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Уряд затвердив типове по�

ложення, що дасть мож�

ливість створювати ради мо�

лодих вчених при органах ви�

конавчої влади

Вони сприятимуть реалізації
прав молодих учених, надавати�
муть їм консультативну підтрим�
ку у здійсненні наукової діяль�
ності, співробітництва з інозем�
ними замовниками наукової про�
дукції тощо. Про це йдеться в Ти�
повому положенні про раду мо�

лодих вчених при органах вико�
навчої влади, що було затверд�
жено сьогодні, 16 листопада, По�
становою Кабінету Міністрів Ук�
раїни.

"Прийняття такого положення
— це ключовий крок, що відкри�
ває можливості створювати  ра�
ди молодих вчених при органах
виконавчої влади. Для нас дуже
важливо, щоб молоді вчені в Ук�
раїні мали підтримку та могли за�
хистити свої права при не�

обхідності", — зазначила Міністр
освіти і науки України Лілія Гри�
невич.

Типове положення також визна�
чає завдання, які покладаються на
ради, процедуру їх формування та
алгоритм функціонування.

Проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про затверд�
ження Типового положення про
раду молодих вчених при орга�
нах виконавчої влади" розробле�
но Міністерством освіти і науки.

Ради молодих вчених
— Вікторе Петровичу, на Ваш

погляд у чому суть зазначеного

Проекту і які характеристики

Нової школи визначаються у

якості провідних?

— Суть проекту полягає у ство�
ренні привабливої, комфортної
для учнів, їх батьків і вчителів шко�
ли, яка забезпечить належну
освіту, перетворить її у чинник
економічного зростання, джерело
національної єдності, засіб
соціального просування кожного
громадянина, його формування як
особистості. Відомим є той факт,
що у більшості випадків у нинішню
школу діти йдуть з неохотою.
Батьки скаржаться на перенаван�
таження дітей, слабкі підручники,
заорганізованість навчального
процесу, формальне ставлення
вчителів до своїх обов'язків. Шко�
ла потерпає від залишкової "ра�
дянщини", бюрократизму, не�
обґрунтованих поборів з батьків,
жорстокого ставлення окремих
учителів до учнів. Від такої школи
учні тікають, як від чуми.
Суспільству потрібна інша школа
— відкрита, приваблива, ком�
фортна і ефективна. Ефективність
діяльності школи визначає яскра�
ва посмішка дитини. Її модель ре�
алізована в системах освіти
Фінляндії, Швеції, ряду інших
європейських країн. Ми йдемо у
Європу, а тому маємо взяти ці мо�
делі у якості зразка для здійснен�
ня реформ. 

— А як бути з вітчизняними

педагогічними традиціями, чи

від них відмовляємось?

Наскільки дієвими і корисними

можуть бути настанови таких

видатних українських педа$

гогів, як Ушинський, Ващенко,

Сухомлинський, Захаренко?

— Педагогічні настанови наших
великих співвітчизників є
безцінним надбанням світової пе�
дагогіки і культури. Хіба можна
відмовлятись, скажімо, від вимог
демократизації школи та ідеї на�
родності виховання К.Ушинсько�
го, колективності та трудового
становлення особистості А.Мака�
ренка, національного виховання
Г.Ващенка, сердечності у став�
ленні учителя до учня В.Сухо�
млинського? Їх ідеї знають, пова�
жають і використовують у справі
організації освіти та виховання
практично на всіх континентах
світу. З другого боку, педа�
гогічний досвід успішних країн та�
кож не може бути ігнорованим.
Очевидно, слід керуватись пора�
дою великого Шевченка: і чужому
научайтесь, і свого не цурайтесь.
Проблема сучасної модернізації
школи полягає в органічному
поєднання вітчизняного і за�
рубіжного педагогічного досвіду,
апробованих практикою.

— Привабливою нова школа

стане тоді, коли до неї прийде

новий вчитель. Чи не так?

