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Постановка

проблеми.

У

філософії,

соціології,

психолого-

педагогічній науці і практиці доведено, що освіта є одним з-поміж
найістотніших чинників соціальних перетворень. Б. Саймон стверджує, що
вкладання капіталу в освіту – це ключ до економічного і соціального
прогресу. «Проблеми освіти, – зазначив науковець, – невідривно пов’язані
з людинознавсвом, з усвідомленням ролі особистості в соціальних
процесах [1, 7]». П. Ф. Лесгафт з цього приводу лаконічно висловився:
«Будь-яка перебудова суспільства пов’язана з перебудовою школи [2,
341]».
Відповідно до цих канонів, суспільних і соціально-економічних змін
в Україні система освіти неперервно реформується на засадах національної
ідеї, сучасних освітніх парадигм, інноваційних цілей виховання учнівської
молоді, технологізації і комп’ютерізації навчального процесу. Метою
освіти є всебічний розвиток людини як особистості, як найвищої цінності
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей,
виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього
рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Складні й відповідальні завдання щодо забезпечення якості загальної
середньої освіти учнівської молоді у межах державного стандарту,
виховання й розвиток особистості покладаються на загальоосвітні
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навчальні заклади. Саме вони покликані забезпечити такі умови навчання
й виховання учнів, які сприяли б максимально можливій реалізації й
самореалізації особистісного інтелектуального і фізичного потенціалів
кожного учня.
За цих умов цілком правомірним є написання, видання та
забезпечення керівників шкіл підручниками, які мать містити новітні ідеї,
парадигми, технології управління діяльністю школи в умовах послідовної
й неперервної модернізації змісту освіти і механізмів його впровадження.
Зусилля науково-методичних установ слід сконцентрувати на
науковому обґрунтуванні змісту і технологій управління цим складним
процесом, написанні підручників для директорів шкіл на засадах
диференційованого

підходу

з

урахуванням:

а) стажу

професійно-

педагогічної й управлінської діяльності керівника школи; б) специфіки
типів загальноосвітніх навчальних закладів (ліцеї, гімназії, коледжі,
колегіуми тощо), заснованих на державній та інших формах власності;
форм навчання (очна, вечірня, заочна, екстернат, педагогічний патронаж).
Професійно-педагогічний стаж роботи керівників загальноосвітнього
навчального закладу доцільно диференціювати так: 1) «початківець» –
стаж управлінської діяльності в школі до трьох років; 2) «оптимал» – стаж
до п’яти-шести років; 3) «майстер» – стаж до десяти і більше років;
4) «творець» – керівник авторської школи, що функціонує на основі
власної інноваційної ідеї та технології її впровадження в управлінні нею.
Мета статті – на прикладі створення авторської школи розкрити
науково-педагогічні засади та організаційні умови управління її діяльністю
як складової підручника для директора.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторський заклад освіти
у системі інших виступає як форма реалізації соціальних перетворень і
суспільних відносин. Він покликаний забезпечити сприятливі умови для
реалізації і самореалізації суб’єктів навчально-виховного процесу. Якщо
педагогічна система, на засадах якої створюється і функціонує авторський
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заклад освіти є принципово новою, тобто побудована на нових
філософських,

соціологічних,

психолого-педагогічних

законах

і

закономірностях, то він є новаторським. Якщо педагогічна система, на
засадах якої створюється і функціонує авторський заклад освіти певною
мірою лише видозмінена, удосконалена, частково модернізована, то він є
раціоналізаторським. Засновнику авторського закладу освіти, ще на етапі
його створення, необхідно визначити характер домінуючих наукових ідей,
підходів, педагогічних систем організації навчання.
Істинно авторською є гуманна, гуманітарна педагогічна система В.
О. Сухомлинського, педагогіка колективного виховання А. С. Макаренка,
дидактична система М. П. Гузика, система соціалізації школяра А. М.
Захаренка тощо.
Вивчення й аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури з теми дає
підстави зробити висновок, що перед кожним авторським закладом освіти
ставиться

специфічна,

оригінальна

авторська

мета.

