відкритими для учнів школи. Тобто, якщо
дитина не є членом євроклубу, але в неї з'явилося бажання побути на
тому чи іншому занятті, то вона має таку можливість.
Клуб працює за такими напрямами:
 поглиблення знань про історію та культуру України
(використано досвід польської школи в Лисові з питань співпраці з
різними організаціями);
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 вивчення історії Євросоюзу та країн Європи (використано
досвід польської школи в Чехановці);
 вивчення прав дитини (використано знання, набуті під час
участі у семінарі в рамках проекту «Активні вчителі, активні школи,
активне громадянське суспільство» (2005 р.));
 співпраця з громадськими організаціями та школами
України.
У кожній з 8 шкіл Польщі, де вдалося побувати під час
навчального візиту, є цікавий досвід, який тим чи іншим чином
використовується тепер у повсякденній роботі. Більш детально хотіла
б зупинитися на проектах шкіл в Чехановці та Лисові.
Зацікавила нас програма «Уроки толерантності» (школа в
Чехановці), де студенти з різних країн проводять лекції для учнів про
побут, культуру, традиції рідної країни. Задалася думкою: «Як же це
зробити в наших умовах? Адже в Чернігові іноземних студентів
практично немає». Через громадські організації Чернігова до школи
були запрошені представники Німеччини, Великобританії, Італії, які
безпосередньо спілкувалися з нашими учнями. Школа другий рік
співпрацює з програмою Корпусу Миру США. Розроблені та
проведені цікаві зустрічі, свята (українські та американські) з
волонтерами Корпусу Миру. А ще відбулися зустрічі з випускниками
школи, які навчаються у європейських вишах або брали участь у
студентських обмінах. Для іноземних гостей учні розробили цікаві
екскурсії школою з відвідуванням народознавчого музею «Берегиня»
та картинної галереї, де представлені полотна місцевого художника.
Робота за даною програмою у школі продовжується. Подібні зустрічі
спонукають дітей до вивчення іноземних мов і формують конкретні
уявлення про життя в тій чи іншій країні. По можливості, виходячи з
рівня знань дітей, варто будувати програму зустрічей так, щоб в учнів
була можливість поспілкуватися іноземною мовою з гостями.
Не менш цікавим для нас був і проект школи в Чехановці
«Створення європейського майбутнього шляхом вивчення історії
Європи», який готують учителі спільно з учнями. В проекті були
задіяні 5 шкіл з Німеччини, Чехії та Польщі, відбулися обміни
делегаціями.
Взагалі, будучи в польських школах, помітила, що діти мають
набагато більше можливостей подорожувати як своєю країною, так і
їздити за кордон. Цьому сприяють спеціальні програми та фонди
Європейського Союзу. Практично кожна школа підключена до
мережі Інтернет, що дає можливість як вчителям, так і учням завжди
мати повноцінну інформацію з різних питань.
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На жаль, нашій школі поки що не вдалося налагодити зв'язки
із зарубіжними школами. Ми пішли трохи іншим шляхом при
вивченні історії Європи. На початку року обговорюємо з дітьми, хто і
яку європейську країну хоче презентувати. При підготовці
презентацій діти отримують допомогу від учителів. Це і консультації
з певних питань, література, яку педагоги мають можливість взяти в
обласній науковій бібліотеці, і пошук матеріалів у мережі Інтернет.
Школа не підключена до цієї мережі, але дехто з учителів має
Інтернет вдома. За домовленістю, у певний час діти приходять до
вчителів додому для пошуку необхідних матеріалів. На заняття клубу
готую різноманітні інтелектуальні ігри про країни Європи. Великим
поштовхом до вивчення історії європейських країн є участь у
обласних вікторинах «Пізнаємо світ». Діти-переможці мають
можливість поспілкуватися з представниками посольств закордонних
держав.
Зацікавив нас і проект «Познайомся зі своєю країною і
регіоном», який реалізовувався школою в Лисові. У рамках цього
проекту польські школярі їздили на екскурсії по країні, створювали
потім фотовиставки своїх робіт.
У рамках нашого адаптованого шкільного проекту були
організовані екскурсії до міст Києва, Чернігова, АР Крим, зокрема до
села Скалисте Бахчисарайського району та міст Бахчисараю і Ялти.
До речі, саме завдяки проекту «Разом для розвитку» я познайомилася
з директором Скалистівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Купріяновою
Надією (Примітка редактора: стаття Надії Купріянової також є у
цьому збірнику). Зараз між нашими школами налагоджена співпраця і
вже реалізовано два партнерських міні-проекти:
1. «Це – моя Україна, це – моя Батьківщина, це – рідна
школа моя». Початок реалізації – грудень 2007 року. Ініціативною
групою виступила рада європейського клубу «Соняшник». Суть
проекту: знайомство з різними регіонами України, підвищення
інтересу до багатств (духовних, природних) рідного краю та навчання
цінувати цю красу, піднесення ролі школи у формуванні творчої
особистості, виховання культурно-естетичного смаку.
У проекті були задіяні учні нашої школи та міста Чернігова,
діти з Італії. Перед нами стояли такі завдання з впровадження
проекту:
 спланувати роботу з учнями школи по даному проекту;
 провести бесіди з учнями 1-6 класів з питання краси та
багатства України, рідного краю (географічні напрямки);
 запросити до участі у проекті учнів з різних регіонів
України;
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 оголосити конкурс малюнків, фотографій відповідно до
теми проекту;
 матеріали проекту висвітлювати у періодичній та
шкільній пресі.
Для якісної реалізації проекту нам необхідні були наступні
ресурси: матеріальні (фотоапарат, фарби, олівці, папки для файлів,
файли, стенди, альбоми для фото) та нематеріальні (ентузіазм членів
євроклубу «Соняшник», зацікавлені учні школи, підтримка дорослих).
Партнерами в реалізації проекту виступили: учителі,
адміністрація школи, батьки, Іванівська сільська рада, районний центр
соціальних служб для молоді, відділ молоді та спорту Чернігівської
райдержадміністрації, відділ освіти Чернігівської райдержадміністраці.
Проект завершився спільною виставкою робіт (малюнки,
фотографії).
2. Відеопроект «Розкажи другові про свій рідний край».
Мета вищезазначеного відеопроекту: виховання активних,
свідомих громадян України; виховання любові до рідного краю, до
Батьківщини; ознайомлення учнів з історичними, архітектурними,
природними цінностями Чернігівщини, рідного села. Діти ходили на
екскурсії в природу (околиці села), їздили до Чернігова. Після цього
готували фото- та відеопрезентації. Брали участь у районних,
обласних конкурсах з даної теми. Так, президент клубу Залізна Марія
(учениця 11 класу) посіла ІІІ місце в обласному конкурсі юних
фотографів «Мій рідний край». При проведенні загальношкільних
батьківських зборів батьки мали змогу побачити роботи своїх дітей на
фотовиставці та при бажанні переглянути відеопрезентації до і після
зборів. Під час візиту до Скалистівської ЗОШ АРК діти презентували
свою роботу перед учнями місцевої школи і запросили їх приєднатися
до участі у проекті.
Проект «Познайомся зі своєю країною і регіоном»
фінансувався за кошти батьків, сільської ради, Центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді Чернігівської райдержадміністрації та
приватних підприємців.
Чи важко знайти кошти? Звичайно, проблеми були. Тому
зверталися не до одного потенційного спонсора, а декількох. Одні
давали на тимчасове користування фотоапарат, інші погоджувалися
роздрукувати фотографії, хтось виділяв транспорт для екскурсії дітей
до Чернігова, у когось була можливість дати певні гроші. Кожному із
спонсорів розповідали про свій проект, його мету, про те, як плануємо
використовувати кошти. Знайомили батьків із своїми проектами і
просили матеріальну допомогу у тому разі, коли не вистачало коштів
на екскурсії. По можливості у районній пресі висвітлювали
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результати тієї чи іншої проведеної роботи, висловлювали подяку
спонсорам.
Навчальна поїздка до Польщі та участь у семінарах у рамках
проектів «Активні вчителі, активні школи, активне громадянське
суспільство», «Разом для розвитку» збагатили нас новими знаннями у
педагогічній сфері, дали поштовх до нових напрямків роботи у своїй
школі. Беручи участь у проектах, я повірила у свої сили, навчилася
сама, а згодом і навчила своїх учнів складати та реалізовувати
проекти, бути активними учасниками громадського життя.
Відвідуючи школи Польщі, я зрозуміла, що навіть у
невеличкому селі при співпраці з громадськими організаціями,
місцевим самоврядуванням можливо створити умови для всебічного
розвитку дітей, побачила на практиці, як сільській громаді зберегти
неперспективні (з точки зору держави) школи.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ
ВСЬОГО ЖИТТЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ
ШКОЛИ
Н. М. Дьяченко
Навчання впродовж всього життя є одним з міжнародних
стандартів якості діяльності громадсько-активних шкіл. «Навчатися
важливо і можливо у будь-якому віці!» – стверджують кращі
практики та європейський досвід, зокрема польський. Про польський
досвід ми дізналися на тренінгах Агентства Регіонального Розвитку
«Донбас». Директор школи, виконавець програми «Школа як
осередок розвитку громади» Маленко О. С., Титаренко Т. Г. –
представник громади «Першотравнева» – мали можливість побувати
в Польщі, взяти участь у спільних проектах. Агентство «Донбас»
видає буклети, методичні посібники для впровадження системи
адаптованої безперервної освіти для місцевих жителів і лідерів
організацій практично-територіальних співтовариств. Наша школа
прагне створити бажання до навчання у дорослих та дітей.
Прикладом є вчителі. Приємно відзначити, що серед вчителів
школи № 138 міста Донецька багато тих, хто має дві освіти та
сертифікати, які підтверджують право на викладання спецкурсів і
проведення просвітницької діяльності. Вони відвідували тренінги в
Києві, Москві, Львові за різною тематикою, курси «Цифрові
технології» та «Комп'ютерні технології», займалися самоосвітою.
Учні навчали вчителів працювати з комп'ютерними програмами.
Завдяки проектам агентства регіонального розвитку
«Донбас» – нашого партнера – було впроваджено систему
безперервної освіти (організація семінарів, тренінгів) для місцевих
жителів та лідерів організацій, громади «Першотравнева».
Для
мешканців
мікрорайону,
які
звернулися
до
інформаційних центрів розвитку громади з метою покращення
наявних сімейних доходів, організовано роботу учбових гуртків для
дорослих. Три групи мали змогу пройти курс виготовлення сувенірів
зі шпону, лозоплетіння предметів для домашнього господарства,
ремонту взуття. Під час занять жителів громади навчали фінансової
грамотності, бізнес-плануванню та соціальному проектуванню.
Громадсько-активна школа заохотила взяти участь
представників громади у виставках «Моє хобі», «Краса своїми
руками». Батьки разом з дітьми оформили інформаційний центр при
шкільній бібліотеці. Провели сімейні читання. Діти ознайомили
дорослих з героями сучасних мультиплікаційних фільмів.
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Наша школа має інформацію про знання та компетенції
членів громади, яка широко використовується. В музеї зберігаються
картини Кекуха І. Г., особисті речі героя Будьонівського підпілля,
випускника Орлова Бориса.
З цього навчального року школа є опорною з проектних
технологій. Слід зазначити, що проектна діяльність має важливе
значення. Наші тренери, які мають сертифікати ВФ «Крок за кроком»,
діляться секретами написання соціальних проектів не тільки з
членами громади, а й з партнерами міст та селищ інших регіонів.
У варшавських мікрорайонах всі знають мурах у характерних
світло-зелених комбінезонах, які забирають виставлене з помешкань
сміття. Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей нашої школи
двічі залучалися до роботи в екологічних проектах. Сміливо можна
казати, що вихованці рятували узбережжя Азовського моря від
екологічної катастрофи. Про це свідчить нагорода Відділу у справах
молоді та сім'ї Донецької обласної ради загону «Юність».
«Подорож у світ прав та свобод твого життя» – це проект,
який сприяє розкриттю особистості, навчає толерантності, заохочує
до освітнього процесу батьків та їх дітей, представників громади. У
школі після проведення фестивалю рідних мов з'явилися волонтери,
які навчають вірменської, італійської, німецької, польської мовам.
Головним результатом навчально-виховного проекту «Історія
ремесел Донбасу» стали мотивація до покращення умов досягнення
змін, із використанням досвіду попередніх поколінь, реабілітація
людини праці, самореалізація відповідно потребам часу.
При бібліотеці, кабінетові російської мови та літератури
створено окремі експозиції для міжселещного комплексу «Музей –
кабінет історії ремесел Донбасу». Серед експонатів форма Почесного
шахтаря, гончарні вироби малого підприємства «Афіни», сувеніри з
коріння сосни, виготовлені народною майстринею Корякіною Р.В.
Слід зазначити, що про цей унікальний вид декоративно-прикладного
мистецтва нам повідомили наші партнери з Тетеріва Київської
області.
Підготовлено
пересувні
виставки
«Орнаментальне
ковальство», «Місто юних майстрів», презентації «Етнографічна
іграшка», «Рушник національної єдності».
Наш досвід зацікавив сільську школу Амвросієвського
району та «Спілку молоді села». На базі школи пройшов
Всеукраїнський семінар «Школа вибору», організовано майстер–клас
«Ландшафтний дизайн».
У цьому навчальному році усі разом ми вивчаємо «Що ЄС
дійсно робить в Україні». Учні молодших класів разом із батьками
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здійснили подорож сторінками книжок зарубіжних авторів,
випускники презентували своє бачення світової художньої культури в
рамках «Пізнай Польщу», «Я Європеєць». За підсумками районого
конкурсу «Етнографічний захід» в номінації «Польща» творчий
колектив зайняв перше місце.
Ми не уявляємо успішної роботи школи без громади, без
команди колективу компетентних і відповідальних людей. Є такі, про
котрих можна говорити тільки високими словами, що лунають в
традиційний день полум'яних сердець, коли вручається найвища
нагорода «Серце Данко»: «Долати перешкоди та здійснювати мрії
добре разом!»
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ЗАЛУЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ
ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ
А. О. Казьміна
Протягом останніх двох років наша гімназія працює над
проблемою «Створення умов для соціалізації, самореалізації та
розвитку кожної особистості шляхом перетворення гімназії в
громадсько-активну школу». І на сьогодні ця тема залишається для
нас актуальною.
Поштовхом до прагнення зробити гімназію осередком
громади стало те, що у 2007 році я брала участь в освітніх заходах
проекту «Разом для розвитку», що реалізувався Суспільнопросвітницьким Товариством «Едукатор» (м. Ломжа, Польща) у
співпраці із Східноукраїнським центром громадських ініціатив. Хоч у
Польщі на цей раз не побувала, однак семінар у Кремінній та
конференція у Києві, які проходили в рамках цього проекту, і
надихнули мене на запровадження тих змін у школі, які зараз
продовжують відбуватися. А саме: школа перетворюється на
громадсько-активну; на базі гімназії було створено шкільний
євроклуб, який тепер діє як зареєстрована громадська організація;
створено волонтерський загін, що працює з дітьми з обмеженими
можливостями, надає допомогу ветеранам, людям похилого віку,
дітям з міського інтернату.
У 2010 році мені випала доля взяти участь у зустрічі вчителів
з України та Польщі, які бажають налагодити співпрацю шкіл та
обмін молоді, що була організована Фондом Освіта для Демократії
(м. Варшава, Польща) та Лабораторією Громадянської Освіти
«Пошук» при Товаристві Лева. І сьогодні ми продовжуємо
спілкування з польськими учителями через Інтернет, а у майбутньому
сподіваємось організувати і молодіжний обмін.
Під час знайомства з досвідом роботи польських шкіл мене
зацікавила проектна форма роботи навчальних закладів Польщі. І
тепер учнями нашої гімназії було реалізовано низка соціальних,
екологічних, оздоровчих, освітніх та інформаційних проектів. Серед
яких:
 створення громадської ради школи із залученням
представників шахти ім. Вахрушева, селищної ради, селищного
Будинку культури і батьків учнів;
 створення на базі гімназії громадської організації
євроклуб «Зірковий обрій» і реалізація протягом трьох років для шкіл
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селища і міста проектів «Крок до Європи», «Європа стає ближче»,
«Активна молодь – активна громада»;
 створення і робота на базі школи волонтерського загону
фонду «Благовіст» «Патріот» – 15 учнів і 5 батьків;
 організація і проведення щорічних підготовчих курсів для
батьків першокласників та майбутніх першокласників «Перший раз –
у перший клас»;
 організація і проведення на селищному майдані вперше
для нашого селища Огляду військової пісні з нагоди Свята 9 травня,
на яке були запрошені ветерани усього селища і міська влада;
 щорічні фестивалі для мешканців селища «Діти –
майбутнє України», проведені на базі міського Будинку культури;
 робота екологічного центру «Зелений патруль»;
 робота у школі волонтера Корпусу Миру Мелісси Айліфф.
Наше селище невелике, однак населення мало обізнано у
проблемі ВІЛ/ СНІД (через поодинокі класні години - для учнів,
програми телебачення - для дорослих), а кількість наркоманів та,
можливо, вже і ВІЛ-інфікованих (дані засекречено) зростає. Будь-яка
інформація, спрямована на збереження здоров'я, не є передчасною.
Адже хто попереджений – той озброєний, незнання смертельно
небезпечне! Тому було вирішено реалізувати соціальний проект «Хто
попереджений – той озброєний». Фінансований він був Корпусом
Миру США й тривав з грудня 2009 по квітень 2010 р. Результатами
проекту стали:
1. Створено і надано знання групі з 12 учнів-консультантів,
які можуть консультувати інших учнів на рівні учень-учень з
проблеми ВІЛ/СНІДу.
2. Проведено 10 тренінгів щодо профілактики ВІЛ/СНІДу для
191 учня Ясенівської гімназії.
3. Переглянуто та обговорено по два фільми кожним 8-11
класом трьох шкіл на тему «СНІД - проблема людства».
4. Проведено флеш-моб (для мешканців селища) із роздачею
інформаційних буклетів про ВІЛ/СНІД та його профілактику.
5. Оформлено інформаційний стенд «Хто попереджений –
той озброєний!» у школі.
6. Вивішено 12 інформативних плакатів у громадських місцях
(будинку Культури, магазинах, кафе, шахтах).
7. Проведено дискотеку «Ми проти СНІДу» для 200 учнів 711 класів трьох шкіл.
8 Оголошено і проведено конкурс малюнків «СНІД очима
учнів вчора і сьогодні».
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9. Проведено семінар для психологів шкіл міста з питань
пропаганди здорового способу життя.
Реалізувавши проект «Хто попереджений – той озброєний»,
наші учні стали переможцями Всеукраїнської акції «Я – громадянин»
і були запрошені до міста Києва.
Слід однак зазначити, що у порівнянні з Польщею,
активність батьків польських учнів набагато вища за нашу. Над чим
ми сьогодні і працюємо: шукаємо волонтерів серед батьків для
організації роботи гуртків за вибором, активізуємо участь батьків у
роботі школи – проводимо виступи шкільного театрального гуртка на
загальношкільних батьківських зборах, разом із батьками створили
громадську раду школи, яка вирішує проблеми і шукає шляхи
розвитку гімназії. Ми працюємо над тим, щоб наша гімназія дійсно
стала осередком громади.
Зацікавити батьків до роботи волонтером у школі не завжди
легко: спочатку нам необхідно було з’ясувати, хто готовий допомогти
школі і яким чином (участь в акціях, конкурсах, гуртках тощо). Треба
було з'ясувати, скільки людей виявляють бажання взяти участь у
таких заходах. Тому ми розпочали із загального анкетування батьків.
Найголовніше — не здійснювати тиску. Якщо учні чи батьки
відчують, що це вимога, обов’язок, волонтерство втрачає сенс. На
сьогодні у нас вже є батьки, готові стати не тільки учасниками, а й
організаторами акцій, ярмарок, конкурсів. Керівниками гуртків поки
що згодились стати двоє батьків (шахи та макраме), але усе ще
попереду.
Приклад анкети для батьків учнів
1. Ваші ім'я, прізвище та по батькові.
2. Як школа, на Ваш погляд, може бути корисною для
Вас?
3. У яких шкільних заходах Ви могли б узяти участь?
4. Чи маєте Ви хобі, навички, якими могли б навчити
учнів нашої гімназії? У чому воно полягає?
5. Чи можете ви стати керівником гуртка у школі?
6. Скільки часу Ви можете витратити на це?
7. Коли Ви зможете проводити заняття? (назвіть бажаний
день/дні тижня і час)
Щиро дякуємо, що знайшли час на заповнення анкети.
Сподіваємося на співпрацю!
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Під час опрацювання проблеми школи ми помітили, що діти
стають активніші, цікавляться проблемами селища, самі ініціюють
проведення певних заходів, стали відчувати себе активними членами
громади. Росте імідж школи серед населення селища (з трьох шкіл,
які є у нас, кількість учнів нашої школи в півтора рази перевищує її