— Звичайно, але не тільки.
Шкільна справа розпочинається зі
створення необхідних умов для
навчання та виховання. Не секрет,
значна частка сучасних шкіл
розміщені у пристосованих
приміщеннях, не мають не тільки
необхідної кількості комп'ютерів
чи електронних дошок, підруч�
ників, предметних лабораторій
тощо, але й елементарних умов
організації навчання. Школу треба
оновити, насамперед, матеріаль�
но, інвестувати в неї можливості
держави і громадянського
суспільства. Такого ж інвестуван�
ня потребує вчитель: без
відповідної інтелектуальному
вкладу, який вносить вчитель у
розвиток суспільства, заробітної
плати, модернізація може
здійснюватися лише на папері. 

— Вікторе Петровичу, тоді

складається враження що, вся

реформа зводиться лише до

ремонту, оснащення шкіл та за$

робітної плати?

— Аж ніяк. Але без вирішення
матеріальних проблем реформа
стає подібною великій ілюзії, яку
вже не один раз переживало наше
суспільство. Матеріальний стан
школи та заробітна плата — це по�
казник того, кого і як шанує дер�
жава й яким чином вона тур�
бується про майбутнє. Бідний
вчитель у злиденній школі навряд

чи зможе навчити учня бути
успішним. Далі ж починається го�
ловне — підготовка нового вчите�
ля, відповідальність за яку цілком і
повністю покладається на педа�
гогічні університети держави.
Зрозуміло, ці процеси мають йти
не тільки одночасно і паралельно,
але й у органічній взаємодії.

— Розшифруйте, які ж інно$

вацій мають впроваджуватись у

педагогічну освіту сьогодні і в

перспективі?

— Насамперед, інновації, пе�
редбачені Проектом, є відповіддю
системи освіти на виклики сучас�
ного світу. Відомо, що його конту�
ри визначаються глобалізацією та
інформаційною революцією, про�
цесами демократизації та станов�
лення ринкових відносин, загаль�
ним прагненням до екологічної
безпеки, мирного співіснування
народів і культур, дотримання
прав людини і громадянина, подо�
лання корупції, прискорення ре�
форм, зміцнення державності, по�
вноцінне входження у європейсь�
кий економічний, політичний і
соціокультурний простір. Педа�
гогічні університети мають забез�
печити такі інновації, які забезпе�
чать підготовку нового вчителя,
здатного ввести дитину у сучас�
ний соціум, навчити її жити, твори�
ти й перемагати в реальних
життєвих умовах. Їх перша група
мають концентруватись на пред�
метній підготовці майбутнього
вчителя. Для того, щоб його пова�
жали й до нього тягнулись учні і
батьки, вчитель має бути насам�
перед, високоосвіченою, компе�
тентною особистістю, яка знає
більше, бачить далі, розгортає
світоглядні горизонти учня й може
навчити його чомусь такому, що
не зможе зробити інший. Між тим,
сучасний учень більше дізнається
про світ з Інтернету, а ніж з роз�
повіді учителя. А має бути навпа�
ки. За для цього педагогічні
університети мають радикально
переглянути навчальні плани,
змінити співвідношення в них тео�
ретичного і практичного
(досвідного) матеріалу. Студент
педагогічного вишу має "вийти за
межі Інтернету" — глибоко освоїти
його можливості й зазирнути за
горизонт. Для цього він повинен
стати дослідником, а педагогічний
університет — університетом
дослідницьким. 

Друга група інновацій охоп�
люється завданням наближеної
підготовки вчителя реальної
суспільної і педагогічної практики.
Нинішній студент педагогічного
вузу літає у піднебессі теоретич�
них знань й реального життя, а
відповідно — й реальної школи,
практично не знає. Реалістом він
стає після 5�7 років роботи в
школі. І то не завжди. А треба, щоб
було навпаки: випускник педвузу
має йти до школи, озброєний не
тільки найновішими знаннями, во�
лодіти не тільки суспільно�не�
обхідними компетенціями, але й
глобальним соціальним досвідом,
з якого черпаються всі наші мрії
про перспективу, мотивація до
діяльності. 