Наприклад:

забезпечення всебічного розвитку дитини, створення умов для реалізації і
самореалізації її потенціальних можливостей, самовизначення особистості,
відновлення психічного здоров’я дитини (школа Б. Бетельгейма, США);
підготовка учнів до життя (школа С. Френе, Франція); вальдорфська
педагогіка Р. Штейнера (школа у Штутгарті, Німеччина) як практичне
втілення антропософії тощо.
Особливості кожної авторської школи обумовлюються домінуючою
педагогічною ідеєю й метою її діяльності, змістом і структурою системи
навчання і виховання учнів. Основні вимоги до її створення:
• наявність новаторської психолого-педагогічної ідеї, мети і завдань
формування авторського закладу освіти в ракурсі стратегічної доктрини
забезпечення якісної загальної середньої конкурентоспроможної освіти
кожному учневі;
• розробка новаторської чи інноваційної системи навчання і
виховання учнів та механізмів її упровадження;

4

• забезпечення організаційно-педагогічних умов функціонування
навчально-виховної системи, спрямованої на досягнення мети діяльності
закладу освіти;
• кадрове забезпечення кваліфікованими фахівцями, які досконало
володіють сучасними технологіями навчання і виховання учнів, схильні до
пошуково-аналітичної діяльності;
• визначення

пріоритетного

аспекту

діяльності

авторського

навчального закладу на певний період;
• упровадження

раціональних

форм

фінансово-господарської

діяльності закладу освіти;
• забезпечення умов праці вчителів й учнів на рівні науковотехнічного прогресу і вимог ергономіки;
• сформованість авторського стилю управління діяльністю закладу
освіти [3, 16].
Правомірно поставити питання: чи абсолютно обов’язковим є
дотримання комплексу ознак створення авторського закладу освіти? Чи
може він бути авторським якщо, наприклад, не впроваджуються нові
форми фінансово-господарської діяльності? На нашу думку, заклад освіти
може бути визнаним авторським за умови дотримання мінімуму таких
кардинальних

вимог,

як

наявність

інноваційної

ідеї,

постановка

неординарної мети його функціонування і розвитку, впровадження
раціональної системи навчання і виховання учнів, яка забезпечує її
реалізацію, та високий рівень результативності навчально-виховного
процесу. Решта вимог-ознак сприяють успішній релізації мінімуму
окреслених основних – вони є бажаними.
Слід зауважити, що кожна ознака авторського закладу освіти,
зазвичай, вирізняється не тільки своєрідністю, оригінальністю, але й
механізмами впровадження у його практичну діяльність.
Основна частина. Першочергове місце у підручнику для директора
авторського закладу освіти має посісти управління процесом його
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створення. Водночас слід ураховувати специфіку педагогічної доцільності
та можливостей варіантів його створення – еволюційного, автократичного,
демократичного.
Суть еволюційного процесу полягає в тому, що функціонуючий
типовий заклад освіти поступово «переростає» в авторський. Цим
процесом цілеспрямовано керує директор, який послідовно і наполегливо
модернізує зміст навчання і виховання учнів, удосконалює структуру
навчально-виховного процесу, формує авторський стиль управління ним,
сприяє накопиченню передового педагогічного досвіду, розвиткові
творчого потенціалу вчителів, пошуку інноваційних педагогічних ідей,
розробці нових методик і технологій навчання й виховання учнів. Якщо
зазначені чинники реалізуються і забезпечують високий рівень якості
освіти і вихованості учнів, то заклад освіти презентується як авторський.
Автократичний процес створення авторського закладу освіти
полягає в тому, що за власною ініціативою чи пропозицією відповідного
органу управління освіти директор школи як юридична особа подає ідею
щодо трансформації закладу освіти у ранг авторського. При цьому йому
необхідно: чітко сформулювати ідею і мету, розробити завдання і
концепцію їх реалізації, модернізувати зміст і структуру навчальновиховного

процесу,

співвіднести

їх

з

професійним

потенціалом

педагогічного колективу, фінансово-матеріальними можливостями закладу
освіти тощо.
Демократичний процес створення авторського закладу освіти
полягає в тому, що до «народження» інноваційних ідей, розробки
концепції й реоганізації начально-виховного процесу у функціонуючій
школі долучається ширике коло компетентних і творчих осіб (учителі,
працівники наукових та установ управління, представники громадськості і
т.п.). Не виключається його створення на конкурсних засадах.
Еволюція створення авторського закладу освіти в ідеальному
варіанті може бути поділена на уявний і реальний періоди. Уявний
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починається з цілеспорямованої, аналітичної, трудомісткої мислительної
діяльності суб’єкта управління, зокрема: аналізу й оцінки навколишнього
середовища, виявлення в ньому позитивних і негативних чинників впливу
на освітній заклад з принципово новим соціально-педагогічним статусом,
суперечностей між його нинішнім і майбутнім станом, потребами і
можливостями. Саме на цьому етапі зароджується ідея нового статусу
функціонування закладу; його типу, профілю, умов діяльності, орієнтовна
модель управління ним.
Для реального періоду створення авторського закладу освіти
характерні такі дії: аналіз і оцінка навчально-матеріальної бази,
можливостей її модернізації та зміцнення; професійно-творчого потенціалу
педагогічних кадрів, контингенту учнів і демографічної ситуації регіону і
мікрорайону школи, активізація творчої ініціативи учителів, розробка
Статуту школи на принципово нових теоретичних і технологічних засадах
[3, 19].
Важливе місце у системі становлення авторського закладу освіти
посідає