вміст, на відміну від двох інших, де 50% і 60% наповнюваності).
Добре, що завдяки україно-польським освітнім проектам,
семінарам, зустрічам вчителів можуть розповсюджуватись цікаві
форми та методи, а колеги і школи ділитися досвідом і набувати його.
На жаль, на мій погляд, у нашій країні надзвичайно слабко
розвинена система волонтеріату. І добре, що цей 2011 рік оголошений
у Європі Роком волонтера. Можливо, це буде спонукати нашу
громадськість до таких дій. А це, у свою чергу, сприятиме активізації
співпраці між школою та громадою.
Під час візиту до Польщі і знайомства з польськими
вчителями я зрозуміла, що вони такі самі, як і ми. Можливо, тільки
трохи більше відчувають гордість від того, що вони поляки. І нам
варто було б виховувати і самим у собі, і в учнів любов до своєї
школи, громади, краю, де ти живеш, мови і України в цілому. І тоді у
нас все вийде. Бо ідея громадсько-активних шкіл для нашої держави
не нова, варто лише подивитися краще у сторінках нашої історії…
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ
У МІКРОРАЙОНІ: ДОСВІД ПЕРЕТВОРЕННЯ ШКОЛИ
НА ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Т. О. Кириченко
Антрацитівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4
розташована в центрі невеликого міста Антрацит, що на Луганщині.
У школі усього 9 класів, 160 учнів. Школа україномовна. У 300
метрах від нашої маленької школи розташована школа-ліцей №1
(чисельність учнів 700 осіб), у 500 метрах від нашої школи є ще одна
спеціалізована школа № 5 з поглибленим вивченням англійської
мови.
З отриманням нашою школою статусу україномовної школи,
чисельність учнів зменшувалась з кожним роком, тому що регіон
російськомовний.
Що не влаштовувало батьків наших учнів?
1. Школа І-ІІ ступенів навчання, а у 10-й клас треба йти до
іншої школи, міняти колектив, пристосовуватися до нових правил.
2. Школа україномовна, і батьки боялися, що не зможуть
допомагати своїм дітям у засвоєнні програмного матеріалу.
3. У школі відсутній комп’ютерний клас, а це значить, що
при вивченні інформатики в 9-му класі практику володіння
комп’ютером отримати діти не зможуть.
4. Бідно обладнана спортивна кімната для занять на уроках
фізкультури.
5. Через недостатнє фінансування відсутні гуртки для
розвитку здібностей дітей.
У 2005-2006 роках наша школа, як і багато інших шкіл із
маленьких міст і селищ, потрапила до числа найуразливіших.
Педагогічний колектив, батьківська спільнота і учні боялись, що
школу закриють, а учнів переведуть до найближче розташованих
шкіл.
Схожі реформаторські зміни в освітній системі у перших
роках нового століття відбулися й в Польщі.
З польськім досвідом створення та функціонування
громадських закладів освіти я мала можливість ознайомитися під час
навчального стажування у 2007 році, беручи участь у проекті «Разом
для розвитку», що був організований Суспільно-просвітницьким
Товариством допомоги потерпілим та неповносправним «Едукатор»
(м. Ломжа).
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Польські колеги презентували свій досвід з таких напрямків
роботи: європейська інтеграція, екологічна безпека, громадянська
освіта, створення громадсько-активних шкіл, розвиток професійної
освіти у школі, допомога дітям з особливими потребами. Під час
ознайомлення з польськими школами мою увагу привернули
оснащеність приміщень, забезпечення літературою, спортивні
комплекси і «клуби за інтересами» - усе те, про що українські діти
часто лише мріють.
Але ж задумаємось, хто ж дав таку школу європейським
дітям? Відповідь напрошується сама собою – держава. Але не
абстрактна держава, не ефемерна сутність, а дружня спільнота
активних громадян, що твердо бачать свою спільну мету і чітко та
поступово здійснюють всі заходи для її досягнення.
Саме з такими ефективними моделями громадсько-активних
шкіл мені пощастило познайомитися в Польщі. Польські колеги
показали нам, як загальноосвітня школа, без збитку для її головних
функцій, може стати громадсько-активною, у якій велика увага
приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та
всіма ресурсами, що існують в громаді. Значна увага приділяється
освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку молодіжного
руху та залученню громадян; покращенню навчання учнів; зміцненню
родини та відносин між мешканцями громади. Такі школи стають
освітніми, культурними центрами, а також центрами відпочинку для
осіб будь-якого віку. Вони відкриті для кожного - цілий день, кожен
день, увечері та протягом вихідних.
Новий час, польський досвід розвитку шкіл принесли нам
ясне розуміння того, що пішли у минуле часи, коли рішення всіх
суспільних проблем громадяни очікували лише від держави.
Отже, колектив нашої школи був поставлений перед
необхідністю знайти свій власний варіант розвитку школи, яка
характеризується цілісністю та єдністю компонентів (демократизації
школи, волонтерства, розвитку партнерства між школою та
громадою). Згуртовані єдиною метою, колектив учителів, дітей,
батьків, Антрацитівська ЗОШ № 4 переходить із режиму
функціонування у режим розвитку через розроблення концепції і
програми Школи Справедливої Спільноти.
Наша програма передбачає:
 організацію
ефективної
системи
учнівського
самоврядування;
 налагодження
відносин
з
органами
місцевого
самоврядування, неурядовими організаціями, представниками
бізнесу;
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 створення достатньої для формування оптимального
освітнього середовища навчально-матеріальної бази;
 забезпечення потреб учасників педагогічної взаємодії
різноманітними альтернативними освітніми послугами;
 відпрацювання механізму взаємодії: учні – педагоги
школи – батьки – громадськість міста - суспільство в цілому;
 визначення проблем мікрорайону школи, міста в цілому;
 визначення шляхів допомоги у розв’язанні цих проблем;
 розвиток волонтерського руху серед учнівської молоді.
Таким чином, з 2007 року наш заклад поступово став
перетворюватися на центр розвитку громади у своєму мікрорайоні.
Великий резонанс серед учнів, вчителів, батьків,
представників громади викликав волонтерський молодіжний рух,
який розпочався з реалізації проекту «Відродження штучної
екосистеми скверу по вул. Заводській». Його метою було:
відродити занедбану штучну екосистему – сквер, сприяти
формуванню у дітей навичок надання реальної допомоги хворій
природі, навичок вирішення екологічних проблем.
Щотижня волонтери разом із вчителями і батьками наводили
порядок у сквері. Результатами проекту стали наступні досягнення:
 обрізано 98 кущів бирючини;
 очищено від опалого листя та сміття 5760 кв. м. території
скверу;
 посаджено 70 рослин анемони;
 108 квадратних метрів території скверу засаджено
калюжницею, проліском;
 спиляно 16 сухих дерев, обпилено сухі гілки на 9 деревах;
 вивезено 2 машини дров;
 засіяно 4 ділянки насінням календули, ромашки
аптекарської.
Наступною нашою ініціативою екологічного спрямування
став проект «Посміхнись, криниченько!». Волонтери школи разом з
мешканцями вулиць приватного сектору, що розташовані неподалік,
реабілітували криницю в Орловій балці (почистили її, зробили
зручний під’їзд, прибрали всю Орлову балку від сміття, створили
штаб із волонтерів і мешканців прилеглих вулиць по догляду за
утриманням криниці).
30% мешканців мікрорайону школи складають люди
похилого віку, серед яких є самотні. До найближчої аптеки неблизько,
транспорт не ходить. Волонтери запропонували свою допомогу із
доставки ліків цим людям й назвали її проектом «Аптека на
колесах». Самотнім людям, ветеранам і інвалідам війни волонтери
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прибирають подвір’я, перекопують городи, підносять вугілля, вітають
зі святами, влаштовують для них концерти, театралізовані вистави.
Вже протягом трьох років волонтери ЗОШ № 4 мають
партнерські відносини з Палатою малюків, що знаходиться у
дитячому відділенні міської лікарні м. Антрацит. Традиційно
волонтери надають матеріальну допомогу кинутим малюкам
напередодні Дня захисту дітей. Це памперси, пелюшки, іграшки,
дитяче харчування, миючі засоби, засоби особистої гігієни. Щоб
заробити гроші на подарунки, волонтери влаштовують ярмарки для
мешканців міста, благодійні концерти, збирають макулатуру. До
проведення акцій «Діти – дітям», «Мийдодир» залучені майже всі
учні школи, їх батьки, учні шкіл № 1, № 5, неурядові організації.
Школярі набувають досвід соціального партнерства в питанні
турботи про дітей–сиріт.
У 2009 році зусиллями волонтерів розпочата робота із
облагородження території Будинку-інтернату для людей похилого
віку та інвалідів. При спілкуванні з літніми людьми учні дізналися
про їх заповітну мрію - відпочивати у сквері, який вони між собою
називають «Райський куточок». Волонтери вирішили розбити сквер,
обсадити алеї деревами, розпланувати квітники та засадити їх
квітами, розставити лавочки.
У результаті реалізації проекту «Сквер відпочинку
Райський куточок для літніх людей» було:
 висаджено 116 дерев і кущів (липи, горобина, берези, туї,
магонії);
 оформлено квітників – 7, висаджено розсади рослин – 980
(петунії, сальвії, чорнобривці), живці й цибулини квітів – 120;
 обкопано 120 дерев, підрізано 30 метрів зеленої огорожі з
бирючини;
 проведено акцію «Тепла рукавичка» із збору теплих речей
літнім людям;
 зібрано матеріал і оформлено «Зшиток спогадів»
учасників Великої Вітчизняної війни, що проживають у будинкуінтернаті;
 організовано спільні заходи: «Святкуємо по-домашньому»
(частування домашньою випічкою, концертна програма дітей),
калейдоскоп спогадів «Вклонімося великим тим рокам», творчі
зустрічі «Жінки, найнижчий вам уклін» (з поетесою м. Антрацит
Раїсою Вербою, виконання романсів волонтеркою Текучевою
Ганною).
До виконання вищезазначеного проекту залучені у якості
партнерів зелене господарство Антрацитівського району, лісне
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господарство смт. Щотове, задіяні в роботі – 158 учнів, 50% родин
цих учнів, 10% мешканців мікрорайону ЗОШ № 4.
Для виконання соціальних проектів для нас була дуже
важлива підтримка наших батьків та мешканців міста. Щоб
привернути увагу громади, волонтери «Теплих долоньок»
використовували всі можливі для них ресурси:
 розклеювали листівки в місцях активного відвідування (на
дошках оголошень магазинів, кафе, аптеки, дитячого комбінату № 2,
що знаходиться поруч із школою, у музичній, спортивній школах);
 роздавали листівки на вулицях міста із рук в руки;
 протягом підготовчого періоду до реалізації проекту, на
території школи та поза нею, волонтери носили спеціально зшиті
безрукавки із закликами до співпраці та допомоги (заклики та
надписи на формі волонтерів змінюються відповідно до проекту).
Великою допомогою для нас є підтримка міського телеканалу
«Антел», який готує невеличкі сюжети про реалізацію проектів і
транслює у випусках новин; міська газета «Антрацитівський вісник»
підтримує волонтерський рух своїми статтями про його роботу. Двічі
на рік на батьківських зборах волонтери презентують відеозвіти
соціальних проектів, дякуючи таким чином батькам за партнерство.
Гарним стимулом до залучення всіх дітей та їх родин є Листи Подяки
адміністрації школи та відділу освіти, які вручаються або
розсилаються волонтерам та їх родинам за адресою проживання.
Робити добрі справи для школярів ЗОШ № 4 стає потребою.
Найактивніші дорослі і діти приходять до школи в суботу та неділю,
об’єднуються в Клуб волонтерів, який називають «Теплі
долоньки».
У 2008 році волонтери «Теплих долоньок» облаштували в
фойє шкільної їдальні місце зустрічі волонтерів і назвали його
молодіжне кафе «Волонтер». З досвідом роботи подібного кафе я
познайомилась в Польщі. Молодіжне кафе «Волонтер» працює на
вихідних. Тут волонтери «Теплих долоньок» влаштовують змагання з
тенісу, перегляд фільмів з профілактики куріння, алкоголізму,
наркоманії. Майстриня Луганщини Павлова О. Є. проводить гурток з
бісероплетіння та художньої вишивки хрестиком, сюди приходять
учні початкової школи за допомогою при виконанні домашніх
завдань.
Реалізація благодійних соціальних проектів дала можливість
нашим учням взяти участь у Всеукраїнському конкурсі благодійних
проектів «Добро починається з тебе», що започаткував МБФ «Україна
3000». У 2008 році школа стала Переможцем даного конкурсу і
отримала найвищу нагороду Диплом і Сертифікат на 6000 гривень.
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У 2009 році школа стала Переможцем обласного конкурсу
«Волонтери – вісники добра і милосердя», що проводив Луганський
обласний благодійний фонд « Благовіст».
2010 рік – волонтери «Теплих долоньок» стали переможцями
Всеукраїнського конкурсу волонтерських проектів, що проводила
ВГО «Служіння заради миру».
За перемогу в конкурсах школа нагороджена цінними
подарунками, що дало можливість покращити матеріально-технічну
базу школи. Це комп’ютери, сканер, принтер, ксерокс, відеопроектор,
ноутбук, музичний центр, відеопрогравач. Поліпшилась матеріальнотехнічна база їдальні, в школі всі учні отримують гарячі сніданки.
Школа стала конкурентоспроможною! Але найголовніше
– школа стала центром цікавого життя не тільки учнів, а й багатьох
мешканців мікрорайону школи.
Отже, шкільна спільнота, освітяни ЗОШ № 4 є повноцінними
співавторами життя громади. Так повинно бути завжди, оскільки саме
молодому поколінню, вихованому на засадах любові до рідного краю,
будувати майбутнє нашої славетної Луганщини і всієї Украйни
загалом.
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ІНТЕГРАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Н. В. Купріянова
Кримський півострів завжди відрізнявся тим, що об’єднував в
собі часточки культур багатьох цивілізацій. Таке успадковане
полікультурне середовище, напевно, стало одним із характерних
досягнень Криму. Нашим жителям надається унікальна можливість
пізнати більше традицій та звичаїв різних народів. На жаль, не завжди
людське різноманіття підноситься як справжнє багатство, унікальна
можливість пізнати якнайбільше традицій та звичаїв різних народів,
яка надається нам, і тоді це стає предметом тяжких міжетнічних
відносин.
Благополуччя дітей, їх права, їх здоров’я завжди викликали
увагу міжнародних співтовариств. Американський футуролог Элвін
Тоффлер говорив: «То, что происходит сейчас даже в «лучших»
наших школах и колледжах, свидетельствует об одном: система
образования безнадѐжно устарела. Родители рассматривают
образование своих детей как подготовку их к будущей жизни.
Учителя предупреждают, что плохое образование резко снизит шансы
ребѐнка адаптироваться в мире дня грядущего. Правительственные
чиновники, духовенство и средства массовой информации
призывают, увещевают и предупреждают молодѐжь не бросать
школу, настоятельно подчѐркивая, что ныне, как никогда прежде,
будущее каждого целиком и полностью зависит от полученного им
образования». Ця цитата справляє враження тим, що автор сказав її
майже 40 років тому. Так, сьогодні сучасна школа існує в якісно
інших умовах. Змінились завдання і у сфері навчання. Обвальне
зростання обсягів інформації, нового в усіх сферах науки не
дозволяють просто накопичувати знання «основ наук». Як джерело
знань, школа для дітей стає все меншим і меншим авторитетом. З
точки зору сучасного навчання, з одного боку, стає необхідним вчити
навчатися, обробляти інформацію, аналізувати її значущість,
користуватися нею у своїх інтересах. З іншого боку, з’явилась
нагальна потреба забезпечити у навчально-виховному процесі
реальну участь всіх учасників: і учнів, і батьків, і місцевої влади, і
суспільства в цілому. Система навчання допускає таке навчальне
середовище у школі, яке засноване на демократичних принципах. Це і
стає застановою роботи громадсько-активних шкіл. Сьогодні
необхідність такого типу школи очевидна. Щоб це побачити,
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достатньо звернутися до положень нормативних актів. У «Конвенції
про права дитини» та Декларації прав дитини передбачено, що дитина
повинна рости в атмосфері любові, моральної та матеріальної
забезпеченості. Виховання толерантності та формування особистості,
стійкої в навколишньому світі, – це основний напрям Концепції
виховної роботи в навчальних закладах Автономної Республіки Крим.
У той самий час, через обмеженість фінансування соціальної
сфери Скалистівська середня школа, як і багато інших сільських шкіл
Криму, зіштовхується з проблемою створення нормальних
господарсько-побутових умов у школі та якісного рівня навчальновиховного процесу. Крім того, оскільки молодь є найбільш
сприятливою групою населення до впливу таких ефектів, як
наркоманія, алкоголізм, ВІЧ/СНІД, школа відіграє важливу роль у
попередженні розповсюдження цих факторів. Для сільської
місцевості це особливо важливо, оскільки сільські школи ізольовані
від культурних та інформаційних джерел, таких як багаті фондами
бібліотеки, Інтернет, позашкільні секції та інші форми організації
культури та відпочинку молоді.
Наша школа кожного дня збирає у своїх стінах 300 учнів та
28 педагогів, які мешкають на території чотирьох сіл: Скалисте,
Трудолюбівка, Глибокий Яр, Новопавлівка. Дитина ходить у школу
12 років. Діти – найцінніше, що у нас є. Тому батьки не залишились
осторонь шкільних проблем: у 2005 році на загальних зборах,
проведених за ініціативою вчителів та адміністрації школи, батьки
вирішили об’єднати свої зусилля на благо школи та взяти участь у
Програмі Розвитку та Інтеграції Криму (ПРІК ПРООН). Внаслідок
чого було обрано актив, зумовлені пріоритети розвитку школи,
розподілені обов’язки з участі у програмі та обраний голова проекту.
Батьки взяли активну участь в розробці проектної
документації та утвердженні бюджетної суми нашого першого
проекту. Для більш ефективного вирішення фінансових проблем, що
виникнули, до проекту були залучені адміністрація місцевої влади та
керівники бізнесу. Ми стали активно працювати з міжнародними
організаціями.
Так, вивчивши Програму Розвитку та Інтеграції Криму, ми
познайомились із Айдером Сеїтасановим та його командою. Це
знайомство підштовхнуло нас до більш активної діяльності. Ми
дізнались, як можна запроваджувати свої плани в життя та навчились
працювати з батьківською громадськістю, з міжнародними
організаціями, з іншими активними школами Криму. Мене як
керівника проекту та найбільш активного його учасника делегували в
Польщу для знайомства з досвідом роботи громадської організації
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«Едукатор». За це Програмі Розвитку та Інтеграції Криму, в особі
Сеїтасанова Айдера, хочу висловити слова подяки за надану
можливість перейняти досвід польських колег. Разом із Програмою
Розвитку та Інтеграції Криму колектив школи та батьківська
громадськість активно реалізували в життя проект «Реконструкція
актової зали» у рамках мультикультурної програми «Крымское
многоголосье». Нам дуже сподобалось вирішувати свої проблеми
самим, але досвіду роботи та знань в цьому питанні не вистачало.
Тому в 2007 році, у рамках українсько-польського проекту «Разом для
розвитку», при підтримці програми «Польська допомога» я відвідала
Польщу.
Поїздка була незабутньою. Нам показали 10 активних шкіл,
молодіжних центрів, дошкільних закладів. Своїми очима ми побачили
способи виживання, існування та навіть розквіту маленьких сільських
шкіл завдяки громадській організації «Едукатор». А саме ці школи
знаходились раніше в подібних нашій ситуації щодо фінансування.
Навчальний візит до Польщі спонукав мене до активних дій.
Я змогла донести до вчителів, батьків та громади досвід польських
шкіл, передати активність батьків дружньої країни. У результаті за
період з 2008 по 2010 рік нами було розроблено та реалізовано ще два
проекти, які стосувалися нашої школи. У співпраці з фондом
«Відродження Криму» було написано проект «Редакція шкільної
мрії» та отримано грант. Завдяки цьому з’явилось обладнання для
шкільної газети. А найголовніше, що і діти, і батьки, і ми – педагоги –
остаточно повірили в свої сили.
У 2009 році майже відновили шкільну їдальню разом з
Українським Фондом Соціальних Інвестицій. Завдяки цьому учні
нашої школи отримують гарячу їжу кожного дня. З’явились нові
перспективи. Ми плануємо відкрити гуртки кулінарного мистецтва на
базі нашої їдальні, як це зробили в селі Грудке польські колеги у
рамках програми «Школа Мрії». Очолювати їх будуть наші батьки.
Після візиту до Польщі почалася дружба з дітьми із
Чернігівської області. Ми активно переписуємось з ними та
здійснюємо дружні візити з метою більше пізнати один одного. Це є
нашим досягненням, але існують і проблеми. Особливо це помітно на
тлі отриманого в Польщі досвіду. Мені сподобались деякі аспекти, які
спонукають працівників освіти до активних дій. Наприклад, частину
районного бюджету там ділять між школами на основі захисту
проектів на форумах, які проводяться у нас ПРІК ПРООН та
подібними організаціями разом із місцевою владою.
Ці обставини сприяють зацікавленості працівників освіти у
розробці разом із батьківською громадою різних соціальних проектів.
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

