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Телефакс: +38 0612 36-02-52
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Ректор Ыституту: Пашков Володимир Васильевич.
КЗ "301ППО" ЗОР впроваджуе !нновац!йн! технологи в систем! безперервно! освгги у напряму формування единого

нформацшно-освггнього простору реп'ону: монггоринг осв!тн!х потреб у навчанн! дорослих з метою подальшого яюсного
пщвищення квал!ф!кацм педагопчних прац1вник!в, залучення педагопв до проектно!, методично! та науково-дослщницькоТ роботи.
За основними напрямами розвитку освгги в репон! працюють навчальн! заклади р!зних форм та р!вн!в: базов! заклади осв!ти, школи-
лабораторн, експериментальн! майданчики, творч! групп, педагопчн! майстерн!. Упроваджуються авторськ! електронн! тдручники,
четодичн! розробки, програми тощо. Здшснюеться !нтерактивна взаемод!я осв!тян у межах вггчизняних та м!жнародних осв!тн!х
програм, форум!в, науково-практичних конференц!й, тематичних виставок. Вщпрацьовуються мед!а осв!тн!, авторськ! педагопчн!
нновац!!', !н!ц!йован! осв!тн!ми закладами або окремими педагогами.
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Адреса: вул. Гудименка, 13, м. Запор/жжя, 69114, Украша
Тел/факс: +38 061 224-93-02
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Директор: Овд!енко Людмила Кронщовна.
ЗК "Мала гуматтарна академ!я" - експериментальний навчальний заклад всеукршнського р!вня.
М1с!я закладу - будувати через нову школу нове життя. МГА стоТть на позиц!ях в1дкрито'| осв!ти, як! реал!зуються через

використання ресурс!в школи для задоволення осв!тн!х, естетичних потреб дитячого та дорослого населения Хортицького району та
м!ста Запор!жжя.
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ЗАПОР13ВКИЙ НАВЧАПЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 68 ЗАПОР13ЬКО1 ОБЛАСТ1

Адреса: вул. Харчова, 35, м. Запор/жжя, 69014, Укра/'на
Тел.: +38 0612 68-79-68
Факс: +38 0612 68-81-07
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Директор: Рябенко Лариса !ван!вна.
ЗНВК № 68 як комплекс безперервноУ осв!ти, забезпечуе реал!зац!ю державно! освгшьо! пол!тики та дотримання державних

стандарте дошкшьно!, загально! та повно! середньо! осв!ти.
Метою роботи с пщвищення якост! навчально-виховного процесу в контекст! сучасних вимог, удосконалення науково-

методичного забезпечення уроку, оргажзовано! навчально-шзнавально! д!яльност! в дошктьному вщдтенн! в результат! анал!зу та
корекц!! якост! навчального процесу.

М!с1я нашо! школи - бути осв!тн!м та культурним центром, придтяючи найбтьшу увагу розвитку усшшно! особистост!.
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ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦМ

П1СЛЯДИПЛОМН01 ПЕДАГОПЧН01 ОСВ1ТИ

На початку XXI ст. УкраТна, як I весь свгг, перебувае в оч!куванн!
виклиюв ново! епохи I одночасно намагаеться вщшукати соц!альну,
економ!чну та науково-технолоп'чну платформу виживання, нову
парадигму шдготовки людини до життя, яка б забезпечила не лише
адаптивне ставлення до д!йсност!, але и розвиток само!1 д!йсност! у
в!дпов!дност! до людських вим!р!в життя, продиктованих щеалами
НОВОГО СТОЛ1ТТЯ.

Центром ц!еТ парадигми е освгга, яка розвиваеться як вщповщь на
виклики цив!л!зацм I одночасно як вщповщь на потреби людини знайти
свое мюце 1 можливост! самореал!зац!Т у новому глобальному простор!.