розробка

концепції,

яка

потребує

аналітико-синтетичного

мислення розробника й передбачає такі технологічні кроки:
• аналіз і оцінка доцільності трансформації нових філософських,
соціологічних, психолого-педагогічних

ідей

і

теорій

в діяльність

авторського закладу освіти;
• оцінка

оптимальності

соціально-економічних

і

психолого-

педагогічних умов функціонування авторського закладу освіти;
• аналіз і оцінка теоретичних засад визначення змісту навчання й
виховання учнів авторського закладу освіти;
• аналіз і оцінка доцільності впровадження програмно-цільового
управління діяльністю авторського закладу освіти, яке передбачає близьку
й віддалену перспективи його розвитку.
На думку В. С. Лазарева і М. М. Поташника, концепція розвитку
школи (а авторський заклад освіти – це заклад інтенсивного безперервного
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розвитку) має містити дві взаємопов’язані частини – характеристику (опис)
нової школи і характеристику її управлінської системи, зокрема: структури
нової (чи модернізованої) школи; нового навчального плану; способів
організації навчально-виховного процесу (нові підходи, ідеї, структура,
способи); характеристику інноваційних технологій, методик, механізмів
навчання,

виховання

й

розвитку

учнів,

за

допомогою

яких

реалізуватиметься новий зміст освіти; характеристику нового змісту,
структури, організації позаурочної, позакласної і позашкільної виховної
роботи; характеристику змісту, методів і механізмів управління школою [4,
23].
Мета діяльності авторського закладу освіти полягає у забезпеченні
оптимального задоволення потреб суб’єктів навчально-виховного процесу
щодо реалізації їхнього інтелектуального, емоціонального і фізичного
потенціалів. Методологія визначення мети діяльності базується на основі
стратегічних завдань змісту освіти і виховання, окреслених відповідними
державними документами, зокрема: науково обгрунтованої системи змісту
та