211

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

Ці форуми забезпечують гласність та прозорість розподілу
бюджетних коштів, і люди активно користуються цією можливістю.
Треба зазначити, що в Польщі в деяких напрямках тренінгів
та семінарів більше, а деяких менше. Але системність підходу
забезпечує підвищення компетентності працівників освіти та
покращує сприйнятливість до інноваційних підходів.
У Польщі також робиться великий акцент на міжкультурну
освіту, і це є частиною системи громадянської освіти. Порівняльний
аналіз України і Польщі закінчу тим, що основне навантаження щодо
роботи в соціальних проектах в Польщі покладається на вчителів.
Саме вони займаються розробкою проектів, залученням батьків,
дітей, місцевої громадськості.
Я дуже рада, що Міністерство освіти та науки АР Крим та
громадські організації винайшли такий шлях інтеграції міжнародного
досвіду в школах Криму. Це вже стає не новизною, а скоріш життєво
необхідною потребою для шкіл. І ми сподіваємося, що органи влади
будуть і надалі розвивати співтовариство працівників освіти України
з іншими громадськими, міжнародними організаціями, та з іншими
сторонами. Подібний обмін досвідом дозволить прискорити темпи
розвитку демократичних процесів в школах України та буде сприяти
укріпленню толерантності у всіх учасників навчально-виховного
процесу.
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ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТОВАНОГО ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ
В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДИ
О. І. Малік
Я живу і працюю в мальовничому місті Харківської області –
місті Люботин. Ті, хто приїздить сюди вперше, дивуються красою
краєвидів, називаючи наше місто «Слобожанською Швейцарією».
Але на жаль, в останні десятиріччя в місті погіршується
екологічна ситуація: стан ставків не відповідає вимогам, лісосмуги
засмічуються
побутовими
відходами,
не
використовується
туристичний потенціал міста.
Саме тому під час семінару «Разом для розвитку – розробка
проектів розвитку шкіл у співпраці з місцевою громадою», що
проводився в рамках проекту Суспільно-просвітницького товариства
«Едукатор» (Польща) спільно з Харківською обласною фундацією
«Громадська альтернатива» в серпні 2007 року, напрямком свого
проекту я обрала підвищення екологічної культури громади Люботин.
Цей проект сподобався організаторам, і мене запросили до участі в
навчальному візиті до м. Ломжа в Польщі, де нас знайомили з
роботою товариства «Едукатор» та шкіл різних рівнів, якими це
товариство опікується. За тиждень перебування в Польщі ми
відвідали школи, сільський центр дошкільної освіти, Товариство
Педагогів та Аніматорів KLANZA, молодіжний центр волонтерства у
м. Збуйней. Нас знайомили з програмами польських шкіл, таких як
«Активна школа», «Школа рівних шансів», «Дружня школа» та інші.
Нас вразила активна участь батьків у шкільному житті, їх
зацікавленість збереженням шкіл навіть у маленьких селах.
Найменша школа, у якій ми побували в селі Папроть, мала лише 56
учнів і знаходилась на утриманні громади та методичному
забезпеченні товариства «Едукатор». Але вона була забезпечена всім
необхідним, комп’ютеризована й дійсно урівнювала можливості в
здобуванні повноцінної освіти своїми учнями.
Нас знайомили з практикою реалізації проектів розвитку шкіл
та їх роллю в процесі вирівнювання шансів в освіті дітей та молоді, із
співпрацею шкіл та закладів культури з питань регіональної освіти,
розвитком громадської активності та підтримки громадських
ініціатив у рамках програми «Молоді громадяни діють». А ще ми
відвідали музей у місті Чехановець, здійснили екскурсію містом
Білосток, були на відкритті виставки лауреатів стипендіальної молоді
«Долина творчості».
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Повернувшись додому, я намагаюсь застосовувати набутий
досвід в роботі нашої школи. Не все виходить, як того хочеться, але
певні наробітки є.
Наша школа бере участь у дослідно-експериментальній
роботі за напрямом «Моніторинг якості екологічної освіти в
загальноосвітньому навчальному закладі».
У рамках цього експерименту ми реалізували проект
«Підвищення екологічної культури громади міста Люботин шляхом
поширення екологічних знань серед учнів школи, які впливатимуть
на батьків та оточення».
Метою проекту було сформувати в учнів школи, а через них у
батьків та оточення, дбайливе ставлення до природи. Ми ставили
перед собою такі завдання:
1. Сформувати ініціативну групу з вчителів та учнівгуртківців.
2. Запровадити викладання адаптованих факультативних
курсів з екологічних питань у класах І-ІІІ ступенів школи.
3. Підготувати і провести роботу із вивчення стану ставка та
джерельця в мікрорайоні школи.
4. Підготувати та провести серію заходів з виховання
дбайливого ставлення до тварин та рослин для учнів І та ІІ ступенів
школи.
5. Провести моніторинг екологічної освіти учнів та
екологічної культури їх батьків.
Програма дій включала такі заходи:
1. Інформування педколективу про проект, створення
ініціативної групи з вчителів природничих дисциплін, залучення
ними учнів, які цікавляться екологічними проблемами.
2. Робоча зустріч ініціативної групи, створення програми дій,
розподіл обов’язків.
3. Презентація проекту на шкільній лінійці.
4. Створення шкільного екологічного товариства на базі учнів
профільного класу із залученням учнів ІІ ступеня школи.
5. Організація роботи товариства:
 проведення конкурсу озеленення класів;
 вивчення стану ставка Трушевка (домовленість із СЕС про
аналіз стану води, опитування учнями місцевих мешканців щодо
наявності риби та інших тварин у водоймі, вивчення рослинного світу
екосистеми ставка тощо);
 акція «Замість дерева – гілка» (конкурс новорічних
букетів серед учнів школи);
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 упорядкування джерела питної води в мікрорайоні школи,
вивчення якості води в ньому, впорядкування прилеглої території.
6. Створення екологічної стежини, підготовка екскурсоводів з
числа гуртківців, проведення ними учбових екскурсій для молодших
школярів.
7. Проведення учнівської конференції із презентацією
результатів досліджень, створення фотовиставки. Публікація
результатів у місцевій пресі.
8. Моніторинг якості екологічної культури учнів (вхідний,
поточний, кінцевий).
9. Фокус-група з батьками про стан екологічної культури їх
дітей.
Крім
вищезазначеного,
вчителями
творчої
групи
розробляються програми факультативного курсу «Основи екології»
для учнів всіх ступенів школи, які адаптовані до чинної програми
природничих дисциплін та розширюють екологічні знання учнів,
формують у них екологічну поведінку.
Реалізація проекту дає певні результати:
 проведено 2 конкурси, якими охоплені учні чотирнадцяти
класів. Ці конкурси стали в школі постійними, у них беруть участь
нові учні та їх батьки;
 проведено аналіз стану 2 водойм та розроблені
рекомендації щодо покращення їх стану;
 охоплено більше 200 учнів факультативними курсами
екологічного спрямування;
 учні-гуртківці
отримали
навички спілкування
з
мешканцями, представниками влади.
Сподіваємось, що наші зусилля приведуть й до
довгострокових наслідків, як то: підвищиться рівень екологічної
освіти учнів (за результатами моніторингу); позитивний вплив роботи
дітей вплине на ставлення батьків та інших мешканців до збереження
природних принад рідного краю; сформується в учнів та їх оточення
екологічна культура, навички екологічної поведінки.
Нам знадобився досвід співпраці з органами місцевої влади:
так, за кошти та з методичною допомогою міського еколога ми
створили кабінет екології в школі, де є інформація про екологічний
стан країни, обласного центру та нашого міста та проводяться уроки
та додаткові заняття з учнями. Роботи наших дітей з актуальних
екологічних питань рідного міста брали участь у міських та обласних
конкурсах, де отримали цілу низку нагород (грамот, подяк, дипломів).
Що стосується винесених уроків, то для нас стало зрозуміло,
що будь-яку проблему треба намагатись вирішувати самим, не
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чекаючи, поки у держави чи ще когось до цього «дійдуть руки». І
мабуть саме цьому – активності кожного громадянина – нам треба
вчитись у європейських колег, найближчими з яких є польські колеги.
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ФОРМА СПІВРОБІТНИЦТВА
ШКОЛИ ТА МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ
Л. М. Махаріна
Моє знайомство з Польщею та досвідом польських колег
відбулося в рамках проекту «Активні вчителі, активні школи, активне
громадянське суспільство». Шлях до цього розпочався в серпні 2005
року, коли в рамках даного проекту в Харківській області було
проведено семінар для вчителів. Це було моє перше ґрунтовне
заглиблення в питання прав людини та громадянської освіти.
Атмосфера співпраці та творчості, професійна робота тренерів
надихали на плідну роботу. За результатами цієї роботи було
сформовано групу вчителів з області для навчальної поїздки в
Польщу, до якої мені пощастило увійти.
Вісім днів перебування у Польщі були наповнені цілковитим
позитивом. Ці дні збагатили мене новими враженнями, цікавою
інформацією, новими друзями, знаннями і впевненістю в тому, що
навчальний заклад та територіальна громада спільно можуть зробити
багато корисних справ. А досвід роботи громадсько-просвітницького
Товариства «Едукатор» просто вразив своєю масштабністю та
результатами. До програми навчального візиту входило знайомство з
діяльністю тих навчальних закладів, що за підтримки «Едукатора»
змогли відстояти своє право на існування в умовах проведення
адміністративно-територіальної реформи в Польщі. І сьогодні цей
досвід є корисним для тих шкіл України, яким загрожує закриття за
програмою оптимізації, що оголошена МОН України.
Особисто мене зацікавили програми співпраці навчальних
закладів та місцевої громади. Така співпраця є корисною і для школи,
і для громади. Та інакше і бути не може, бо кожна школа – це частина
громади, батьки живуть потребами своїх дітей та навчального закладу
і майже все, що має школа – це результат такої співпраці. На
зустрічах із вчителями та батьками приємно вражало те, якими
теплими та добрими є відносини педагогічного колективу та батьків.
Нас зустрічала єдина шкільна родина, об'єднана спільною метою та
спільною діяльністю для досягнення цієї мети.
Однією із форм здійснення такої співпраці є проектна
діяльність. В усіх школах, які ми відвідали, щороку здійснюється по
декілька проектів. І всі вони спрямовані на розвиток школи та
громади. Самі назви цих проектів вже говорять про їх зміст. Наведу
декілька прикладів:
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 екологічний проект «Чистий ліс» (учні школи спільно з
місцевою громадою прибирають ліс від сміття та прокладають
оздоровчі маршрути);
 «Ми дружимо з собаками» (в ході даного екологічного
проекту здійснюється збір коштів на утримання безпритульних
тварин, піклування про них);
 «Свято польської незабудки»;
 «Чисте джерело» (спільна робота із очищення природних
джерел, створення карти, на яку наносяться всі знайдені джерела);
 проект збереження історичної пам'яті «Сокульський
некрополь» (учні школи допомагають місцевій громаді доглядати за
покинутими могилами, що безумовно сприяє збереженню моральних
цінностей);
 «Моє історичне коріння» (учні вивчають історію рідного
краю, збирають експонати для етнографічної кімнати чи музею);
 «Інсценування польського весілля ХІХ століття» (під час
проекту відтворюється обряд весілля. Учні спільно з громадою
збирають старовинні речі, весільний фольклор, розробляють
сценарій);
 «Майстерня ремесел» (в приміщенні школи організовані
гуртки, в яких місцеві майстри допомагають бажаючим опанувати ті
чи інші ремесла, іноді вже забуті);
 «Країна молока та хліба» (цей проект підтримує місцеві
кулінарні традиції через створений клуб господинь, в якому вони
обмінюються кулінарними рецептами та передають свій досвід
молоді);
 «Реставрація старовинних капличок» тощо.
Проекти зацікавили саме тим, що в них беруть участь учні,
вчителі, батьки, представники органів влади та місцевого
самоврядування. Дуже хотілося об'єднати всіх спільним бажанням
приносити користь, вирішувати проблеми. Для нашої школи така
форма роботи була дійсно прийнятною, бо навчається у нас 200 учнів,
тож об'єднати навколо певної ідеї легше невелику громаду. Розповідь
про польський досвід зацікавила вчителів та учнів нашої школи і ми
використали його в своїй роботі.
За останні п'ять років було підготовлено ряд проектів. При
здійсненні проекту «Я – людина і маю права», учні поглибили свої
знання про права людини, знайшли корисну інформацію про
правозахисні організації нашого міста, організували зустрічі,
розповіли про важливість цього питання на сторінках місцевої преси,
залучили до співпраці батьків, громадськість. Цей проект був
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представлений на Всеукраїнський конкурс «Цікава школа» і став
переможцем у номінації «Найоригінальніший навчальний заклад».
Проект «Створення гуртка комп'ютерної грамотності для
вчителів» дав змогу вчителям навчитися працювати з комп'ютером,
що підвищує рівень самоосвіти вчителів, дозволяє проводити уроки з
використанням електронних посібників та програм і сприяє
зростанню зацікавленості учнів у процесі навчання.
Волонтерський проект допомоги ветеранам педагогічної
праці та ветеранам війни об'єднує учнів, вчителів, батьків,
благодійників у бажанні гідно вшанувати цих людей та допомогти у
впорядкуванні подвір'я, городу чи ремонті будівлі.
Дещо докладніше хочу описати проект «Добрі справи
Святого Миколая». В сучасному суспільстві дуже гостро стоїть
проблема людяного, доброго ставлення одне до одного, благодійності
та допомоги. Переважає у відносинах жорстокість та нетерпимість. І,
на жаль, саме молоді люди вирізняються жорстокістю та байдужістю,
невмінням співчувати. Тому цей проект був покликаний підвищити
мотивацію учнів у здійсненні добрих справ та привернути увагу
громади до проблем дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.
Планувалося 19 грудня відвідати цих дітей вдома і вручити їм
подарунки, придбані на кошти благодійників або зібрані.
Партнерами реалізації проекту виступили: відділ у справах
сім'ї, дітей та молоді Балаклійської райдержадміністрації, Центр
дитячої та юнацької творчості (гуртки «М'яка іграшка»,
«Бісероплетіння»), газета «Вісті Балаклійщини», приватні підприємці,
підприємства міста, громадські організації.
Проект розпочався із створення у школі активної команди
однодумців з числа учнів та учнівського самоврядування,
представників адміністрації школи, вчителів, батьків, представників
громади. Першочергово командою був складений план дій, проведено
переговори з адміністрацією школи щодо здійснення проекту,
визначено кількість дітей, яким будуть вручені подарунки
(звернулися до відділу у справах сім'ї, дітей та молоді, переглянули
соціальні паспорти класів).
Одне із завдань нашого проекту було знайти джерела
фінансування для придбання подарунків.
Це завдання ми реалізовували за допомогою проведення
інформаційної кампанії. Серед основних наших заходів у цьому
напрямку стали:
 виступити на батьківських зборах;
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 підготувати листівки-звернення до батьків та місцевих
жителів, вручити їх особисто або покласти у поштові скриньки
(додається);
 підготувати статтю до газети «Вісті Балаклійщини»;
 підготувати і відправити або вручити листи-звернення
підприємцям, адміністраціям підприємств, громадським організаціям
з проханням виділити кошти для придбання подарунків дітям–
сиротам (приклад наводиться нижче).
Приклад листівки-звернення до батьків та місцевих жителів
«Шановний Святий Миколаю!
Я дуже чекаю на тебе, бо хочу отримати подарунок. Я знаю, що
кожного року ти приходиш до дітей. Прошу, не забудь про мене.
Сашко».
Шановний ……………………..
Саме Ви можете допомогти Сашкові. Ваш благодійний внесок (на
придбання солодощів чи іграшок) або принесений Вами
подарунок наповнять оселю Сашка святковим настроєм. Чекаємо
на Вас у «Приймальні Святого Миколая», що працює у БЗОШ № 4
з 14 до 17 години.
З повагою, помічники Святого Миколая
Наступними нашими кроками стали організація фольклорних
груп (учні, вчителі, батьки) та підготовка сценарію поздоровлення та
костюмів; проведення тренінгів «Ми посланці Святого Миколая».
Приклад листа-звернення до підприємців
Директорові підприємства….
………………………………..
Шановний………………………
Учні Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
здійснюють благодійний проект «Добрі справи Святого Миколая».
19 грудня ми плануємо відвідати дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених родин і вручити їм подарунки від Святого
Миколая. Просимо Вас підтримати нашу ініціативу, зробивши
благодійний внесок на придбання іграшок та солодощів, і стати
тим добрим чарівником, який зігріє дитяче серце увагою.
Будемо дуже вдячні за Ваше розуміння та підтримку.
З повагою, учні БЗОШ № 4
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