Сучасна шслядипломна осв!та педагопв волод!е розвиненою
м1ждисципл!нарною теоретичною базою 1 багатим арсеналом засоб!в
практичного втшення !дей, концепц!й, установок. Проте претензм
сусшльства до ефективност! профешноТ д!яльност! педагопв
збер!гаються 1 обумовлюють ст!йк1сть "виклику" систем! шслядипломноТ
осв!ти - шдсилити и ор!ентац!ю на кардинальн! зм!ни в готовност!
вчител!в до вир!шення практичних завдань сучасноТ шкшьноТ осв!ти. Як
актуальний напрям розвитку шслядипломноТ осв!ти педагопчне
сп!втовариство заявляв подолання розузгоджень м!ж результатами
шслядипломноТ осв!ти, що традиц!йно фтсуються в його процес! ! в
шдсумкових показниках,! оч!куваною усп!шн!стю педагопв в подальше
профес!йн!й д!яльност1.

У науков!й рефлекс!!' дослщницькоТ, експериментальноТ! практично!'
складових тслядипломноТ осв!ти педагопв, ефективност! и реал!зац1Т
все наполеглив!ше висуваеться вимога осмислити проблему людини в и'
сучасному гуман!тарному трактуванн!. Визначення п!дход!в до
осмислення проблем осв!ти базуеться на парадигмах, що зосереджують
увагу досл!дник!в на людин! як суб'ектов! осв!тньоТ д!яльност!,
направлено'! на пошук! отримання ним сенсожиттевих ор1ентир1в.

У вс!х динам!чних зм!нах ! перетвореннях на перший план виступае
особистють як творець, як нош нових якостей 1 ролей у вс!х вим!рах
сусшльного и духовного розвитку. 3 поступом людськоТ цив!л!зац1Т
розширюеться д!апазон духовност!, осв!ченост!, культурного потенц!алу
краш ! народ!в, що позначаеться на д!яльност! осв!тн!х заклад!в.

Зм!нюються ц!л!, завдання, функцм загальноосв1тньо'( школи, и
призначення. Осв!тн1 заклади, як! працюють на майбутне, мають
прийняти !нш! прюритети. I по сут!,! за зм!стом вони повинн! стати не
предметними, а особист!сними, зор!ентованими на людську
шдивщуальнють, на найвищу культуру людських вщносин.

Таким закладам потр!бен !нший педагог, з !ншим баченням свое!'
рол! в перебудов! шшьного життя, тому пров!дною стратег!ею
перешдготовки педагог!чних кадр!в у нов!й ситуацм мае стати створення
осв!тянам ус!х необх!дних умов для перебудови Тхн!х профес!йних
установок, переосмислення колишн!х педагопчних ц!нностей, пошуку
шлях!в формування яскравих творчих особистостей, як! вм!ють
розробляти "власн! критерм сформування у самих себе и !нших нових,
б!льш досконал!ших форм... людського життя ! людських в!дносин".
Виходячи з цього, сьогодн! постае завдання необхщност! глибокого
обгрунтування нових критермв ! смисл!в, за якими результативн!сть
розвитку шслядипломноТ педагопчноТ осв!ти буде очевидною. Ми
вважаемо, що в основу трансформованоТ сучасноТ п!слядипломноТ
педагог!чноТ осв!ти мае бути покладена фтософ!я як об'ективний
духовний фундамент, скртлений атрибутивно властивими Тй
св1тоглядною и методолопчною функц!ями.

До стратег!чних ! головних завдань формування ново!' модел!
розвитку профес!онал!зму педагог!в належить виховання здатност! до
креативно)', самост!йноТ ор!ентацм !нновац!йн!й д!яльност! на основ!
глибоких знань перспективних досягнень фшософських ! соцю-
гуман!тарних наук.

Для людини п!дстава буття е постшний I безперервний процес
пошуку и знаходження. Саме тому людина змушена вс!ею своею
життед!яльн!стю створювати основу свого буття у свт, перетворювати и
и зновуутверджувати. Людина, навпъ максимально використовуючи вс!
своТ природн! можливост!, не в змоз! знайти обгрунтоване буття у свт
речей, зона створюе и постшно вщтворюе цю шдставу свого буття
штучно, опираючись на рефлексивну св!дом!сть.