обсягу

знань

учнів,

їхніх

загальнонавчальних

і

практичних

компетентностей, розвиток творчості суб’єктів навчального процесу;
забезпечення

альтернативних

можливостей

здобуття

освіти

учнів

відповідно до їхніх потреб, здібностей та інтересів, набуття ними
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу,
формування рис громадянина України, духовності, фізичної досконалості,
моральної, естетичної, правової і трудової культури.
Об’єктивним чинником, який зумовлює варіативність визначення
мети діяльності авторського закладу освіти, є соціальне замовлення на
конкуретоспроможного випускника. Наприклад, масштабна соціальна мета
системи виховання С. Френе (Франція) «Дати учням ХХ століття освіту,
яка б відповідала соціальним, духовним, технічним і моральним потребам
життя народу в епоху перебудови суспільства» трансформована автором у
конкретну мету виховання учнів – «максимальний розвиток особистості
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дитини у розумно організованому суспільстві, яке служитиме їй і якому
вона сама служитиме [5, 37]». Кінцева мета навчання й виховання дитини у
школі С. Френе – зростити людину-працівника. Звертаючись до батьків,
він підкреслював: «Коли ми беремося виховувати вашу дитину, щоб з неї
виросла повноцінна людина, ми прагнемо формувати в ній всі кращі якості
– інтелект, порядність, емоційність, культуру, уміння жити в суспільстві.
Але всі ці якості прищеплюються не шкільними уроками. Вони
виробляються лише у результаті життєвої практики, а наше головне
завдання – забезпечити цю практику [5, 248]». У підготовці дитини до
самостійного життя, активної участі в різних сферах виробництва, науки і
культури – кінцева мета діяльності школи.
Авторська школа А. С. Ніля (школа-інтернат у Самергіллі, Англія) є
класичним зразком. Вона заснована у 20-ті роки ХХ століття. Більш ніж
піввіку він керував нею. Педагогічне кредо А. С. Ніля – пристосувати
школу до дітей, а не дітей до школи. Мета – виховання характеру
особистості учня. Досвід його педагогічної діяльності увійшов до
підручників і посібників з педагогіки багатьох країн Європи й Америки.
Методи виховання: театр (п’єси писали учні), шкільні збори або шкільний
парламент. Рішення його не дозволялося порушувати навіть директорові, а
голос 6-річного учня важив стільки само, скільки й директора школи.
Значення педагогічної системи А. С. Ніля визначив німецький філософ
Еріх Фромм: «Ідеї А. Ніля знайдуть загальне визнання у суспільстві, в
якому людина і її розвиток будуть стояти у центрі усіх зусиль [6, 8]».
Специфічною і не менш відомою в США й за рубежем є авторська
школа Б. Беттельгейма (школа-інтернат для дітей з розладом психіки). Її
мета – повернути психічне здоров’я дитині. Педагогічне кредо – створити
в школі середовище, яке «склеїло» б ці розшарпані на шматочки
особистості. Система виховання Б. Беттельгейма опирається на два
наріжних каменя – вчинки дитини і особистість дорослого, тобто дитина
будує своє життя самостійно, використовуючи допомогу дорослого.
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«Потрібно любити дитину і зробити так, щоб вона полюбила тебе», –
навчає своїх колег Б. Беттельгейм [6, 10].
Особливого значення в системі виховання в школі Б. Беттельгейма
надається «солодкій кімнаті», яка завжди повна різних солодощів. До неї
може заходити будь-який учень, коли йому захочеться взяти те, що він
полюбляє. З-поміж важливих завдань виховання учнів є навчання
мистецтву управляти своїм тілом. Для цього до їх послуг спортзал, басейн,
ігрові майданчики. Зусилля персоналу школи Б. Беттельгейма спрямовані
на оздоровлення дітей.
Позитивним прикладом може слугувати вальдорфська школа, яка
функціонує на засадах вальдорфської педагогіки як міжнародного
культурно-освітнього руху та практичного втілення антропософії. «Ця
наука базується передусім на тому, що людина повинна уяснити собі
співвідношення трьох основних сил, що становлять душевне життя
людини. У повсякденному житті, зосереджуючись на душевному стані
дитиниі, ми, зазвичай, говоримо про мислення, почуття і волю [7, 7–8]».
Започаткував цю науку і школу Рудольф Штейнер у 1919 р. в Німеччині.
Центральною ланкою концепції її функціонування є образ людини як
фізичної, душевної та духовної істоти. У ній передбачено поетапне
становлення почуттів, мислення і волі людини у зв’язку з її фізичним
розвитком у багатогранних конкретних трансформаціях (метаморфозах)
різних життєвих і духовно-душевних сил. У вальдорфській педагогіці
ретельно

відпрацьовується

феноменологія

вікового

і

соціально-

історичного розвитку людини.
Основний

принцип

вальдорфської

школи

–

свобода.

В

організаційному плані принцип свободи означає, що школа функціонує на
засадах

самоврядування:

всі

найважливіші

організаційні

питання

розв’язуються учительською колегією, в школі немає директора. До її
роботи залучаються батьки. Над школою немає верхніх управлінських
інстанцій. Ініціативна група батьків визначає зміст і обсяг своєї діяльності.
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До плеяди педагогів-новаторів кінця ХІХ і початку ХХ століття
належить Марія Монтессорі, яка 45 років свого життя присвятила
організації будинків дитини, пропаганді інноваційних наукових ідей
суспільного виховання. За мету нової педагогіки М. Монтессорі поставила:
«Пробудити в душі дитини людину, яка дрімає в ній». Основні принципи
авторської педагогічної теорії: виховання повинно бути вільним,
індивідуальним, спиратися на дані спостереження за дитиною [8, 3].
Принципи, підходи, методи виховання М. Монтессорі – це сходинки
прогресу, вихід з галузі фізіології, спроба застосувати те, що зроблено
гігієною в галузі фізичного й психічного розвитку дитини.
Педагогічні ідеї М. Монтессорі своєю новизною і гуманістичним
спрямуванням захоплюють педагогів різних країн світу. Її наукові праці
видаються в Італії і в інших країнах. Дидактичний матеріал, розроблений
М. Монтессорі, широко використовується вихователями у роботі з дітьми в
нашій країні. Педагогічна спадщина М. Монтессорі має важливе значення
для організації і змісту виховної роботи з дітьми дошкільного і молодшого
шкільного віку. Розробляючи шляхи впровадження її ідей і методів, слід
ураховувати особливості епохи й тих соціально-економічних перетворень,
які нині відбуваються в Україні. Ідеї, принципи, концепція виховання дітей
молодшого віку М. Монтессорі можуть бути використані у формуванні та
функціонуванні авторської початкової школи чи авторського дошкільного
закладу.
Відомою авторською є школа самовизначення (Тубельський А. М.,
СШ №734, м. Москва). Авторство – колективне: вчителі, учні, батьки,
випускники школи, наукові співробітники. Спільними зусиллями вони
створювали, обговорювали, конструювали основні ідеї, засоби й технології
створення нової школи – школи доброї, розумної, що готує учнів до життя,
носить саморозвивальний характер.
Чимало є позитивних прикладів ефективної діяльності авторських
шкіл в України. Всесвітньо відомою є Павлиська школа, яку створив і
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очолював педагог-учений В. О. Сухомлинський. Однією з характерних
ознак його діяльності є програмно-цільове управління педагогічним і
учнівським колективами. Він розробляв цільові програми виховної роботи
не лише для всього учнівського колективу школи, а й для кожного учня,
зокрема, на близьку і віддалену перспективи з поетапним аналізом
досягнутих результатів. Програмно-цільове управління передбачає умовно
окреслені п’ять етапів.
Перший – етап «входження» або «адаптації». На цьому етапі
директор школи ставить проблему, розкриває її сутність, доводить
педагогічну доцільність і її практичну значущість для школи.
Другий етап – етап «аналізу» й «оцінки» проміжних результатів
діяльності школи, виявлення творчого потенціалу і професійної активності
вчителів, змісту освіти, форм організації навчально-виховного процесу,
використання сучасних технологій навчання. У результаті з’ясовуються
проблеми школи, їх характер і складність, педагогічне значення.
Третій – етап «корекції» діяльності педагогічного й учнівського
колективів, управлінської ланки школи відповідно до виявлених на
попередньому етапі недоліків. Вони класифікуються за певними ознаками:
терміном

розв’язання

(довгострокові,

короткострокові),

науковими

напрямами (організаційні, дидактичні, психологічні, виховні тощо).
Четвертий

–

етап

посилення

«передбачуваної

співпраці»

адміністративно-управлінської ланки і педагогічного колективу школи
(перегляд розподілу обов’язків, розробка індивідуальних завдань щодо
конкретної участі у реалізації проекту).
П’ятий – етап «аналізу та оцінки ефективності» цільового проекту.
Він зумовлює необхідність розробки системи оцінних параметрів,
критеріїв та технології його здійснення, стану реалізації проекту.
Для директора авторської школи важливо також сформувати власний
стиль управління її діяльністю. Водночас слід пам’ятати, що «стиль
керівництва» – це стійка сукупність суб’єктно-особистісних характеристик
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керівника. Метод і стиль тісно пов’язані між собою, впливають один на
одного. «Методи і стиль можна порівнювати з нотами та манерою
виконання музичного твору: ноти одні для всіх, але кожен виконавець
трактує твір по-своєму [9, 23]».
Висновки. Аналіз стану створення й функціонування авторських
закладів освіти в Україні та зарубіжжі уможливив узагальнення теоретикометологічних засад і технологій їх розвитку. Розкрито педагогічну
доцільність «народження» інноваційної ідеї, мети, модерізації змісту
освіти, структури організації навчально-виховного процесу, вдосконалення
професіної майстерності вчителів, вибір учнями і батьками профілю
навчання, широкомасштабної індивідуалізації навчання і виховання учнів.
Саме тому створення авторського закладу освіти та управління його
розвитком можна розглядати як фабулу написання підручника для
директорів

шкіл

«вищої

категорії»

як

професіоналів-менеджерів,

педагогів-дослідників.
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UA У статті розкрито педагогічно доцільні варіанти написання
підручника для керівника школи на засадах диференційованого підходу.
Ключові слова: школа, керівник, управління, диференціація.

RU В статье раскрыто педагогически целесообразные варианты
написания

учебника

для

руководителя

школы

на

основе

дифференцированного подхода.
Ключевые

слова:

школа,

руководитель,

управление,

дифференциация.

EN Pedagogically expedient variants of creation of textbook for a
headmaster on footing of differentiated point of view have been opened up.
Keywords: school, headmaster, management, differentiation.