220

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

Щодо організації «Приймальні Святого Миколая», у якій
приймалися подарунки або виготовлятися, ми відповідно оформили
приміщення, склали графік роботи «Приймальні» та графік
чергування, створили групу із реставрації принесених подарунків,
організували роботу гуртків «М'яка іграшка» та «Бісероплетіння»,
купили солодощі на благодійні внески, створили групу із упакування
подарунків, оформили інформаційний стенд, на якому кожного дня
висвітлювалася інформація про хід справ.
Безпосередньо 19 грудня відвідали дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей і вручили їм подарунки. За результатами
проекту в місцевій пресі вийшла публікація із зазначенням подяк всім
учасникам та благодійникам.
З досвіду здійснення проектів можна визначити ряд умов їх
успішності :
 сформувати колектив однодумців;
 знайти переконливі аргументи щодо важливості
проблеми;
 ознайомити, зацікавити і залучити більше учасників;
 накреслити всі можливі шляхи досягнення мети і не
відмовлятися від жодного;
 здійснення проекту повинно бути прозорим;
 необхідно висвітлювати кожен крок і радіти кожному
успіху, відзначати публічно досягнення учасників на кожному етапі, а
не чекати завершення проекту;
 бути відкритими для різних форм співпраці;
 всі учасники проекту повинні бути рівними партнерами,
можна навіть розробити певну «Хартію співпраці».
Звичайно, українські умови та реалії відрізняються від
польських. І це створює складності, які ще треба подолати:
чиновники дивляться на школу через призму паперів і документів,
настанови з яких треба виконувати. Ініціативи ж школи не завжди
вписуються в їх рамки; небагато у нас і неурядових організацій, які
допомагають школам; не в усіх громадян є готовність та бажання
вирішувати суспільні проблеми; як правило, батьки не проявляють
ініціативи. Не всі готові жертвувати свій час, працю або кошти на
розвиток школи; вчителі намагаються залучити додаткові ресурси для
розвитку школи, провести цікаві заходи, але ж це не впливає на їх
зарплату.
Ознайомлення з досвідом польських колег допомогло
зробити висновки, що необхідно виховувати в учнів почуття
відповідальності за власну долю та долю свого міста чи села, не
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чекати, що хтось повинен за нас налагодити наше життя. І вірними
видаються слова Олександра Олеся:
«…Досягає той, хто йде,
Хто бере усе, що треба,
А не ласки з неба жде».
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ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНИХ АКЦІЙ
УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ ВІННИЧЧИНИ
О. П. Миронов
Вісім днів перебування в Польщі повністю змінили мої
погляди на реальність та дозволили зрозуміти той факт, що для того,
щоб змінити щось у своїй громаді, своєму селі, не обов’язково чекати
на чиюсь допомогу. Це можна зробити самому, організувавши
навколо себе ініціативних людей. Найголовніше у будь-якій справі –
це зробити перший крок.
Моїм першим кроком після повернення в кінці жовтня 2005
року з навчального візиту до Польщі в рамках українсько-польського
проекту «Активні вчителі, активні школи, активне громадянське
суспільство» стало написання та публікація в пресі статей про
польський досвід, який я вирішив донести до всіх жителів району та
області. Одна з них має назву «У польських школах є День смаженої
картоплі». Так, нам, українцям, ще інколи буває важко усвідомити,
що просту, здавалось би, дрібничку можна перетворити на свято.
Через місяць після повернення з польської поїздки я очолив
відділ у справах молоді та спорту Теплицької райдержадміністрації. І
вже в новій для себе іпостасі став частим гостем навчальних закладів
району. Під час зустрічей із учнівською молоддю мені часто
доводилось чути запитання зразку «Чи здатні ми – молоді люди –
змінити щось у своїй громаді на краще, не маючи ніяких реальних
засобів впливу на життя рідного села? Що можемо зробити ми – діти,
якщо дорослі нічого змінити не в силах?» До закордонної поїздки я,
можливо, і погодився би з ними. Але тепер, маючи за плечима
прекрасний досвід, у даній ситуації я почувався досить впевнено і
знав відповіді на всі подібні запитання. Тепер вже я сам міг пояснити
їм, де і як юнаки та дівчата можуть на практиці застосувати свої сили
та втілити власні ідеї.
Власних прикладів практичного впровадження польського
досвіду у нас є багато. Але я хочу розповісти вам лише про один з
них…
Під час відзначення чергової річниці виведення радянських
військ з Афганістану, у лютому 2006 року, я, перебуваючи в селі
Соболівка Теплицького району, мав нагоду зустрітись із
керівництвом сільської громади, вчителями та учнівським активом
соболівських шкіл. І на своє запитання, що може молодь змінити у
своєму селі, від більшості почув песимістичні відповіді. Але я
відповів коротко: «А польські підлітки так не вважають, і у них є
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багато практичних напрацювань». Я навів їм досвід Варшавського
Центру громадянської освіти. Адже мені самому найбільше
сподобалась програма «Молоді громадяни діють», яку реалізує на
польських теренах цей центр. Я мав можливість розповісти дітям про
десятилітній досвід роботи цієї польської фундації і про те, що, на
мою думку, найкраще з польського досвіду реалізації молодіжних
проектів можна українській молоді втілити у своїх громадах.
Чому я хотів навчитися у представників цього центру, так це
перейняти досвід того, як навчити дітей писати проекти та
реалізовувати їх на практиці. Саме така діяльність центру робить
молодь ініціативною та сприяє її активності. Усе це разом сприяє
тому, що шкільне життя стає цікавішим, молодь знаходить
застосування своїм силам – і в результаті формується її активна
життєва позиція, яка в подальшому стає основою формування
громадянського суспільства. І це саме ті проблеми, які є актуальними
для сьогоднішнього українського суспільства в цілому.
Головним стрижнем польського досвіду я вважаю мотивацію
діяльності молодих людей. Кожен з них має нагоду реалізувати власні
ідеї на практиці, повірити у власні сили, довівши розв’язання
конкретної проблеми до завершення, поділитись досвідом із
однолітками у пресі та на щорічному конкурсі проектів, та одержати
заслужену нагороду. У Польщі діти пишуть проекти не заради
проектів. А в кінці кожного навчального року проходить традиційний
фестиваль проектів, до якого діти готуються весь рік. На самому
фестивалі роблять все можливе для того, щоб довести, що їх проект
найкращий, найактуальніший та найкраще і найповніше реалізований.
Головне, що я радив молоді Соболівки, так це не братися за
вирішення усіх сільських проблем водночас, а визначитись з однією
проблемою, яку вони вважають суттєвою, та розв’язати її повністю. З
проблемами не забарились. Яка ж громада в Україні не має
невирішених проблем? Із названих потрібно обрати таку, яка під силу
школярам. І тут всі: і діти, і вчителі, і сільський голова – дійшли до
спільної думки.
Якщо поринути в історичне минуле села Соболівка, то можна
згадати про такий історичний факт: у травні 1942 року поблизу села в
лісовому масиві (урочищі) Ближній Довжок фашистами було
розстріляно понад 300 соболівчан – мирних жителів, осіб єврейської
національності. На місті цього звірства згодом, у 1948 році, було
збудовано обеліск. І тепер вже стало традицією, що кожен рік, саме
27 травня, до цього святого для кожного жителя Соболівки місця
збирається майже все село, приїздять рідні загиблих з усієї України та
й із закордону, щоб поклонитись пам’яті невинно убієнних людей. А
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сам обеліск сьогодні вже потребує ремонту, фарбування, приведення
у належний стан. І всі, і дорослі, і діти, погодились із тим, що ми не
маємо права забувати про загиблих в роки війни, адже народ, який
забуває своє минуле, - не заслуговує на майбутнє. І щоб не соромно
було нам – нащадкам - ні перед мертвими, ні перед живими, це святе
для нас місце потрібно привести у належний стан. Так було знайдено
місцеву проблему, вирішення якої молоді під силу.
Таким був пролог започаткованої на соболівській землі
патріотичної акції «Це потрібно не мертвим – це потрібно живим».
Вже сама назва цього проекту говорить сама за себе. Реалізація його
не лише розв’язує одну із проблем сільської громади, а й сприяє
патріотичному вихованню молодого покоління. Адже одна справа
постійно говорити дітям в школі про невмирущий подвиг героїв, і
зовсім інша розповісти школярам про це на цьому святому місці,
разом із тим упорядкувавши його. Упорядкування та приведення у
належний стан поховань часів Другої світової війни - це проблема,
яка є актуальною для всієї України. І саме соболівська молодь стала
прикладом для всіх.
Єдиною перепоною на шляху до реалізації даного проекту
став пошук коштів для придбання фарби та інших необхідних
допоміжних матеріалів. Вирішити цю проблему та таким чином
долучитись до цієї благородної справи пообіцяв відділ у справах
молоді та спорту Теплицької райдержадміністрації, який я очолюю.
При втіленні в життя соболівського проекту ми скористались
польським досвідом створення та реалізації проектів. Проект
започатковано, з вирішенням найсуттєвішої проблеми визначились.
Тепер залишилось основне – реалізувати задумане. Далі ми взялися за
збір необхідної нам інформації. Для цього звернулися до місцевих
краєзнавців Івана Фурдика та Марії Шевченко. Від них діти дізнались
про подробиці тих подій, що відбувалися того страшного дня 27
травня 1942 року в урочищі Ближній Довжок. І кожен зі школярів
потайки, кожен у своїй душі, вкотре переживав події тих лихолітніх
часів. А ще стала в нагоді юним краєзнавцям інформація, яку вони
почерпнули в шкільному музеї Бойової Слави.
Презентацію своєї діяльності ми поділили на два кроки:
перед проектом та після його завершення (забігаючи наперед, скажу,
що діяльність соболівських школярів була висвітлена на сторінках
районної та обласної преси).
Передувала найкропіткіша та найвідповідальніша робота по
проекту: безпосереднє упорядкування пам’ятного місці та підготовка
і проведення мітингу-реквієму, приуроченого 64-тій річниці з дня цієї
страшної події.
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Визначились із датою проведення всіх робіт біля обеліску.
Учнівська молодь двох соболівських шкіл мала змогу взяти участь у
проекті на основі принципу добровільності. І паралельно з цим
проходила підготовка сценарію мітингу-реквієму. Кожен зі школярівучасників почав серйозно готуватись до його проведення.
І ось настав запланований день упорядкування. Все
проходило так, як і було намічено. Цього травневого дня 2006 року
вранці до урочища Ближній Довжок зібрались школярі, вчителі,
працівники Соболівської сільської ради. До них приєднались люди,
що приїхали з районного центру: представники відділів у справах
сім’ї та молоді, освіти районної державної адміністрації, начальник
районного архіву, кореспонденти районної газети «Вісті
Тепличчини». Усі матеріали, необхідні для проведення цього заходу,
було заздалегідь придбано. Не проводили ніяких мітингів, не
проголошували урочистих промов, а зразу ж узялися до діла. Всім
присутнім була зрозумілою ідея та мета, яка зібрала всіх цих людей в
цьому пам’ятному місці. Ніхто з присутніх не залишився осторонь,
кожному знайшлась робота, яка тривала декілька годин поспіль. Усе
встигли зробити: впорядкували братську могилу, зібрали, винесли та
спалили опале листя і сміття, пофарбували пам’ятний знак та огорожу
навколо могили. Ніхто не нехтував роботою, не ховався, як говорять,
за плечі інших. Кожен учасник цієї патріотичної акції волів внести
свою посильну частку у її реалізацію. І таким чином всю роботу було
виконано досить швидко. А по її завершенні всі дорослі, які були
присутні тут, мали нагоду подякувати учням. Потім було традиційне
спільне фото на пам’ять. Та ще надовго залишаться в юних дитячих
душах слова, які вони почули в цей день: «Народна мудрість гласить
– тим людям, які доглядають за могилами рідних, Бог додає віку, а
тим молодим людям, які впорядковують братську могилу, Господь
Бог пошле до ста літ щасливого життя». Роботу виконано, і тепер
було не соромно очікувати і на таку вікопомну дату, як 27 травня, що
настало дуже швидко.
Сонячний травневий ранок 27 травня 2006 року знову
покликав до цієї святині не лише соболівчан, а й людей з Теплика,
Вінниці та інших міст України. Тут на місці масового розстрілу
відбувся мітинг-реквієм, учасниками якого окрім школярів та
педагогів були Соболівський сільський голова Михайло Бичок,
місцеві краєзнавці Іван Фурдик та Марія Шевченко, представники
районної та обласної преси. Нікого з присутніх не залишили
байдужими слова Аркадія Бурштейна, одного з небагатьох, хто
залишився живий після трагедії 27 травня 1942 року. І всі виступаючі
дякували дітям, учасникам патріотичної акції «Це потрібно не
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мертвим – це потрібно живим», за те, що вони не дали зарости пам’яті
про загиблих. І поки є такі люди, які піклуються про пам’ять
померлих, не заросте стежина до цієї братської могили, яка
знаходиться у місці, віддаленому від людських очей, але не від
людських сердець.
Шумить листям столітній ліс, який був свідком звірства
фашистів, виспівують безтурботні птахи, які мешкають у шпаківнях,
котрі змайстрували й прилаштували на деревах учні, спокій і
умиротворення панує тут, але не забуття.
Проект завершено, проблему вирішено, і тепер є можливість
підвести підсумки зробленої справи. Головним висновком проекту
може бути наступний: результат спільної справи - це не лише те, що
ми бачимо, а найголовніший результат її криється у юних дитячих
душах, які стають світлішими та добрішими завдяки цій благородній
справі. Зробивши це добре діло, соболівські діти можуть бути
яскравим прикладом для школярів всієї України у ставленні до
історичного минулого рідного краю. Отже, є ще історичні місця, які
очікують на допомогу молодих, ініціативних, енергійних громадян. І
прекрасним девізом для кожного з них може стати назва, яку обрали
для свого проекту соболівчани: «Це потрібно не мертвим – це
потрібно живим».
Так, використовуючи польський досвід, ініціативу та
працьовитість соболівських дітей та педагогів, нам вдалося спільними
зусиллями реалізувати на ділі потрібну і благородну справу. Честь і
хвала всім тим, хто був причетний до її здійснення.
Для впровадження ідеї соболівської молоді в життя всім нам
допоміг польський досвід, адже ми взялися до реалізації та втілили на
практиці проект, який багато в чому нагадує проекти програми
«Молоді громадяни діють», яку поряд з іншими програмами вже
більше п’ятнадцяти років впроваджує на терені Польщі Варшавський
центр громадянської освіти. Нам також є над чим працювати у цьому
напрямку. Адже, подібно до польських колег, у мене і у всіх освітян
району є спільна мета: зробити кожну школу цікавішою і такою, яка б
краще готувала дітей до їх самостійного життя.
Втілення нашого проекту в Україні мало і свої перепони. І
головна з них те, що при втіленні проекту в життя нам дійсно
бракувало загальноукраїнської фундації на кшталт польського Центру
громадянської
освіти.
Українській
молоді
не
вистачає
загальнодержавного інтернет-сайту молодого лідера, який є у їх
польських однолітків, на якому розміщено всі проекти та з якого вони
можуть почерпнути інформацію про їх написання і реалізацію. Та й
не тільки цього, немає у нас фестивалю проектів, немає експертівСхідноукраїнський центр громадських ініціатив
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аніматорів з написання проектів, не вистачає і літньої школи лідерів.
Отже, нам є куди рухатися.
Час лине досить швидко. Від моєї участі в українськопольському проекті «Активні вчителі, активні школи, активне
громадянське суспільство» мене відділяє майже шість років. Якщо
сказати, що знання та досвід, одержані мною тоді, застаріли, то це
буде несправедливо. Навпаки, я вважаю, що все побачене мною в
Польщі тоді стає актуальним для України саме в 2011 році. Тому що
сьогодні наша країна стоїть на порозі суттєвих реформ, в тому числі і
в галузі освіти. І допомогти освітянам зрозуміти, у якому напрямку
необхідно рухатись по шляху реформ, можуть саме учасники
подібних міжнародних освітніх проектів.
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СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НА КОРИСТЬ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ
Т. В. Прокопенко
Людина – єдина істота, якій притаманні пам’ять та інтерес до
свого минулого, до минулого Землі загалом. Як вчитель історії, я
завжди говорю учням: «Якби люди не засвоїли соціальний досвід
людства, то й досі залишалися б біля печери з кам’яним молотком…».
Ознайомитися із зарубіжним досвідом, котрий має на меті
становлення свідомої громадянської позиції, вирішення проблем
громади своїми силами, пошук шляхів активізації молоді, я отримала