Процес шдивщуашзацм характеризуе в цшому змют онтолопчноТ
дуги - шдивщуального життевого шляху кожноТ окремоТ людини.
Головне и найб!льш значиме поле розгортання людськоТ !ндив!дуал!зацм

пов'язане !з внутр!шн!м духовним св!том людини, який у його повному
зм!ст! е продуктом саме онтолопчного розвитку особистост! педагога. 1з
ц!еТ причини шдивщуальний розвиток за самою своею суттю потенц!йно
плюрал!стичний, м!стить у соб! можлив!сть р!зних вар!ант!в. Н1 його
процес, н! його результата не е односпрямованими, ведучими до того
самому стану.

Людина у своТй шдивщуальност! не т!льки продукт, але и суб'ект,
творець свого власного розвитку. Родова природа людини утворюе
меж! ц!л!сност!,! 1ндив!дуал!зац1я виступае процесом розвитку ц!л!сност!
людини. Меж! ц!л!сност! утворюють включен!сть людини в меж! певноТ
системи. 1з ц!еТ причини людська !ндив!дуальн!сть юторична ! е
д!алектичною едн!стю атрибутивност: и ситуативност! антропосоц!огене-
тичного процесу.

3 шдив1дуал!зац!ею пов'язана категор!я !ндив!дуальност1, яка
розум!еться як г!дн!сть людини, особистост!, як певн! ТТ якост!.
1ндив!дуальн!сть, на думку Х.-Г. Гадамера, е перешкода чужого, котру
повинно перебороти наше розумшня його. 1ндив!дуальн!сть конкретного
знаходить свое обгрунтування у загальнолюдському. У межах культури
!ндив!дуал!зац!я людини знаходить своТ власн! меж! (рамки).

Постстандартизований розум задае !ншу ашоматику
антропогенного розвитку питаниям, зверненим до кожноТ окремоТ
людини: "Наскшьки ти досконалий?". Феномен оновлення в межах
ашолопТ !нформац!йного сусп!льства реал!зуеться в розвитку
!ндив!дуал!зованого св!ту, у зверненн! до глибинноТ сутност! ц!л!сноТ
людини, що припускав наявн!сть в!ри в можлив!сть недосконалоТ !стоти
наблизитися до нового р!вня досконалост!.

Особливостями сучасного етапу онтолопчно мислимоТ !ндив!дуац!Т, е
те, що спонтанн!сть починае сприйматися и практикуватися, насамперед,
як особистюно-рефлектований !ндив!дуал!зм. У результат! креативно!1

д!яльност! виникають нов! параметри порядку поведшки людини як
складно!' нелш!йноТ системи, коли щось розпочинати означае постшно
змшюватися и знаходити вектори подальшого розвитку. Способом
самов!дновлення виступае хаотичжсть, пов'язана з! спонтанн!стю,
мимовшьшстю, незапланован!стю появи структур нових знань !
властивостей. Блукаючи по полю можливих шлях!в розвитку, хаотичн!
рухи креативного розуму приводять час в!д часу до "випадання" на ту або
шшу структуру-атрактор, тим самим, визначаючи вектор креативно!'
активност!, який веде до прориву до нового. Алгоритмом народження
нового служить посл!довний зв'язок: поряд з! старим культурним
зразком виникае новий, у м!ру росту ресурсу його репл!кац!Т виникаюча
загроза старого квал!ф!куеться як нест!йк!сть. Структура самопри-
належност! и самовладання особистост! здшснюеться на п!дстав! р!зних
зд!бностей и ум!нь, спрямованих за своею суттю на те, щоб шдкорити
спонтанну емотивн!сть суб'ективного "я" самовизначенню цього "я".
Таким чином, вони спрямован! на тдпорядкування суб'ективност!
трансцендентн!й сил! особистост!, яка впливае.

Ознакою зд!бност1 и чесноти в деякому смисл! може бути
спонтаннють, але не споконв!чна, а сформована в результат! тривалого
процесу, тобто в результат! роботи над самим собою. Що ж стосуеться
вщношення до ц!нностей, то !нтегруючий процес удосконалювання
власноТ псих!ки поступово призводить до того, що воля, ведена
розумним шзнанням, у спонтанному в!дношенн! до емоцш, у спон-
танному притяганн! або вщштовхуванн! може засвоювати и вибирати те,
що е ютинно добрим. I точно так само вона може вщкидати те, що е
1СТИННО злим. 1нтеграц1я особистост! в дм- це завдання, яке стоТть перед
людиною в переб!гу всього и життя, яка може бути зд!йсненою на
шдстав! зовс!м особливоТ комплексност! суб'екта особистост!.