Третьою складовою оновлення
педагогічного процесу мають ста�
ти інновації в особистість майбут�
нього педагога. Новий учитель
має бути носієм високої культури,
провідником національних і за�
гальнолюдських цінностей, во�
лодіти якостями, які приваблюють
молодь. Його головними характе�
ристиками мають стати демокра�
тизм і відкритість, здатність до
діалогічного спілкування (у тому
числі і в соціальних мережах). Учи�
тель має відкрити дитині супереч�
ливий світ ринкових відносин, ста�
ти провідником здорового спосо�
бу життя, мати власно розвинені
мистецькі і спортивні звитяги, а
головне він має любити дитину у
такому форматі, який би продов�
жував і посилював любов і турботу
про неї материнську, батьківську.

— Чи не забагато вимог ми

ставимо до майбутнього вчите$

ля?

— Набір якостей, якими має во�
лодіти новий учитель, можна про�
довжувати до нескінченості. А як
же інакше. Саме вчителю ми
довіряємо своє рідне, кровне —

В Українському кризовому

медіа�центрі відбувся прес�

брифінг щодо запуску курсу з

критичного мислення "Наука

повсякденного мислення"

Його організував "Фонд випу�
скників України". На курс за�
реєструвалось 19 тисяч учас�
ників.

Цей курс увійшов до ТОП�3
найкращих онлайн�курсів світу
за відгуками слухачів. Alumni
Fund Ukraine організувала пере�

клад цього курсу, тепер він до�
ступний в україномовній версії.
Завдяки роботі Фонду та вне�

скам доброчинців уже було
зібрано понад 445000 грн. на по�
треби організації, українських
навчальних закладів, студентів
та освітніх ініціатив, і курс "Наука
повсякденного мислення" — є
один із перших проектів.

Цей курс — хороша мож�
ливість для того, щоб дізнатися
більше про одну з ключових ком�
петентностей — критичне мис�
лення — та її роль у навчанні про�
тягом життя.

Ключова компетенція

Учні з різних загально�

освітніх навчальних закладів,

що вдало написали тести з ма�

тематики та інформатики,

приступили до занять в "IT�

школі Samsung".

Проект реалізується як освітня
ініціатива компанії "Samsung
Electronics Україна" за підтримки
Міністерства освіти і науки Ук�
раїни та у тісній співпраці з Інсти�
тутом модернізації змісту освіти.

Метою проекту є підвищення
якості цифрової грамотності
учнівської молоді України, фор�
мування стійких навичок програ�
мування засобами неформальної
освіти школярів, створення опти�
мальних умов для здобуття
освіти якісно нового рівня.

В рамках даного проекту за�
плановано безкоштовне навчан�
ня учнів старших класів загально�
освітніх навчальних закладів

об'єктно�орієнтованому програ�
муванню.

Навчальний курс розрахований
на 126 годин і дозволить учням
отримати якісні теоретичні знан�
ня і практичні навички з об'єктно�
орієнтованого програмування.
Компанія Samsung забезпечує
навчання також викладачами —
фахівцями у галузі навчання
об'єктно�орієнтованому програ�
муванню.

“ІТ�школа SAMSUNG”

Відбувся Всеукраїнський семі�

нар "Впровадження сучасних

будівельних технологій і ма�

теріалів у навчальний процес

професійно�технічних навчаль�

них закладів для підготовки

кваліфікованих робітників", ор�

ганізатором якого виступили

Міністерством освіти і науки Ук�

раїни та ТзОВ "Снєжка�Україна".

Захід відбувався на базі ДНЗ

"Ставропігійське вище про�

фесійне училище м. Львова".