шанс, беручи активну участь у двох україно-польських проектах,
регіональними організаторами яких була Харківська обласна
фундація «Громадська Альтернатива».
Саме участь у проекті «Активні вчителі, активні школи,
активне громадське суспільство» (2005 рік) та навчальна поїздка до
Польщі у рамках проекту «Разом до розвитку» (листопад 2007 року)
збагатили мене передовим європейським досвідом проектної
діяльності. Здобуті знання і навички полегшили мій вибір подальшого
освітнього шляху, професійного зростання, налагодження співпраці
школи і місцевої спільноти у напрямку громадської активності.
Після візиту до Польщі я кардинально змінила свою думку
про наших євросусідів. Про своє враження від країни та людей я
написала в статтях місцевої газети «Колос». Про досвід польських
шкіл та місцевих громад багато розповідала на районних методичних
об’єднаннях вчителів історії та правознавства і творчій групі «Шляхи
впровадження безперервної правової освіти», яку я очолювала.
На той момент актуальною для моєї громади була проблема
низького рівня зацікавленості молодих людей у правових знаннях,
пасивна громадянська позиція молоді і громади, відсутність досвіду
вирішення проблеми громади своїми силами, досвіду роботи у
напрямку складання та реалізації проектів.
Наближалося свято Нового року. Саме тоді випала
можливість застосувати польський досвід – залучити спонсорів із
місцевої громади, використавши технологію фандрейзингу (англ.
fund-rаising – збір коштів). Наші кроки були наступні:
1. Підготували матеріали про участь дітей школи в художній
самодіяльності.
2. Склали список можливих місцевих донорів.
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3. Розподілили обов’язки, порядок контролю за грошовими
надходженнями (детальний облік навіть на незначну суму грошей,
звіт і чеки).
4. Обрали для себе ефективний метод залучення благодійної
допомоги – особисте індивідуальне звернення («людина – людині»).
Усвідомлено не використовували звернення до потенційних
жертвувачів за допомогою листування.
5. Здійснення фандрейзингової кампанії. Фандрейзери із
числа залучених школярів відвідували місцевих підприємців, фірми
тощо: привітали, прохали надати допомогу для організації
новорічного свята. Зацікавлювали зазначенням у майбутніх
публікаціях в ЗМІ імен/назв благодійників свята; що й було зроблено
у пресі.
Результату ми досягли. А як було усім приємно, коли ми
поставили у святковій залі стіл, за який запросили спонсорів, і учні
відзначали та дякували протягом свята цим людям. Через декілька
днів нам зателефонував один з місцевих фермерів, який запропонував
фінансову допомогу в організації наступного свята. Як запевнив
директор польської школи у місті Грабові: «Кошти люди дають, коли
впевнені, що використання їх буде прозорим», тож ми за кожну
використану копійку прозвітували.
Увесь час я розповідаю знайомим та вчителям, що можливо
жити по-іншому, я в цьому переконалася на власному досвіді, і треба
не боятися змін, а рухатись вперед. І тому, коли наш район потрапив
до числа пілотних по Харківській області за Програмою розвитку
ООН, група вчителів разом зі мною зібрали громадський осередок і
вирішили створити свою громадську організацію та реалізувати
проект із енергозбереження: «Заміна вікон в Огіївській ЗОШ».
У 2009 році була оформлена ГО «Майбутнє Огіївки» і
почалася реалізація проекту. Першим важким кроком було довести
громаді, що кошти ПРООН виділить обов’язково (100 тис. грн.), як
тільки громада збере 10%. Недовіра до банків, вкладів, державних
махінацій спонукала людей відмовляти нам. Але терпеливою
роз’яснювальною роботою активу, походом «з хати до хати»,
особистим прикладом, інформуванням про досвід інших громад ми
досягли бажаного. Маленька сільська школа, яка 10 років перебувала
на черзі в райдержадміністрації на заміну старих трухлявих
дерев’яних віконних рам, зараз має пластикові євровікна. Тільки
завдяки активній діяльності громади, ми досягли успіху.
А далі був проект «Чисті довкілля», ініційований ГО
«Майбутнє Огіївки» та направлений на упорядкування зон
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відпочинку, пляжу, балок. 100% активності ми не досягли, але
результат радував. Я ще раз упевнилася, яку силу має громада.
Інформація в Інтернеті про проект «Євроавтобус» у 2010 році
не залишилася осторонь нашої громади. Ми написали заявку,
підготувалися та зустріли гостей. Три громадянина Польщі та одна
француженка стали гарними друзями наших односельчан. Ми
дізналися більше про Європу, для молоді району було проведено
цікаві тренінги.
Після моєї поїздки до Польщі змінився мій погляд на
європейське життя та життя громади, де я мешкаю. Хочу, щоб
Україна стала гідним членом ЄС. А для цього треба робити кроки
вперед і починати треба з себе.
Сьогодні я застосовую у своїй громадській діяльності
правила, яким мене навчила Польща:
1. Щоб справа вдалася, треба побачити на власні очі, як вона
робиться.
2. Повірити у свої сили та знайти однодумців.
3. Ретельно все спланувати, тоді відкриються небачені
раніше можливості (а вони завжди є!).
4. Ретельно вивчити правила фандрейзингу та слідувати їм.
5. Не боятися помилитися, адже не помиляється той, хто
нічого не робить.
6. Свої кроки та дії доносити до громадськості, тоді тобі
довірятимуть і ти знайдеш підтримку.
7. Бути сміливим, адже фортуна любить сміливих!
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ДОСВІД РОБОТИ ПОЛЬСЬКИХ ШКІЛ – ЧИ МОЖНА
ЗАПРОВАДИТИ ЙОГО В УКРАЇНІ?
О.А. Розсказова
Польща… З одного боку, така близька нам за духом, що
навіть у пострадянські часи існувало прислів’я «Курица не птица,
Польша не заграница». З іншого боку, як тільки перетинаєш
український кордон у Раві Руській, розумієш, що люди там інші. І
процес освіти інший. Совдепія не встигла торкнутися поляків так, як
нас. Це видно у фільмах Анджея Вайди та Войтека Грабовського. Це
спостерігаєш, коли дивишся на роботи польських фотографів і
митців, дивишся польські перфоманси та вистави Агати Куцінської та
театру Форми із Вроцлава, слухаєш Кшиштофа Пендерецького та
гурт «Кроке». На мою думку, у Польщі ступінь внутрішньої свободи
завжди був вищий, в тому числі завдяки вчителям. Неможливо
навчити вільним і незалежним думкам, якщо ти не є вільним у думках
сам. Це впливає на все – на твій спосіб дій, на твою поведінку, манеру
одягу і ставлення до учнів. Я не можу уявити собі польського
вчителя, який би намагався зламати учнів.
Припущення про більший ступінь свободи я зробила
відвідавши польські школи та недержавні організації. Як представник
Східноукраїнского центру громадських ініціатив, у 2007 році я брала
участь у проекті ‘Razem dla rozwoyu’ («Разом для розвитку»). Ми
відвідали школи Ломжи, Лисова, Белостоку, Конажиці, Збуйні,
Чехановця, Грудека. І що ж ми побачили? Головним чином то були
сільські маленькі школи. Всі вони у свій час мали власні проблеми: не
було дотації держави на гуртки, в одній з навчальних шкіл не було
грошей на опалення, в іншій – на ремонт спортивної зали. Але
польські вчителі та адміністрація не стояли із протягнутою рукою у
черзі до місцевої влади. Вони зрозуміли, що слід діяти власними
силами. А саме писати проекти, займатися пошуком коштів серед
місцевих структур і навіть серед батьків.
Так, опалення спонсорували батьки учнів; коли вчителі
захотіли створити свій власний шкільний музей, відремонтувати
спортивну залу чи повезти школярів на зустріч із відомою акторкою,
яка народилася в їхньому селищі, вони написали проекти. Та ще і які!
Не просто на один захід, а ті, у яких передбачалося подовження
діяльності.
Школи співпрацюють не тільки між собою, але і з
недержавними організаціями, культурними центрами. Так, дуже
цікавою
здалася
мені
програма
польсько-ізраїльського
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співробітництва у маленькому місті Чехановець. А обласний центр
культури у Збуйній підготував нам таку культурну програму, яку ми
запам’ятали на все життя. Грали музики, ми вчилися робити
саморобки у польському стилі, зустрічалися з дітьми, дивилися
національні танки…
Чимало уваги поляки приділяють розвитку громадянської
активності і розповсюдженню інформації про Європейський Союз.
Так, у Грабові діє програма «Молоді громадяни діють», а у Замбруві
дуже популярний проект, у якому задіяна неабияка кількість
волонтерів шкільного віку.
У Чехановцях школа співпрацює із сільськогосподарським
музеєм – там проводять заняття зі школярами, і ті на власні очі бачать
розвиток цієї галузі. Причому, у цьому музеї просто неба можна не
тільки зробити фото, але і доторкнутися до знарядь праці. Чимось він
нагадує музей Пірогово у Києві.
У Нечикові школа стала не тільки місцем навчання, але і
свого роду культурним центром – там діють гуртки, вчителі
проводять зустрічі із батьками і жителями селища. У школі існує
музей і діють програми «Дружна школа», «Активна школа».
І це – не єдині приклади активності польських вчителів. У
2006 році за сприяння Українського Католицького університету та
Католицького молодіжного освітнього центру «КАНА» я брала
участь у проекті «Teach-IT.net – побудова освіченого суспільства в
Україні.
Інноваційні
методи
використання
інформаційнокомунікаційних технологій у професійному вдосконаленні вчителів»,
який проходив у місті Ґлівіце. Ми ознайомилися з польською
програмою використання інформаційно-комунікаційних технологій у
професійному вдосконаленні вчителів. Навички, отримані нами,
допомагали не тільки у самовдосконаленні, але і у професійній
діяльності. Вчителями-учасниками була запозичена ця програма та на
основі неї була розроблена програма комп’ютерних курсів.
Під час поїздки школами Луганської області у межах проекту
з розвитку молодіжних ініціативних груп сільських шкіл, ми питали у
вчителів: «Що вам потрібно для того, щоб здійснити свої плани?»
Майже всі без виключення відповідали: «Гроші». Польські ж сільські
школи довели, що головне – це ідеї і бажання працювати. І мені дуже
хочеться, щоб у сільських шкіл в Україні також з’явилися можливості
втілення соціальних і освітніх проектів, тому що сільська молодь у
нас дуже талановита. Але на жаль, у неї іноді немає тих можливостей,
що є у міської. І тому досвід поляків, які нещодавно також розвинули
освітню інфраструктуру у сільському просторі, є дуже для нас
корисним.
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Почуття задоволеності у мене виникло тоді, коли я дізналася,
що ті вчителі з Луганської, Львівської, Харківської та Чернігівської
областей, що були зі мною у групі, використали цей досвід у своїх
освітніх закладах.
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ШКОЛА ВИБОРУ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ І ПРОГРАМ ГРОМАДСЬКОАКТИВНОЮ ШКОЛОЮ З ДЕПРЕСИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ
Р. С. Тирса, Н. В. Яковенко
Школа №138 м. Донецька з 2003 року змінила свій статус,
долучившись як одна з семи пілотних шкіл України до проекту
«Школа як осередок розвитку громади» при підтримці
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».
Директор школи Малєнко О. С., виконавець проекту
Тітаренко Т. Г. мали можливість ознайомитися з польським досвідом
надання освітніх послуг школами-центрами розвитку громади. Атлас
добрих практик соціальних економік, проектів та ініціатив, який існує
в Польщі, став орієнтиром для нашої діяльності. Здобутий досвід
було адаптовано та впроваджено у власну практику.
Ми спрямували свою роботу на подолання інформаційної
ізольованості людей, які живуть в громадах нашого мікрорайону на
депресивній території.
Вирішуючи гостру проблему працевлаштування випускників,
орієнтацію на робітничі професії школярів, члени педагогічного
колективу за участю громади знайшли інноваційні шляхи. Ми беремо
участь в реалізації експериментальної програми регіонального рівня
«Школа вибору».
Школа обрала своєю місією створення освітньо-культурного
середовища, у якому здійснюється наскрізна профільна технологічна
освіта з орієнтацією на масові робітничі професії високої кваліфікації.
Експеримент почали з інтеграції змісту навчальних предметів для 8
класу, змінилося планування уроків. В основу моделювання уроку
було покладено технологічні карти. У практику впроваджено
авторські програми «Дизайн сучасного одягу», «Українська народна
вишивка», «Орнаментальне ковальство»; факультативні курси
«Основи вибору професії», «Основи досягнення професійного
успіху», «Лозоплетіння», «Декоративно-прикладне мистецтво»;
проектні технології.
Соціальна інклюзія
У Польщі не мають сумніву в тому, що соціально виключені
групи населення повинні мати можливість працювати і навчатися.
Вони є повноправними членами громадського суспільства.
Адаптуючи досвід польських колег надання освітніх послуг
населенню до умов нашого учбового закладу, за ініціативою громади
було реалізовано проект «Родинне джерело». По-перше, було
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створено середовище, де надавалася можливість для проведення
родинних заходів, перегляду фільмів. По-друге, організовано
кваліфіковану допомогу батькам, які мають дітей з особливими
потребами. Практичний психолог школи, логопед провели
анкетування, виявили проблеми виховання таких дітей в родині і
склали індивідуальні програми корекції.
У рамках інклюзивної освіти виявлення здібностей учнів
спрямоване на поліпшення соціалізації дітей. Тут задіяна соціальна
функція професійної орієнтації, тобто засвоєння визначеної системи
знань, норм, цінностей, що дозволяють здійснювати соціальнопрофесійну діяльність. Продовженням цієї роботи є консультативна,
просвітницька і психокорекційна робота, спрямовані на допомогу в
розвитку здібностей і поліпшення пізнавальних процесів учнів, а
також на корекцію вибору професії з метою виявлення відповідності
можливостей та інтересів суб'єкту.
У школі склалася певна система роботи із підготовки дітей з
особливими потребами до навчання. Велика увага в останні роки
приділяється наданню освітніх послуг на дому. Такі діти залучаються
до участі в конкурсах «Рівний рівному», поїздок до міста, екскурсій,
відвідування цирку, театрів, участі у новорічних святах «Міський
голова – дітям».
Для учнів – дітей з особливими потребами працюють гуртки
«Знайомство з книгою», «М’яка іграшка», «Бісероплетіння». Заняття
одного з гуртків проводила дівчина з фізичними вадами.
Для дітей із малозабезпечених родин члени громади
подарували два комп'ютери.
Батьки стають учнями, коли отримують практичну допомогу
психолога з питань профорієнтації своїх дітей. Для цього
«Батьківський клуб», педколектив використовують різноманітні
форми: круглі столи, тренінги, спецкурс «Ситуація успіху», подорож
«Імідж можна створити – професії навчити», екскурсії на
підприємства, організація практики з «Технології» згідно
професіональних інтересів та особистих можливостей.
Інтегрований курс «Молодь на роздоріжжі» – це приклад
інноваційного підходу до вирішення проблем громади. Одна з
ключових тем курсу – це виховання цілісного характеру і його
значення для повноцінних міжособистісних стосунків та здорового
життя.
Обговорюється
і
безпрецедентно
великий
рівень
розповсюдження хвороб, що передаються статевим шляхом. У зв’язку
з цим особлива увага звертається на виховання життєвих навичок, які
допомагають протистояти груповому тискові, вмінню рішуче сказати
«ні», побороти спокуси. Виважене ставлення до власних промахів та
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помилок, виховання мужності для успішного розвитку особистості,
вміння розумно планувати власне життя – ці та інші теми
розглядаються в рамках програми «Життя на роздоріжжі». Таким
чином, молодь вчиться дивитися реально на життя і бачити в ньому
гідну перспективу. У межах курсу «Молодь на роздоріжжі» є розділ
«Обговорення у родині», призначений для створення моментів
спілкування між батьками та дітьми.
Інтегровані курси «Основи вибору професії» та «Основи
професійного успіху» роблять спробу реалізувати завдання
формування успішності підлітків, підготувати їх до дорослого життя,
навчити вирішувати особисті та професійні проблеми, що виникають
в житті. Чи стане молода людина успішною, залежить від безлічі
різних факторів, серед яких одним з головних є успішність процесу
соціалізації. Введення цих курсів, цілі яких - сформувати життєві
компетентності, орієнтовані на досягнення професійного успіху,
освоїти
програму
соціалізації,
обумовлену
характером
міжособистісних взаємин, є однією з кращих практик адаптованого
досвіду діяльності громадсько-активних шкіл.
Результатами особистих освітніх маршрутів є створення
«Портфоліо особистих досягнень учнів», презентації «Дерево
трудового роду».
Такий підхід сприяв вирішенню наступних ключових
завдань: свідомий вибір професії, самовизначення, зайнятість
корисними справами, участь у доброчинних акціях, соціалізація
творчих продуктів, адаптація до сьогодення.
Слова Дугласа Меллоха стають у нагоді в процесі
життєтворчості: «Якщо ти не можеш бути сосною на вершині гори,
будь маленьким деревцем у долині, але найкращим. Усі ми не