Новий шформацший прост!р несе !з собою пот!к трансформац!й
життевого св!ту культури, зм!нюючи д!яльн!сний континуум за рахунок
штенсиф!кац!Т обм!ну символ!чних середовищ. Людина залишае сферу
безпосереднього перетворення речовини, обираючи м!рою ц!нност! и
розвитку не трансформац1ю матер!ального середовища, а
вдосконалювання щеальних сфер, як! шдтримують рух творчоТ думки и
сфер пошуку нових образ!в. У цих умовах проблема оптим!зацм творчих
чинностей людськоТ прац! вир!шуеться як можлив!сть бшьш втьного
вираження щей, реал!зац!Т на Тхн!й пщстав! нових творчих проект!в,
створення нових тишв художност! в образн!й сфер!.

У креативному простор! осв!ти монолог!чн! форми навчання
поступаються м!сцем д!алог!чному сшлкуванню, принцип якого -
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"виняткова важливють голосу особистост!". Креатившсть педагога
виявляеться в здатност! до створення нового, а також у здатност! виходити
за меж! передбачуваного,! це робить поведшку людини непередбаченою.
Становления особистост! як подвиг духовно: творчост! - цшнюний
принцип. Справжня природа особистост! педагога безпосередшм чином
пов'язана !з творч!стю, поза якою педагога просто не !снуе.

Вт!м, !снуюча система шдвищення квал!ф!кацм, курсова
переп!дготовка в закладах далека в!д досконалост!. У такому вигляд!
вона може стабшьно юнувати лише завдяки обов'язковост! виконання
план!в, вимогам управл!ння осв!ти тощо. Трудност! полягають в тому, що
дос! не визначено напрям!в оновлення системи шслядипломно!
педагопчно'У осв!ти в умовах ринку та новому глобал!зованому соц!ум!.
В!дсутне поняття "п!двищення квал!ф!кац!У" за принципом
випереджального розвивального навчання.

Педагопчн! !деУ так! короткочасн!, що стар!ють ще задовго до того,
як IX опубл!кують I оприлюднять. У педагопчних ВИЗ, де юнують
факультети шдвищення квал!ф!кац!Т, виникла така ситуац!я, за яко'[
б!льш!сть викладач!в, як! отримали диплом кандидате чи доктор!в наук,
вважають, що вони отримали раз ! на все життя право однаково
викладати слухачам - викладачам, що призводить до невтшного, але
законом!рного результату: не поглиблюються! не оновлюються знания
як слухач!в, так ! самих викладач!в, як! проводять т! чи !нш! курси. Уже
зараз !снуе величезна дистанц!я м!ж метою I завданням школи, и'
зм!стом та цшями педагопчного процесу в систем! шдвищення
квал!ф!кац!У, причиною якоУ е неузгодження мети, засоб!в та оц!нки
результате роботи цих п!дрозд!л!в. Ц!л! перетворились в лозунги
педагопчних починань, засоби перестали бути профешною ц!нн!стю,
результати вим!рюються критер!ями, як! не вщображають сутжсть
педагог!чного процесу в систем! шдвищення квал!ф!кацм. У б!льшост!
випадш ц!л: факультет!в п!двищення квал!ф!кацп роками не
оновлюються.

Трапляються ! так! випадки, коли загальна мета шдвищення
квал!ф!кац!Т формуеться так широко, що уявлення про не!' залишаеться
зовс!м незрозумшим н! для тих хто навчае, н! для тих, для кого ця
система створена.

Отже, проблема перебудови та оновлення системи шдвищення
квал!ф!кацм, та шслядипломноУ педагопчно'У осв!ти загалом назрша так
само, як ! багато !нших сусшльних реформ. Учен! вщзначають, що
сучасне поколшня д!тей - це зовс!м нов! люди, як! живуть ! д!ють за
своУми, ран!ше невщомими законами.