В рамках семінару було презен�
товано програму співпраці між де�
партаментом професійної освіти
МОН України та ТзОВ "Снєжка�Ук�
раїна", зокрема підписано Мемо�
рандум про співробітництво що�
до підготовки кваліфікованих
робітників для будівельної галузі.

Учасники семінару також оз�
найомилися з матеріально�
технічною базою Навчально�

практичного центру "Снєжка",
який створено в ДНЗ "Став�
ропігійське вище професійне
училище м. Львова", ознайоми�
тися з роботою підприємства
ТзОВ "Снєжка�Україна" (м.
Яворів) та новітніми техно�
логіями, що застосовуються у ви�
робництві лакофарбових виро�
бах Групи компаній "Sniezka".

Учасники заходу обмінялися
досвідом роботи з організації
діяльності навчально�практичних
центрів, що діють на базі про�
фесійно�технічних навчальних за�
кладів. Вже впродовж трьох років
ТзОВ "Снєжка�Україна" співпрацює
з професійно�технічними навчаль�
ними закладами України. На базі
ДПТНЗ "Луцьке вище професійне
училище будівництва та архітекту�
ри" також відкрито Навчально�
практичний центр "Снєжка".

Практикуватись 
у роботодавців

Уряд визначив перелік з 19 про�

фесій загальнодержавного зна�

чення — підготовка кадрів за цими

професіями здійснюватиметься у

професійно�технічних навчальних

закладах за кошти державного

бюджету. Про це йдеться у поста�
нові КМУ, що була прийнята 16 ли�
стопада, під час засідання Уряду.

"Ці професії — пріоритетні для
розвитку економіки країни і підго�
товка кадрів за ними потребує
державної підтримки. Завдяки
цьому рішенню ми не лише забез�
печимо пріоритетні галузі
кваліфікованою робочою силою, а
й суттєво підтримаємо про�
фесійно�технічні навчальні закла�

ди", — зазначила Міністр освіти і
науки України Лілія Гриневич.

На фінансування визначених
професій у 2017 році Уряд планує
витратити 169млн 600,8тис гри�
вень. Ці кошти будуть включені у
освітню субвенцію та передані
місцевим бюджетам.

Підготовка за рештою про�
фесій, що необхідні для обслуго�
вування місцевої інфраструктури
та у комунальних господарствах,
здійснюється за рахунок коштів
місцевих бюджетів залежно від
регіональних потреб.

Станом на 1 вересня 2016 року
в українській системі професійно�
технічної освіти для здобуття про�
фесій загальнодержавного зна�
чення навчається 10тис 279 осіб.

ПріоритетнимПріоритетним
професіямпрофесіям

державна підтримка

** ÃÃÐÐÎÎÌÌÀÀÄÄÑÑÜÜÊÊÅÅ ÎÎÁÁÃÃÎÎÂÂÎÎÐÐÅÅÍÍÍÍßß **
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дитину, яка за його допомогою,
має стати особистістю. Виділяючи
головне, зазначу, навряд чи можна
це здійснити без великої поваги і
любові вчителя та вихователя до
дитини. Нова школа має розпочи�
натись з любові. Любов до дитини
є тією першою й необхідною
якістю, без якої майбутньому вчи�
телеві робити нічого. Справедли�
вим є й те, що не кожен з майбутніх
абітурієнтів володіє цією якістю по�
вною мірою. Отже, треба виявити
тих, хто любов до дитини відчуває
як власне внутрішнє і головне по�
кликання. Виявити й працювати з
ними. Розпочинати треба, мабуть,
з дев'ятого класу. І тільки тоді, коли
випускник школи "прив'яжеться"
до педагогічного університету, за�
прошувати його на навчання. В
свою чергу, педагогічний універси�
тет має стати школою виховання
любові — до дитини, батьків і
Батьківщини, навчального пред�
мету і до народу, який у ней�
мовірно важких умовах відроджує і
створює нову національну культу�
ру, школу, державу. Сучасна сис�
тема незалежного оцінювання, на
основі результатів якої йде зараху�
вання до вузу, подібне виявлення
забезпечити не здатна. Її треба
змінювати. Причому, не за
ліквідацією тестування, а на основі
його вдосконалення. Педагогічні
університети мають запропонува�
ти власну технологію виявлення
тих, хто може бути вчителем.
Terziumnondatum!