можемо бути капітанами, хтось повинен бути й матросом. Для всіх
знайдеться робота на кораблі життя, тільки шукай свою справу,
намагайся бути найкращим».
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СІЛЬСЬКА ШКОЛА ЯК ЦЕНТР НАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
В. М. Хомутов
Традиційно склалося так, що підлітки з сільської місцевості
мають менше об’єктивних можливостей для всебічного розвитку, ніж
їх міські ровесники. Також сільські діти менше подорожують, а
подорожами в інші країни похвалитися можуть добре якщо одиниці з
кожної особливо невеликої сільської школи. Між тим, саме
відвідування та знайомство з культурою та побутом інших країн
дозволяє особистості, що формується, порівнювати та вносити до
повсякденного життя своєї громади кращі практики з інших міст.
Саме активний туристський обмін усе більше розглядається як
важлива складова соціально-економічних і культурно-інтеграційних
процесів.
Ось ця проблема на початку цього століття не давала спокою
вчителям та батькам Білогірської середньої школи №4 з
кримськотатарською мовою навчання, що розташувалася у масиві
компактного
проживання
репатріантів
кримськотатарської
національності «Сара-Су». І хоча цей масив не вважається офіційно
селом, а мікрорайоном м. Білогірськ, але ситуація тут не ліпше, а
скоріше навіть складніше, ніж у селі. Одноповерхові хатини
розташовані на великій території, інфраструктура не розвинена,
комплекс соціальних та побутових проблем нелегким тягарем лежить
на «плечах та душах» місцевих мешканців. Як же у цих умовах
можливо було надати дітям можливість побачити світ?
Познайомитися зі своїми однолітками з інших країн? Отримати нові
враження та додаткову мотивацію до саморозвитку?
Тоді директор школи Февзіє Мамутова, вчителя та батьки
прийняли рішення спробувати застосувати механізми народної
дипломатії. Поняття «народна дипломатія» ще з радянських часів
вважалося ефективним механізмом розвитку дружніх стосунків та
порозуміння представників різних країн. Демократична традиція
громадської дипломатії («public diplomacy») є нині невід’ємною
частиною європейської політичної культури. Налагодження зв’язків
між молоддю, лідерами громадськості, журналістами є необхідним
елементом творення адекватного іміджу будь-якої країни в світі, тим
більше такої, що претендує на приналежність до європейської
системи цінностей та традицій.
Пошук зацікавлених у партнерстві польських колег
проводився зразу за кількома напрямками:
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 по-перше, через громадські організації, що мають
контакти з польськими колегами;
 по-друге, за допомогою Меджлісу кримськотатарського
народу, який має розвинені контакти з іноземними організаціями;
 по-третє, за допомогою родинних та дружніх контактів
батьків учнів школи;
 по-четверте, через бюлетені Центрів плюралізму.
Тим, хто хоче започаткувати таку практику міжнародної
співпраці, одразу надам декілька порад із власного досвіду:
 необхідно попрацювати з базами даних громадських
організацій Польщі в Інтернеті та спробувати налагодити контакти
через е-листування;
 поспілкуватися з місцевими громадськими організаціями,
що мають контакти з польськими колегами, та спробувати отримати
їх допомогу у процесі налагодження партнерських відносин з
польською стороною;
 навести довідки в управлінні освіти облдержадміністрації
та в управлінні міжрегіональних відносин - там також можуть надати
корисні контакти для налагодження Громадської дипломатії.
Після нелегкого пошуку нами партнерів було налагоджено та
узгоджено партнерській зв'язок із польською школою з сіла Вініця та
місцевою сільською гміною. Так почалася цікава практика народної
дипломатії, учасниками якої стали учні та батьки Білогірської
середньої школи №4 з Автономної Республіки Крим та Вініцької
сільської школи з Польщі.
У 2002 році учасником візиту української групи до Польщі
став й автор даної статті.
Ідея використання принципів народної дипломатії сільськими
школами не тільки робить їх центром місцевої активності, але й дуже
добре об’єднує та робить ближчими одне до одного дітей та батьків.
У нашому випадку добрим фактом стала підтримка нашої
ініціативи з боку місцевої польської гміни. Завдяки цьому гості з
України змогли не лише познайомитися та здружитися з
представниками польської приймаючої сторони, родинами, у яких
вони проживали під час візитів, але й відвідати майже усі цікаві міста
Польщі та саму столицю країни Варшаву. Гміна фінансувала усі ці
заходи.
Чому місцева польська гміна підтримувала наші приїзди?
Ефективність Громадської дипломатії залежить від команди місцевої
польської гміни. У нашому випадку ця команда була представлена
ентузіастами та патріотами розвитку братських стосунків між
Україною та Польщею. Тому місцева гміна підтримувала цю
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ініціативу як власними ресурсами, так і написавши проект і вигравши
грант Міністерства іноземних справ Польщі.
У свою чергу, польська група також із задоволенням
знайомилася з цікавими містами Криму.
Хочеться навести приклади польського досвіду подолання
місцевих проблем силами громади, з якими ми ознайомилися під час
перебування у Польщі.
У приймаючої польської гміни у період відомої «шокової
терапії» ситуація була дуже складною. Люди втрачали роботу, доходи
населення стрімко знижувалися. Тоді гміна провела консультування з
кожним мешканцем у форматі «мозкового штурму» на предмет того,
як вийти з цього скрутного становища. У результаті аналізу кращих
пропозицій було вирішено спробувати залучити інвестора для
побудови заводу з виробництва йогурту. З числа профільних
спеціалістів громади створили робочі групи, у яких усі працювали
безкоштовно на благо усієї громади. Дуже скоро керівництво гміни
мало «на столі» готовий «живий» інвестиційний проект, котрий було
представлено голландським інвесторам. Причому це був не сухий
інвестпроект з голими цифрами та розрахунками, це був саме
«живий» проект, у якому було видно, що над ним працювала уся
громада та вклала в нього свою душу! Такий проект не міг не бути
підтриманий. І скоро у гміни з’явився найсучасніший завод з
виробництва екологічно чистих йогуртів. Місцеві мешканці отримали
роботу, а гміна – високі доходи у бюджет. Ось наглядний приклад
ефективної самоорганізації та децентралізації на рівні громади.
Найбільш корисною стала практика вирішення місцевих
проблем силами місцевих мешканців. Бо у час дефіциту бюджетних
коштів саме вирішення багатьох локальних проблем власними силами
громади є актуальною темою. Учасники програм народної дипломатії
краще за других самоорганізуються у цьому питанні та підтягують
інших мешканців громади до сумісної роботи на благо громади.
Головним успіхом для нашої громади стало те, що незабаром люди
почали висаджувати у дворах квіти (а не грядки з овочами).
Вирішувати місцеві проблеми на сходах громадян.
Однією з ефективних польських практик є практика тісного
та плідного співробітництва школи з гміною та громадськими
організаціями. При цьому школа є джерелом волонтерів для
суспільно-важливих заходів, гміна надає ресурси, а громадські
організації є каталізатором ідей у цьому трикутнику. Ось цю форму
співпраці польських колег й було вирішено адаптувати в Білогірській
середній школі №4 з кримськотатарською мовою навчання. І ця
ініціатива мала успіх. Зараз школа є не тільки центром громадської
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активності, але й центром народження громадських ініціатив та
суспільно-корисних справ на благо усієї територіальної громади.
Якщо туризм по праву характеризується як надзвичайно
значущий канал цивілізованої комунікації народів і особистостей, то
народна дипломатія має велику перевагу у цьому контексті перед
звичайним туризмом. Завдяки народній дипломатії десятки школярів
Білогірської середньої школи №4 з кримськотатарською мовою
навчання та їх батьки дізналися про європейський досвід подолання
місцевих проблем власними силами – силами громади. Головне, що
отримала молодь від участі у Громадській дипломатії, – це розуміння
того, як живуть люди та розвивається громада у демократичних
країнах. Ці враження настільки міцні, що, повернувшись додому,
молоді люди повні ентузіазму й у нас в Україні будувати
громадянське суспільство. Говорять, що краще один раз побачити,
ніж сто раз почути. Ось це саме такий випадок. Причому якщо у
туристичній поїздці немає можливості добре пізнати побут простої
родини, то у випадку Громадської дипломатії це вдається дуже добре.
Багато хто з цих школярів вже закінчили школу, працюють та
свідомо роблять кроки із застосування польських практик поліпшення
та покращення життя у громаді. Бо досвід, отриманий завдяки
народній дипломатії, - це активний досвід, що є активним засобом
міжнаціонального і міжнародного співробітництва, формування
світогляду, світорозуміння, взаємозв'язку та взаємозалежності
процесів, зміцнення єдності та згуртованості демократичного руху,
розвитку міжнародного спілкування молоді, взаємозв'язку групових і
соціальних пріоритетів.
Таким чином, самоорганізувавшись одного разу для розвитку
народної дипломатії, вчителя, школярі та батьки Білогірської
середньої школи №4 з кримськотатарською мовою навчання
поступово досягли того, що школа стала центром місцевої
громадської активності, а й згодом джерелом ідей та ініціатив з
самоорганізації мешканців місцевої громади задля подолання
перешкод та проблем у житті громади. Це ще один приклад того, що
школа може робити реальні зміни у житті громади на краще. Того, що
для суспільно-активної школи та громади завжди є виклики й завжди
є ефективні рішення щодо подолання цих викликів!
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Додаток 1.
ЗВЕРНЕННЯ
ДО МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ
ВІД УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ
«ПРОБЛЕМИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ
ШКІЛ-ЦЕНТРІВ АКТИВНОСТІ ГРОМАД»
(м. Луганськ, 26-27 березня 2011 року)
Міністру освіти і науки,
молоді та спорту України
Табачнику Д. В.
Шановний Дмитре Володимировичу!
Внаслідок процесу оптимізації шкільної мережі особливої
гостроти набуло питання збереження загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості та майбутньої долі самого села в
цілому. Згідно офіційної статистики, в Україні малокомплектні школи
складають більше ніж 20% від загальної кількості шкіл, і переважна
частина з таких шкіл знаходяться в сільських районах. Саме заклади з
малою чисельністю учнів першими підпадають під питання ліквідації.
Разом із тим, на черзі для влаштування до дошкільних навчальних
закладів перебуває понад 106 тис. дітей, що говорить про недостатню
кількість садочків, і при цьому знову особливо у сільській місцевості.
З 2010 року в Україні вводиться обов’язкова дошкільна освіта,
розвиток якої в сільській місцевості виглядає вкрай сумнівним за
умов ліквідації шкіл у невеликих сільських громадах.
Міністерство постійно наголошує на зацікавленості у
розвитку альтернативних та інноваційних форм дошкільної освіти в
Україні та запрошує надавати пропозиції з питань удосконалення
системи освіти у загальноосвітніх навчальних закладах з малим
контингентом учнів. Даний лист саме і є пропозицією до розгляду
можливого введення інноваційної форми освіти, заснованої на
польському досвіді.
26-27 березня 2011 року у Луганську громадсько-активні
педагоги та менеджери освіти із малих міст та сільської місцевості з
дев’яти областей України та АР Крим у ході Всеукраїнського
семінару «Проблеми та кращі практики застосування польського
досвіду діяльності шкіл-центрів активності громад» обмінялися
досвідом впровадження інновацій у своїх школах, обговорили шляхи
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попередження закриття шкіл, дізналися від польських колег про
реформування освіти в сусідній державі та досвід громадського
партнерства у збереженні шкіл та дитячих садків.
Під час введення реформаторських змін в освіті у 1998 році в
Польщі також відбувався процес скорочення навчальних закладів, але
активісти сільських громад разом із недержавними організаціями та
органами місцевого самоврядування знайшли шлях вирішення цієї
проблеми, яким стало створення громадських закладів освіти. В
основі створення навчальних закладів такого типу лежить положення
польського законодавства про те, що засновниками навчальних
установ можуть бути не лише органи державної влади та місцевого
самоврядування, але і громадські організації, так само як і приватні
особи («Закон про систему освіти» від 7 вересня 1991 року (USTAWA
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) та Зміни до нього від 8
січня 2009 року «Оновлення закону про освіту у контексті передачі
управління школами іншим, ніж органи самоврядування, структурам»
(Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w kontekście przekazywania
szkoł do prowadzenia innym organom niż samorządy, 8 stycznia 2009 r.)).
Керуючись цим положенням, представники певної громади, що
бажають зберегти школу/дитячий садок, можуть знайти підтримку у
профільної громадської організації. Після погодження умов та
переговорного процесу між громадською організацією та органом
місцевого самоврядування базового рівня підписується угода, і школа
переходить під адміністрування громадської організації. При цьому
громадська організація формально створює нову школу, виступаючи
її засновником. У новій школі за громадською організацією
закріплюються функції загального нагляду та адміністрування, у т.ч.
ведення бухгалтерії. Разом із тим, якщо громадська школа зберігає
статус публічної школи, тоді вона продовжує одержувати
фінансування із державного бюджету через органи місцевого
самоврядування в якості субвенції. Завдяки активній участі громади в
утриманні школи, умілому менеджменту фінансових та людських
ресурсів, розумній економії, наявних коштів цілком вистачає на гідне
утримання сільської школи.
Учасники семінару вважають польську практику створення
громадських закладів освіти прийнятною для адаптації та
застосування в Україні. Подібний шлях збереження мережі
навчальних закладів у сільських районах та шкіл, що функціонують у
депресивних територіях, дозволить попередити конфлікти між
органами місцевого самоврядування з одного боку та працівниками
школи, батьками дітей, членами місцевої громади – з іншого,
зберегти навчальний заклад та попередити процес зникнення
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сільських населених пунктів в Україні. Бо школа для громади – це не
просто освітня установа, а й освітньо-культурний центр життя
громади.
Просимо Міністерство взяти до уваги пропозицію учасників
семінару та застосувати активні дії у напрямку широкого обговорення
разом із законодавцями можливості створення громадських закладів
освіти в Україні.
З повагою,
учасники семінару
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Додаток 2.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПОРНУ ШКОЛУ
В ОСВІТНЬОМУ ОКРУЗІ
І. Загальні положення.
1.1. Опорна Красноріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів є базовою в
освітньому окрузі.
1.2. Опорна Красноріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів є базовою
для проведення методичної роботи з керівниками і вчителями
(консультації, семінари, дискусії) з питань освіти базового та
профільного навчання, виховної роботи.
1.3. Опорна Красноріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів визначена
районним відділом освіти за попереднім погодженням з педагогічним
колективом і керівництвом.
ІІ. Зміст діяльності Опорної Красноріченської ЗОШ І-ІІІ
ступенів та форми методичної роботи з педагогічними і
шкільними кадрами округу.
2.1. Опорна Красноріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів створює
систему роботи педагогічного колективу округу, забезпечення
високого рівня розвитку школярів, враховуючи особистісні та
соціальні цілі, запити і потреби.
2.2. Опорна Красноріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів організує
варіативне навчання учнів та батьків, враховуючи потреби, інтереси й
нахили учнів і потребу в розширенні та поглибленні знань, умінь, які
вони здобули на заняттях із предметів державного змісту освіти.
2.3. Опорна Красноріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів вивчає і
аналізує напрями освіти в освітньому окрузі щодо підготовки учнів
до самостійного вибору шляхів подальшої освіти та роботи
(соціальний вибір).
2.4. Головними напрямками та формами роботи шкіл із
педагогічними та керівними кадрами округу є:
 практичний показ оптимальних підходів, форм і методів
навчання та виховання;
 інформація про нові теоретичні матеріали та нормативні
документи;
 проведення консультацій, семінарів, науково-практичних
конференцій для обговорення методик навчання та виховання;
 створення та апробація в базовій школі навчальнометодичних матеріалів із напрямків роботи в освітньому окрузі;