Сучасна осв!та вступила в ютотну суперечн!сть не т!льки з
сьогоденням, але ! з майбутшм. Не забезпечуючи соц!альн! потреби в
сьогодення, св!това осв!тня система склалася таким чином, що
фактично !гноруе майбутне, знаходячи свое "комфортабельне"
1снування в "спогадах про минулому". Практично вс! осв!тн! установи,
процеси ! системи не ор!ентован! на майбутне, на створення того його
образу, який забезпечить виживання! оптимальний розвиток людського
роду. Така суперконсервативна осв!та, яка !менуеться сучасною лише
постшьки, оскшьки !снуе в сьогоденн!, потребуе осучаснення, тобто
модерн!зацм.

Але модерн!зац!я - це процес, що наздоганяе час. Сьогодення,
перетворюючись на майбутне, вислизае! стае минулим, I модершзована
осв!та все б!льше вщставатиме в!д реального!, тим бшьше, "потр!бного"
сьогодення I не здатне сприяти виршенню проблеми виходу з
антропогенно!' глобально': кризи, що заглиблюеться. Проте осв!та
повинна вже в своему сучасному розвитку "передбачати" I певним
випереджаючим чином сприяти створенню необх!дних умов для
задоволення !нтерес!в ! потреб прийдешшх покол!нь людей, а не
продовжувати ор!ентац!ю на запозичення у них ресурс!в на корпеть
"надпотреб" багатоТ меншини нин! !снуючих покол!нь.

Але мова йде не ттьки про людство, його сучасш 1 майбутн!
поколшня. Необх!дно враховувати I "!нтереси" природи. Все, що було
сказане про сучасн! ! майбутн! покол!ння в план! розвитку свгговоУ
осв!ти, повною м!рою вщноситься ! до природи, навколишнього людину
середовища, використовуваних I потенцшних природних ресурш. От
чому в!дм!чен! вище соц!ально-темпоральн! суперечност! осв!тнього
процесу носять не просто соц!альний, а соцюприродний характер.
Можна сказати, що нин! !снуюча св!това система осв!ти вже не
влаштовуе н! сусшльство, н! природу, вона заглиблюе системну кризу
цив!л!зац!Т I сприяе деградацм бюсфери.

Спец1ал1зована осв!тня д!яльн!сть, сл!дуючи сво'Ум внутр!шн!м
механ!змам! лопц! саморозвитку, св!домо, зусиллями багатьох поколшь
педагог!в встановила традиц!У! правила, зпдно яким осв!та принципово
була приречена на шформацшне в!дставання в!д буття.

Схематизувавши, можна сказати, що роль педагога замють того, щоб
актив!зувати творч!сть учн!в! давати 1м зразки мислення, в переважжй
бшьшост! випадк!в зводилася до свого роду передавальноУ ланки,
ретранслятора застаршоТ осв'ггньоУ !нформацм. Т!, що навчаються при
цьому виступали в рол! одержувач!в ц1еТ !нформац1У, яку вони повинн!
були в основному запам'ятовувати ! пот!м вщтворювати на контрольних
формах навчання.

Згаданим темпоральним суперечностям не додавалося особливогс
(!, тим бтьше, важливого) значения, оск!льки ! до цих п!р переважна
частина ф!лософ!в вважае (! учить цьому студент!в), що св!дом!сть в
принцип! вщстае! весь час вщставатиме вщ буття. I це до недавнього
часу зводилося в ранг одн!еУ 1з законом!рностей соц!альноУ ф'шософн.
Але, якщо осв!та, що формуе св!дом!сть людини, в!дстае в!д буття, то.
слщуючи ц!й "лопц!", в н!м "циркулюватимуть" ттьки застарш! знанж.
умтня I навики. При цьому перешдуеться мета оволодтня вже
здобутих, сталих I перев!рених !стин I факт!в, що !снують лише у
минулому! що в!дбуваються, але яких ще немае в майбутньому.