— Очевидно, слід створювати

спеціальні тести, які б могли ви$

явити внутрішню спрямованість

випускника школи на вчи$

тельську професію.

— Такі тести створені
співробітниками НАПН України. Є
вони й у нашому університеті. На
жаль, до їх впровадження в педа�
гогічну практику справа не дійшла.
Ми все ще діємо за шаблоном,
який людські якості абітурієнта, а
відповідно й його задатки бути
вчителем, виявити не здатен. При�
кро говорити, але надто багато
студентів, які вступили на навчання
в педагогічні університети, уже з
першого семестру першого року
відраховуються "за власним ба�
жанням". Мотивація відома: не ту�
ди потрапили. Проблема відбору і
залучення до університетів "свого
абітурієнта" залишається вкрай ак�
туальною. 

— Які ще інновації мають

впроваджуватись у навчальний

процес у найближчий час і у

більш віддаленій перспектив?

— Майбутні інновації мають
відтворювати стандарти рекомен�
дацій Європейського Парламентута
Ради Європи щодо формування
ключових компетенцій ціложиттєвої
освіти: вільне спілкування держав�
ною мовою; володіння іноземними
мовами; математична грамотність;
компетенції в природничих науках;
інформаційна компетентність;
уміння навчатись впродовж життя;
соціальні та громадянські компе�
тенції; підприємливість; загально�
культурна грамотність; екологічна
культура та здоровий спосіб життя.
В нашому університеті більшість з
них вже реалізуються. Плануються
далі впровадження технологій вихо�
вання християнської етики, ігрові та
проектні технології, а також моделі
особистісно орієнтованої освіти.
Кожен студент, який готується ста�
ти вчителем, має свідомо реалізо�
вувати власну траєкторію навчаль�
ного процесу.

— Повернемось до дитини. Не

секрет, сучасна дитина є дещо

іншою, ніж 25$30 років тому. Но$

вий вчитель має розуміти це ко$

ли б чи не першим.

— Розуміти і враховувати.
Дійсно, сучасна дитина більш до�
питлива, креативна і прагматична.
Вона одночасно робить декілька
справ: дивиться телевізор,
грається в електронні ігри, готує
уроки і їсть піцу. Характерним є те,
що дитина з усім цим справляється
і… не забруднює руки! Вчитель
має переглянути своє ставлення
до неї докорінним чином. З друго�
го боку, кому невідомим є факт
критичного перенавантаження
дітей. Особливо домашніми за�
вданнями. Сучасна школа про
особливості дитячого організму,
його фізичні і психічні можливості,
про які писали такі видатні психо�
логи, як І.Кон, А.Леонтьєв,
С.Рубінштейн, С.Максименко,
І.Бех й ряд інших вчених, здається,
забула. Реформа спрямована на
максимальне урахування можли�
востей дитини відповідно до її віко�
вих ознак. Педагогічні університе�
ти, в свою чергу, мають ввести
відповідні тренінги, спрямовані на
формування здібностей (компе�
тенцій) вчителя щодо їх виявлення і
врахування. 

— Сучасна дитина уже з ран$

нього віку орієнтується на гроші,

власне, хоче бути забезпече$

ною, заможною. Яким чином на

цю орієнтацію мають реагувати

школа і вчитель? 