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

246

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

 відпрацювання змісту та методики проведення занять
профільного навчання.
2.5. В Опорній Красноріченській ЗОШ І-ІІІ ступенів
створюється методичний кабінет (відділ у методичному кабінеті), у
якому зберігаються нормативні документи, теоретичні, методичні та
інші матеріали на допомогу педагогічним та керівним кадрам.
ІІІ. Планування роботи Опорної Красноріченської ЗОШ
І-ІІІ ступенів.
3.1. Завдання, які вирішує Опорна Красноріченська ЗОШ ІІІІ ступенів, фіксуються у відповідних розділах перспективного та
річного планів роботи закладу.
3.2. Звіти про наслідки роботи, свої пропозиції та
зауваження школа подає щорічно до 1 липня у районний відділ
освіти.
IV. Керівництво діяльністю Опорної Красноріченської
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
4.1. Для постійного керівництва Опорної Красноріченської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на її базі створюється методична рада, склад якої
затверджує районний відділ освіти. До методичної ради входять:
директор опорної школи (голова), представник методичної служби
району (заступник), найбільш досвідчені директори та заступники
директорів шкіл, керівники методичних об’єднань округу та шкіл,
учителі-методисти (члени ради).
4.2. Методична рада готує засади, які вносяться до річного
плану роботи опорної школи для поліпшення діяльності та надання
методичної допомоги педагогічним і керівним кадрам.
4.3. Районна координаційно-методична рада забезпечує:
 розробку стратегії діяльності базової школи;
 координацію та корекцію роботи базової школи;
 науково-методичну базу з проблем розвитку опорної
школи;
 надання науково-методичної та практичної допомоги
закладам округу.
4.4. Матеріали діяльності опорної школи зберігаються
протягом п’яти років.
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Додаток 3.
«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием Совета родителей
Протокол № 1 от «15» августа 2005 г.
УСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ «CУЗІР’Я»
Скалистовской общеобразовательной школы I-III ступеней
Бахчисарайского района Автономной Республики Крым
1. Совет родителей Скалистовской школы «Сузір’я»
создается для развития школы путем активизации родительской
общественности совместно с администрацией школы и учителями в
направлениях:
 воспитание толерантности как главного демократического
принципа;
 повышение качества образования учащихся путѐм
объединения усилий родителей, общественных и государственных
организаций;
 воспитание бережного отношения к своему здоровью и
здоровью нации;
 возрождение уважения к народным традициям и обычаям;
 повышение роли семьи в формировании здорового образа
жизни.
2. Высшим органом совета родителей является общее
собрание членов Совета родителей «Сузір’я», которое проводится
один раз в квартал. При необходимости по инициативе актива СР
могут проводиться дополнительные общие собрания.
3. Членом Совета родителей может быть любой родитель
ученика Скалистовской школы, регулярно участвующий в работе
общего собрания, деятельности актива, выполнения работ по
проектам школы и уплачивающий ежемесячные и другие взносы.
4. Актив Совета родителей (председатель, секретарь,
казначей и члены функциональных групп) создается путем
голосования на общем собрании сроком на один год для координации
действий родительской общественности с администрацией школы
при реализации Плана развития школы.
5. Председатель совета родителей отвечает за всю работу;
руководители функциональных групп - за проведение работ в сроки и
по плану; секретарь отвечает за ведение делопроизводства и
протоколов собраний; казначей – за финансовую часть.
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6. Совет родителей для реализации Плана развития школы
взаимодействует с родительскими комитетами школы и классов.
7. Председатель, секретарь и казначей имеют право
назначать себе помощников с согласия других членов актива.
8. Актив подотчетен собранию родителей и отчитывается
один раз в квартал.
9. Недобросовестное отношение членов актива к своим
обязанностям наказывается отстранением от дел общим собранием
родителей.
10. Совет родителей ведет ежемесячный сбор членских
взносов и сбережений.
11. Членские взносы собираются в размере 5 гривен с семьи
и используются на текущие расходы Совета родителей, связанные с
его деятельностью, а именно на:
a) канцелярские расходы и затраты, связанные с
проведением собраний;
b) затраты, связанные с подготовкой проектов развития и
работой функциональных групп;
c) реализацию проектов;
d) транспортные расходы;
e) частичную оплату строительных и других работ.
12. Решения по использованию взносов принимаются на
общем собрании.
13. Сбережения хранятся у казначея. В случае потери денег,
он обязан внести всю сумму в назначенный срок.
14. Кроме сбора взносов, могут собираться дополнительные
взносы на реализацию проектов развития школы.
15. Устав может изменяться и дополняться на общем
собрании по решению членов Совета родителей.
Председатель Совета родителей «Сузір’я»
_______________ / Р. М. Петросян /

Секретарь _________________ / Э. М. Решетько/
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Додаток 4.
ДОГОВІР МІЖ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ
Даний договір регламентує взаємини між школою ____, іменованою
надалі ШКОЛА, в особі директора ______, який діє на підставі
статуту, з одного боку, і ______, іменованого надалі БАТЬКИ, з
іншого боку.
ШКОЛА та БАТЬКИ уклали даний договір про нижченаведене.
1. Предмет договору
1.1. ШКОЛА та БАТЬКИ об'єднують свої зусилля у справі навчання,
виховання й розвитку _________________ (ПІБ учня).
1.2. ШКОЛА та БАТЬКИ спільно несуть повну відповідальність за
результат своєї діяльності в межах компетенції, розмежованої даним
договором, статутом школи та чинним законодавством.
2. Обов'язки сторін
2.1. ШКОЛА здійснює освітній процес самостійно й діє на підставі
закону «Про освіту», статуту школи та локальних актів. Статут школи
є головним правовим актом у системі нормативного регулювання на
рівні школи.
2.2. ШКОЛА зобов'язана:
 при прийомі учня ознайомити його батьків (осіб, які їх
замінюють) зі статутом школи й іншими документами, що
регламентують організацію освітнього процесу (у тому числі з
правилами внутрішнього розпорядку та поведінки);
 у викладанні навчальних дисциплін забезпечити
дотримання Державного стандарту змісту освіти;
 забезпечити
навчальний
процес
кваліфікованими
педагогічними кадрами;
 відповідати за життя, безпеку та здоров'я учня під час
навчально-виховного процесу;
 забезпечити обов'язкове надання основної загальної та
середньої освіти;
 видати атестат (при успішному навчанні) про закінчення
основної загальної та середньої освіти;
 дати
учню
право
безкоштовного
користування
аудиторіями, бібліотекою, читальним залом, спортивною базою;
 забезпечити умови для харчування учнів;
 надавати медичну допомогу та проводити профілактичний
огляд учнів;
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 інші обов'язки, що можуть бути передбачені статутом
школи та чинним законодавством.
2.3. БАТЬКИ зобов'язані:
 ознайомитися зі статутом, локальними актами школи;
 створити вдома дитині необхідні умови для життя,
розвитку, відпочинку, виконання нею навчальних завдань;
 надавати дитині всіляку допомогу у здійсненні нею своїх
прав та обов'язків у школі, не застосовувати методів насильства, що
принижує особистість дитини;
 вчасно оплачувати додаткові освітні послуги, що
надаються їх дитині школою, відповідно до розрахунку з додаткової
оплати;
 підтримувати постійний зв'язок з педагогами, регулярно
відвідувати батьківські збори, контролювати навчання та поведінку
своєї дитини;
 відповідати за свій рахунок і своїми засобами за
зіпсування чи втрату учнями майна школи;
 виконувати інші обов'язки, покладені на них чинним
законодавством, статутом школи.
І. Освітні та розвивальні послуги за додаткову оплату:
а) вивчення спеціальних дисциплін понад час і понад програму з
даної дисципліни, не передбачене навчальним планом;
б) репетиторство з учнями іншої освітньої установи;
в) різні курси;
г) різні факультативи - з навчання грі на музичних інструментах,
фотографуванню, кіно-, відео-, радіоаматорській справі;
д) створення різних студій, груп, шкіл, факультативів з навчання та
прилучення дітей до знання світової культури, живопису, графіки,
скульптури, народних промислів тощо.
ІІ. Оздоровчі заходи: створення різних секцій, груп зі зміцнення
здоров'я (гімнастика, аеробіка, ритміка, катання на ковзанах, лижах,
різні ігри, загальнофізична підготовка тощо).
3. Відповідальність сторін
3.1. У випадку невиконання однією зі сторін пунктів даного договору
зацікавлена сторона має право достроково розірвати договір.
Наслідки розірвання договору обговорені у статуті школи та чинному
законодавстві.
4. Особливі умови
Навчання вдома.
Навчання за індивідуальним планом.
Екстернат.
Сімейне навчання.
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Зміцнення матеріальної бази та кошти на облаштування школи
(добровільні пожертвування, спонсорська та благодійна допомога).
Договір набирає силу з моменту його підписання. Договір
підписується у двох екземплярах і має однакову юридичну чинність,
зберігається по одному екземпляру в кожної зі сторін.
5. Реквізити сторін
ШКОЛА

БАТЬКИ

За матеріалами: Освіта.ua. – Режим доступу:
http://osvita.ua/school/theory/1655. – 05.09.2007
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ СТАТЕЙ
Анголенко Зоя Іванівна, заступник директора з виховної роботи
Красноріченської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кремінської
районної ради (Луганська область).
Артьомов Сергій Миколайович, сільський голова Денежниківської
сільської ради (Луганська область).
Білецька Наталія Олександрівна, вчитель історії та правознавства
Чугуївського багатопрофільного ліцею (Харківська область).
Буланов Юрій Іванович, методист Зачепилівського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості (Харківська область).
Волченко Лариса Петрівна, директор середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька (Луганська область).
Герасимчук Оксана Володимирівна, Голова Крижопільського
районного осередку МГО «Україна-Польща-Німеччина» (Вінницька
область).
Голубова Людмила Миколаївна, учитель історії та правознавства
Прилуцької гімназії № 5 (Чернігівська область).
Громовий Віктор Володимирович, консультант з удосконалення
навчального процесу Директорату програм розвитку освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голова
Координаційної Ради Асоціації лідерів освіти України, Заслужений
учитель України (м. Київ – м. Кіровоград).
Демчук Світлана Вікторівна, заступник директора з виховної
роботи середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
м. Сєвєродонецька (Луганська область).
Дерев'янко Віра Іванівна, заступник директора з навчальновиховної роботи Количівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (Чернігівська
область).
Дрєпіна Оксана Миколаївна, член Ради Східноукраїнського центру
громадських ініціатив (м. Луганськ).
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Дьяченко
Наталія
Миколаївна,
бібліотекар
Донецької
загальноосвітньої школи I - III ступенів №138 (м. Донецьк).
Жевакіна Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).
Казьміна Алла Олексіївна, заступник директора з навчальновиховної роботи Ясенівської гімназії Ровеньківської міської ради
(Луганська область).
Кириченко Тетяна Олексіївна, директор Антрацитівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Луганська область).
Кратінова Віра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри соціальної роботи Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).
Купріянова
Надія
Вікторівна,
директор
Скалистівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Бахчисарайської районної ради
(Автономна Республіка Крим).
Кучалек Станіслава Барбара, Голова Правління Суспільнопросвітницького Товариства «Едукатор» (м. Ломжа, Польща).
Ларіонова Наталія Борисівна, старший викладач кафедри
соціальної роботи Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка (м. Луганськ).
Малік Олена Ігорівна, вчитель хімії ЗОШ № 4 м. Люботин
(Харківська область).
Маркова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук,
асистент кафедри соціальної роботи Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).
Махаріна Лариса Миколаївна, учитель історії та правознавства
Балаклійської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (Харківська область).
Миронов Олександр Павлович, начальник відділу у справах сім’ї та
молоді Теплицької районної державної адміністрації, керівник гуртків
Вінницького обласного центру дитячого і юнацького туризму та
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