I хоча подальше 1снування ! розвиток !ндив!да тепер уже вимагае
безперервноУ осв!ти, особливо профешноУ шдготовки, переп!дготовки!
п!двищення квал1ф!кац!Т, проте "навчання життям" як природний
безперервний процес грае не меншу, ! нав!ть велику роль, оск!льки у
ряд! областей д!яльност! чолов!к в основному самоосв!чуеться
утворюеться життям, що оточуе його соц!альним ! природним
середовищем. "Осв!чення" особи вщбуваеться за рахунок адаптацм д:
того, що в!дбуваеться в житт!! навколишньому середовищ!.

Але те, що вщбуваеться сьогодн! формуе особову (а тим бтьше.
сусп!льне) св!дом!сть, що в основному "вщстае" в!д життя, або м
сьогохвилинне в!дображення. Формування свщомост! людини, причому
такоТ св1домост!, яка може сприяти переходу до ст!йкого розвитку як
найбшьш оптимально!' траектор!!' виживання цив!л!зацм, опинилося п!д
загрозою. Св!дом1сть, що в!дстае в!д буття, - це доля людини ! всього
сусшльства в модел! соц!ального буття, яке отримало найменування
нестшкого розвитку. А !ншого шляху переходу до стшкого розвитку як
"через випереджаючу св!дом!сть" просто не !снуе. Необх!дно
сформувати св!дом!сть, що випереджае буття у "критично! кшькостГ
населения планета, особливо у ос!б, що ухвалюють р!шення, без чогс
неможливий перех!д до стойкого розвитку суспшьства. Це можливо :
необх!дно зробити лише за допомогою осв!ти, яка поступово поверне
св!дом!сть людини ! бшьшост! населения планети уб!к майбутнього.
перш за все, в його нормативно-ст!йк!й форм!.

Отже, з нижшньою системою осв!ти, що формуе св!дом!сть людей
(маються на уваз! загальн! риси св!товоУ системи осв!ти), що сильно
вщстае в!д соц!ального буття, людство не увшде до свого ст!йкого
майбутнього. Для цього необхщно створити не просто одну якусь нову
модель осв!ти, а цший еволюц!йний ряд моделей, як! могли б
задовольняти в!дпов!дн! (незникаюч!) потреби нин!шн!х ! майбутн!х
покол!нь землян! всього людства. Основн! контури цих нових моделей
суспшьного (цивш!зац1йного) розвитку! його найважлив!шо'| п!дсистеми
- освгги, на наш погляд, повинн! будуть формуватися в найближч!
десятил!ття.

У зв'язку !з цим система шслядипломноТ осв1ти мае бути
випереджальною, прогностично зор!ентованою на повноц!нне
п!двищення !ндив!дуально-профес!йного статусу вчител!в.
нагромадження майстерност!, фшософсько-педагопчних знань I
наукових сил. У зв'язку 1з цим ВИЗ шслядипломно!' педагопчно'1 осв!ти
мають брати на себе додатков! зобов'язання з шдготовки вкрай
необхщних нових спец!ал!ст!в, аж до опрацювання !ндив!дуальних
програм та експериментальних курс!в, створювати ! розширювати
науково-методичн! лабораторм з ц!льовим ф!нансуванням, щоб ширше
залучити вчител!в до науковоТ, видавничоУ роботи, купувати в них
рукописи и публ!кувати Ух продукц!ю.

Отже, сутн!сть зм!н, що надал! в!дбуватимуться в систем!
шслядипломноУ осв!ти, полягае в тому, що вона дедал! б!льшою м!рою
буде приймати на себе не ттьки науко-методичн! функцП', а и
фшософсько-профешно-духовн!. Це едина система, у як!й науково-
досл!дна д!яльн!сть викладач!в безпосередньо! орган!чно поеднуеться з
гострохарактерними проблемами осв!тян, яка сприяе ! стимулюе цше-
спрямований ! безперервний духовний саморозвиток учител!в, який
вим!рюеться культурою т!е'У роботи, котру зд!йснюють викладач! системи
п!слядипломноУ педагог!чноУ осв!ти.
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