— Означена орієнтація є
наслідком становлення ринкових
відносин, майнового розмежуван�
ня українського суспільства. Вони
бачать і відчувають, що ті, хто ма�

ють гроші (статки) живуть краще,
ніж інші. Відчувають і прагнуть у
майбутньому зайняти нішу
успішних, забезпечених. Саме то�
му, вони інакше дивляться на
гроші, ніж покоління які входили в
життя в 60�90�х роках минулого
століття. Для більшості з них гроші
— це ідол, який забезпечує май�
бутнє. Вони чутливо реагують на
орієнтації певної частки
суспільства, яка заради грошей
може піти на порушення закону,
злодійство і, навіть, убивство.
Школа і вчитель повинні не тільки
зупинити поширення цієї вкрай
шкідливої орієнтації, але й сфор�
мувати у дитини цивілізоване став�
лення до грошей, бізнесу, багатст�
ва.

— Чи не перебільшуємо ми тут

роль школи і знань? Адже відо$

мо, що більшість з колишніх

трієчників, яких у школі назива$

ли не інакше, як "нездарами",

нині стали успішними бізнесме$

нами, а їх однокласники$

відмінники у кращому випадку

— їх помічниками та референта$

ми. 

— Ця тема потребує більш гли�
бокої інтерпретації. Український
бізнес формувався за законами
"дикого капіталізму", символом
якого був знаменитий Кольт. Ті, хто
мав хоча б елементарні уявлення
про "той світ", йти в нього відмов�
лялись. Сферу бізнесу заполонили
люди, орієнтації яких були надто
далекими від моралі та справедли�
вості. Як писав свого часу Оноре�
де�Бальзак, за кожним великим
статком стоїть злочин. Більшість із
майбутніх бізнесменів загинули у
міжусобних конкурентних "розбо�
рах". Ті ж, хто вижив, розікравши
("прихвативши") народні надбання
(у тому числі й владу), стали
олігархами. І хоча вони нині при
владі, навряд чи їх життя можна на�
звати комфортним. Ці люди живуть
у стресі і в страху, тікають за кор�
дон, вивозять награбоване в оф�
шори, розуміючи, що суспільство
ніколи не змириться з глобальним
пограбуванням і рано чи пізно за�
хоче повернути собі все награбо�
ване. Школа має убезпечити мо�
лодь від повторення трагедії по�
коління 90�х, виховати у дитини
компетенції, які б забезпечували
цивілізовану участь у бізнесі. У на�
шому університеті запроваджу�
ються своєрідні бізнес�орієнтовані
тренінги, спрямовані на підготовку
вчителя до відповідної педагогічної
практики.

— Сьогодні, очевидно, слід

говорити про необхідність вихо$

вання загальної ціннісної

палітри майбутнього вчителя.

Чи не так?

— Поза всяк сумнівом. Якщо

знання є основою, а компетенції —
виразом дієвої сутності особис�
тості, то цінності мають стати її
внутрішнім духовним стрижнем.
Цінності визначають характер осо�
бистості, ставлення до інших лю�
дей і суспільства загалом. У новій
школі освітній процес має бути
підпорядкований вихованню (ста�
новленню) національних та загаль�
нолюдських цінностей — любові й
поваги до батьків і Батьківщини,
готовності до їх захисту від будь�
якого ворога, поваги до народів і
культур світу, здатності жити і тво�
рити у площині гідності, справед�
ливості, демократії і свободи. Нова
школа буде плекати національну
ідентичність, першими й основни�
ми символами якої є такі опорні ка�
тегорії, як "мати", "земля" та "пра�
ця". Разом з тим, вона буде вихо�
вувати українську людину як гро�
мадянина Європи і світу, здатною
до життєдіяльності у взаємодії на�
родів і культур, з повагою до прав
людини, її вільного вибору, толе�
рантності. 

— Після десятиліть панування

репресивної педагогіки пере$

форматувати роботу школи й

підготовку нового вчителя у па$

радигмі демократії, свободи та

творчості буде вкрай непросто.