254

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

екскурсій на базі Теплицьких ЗОШ І- ІІІ ступенів № 1 та № 2
(Вінницька область).
Осадчий Іван Григорович, кандидат педагогічних наук, начальник
відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації
(Київська область).
Песоцька Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри соціальної роботи Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).
Прокопенко Тетяна Володимирівна, вчитель історії та
правознавства Огіївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Сахновщинської районної ради, секретар громадської організації
«Майбутнє Огіївки» (Харківська область).
Розсказова Олена Анатоліївна, член тренерської команди
Східноукраїнського центру громадських ініціатив (м. Луганськ –
м. Харків).
Тирса Раїса Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної
роботи Донецької загальноосвітньої школи I - III ступенів №138
(м. Донецьк).
Ткаченко Лариса Миколаївна, експерт семінару, регіональний
координатор програм Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» з
розвитку громадсько-активних шкіл, завідуюча центром моніторингу
Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти, старший
викладач кафедри управління освітою (м. Луганськ).
Хомутов Віталій Миколайович, член Правління Інформаційнопросвітницького центру «Боразан» (Білогірський район Автономної
Республіки Крим).
Чекмарьова Лариса Володимирівна, директор Красноріченської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, голова ради Красноріченського шкільного
освітнього округу (Луганська область).
Щербаченко Володимир Валерійович, Голова Східноукраїнського
центру громадських ініціатив (м. Луганськ).
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Юрків Ярослава Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри соціальної педагогіки Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).
Яковенко Наталія Володимирівна, практичний психолог Донецької
загальноосвітньої школи I - III ступенів № 138 (м. Донецьк).
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Видання, які висвітлюють діяльність польських шкіл та
громадських організацій в громаді або які підготовлено в рамках
україно-польських чи російсько-польських проектів:
1. Активні вчителі, активні школи, активне громадянське
суспільство: зб. робіт. – К., 2005. – Ч. ІІ. – 68 с.
2. Місцеві громади змінюють свою сутність. Посібник для
громадян/ ред. Е. Гроховскої. – Варшава, 2000. – 87 с.
3. Мостки междуморья: сб. материалов проекта/ отв. за вып.
О. Шинаровська – Варшава – Львов, 2002. – 125 с.
4. Разом для розвитку: зб. робіт. – Харків, 2007. – 84 с.
5. Самоврядування для сільської освіти: матеріали проекту/
упор. О. Софій, О. Шинаровська. – Львів, 2009. – 88 с.
6. Школа – центр местной общины. – Львов: ТеРус, 2006. –
40 с.
7. Школа – центр общественной активности: материалы по
итогам проекта. – Красноярск, 2006. – 116 с.
Громадські організації України, Росії та Польщі, що працюють у
сфері розвитку громадсько-орієнтованої освіти та впровадження
альтернативних форм шкільної та дошкільної освіти
Суспільно-просвітницьке Товариство допомоги потерпілим та
неповносправним «Едукатор» (Польща) www.sosedukator.pl
Одна з найбільш успішних організацій Польщі, що ще з кінця XX
століття допомагає сільським громадам зберегти малокомплектні
школи та дитячі садочки. На сайті розміщена інформація про дитячі
садки, початкові школи та школи для освіти дорослих, що
співпрацюють із Товариством, подано досвід впровадження
міжнародних та місцевих проектів та ін.
Федерація освітніх ініціатив (Польща) www.fio.org.pl
Сайт об’єднання польських громадських організацій та фондів, що діє
переважно задля розвитку сільської освіти. На сайті представлений
досвід реалізації всепольських програм «Мала школа» та «Малий
дитсадок у кожному селі», у рамках яких управління неліквідованими
публічними школами та садками передається Об’єднанням розвитку
села.
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Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» http://ussf.kiev.ua
Провідна всеукраїнська благодійна організація, що має значний
досвід у розвитку моделі громадсько-активних шкіл в Україні. На
сайті фонду представлена інформація про діючі та реалізовані
програми та проекти, статті та видання фонду, у тому числі й
навчально-методичні посібники з питань організації та розбудови
громадсько-активної школи як осередку розвитку громади.
Красноярська регіональна молодіжна громадська організація
Центр «Сотрудничество на местном уровне» http://www.kccp.ru
Більше 10 років Центр працює у напрямку розвитку громадськоорієнтованої освіти та впровадження моделі громадсько-активної
школи. На сьогодні займається консультативною та організаційною
діяльністю в більше ніж двадцяти регіонах Росії. На сайті організації
можна ознайомитися з новинами громадсько-орієнтованої освіти в
Росії, діяльністю Центра, різними тематичними публікаціями,
випусками журналу «Сотрудничество» починаючи з 2007 року та
матеріалами загальноросійського форуму із ГАШ.
Організації, що надають благодійну допомогу в Україні, програми
яких можуть бути корисними для розвитку малих шкіл
Міжнародний фонд «Відродження» http://www.irf.ua
Фонду
фінансово
та
організаційно
сприяє
становленню
демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки
значущих для його розвитку громадських ініціатив. Щороку МФВ
оголошує конкурси за низкою програмних напрямів, серед яких,
наприклад:
Антикризова гуманітарна програма
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9762:
anti-desc&catid=161:pro-anti&Itemid=209
Програму засновано у 2009 році. Програма надає підтримку
соціальним, культурницьким та гуманітарним проектам, націленим на
збереження освітніх та оздоровчих програм для дітей та молоді із
сільської місцевості та депресивних регіонів; збереження селищних
культурницьких інституцій, перетворення їх на центри громадської
активності та дитячої позашкільної зайнятості.
Освітня програма
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9767:
edu-desc&catid=105:pro-edu&Itemid=205
Мета програми – сприяння системним змінам в освітній галузі
України, спрямованим на її наближення до кращих європейських
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практик, піднесення якості освіти, перетворення її на засіб
формування громадянського суспільства.
Напрямки: «Право та освіта», «Управління і фінансування в освіті:
можливості змін», «Створення незалежної системи моніторингу
якості освіти», «Впровадження інклюзивної моделі освіти в Україні»,
«Школа толерантності: історія та громадянське виховання».
Європейська програма
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9679:
euro-desc&catid=104:pro-euro&Itemid=166/
Мета – сприяти європейській інтеграції України шляхом фінансової й
експертної підтримки громадських ініціатив.
Стратегічні напрями діяльності 2011 року: посилення впливу
громадянського суспільства на взаємини між Україною та ЄС;
інтеграція
громадянського
суспільства
України
до
загальноєвропейського; усунення бар’єрів для контактів між людьми
України та ЄС; підвищення суспільного запиту на європеїзацію
України; сприяння розвитку європейських студій у вищій школі
України.
Посольства США. Відділ преси, освіти та культури
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/public-affairs.html
Відділ керує програмами культурного та освітнього обмінів
(Програма Фулбрайт та програма міжнародних візитів) для
українських школярів, студентів, викладачів середніх шкіл та ВНЗ та
дослідників у галузях гуманітарних та суспільних наук.
Відділ преси, освіти та культури Посольства США здійснює грантові
програми: Програми Демократичних грантів (Democracy Grants
Program), Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP - Library
Electronic Access Project) та інші.
Корпус миру
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/peace-corps.html
Це волонтерська програма уряду США та однойменне урядове
агентство. Програма покликана допомагати громадянам України
шляхом надання компетентних спеціалістів для задоволення
існуючих потреб у технічній кваліфікації. Школам американських
добровольців можна запросити на два роки в рамках проектів
«Викладання англійської мови як іноземної» та «Розвиток молоді».
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Посольство Республіки Польща в Україні
http://www.kijow.polemb.net
Посольство надає фінансові кошти для реалізації проектів в рамках
малих грантів Програми польської закордонної допомоги. Для
одержання гранту українською організацією/установою на реалізацію
проекту вагомим фактором є наявність довготривалої і плідної
співпраці з польським партнером. Серед пріоритетних у підтримці в
2011 році сфер діяльності можна відмітити: 1) розвиток сільських
територій та сільське господарство, зокрема: підтримка служб
підтримки селян, активізація місцевих громад з метою покращення
життя на селі; 2) покращення якості життя городян шляхом побудови
потенціалу міських громад.

Східноукраїнський центр громадських ініціатив

260

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ ТА ПАРТНЕРІВ
ПРОЕКТУ
Східноукраїнський центр громадських ініціатив
СЦГІ створено в грудні 2002 р.; зареєстровано зі статусом
неприбуткової організації – 31 березня 2003 р.
Місія СЦГІ: розвивати та підтримувати відповідальну та
свідому участь громадян в суспільному житті шляхом проведення
різноманітних правозахисних та освітніх програм.
Цільова аудиторія: громадсько-активні працівники освіти,
громадські лідери – представники ОГС, ОМС та державної влади,
журналісти.
Головні напрямки проектної діяльності.
1. Правозахист і громадянська освіта.
2. Підтримка і розвиток організацій громадянського
суспільства, ЗМІ.
3. Залучення громадськості до розробки та реалізації
місцевих ініціатив.
Територіальне охоплення: СЦГІ успішно здійснює проекти на
території всієї Луганської області, в тому числі у районах із
слаборозвинутою структурою ОГС. Центр має досвід реалізації
регіональних (області Сходу України – Луганська, Донецька,
Харківська), всеукраїнських та міжнародних проектів.
В НУО працюють спеціалісти у таких сферах як права
людини та громадянське представництво, розвиток місцевих громад,
право, державна політика, неформальна освіта, журналістика та
соціальна робота.
Важливим напрямком роботи СЦГІ протягом всього терміну
існування є освітні проекти для громадсько-активних педагогів,
молоді та мешканців малих громад. Серед яких:
 тренінги на тему «Інтерактивні методики викладання у
школі» (з 2003 року спільно із Львівською організацією «Товариство
Лева»);
 проекти, спрямовані на активізацію сільської молоді
Новоайдарського, Сватівського та Старобільського районів (2004 2006 р.р., спільно з Програмою підвищення рівня життя сільського
населення (URLP); «Новоайдарська молодіжна мережа сільського
відродження», «Активізація сватівської молоді» та «Активна молодь
– розвинута сільська громада»; учасниками стали 18 сільських громад
області);
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 міжнародні освітні проекти спільно із партнерською
організацією «Едукатор» (Польща) (2004-2007 р.р., «Активні вчителі,
активні школи, активне громадянське суспільство», «Разом для
розвитку»: тренінги для сільських вчителів, консультування у
впровадженні локальних громадських ініціатив, організовано
навчальні візити до польських сільських центрів громадянської
активності);
 проект «Розбудова потенціалу найбідніших громад»
(2007-2008 рр., в рамках діяльності Українського фонду соціальних
інвестицій; навчальні заходи та консультування для близько 1000
активних представників сільських громад, зокрема громадськоактивних педагогів у 6 областях Центральної та Східної України);
 семінари для вчителів з питань прав людини спільно з
EQUITAS – Міжнародним центром освіти з прав людини (Канада,
Монреаль) (2007, 2010 рр., триденний тренінг для вчителів та
представників НУО з невеликих міст та сіл Харківської та Луганської
областей «До дотримання прав людини в малих громадах Сходу
України – через результативні освітні програми з людських прав»;
тренінг в рамках проекту «Діалог заради розвитку» для представників
сільських територіальних громад Луганської, Полтавської та
Київської областей).
Контактна інформація:
Адреса: 30-й квартал буд. 2, кв. 14, м. Луганськ, 91005
Тел.: + 380 642 491376; +380 67 6409440
Ел. пошта: zahumanrights@gmail.com
Веб-сторінка: http://totalaction.org.ua/
Суспільно-просвітницьке Товариство допомоги потерпілим та
неповносправним «Едукатор» (м. Ломжа, Польща)
Товариство «Едукатор» є громадською неурядовою
організацією. З 2004 року має статус організації суспільної допомоги.
Цілі діяльності Товариства:
- організація просвітницької діяльності на різних рівнях
освіти для підопічних Товариства і його симпатиків, а також інших
осіб, зацікавлених у здобутті і поглибленні знань;
- всебічна допомога і опіка над потерпілими і фізичнозалежними, жертвами насильства, самотніми особами, безробітними,
соціально незахищеними особами, які перебувають в складній
матеріальній і суспільній ситуації.
Ініціативи і форми діяльності:
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1. Підтримка сільських місцевих громад в діяльності на
користь громадського суспільства: підтримка малих сільських шкіл;
організація інформаційних курсів для молоді і дорослих жителів села;
організація спеціалізованих курсів і освіти для жителів села.
2. Створення умов для вирівнювання освітніх шансів на
територіях з високим рівнем безробіття, яким загрожує суспільна
ізоляція.
3. Розвиток громадської активності і підтримка громадських
ініціатив у програмах розвитку місцевих громад на Підляшші.
Товариство «Едукатор» в щоденній роботі займається, в основному,
організацією і підтримкою освіти в широкому розумінні, адресованої
для різних цільових груп сільських громад.
У вересні 2000 року почалася діяльність, направлена на
розвиток громадянського суспільства і активізації місцевих громад в
широкому розумінні. Підтримка сільських громад відбувається
шляхом організаційної і методичної допомоги в порятунку і
підтримці сільських шкіл, які ліквідуються органами місцевого
самоврядування за економічними мотивами, а також шляхом
проведення різних просвітницьких заходів для жителів сільської
місцевості. У підтримуваних школах реалізуються проекти
громадянської освіти для учнів, їх батьків і всіх зацікавлених осіб.
На даний момент «Едукатор» є однією з найбільших
громадських організацій на території підляської області і однєю з
найбільших громадських організацій Польщі, яка займається
активізацією місцевих громад, працює в галузі шкільної і дошкільної
освіти. «Едукатор» має великий досвід роботи з вчителями, у тому
числі з Росії, України, Грузії, через яких організація робить вплив на
молодь і залучає її до участі в створенні громадянського суспільства.
Контактна інформація:
Адреса: 18-400 Lomza, ul. Wojska Polskiego 29A
Teл.: + 486 215 0463, факс: + 486 215 0463
Ел. пошта: sosppin@poczta.onet.pl
Веб-сторінка: www.sosedukator.pl
Кафедра соціальної роботи Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
Кафедра була заснована в 1974 році і мала назву кафедри
теорії та методики піонерської та комсомольської роботи. 1989 року
вона була перейменована у кафедру педагогіки і методики виховної
роботи, а з 1998 року отримала назву – кафедра соціальної педагогіки
та соціальної роботи та стала випускаючою. З 2010 року, у зв'язку із
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

263

Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

реорганізацією кафедри, кафедра соціальної роботи увійшла до
складу історичного факультету. Очолює кафедру доктор педагогічних
наук, професор Л. Ц. Ваховський. Науково-педагогічний склад
кафедри представляють 22 викладача, серед яких: 1 доктор
педагогічних наук, професор; 8 кандидатів педагогічних наук; 5
доцентів; 3 старших викладачі; асистенти кафедри.
Комплексною темою кафедри соціальної роботи є
«Теоретико-методичні засади підготовки соціальних працівників до
роботи в громаді».
Протягом останніх 5 років кафедра була учасником багатьох
міжнародних та національних проектів, серед яких «Соціальна освіта
в Україні», «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям у
громаді», «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед
молоді України щодо здорового способу життя» тощо.
З березня 2005 р. при кафедрі працює Луганський
консультаційний центр «Покращення послуг дітям та сім'ям у
громаді» . Мета діяльності центру – забезпечення інформаційної та
консультаційно-методичної підтримки спеціалістів соціальної сфери,
які надають соціальні
послуги в громаді. Спеціалісти
консультаційного центру допомагають в підборі літератури з різних
питань соціальної педагогіки та соціальної роботи, надають
індивідуальні та групові консультації для працівників соціальної
сфери, які працюють з дітьми та сім'ями в громаді, допомагають в
налагодженні співпраці між державними та неурядовими
організаціями в територіальних громадах, інформують практиків про
інновації у сфері соціальної педагогіки та соціальної роботи з дітьми
та сім'ями шляхом проведення тренінгів, просвітницьких семінарів та
круглих столів.
Кафедра
співпрацює
з
Всеукраїнським
фондом
«Благополуччя дітей», Міжнародною федерацією соціальних
працівників, Українською асоціацією соціальних педагогів і
спеціалістів з соціальної роботи та ін.
Студенти та магістранти спеціальності «Соціальна робота» є
учасниками науково-практичної лабораторії «Волонтерський рух у
соціальній роботі: теорія й практика», яка діє на кафедрі з 2002 року.
Теоретичні знахідки, методичні розробки науково-практичної
лабораторії запроваджуються в діяльності волонтерського загону
«СОВА».
Контактна інформація:
Адреса: вул. Оборонна 2, корп. 3, 4 поверх, ауд. 4-11,
м. Луганськ, 91011
Тел.: + 380 642 590325 Ел. пошта: kafedra_soc_rob@mail.ru
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Міська молодіжна громадська організація М’АРТ
(«Молодіжна АльтеРнаТива»)
Міська молодіжна громадська організація в Чернігові, член
Української Гельсінської спілки з прав людини. Почала свою
діяльність у 1998 році.
Місія: сприяння розвитку можливостей для дітей та молоді
захищати свої права.
Галузі діяльності організації: 1. Освіта в галузі прав людини.
2. Моніторинг дотримання прав людини. 3. Правова допомога в
захисті прав людини. 4. Організація та підтримка громадських акцій,
спрямованих на захист прав людини. 5. Консолідація зусиль усіх
секторів суспільства навколо проблем прав людини.
Довгострокові програми:
Права людини в навчальних закладах.
Права людини в дитячих медичних закладах.
Громадянська освіта й права людини.
Залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому
рівні.
Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини».
Дні документального кіно про права людини.
Контактна інформація:
Адреса: проспект Миру 21-а, кімната 15, м. Чернігів, 14000,
а/с 79
Тел.: +380 462 274110 ; факс: +380 462 274110
Ел. пошта: mart.ngo@googlemail.com
Регіональний благодійний фонд «Резонанс»
Регіональний благодійний фонд «Резонанс» заснований у
вересні 2003 року як неприбуткова організація.
Місією Фонду є захист прав людини, пропагування цінностей
демократичного суспільства, шляхів і методів їх становлення в
Україні.
Напрямки роботи організації:
 практичні дії на захист прав людини (право власності,
права дитини, право на освіту, доступ до інформації);
 проведення регіональних та всеукраїнських моніторингів
дотримання прав людини;
 аналіз чинного законодавства України на предмет його
відповідності міжнародним стандартам;
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 розробка рекомендації по вдосконаленню національного
законодавства та нормативно-правових актів;
 дослідження української судової практики з питань
дотримання прав людини;
 просвітницька та інформаційна діяльність, спрямована на
пропагування дотримання прав людини в Україні, розвиток
громадянського суспільства, європейську інтеграцію.
Контактна інформація:
Адреса: вул. Б.Хмельницького 95/14, м. Львів, 79019
Тел.: +380 32 2335712, +380 66 7210116
Ел. пошта: resonance@gmail.com
Харківська обласна фундація «Громадська
Альтернатива»
Місія організації: громадська діяльність, спрямована на
сприяння становленню відкритого громадянського суспільства в
Україні, реалізації прав і свобод громадян.
Діяльність:
За останні декілька років були реалізовані проекти зокрема із
такої тематики:
1. Розбудова громадянського суспільства через навчання
активних вчителів.
2. Дотримання прав дитини у школах-інтернатах.
3. Моніторинг реалізації права на освіту.
Контактна інформація:
Адреса: проспект Леніна 72/48, м. Харків, 61103
Тел.: +380 50 4023456; факс: +380 57 3450707
Ел. пошта: public.alternative@gmail.com
Вінницька міська громадська організація
«Вінницька правозахисна група»
Вінницька правозахисна група – це незалежна, неполітична,
неприбуткова громадська організація, яка створена для захисту прав
людини так, як ці права визначено в Загальній Декларації прав
людини та Європейській Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод.
Організація спеціалізується та найбільше цікавиться такими
галузями прав людини:
1. Протидія катуванням, іншим формам жорстокого та
нелюдського поводження.
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Школа-центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду
збереження освітніх послуг у сільській місцевості

2. Захист прав біженців та шукачів притулку в Україні (ВПГ є
партнером Управління Верховного Комісара ООН у справах
біженців).
3. Надання допомоги жертвам порушень прав людини в
медицині.
4. Поширення знань та інформації про права людини та
навчання
спеціальних
професійних
груп
(медпрацівники,
співробітники правоохоронних органів, журналісти, судді тощо).
Контактна інформація:
Адреса: а/с 4061 м. Вінниця, 21037
Тел. : +380 432 695739; +380 97 489788; +380 67 4302037;
факс: +380 432 434906;
Ел. пошта: vpg@ukr.net, vrolikv@gmail.com
Веб-сторінка: www.vhrg.info
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