— На швидкий успіх ми не роз�
раховуємо. Для реалізації Проек�
ту потрібні не тільки роки, але й
десятиліття. Важливо налаштува�
ти суспільство на перелом, пере�
конати всяк і кожного в тім, що
Нова школа, яку ми створюємо,
має закласти нові підвалини
людських відносин. Адже кому не
зрозуміло: жити в мирі і взаємній
співпраці краще, ніж воювати; лю�
бити й поважати одне одного, ви�
ховувати креативність і волелюб�
ство у органічному зв'язку з
відповідальність, відтворювати
легітимно�творчий, демократич�
ний, а ніж злодійсько�корумпова�
ний спосіб життя — більш продук�
тивно, ніж сваритись, ворогувати
і пишатись (як своїм власним
успіхом) приховуваними від
суспільства вкраденими статка�
ми. Роль вчителя у виховання та�
кого способу буття незаперечна і
глобальна. 

— Чи здатна нинішня

міністерська команда, а разом з

ними й Ваш знаменитий універ$

ситет — лідер педагогічної

освіти держави — здійснити за$

декларовані реформи?

— Переконаний, абсолютно
здатні. Звичайно, за підтримкою
держави, громадянського суспі�
льства і міжнародної освітянської
спільноти. Ми розробили й при�
ступили до виконання стратегії
створення університету нового ти�
пу через його модернізацію. Цент�
ральним завданням має стати
орієнтація на підготовку про�
фесійних працівників освітньої га�
лузі, а її основою — дослідницький
цикл і практика. Університет має
готувати конкурентоспроможного
вчителя, адаптованого до ринко�
вих і демократичних перетворень,
здатного жити і творити в інфор�
маційному суспільстві, глобально�
му освітньому середовищі, бути
громадянином Європи і світу і, од�
ночасно, відданим патріотом ук�
раїнської держави, речником
національних інтересів. 

— Які першочергові мо$

дернізаційні заходи здійсню$

ються в університеті?

— Нашими першочерговими
кроками є заходи щодо втілення
концепції освіти для сталого роз�
витку у підготовці вихователів, вчи�
телів, викладачів, інструкторів,
тренерів всіх рівнів та вікових кате�
горій у відповідності з викликами
часу. Вони передбачають: підви�
щення якості та розширення спек�
тру педагогічних спеціальностей,
міждисциплінарність; практична
підготовка вчителя завдяки ротації
через дослідницький кластер та
кращі викладацькі практики;
орієнтація на STEM освіту (наука,
технології, інженерія і математика),
роль якої буде зростати експо�
ненціально у ХХІ столітті; підви�
щення ролі та значення грома�
дянської складової у підготовці
вчителя; посилення зв'язків універ�
ситету зі школою; реалізація євро�
пейської стратегії педагогічної

освіти. 
— Яка роль у здійсненні цих

заходів відводиться студентам?

Адже відомо, що нинішні сту$

денти з неохотою приймають

нововведення, а тим паче — за$

пропоновані адміністрацією

форми і напрями активності. У

них свій світ, досить незро$

зуміла для старшого покоління

система пріоритетів. Певні су$

перечності зі студентами були і

у вашому закладі. 

— Студент — це молодий, актив�
ний і креативний суб'єкт і об'єкт
життєдіяльності вишу. У нього свій
світ і своя субкультура, без ро�
зуміння і прийняття якої реалізація
модернізаційних проектів є спра�
вою нереальною. Студент є нашим
роботодавцем. Вся організаційна,
навчальна, наукова і т. ін. робота
має обертатись навколо студента,
як планети навколо сонця. Цент�
ром цієї роботи є пробудження
внутрішньої енергії студента й вве�
дення його в контекст змін у якості
активного суб'єкта. Розгалуженим
і широкоформатним в університеті
є студентське самоуправління.
Молодь не приймає будь�яких ви�
явів несправедливості, не терпить
суперечностей, до яких старші по�
коління викладачів практично звик�
ли. Завдяки Інтернету студенти ак�
тивно вивчають досвід організації
педагогічної справи в університе�
тах Європи і світу, вносять досить
цікаві пропозиції. І хоча не всі з них
є конструктивними, ми нама�
гаємось працювати разом. Непо�
розуміння між керівництвом сту�
дентського самоуправління та
адміністрацією, інспіровані рейде�
рами, які намагались захопити
університет, залишились в мину�
лому. Переважна більшість сту�
дентів і викладачів, власне, як і су�
часне студентське само�
управління, налаштовані на конст�
руктивну працю, в центрі якої ле�
жать інтереси держави, освіти,
університету, студентів. 

— Що нового, цікавого й ко$

рисного для студентів ре$

алізується в Вашому виші?

— Насамперед, програма ака�
демічної мобільності, реалізація
Проекту "Подвійний диплом" з
університетами Литви, Польщі,
Чехії, інших країн європростору. 

По�друге, введення студентів у
світ високої науки. Студентське на�
укове товариство імені Григорія
Волинки не тільки проводить
різноманітні (у тому числі й міжна�
родні) наукові форуми, але й
ініціює спільні з викладачами на�
укові розробки, результати яких
публікуються у наукових часопи�
сах, збірниках наукових повідо�
млень. 

По�третє, впроваджується Про�
ект розвитку молодіжного парт�
нерства — "Міжнародна школа мо�
лодого лідера" на базі навчального
центру "Синевір" (Закарпатська
область). 

По�четверте, розгортається во�
лонтерський рух, створюється На�
уково�практичний центр ре�
абілітації воїнів АТО та пересе�
ленців з територій бойових дій та
анексованої Автономної Рес�
публіки Крим. 

Нарешті, університет підтримує
різноманітні вияви активності сту�
дентів в частині фізкультурно�оз�
доровчої та мистецької діяльності,
екології, участі студентів та викла�
дачів у соціокультурних заходах м.
Києва та держави, благодійних
акціях, спрямованих на підтримку
людей з особливими потребами,
переселенців, біженців. 

Ми хочемо, щоб випускник
університету, насамперед, май�
бутній вчитель, жив реальним, а не
уявним (віртуальним, ілюзійним)
життям усього суспільства, форму�
вався як високий фахівець своєї
справи, а в майбутньому — став
справжнім професіоналом, на�
ставником і вихователем наступ�
них поколінь. 

Розмову вів 

Антон ЮРЧЕНКО, 

спеціально для “Освіти”

** ÃÃÐÐÎÎÌÌÀÀÄÄÑÑÜÜÊÊÅÅ ÎÎÁÁÃÃÎÎÂÂÎÎÐÐÅÅÍÍÍÍßß ** ÃÃÐÐÎÎÌÌÀÀÄÄÑÑÜÜÊÊÅÅ ÎÎÁÁÃÃÎÎÂÂÎÎÐÐÅÅÍÍÍÍßß ** ÃÃÐÐÎÎÌÌÀÀÄÄÑÑÜÜÊÊÅÅ ÎÎÁÁÃÃÎÎÂÂÎÎÐÐÅÅÍÍÍÍßß **

Нещодавно Міністерством освіти і науки України оприлюднено
Проект для обговорення "Нова школа. Простір освітніх можливо�
стей", яким завершується майже трьохрічний публічний діалог
щодо стратегії модернізації освіти України. З питаннями про суть
майбутніх змін, головні напрями розвитку школи та суперечності,
з якими може зіткнутись суспільство в контексті реалізації Проек�
ту ми звернулись до ректора Національного педагогічного універ�
ситету імені М.П. Драгоманова — провідного педагогічного
університету держави — професора Віктора Андрущенка.

Віктор Андрущенко: “ÍÍîîââóóÍÍîîââóó

øøêêîîëëóó  ççááóóääóóººøøêêîîëëóó  ççááóóääóóºº

ííîîââèèéé  ââ÷÷èèòòååëëüüííîîââèèéé  ââ÷÷èèòòååëëüü”


